
 תמילולי אלימות כך מתמודדים עם 

אדם יכול , שאל אותי, כיצד "התקפה היא ההגנה הטובה ביותר - פנסבליץ ד" לפני זמן מה, קורא של ספרי

פתרונות  צון-לשיטת הווינגיש והאם  ,)המילולי( "קרב-קדם"הלהגן על עצמו נגד התקפות לא פיזיות בשלב 

 .גם במצב כזה להציע

צון, -נו, משתמשי הווינגהרי ש עלימילולית באמצעים פיזיים,  לימותהמשך של אמאחר שהתקפות פיזיות הן לרוב 

 .מתאימים להםהים כלללקחת בחשבון את ה, חסר תכליתלהימנע מעימות  ככל שאפשרמחפשים ה

 כאן אדון ךכפיקפות פיזיות, לבהתהן התקפות מילוליות ובהן צון ישימים -אותם עקרונות ווינג ,באופן בסיסי

 .םבחלק

המטרה במהלך התקפה הרי שהיא לוודא שמכת התוקף לא תפגע,  דאגתנו העיקרית בהגנה עצמית פיזיתש בעוד

מקרה של ב ,אםמאחר שזה הרבה יותר קל, , מטרתן. למעשהבו פגע, שמילות התוקפן לא ימילולית היא לוודא

 .צורך לנוע כללין לנו אהתוקפן  ותבתגובה למילהרי שלא ננוע מהר מספיק, אילו נחטוף את המכה התוקףאגרוף 

והניעו  לי שלנואאיזון המנטבמילותיו  פגעו אם להיות מושפעים )מילולית(. רק אםהמחליטים  חנו עצמנואנרק 

 .לזכותו פגיעההתוקפן  קוףזיאז רק  – כעסנועל  יםטלושאיננו כעת ו, כעסלנו אות

 שלגלן פו פרידריך – ."להפגעמוכן  ינואי לפגוע במישהו, אם אפשר אין זה" :שימו לב

 גד!נת אל :צון-עיקרון ווינג

לנו  יעלורק שערות מתחכמות, ב, כך גם איננו משיבים מהלומות )ספארינג( חילופיל צון-בווינג כמו שאיננו נכנסים

 .פעולה פיזיתכדי סלים ללה לו יאפשרו לו, או אפיסתם ויכוחאת הבאנרגיה ויאריכו 

ינָץ" ץ ַאל תִּ ׁש עֵּ ן ַעל אֵּ תֵּ יׁש ָלׁשֹון, וְַאל תִּ ם אִּ  סירא ח' ה'.בן  –" עִּ

זה מה שתמיד אמרתי, אתה צודק "אליו חזרה:  ךחיינו התנהגות אבסורדיתבישירות תוקפן נפנה לבמקום זאת, 

 .ר, בתמיההמאחו ושאירבה משיך ללכת,נו ו לשלוםל ףפנננ, "!לגמרי

 התפוגג.ל להתקפה תן: צון-עיקרון ווינג

כפי ם לתוקפן באותו מטבע, מישלו מנא, אחרת יבים בביקורתשמ יננואאיננו מתווכחים עם הערות ביקורתיות ו

 מגיב למגעש, משהו וילון שקוףושהוא מכה ב התוקף צריך להרגיש, גיבנש. כמכניתעושה בצורה  שכל אדם רגיל

 .נונגד שוב ול להשתמש בכוי אלכן  לע אליו, רוזחיוילון לא ה לעהיריב  יךללא ישמה שמכה חזרה.  ינוא ךא

 !ממנו עצמך את הרחק ,היריב את מעליך ולהרחיק לדחוף תנסה אל :צון-עיקרון ווינג

רתו או מט לאיע גמלה תוקף פיזילעצור  צון-בווינגשאיננו מנסים  פיבדיוק כ! איננו צריכים לשכנע או לשנות אותו

שהוא טועה, או להפוך אותו לאדם טוב יותר  ףלשכנע את התוק ותנסטעם ל ןיא ,לדחוף את זרועו הצידה

קשה מה שאת היריב,  צון פיזי נשנה את מיקומנו, במקום לנסות לדחוף-עצמית מילולית. בווינג הגנה צעותמאב



לשנות רק את  לכונת התנהגותו. אי אפשר לשנות אנשים. . גם לא ננסה לשכנע את היריב לשנות אהרבה יותר

 . הצרנעצמנו, ורק אם אנו באמת 

 נדיר שפיתוחתחת השפעת אלכוהול או סמים. לכן,  לעתים תכופות יהיו , התוקפים שנפגוש במציאותמכך התרי

יתקשה ת אלכוהול, מהר יותר בהשפעמאבדת מיקוד . מאחר שהאונה הימנית של המוח יעזור םאתשל הבנה שיח 

 .יתייחס להערות הומוריסטיות או אירוניות כפשוטןו ,גשי שלנואת אופן הדיבור הר העריך נכונהליריבנו 

 !שלך מרכזה על הגן: צון-עיקרון ווינג

 שלנו ולהגן עליו.  הכובד היריב לא יכול לפגוע באיזון הגופני שלנו, עלינו להיות מודעים למרכזכי  הבטיחכדי ל

שלנו, על הליבה  ולהגן על המרכז הפנימי חוותפגע, עלינו למצוא, לייהמרכז הנפשי שלנו לא  הבטיח כיכדי ל

 תהילעל הגן הקדמי של ביתנו כמו גדר.  נהמג יוצרות זרועותינוש טריזה! את עצמנו הרמטית סגורהבסיסית. עלינו 

 ה.נרא-גן בלתיכמו מ ,הצד השני גבולותמגדירה את  שלנו עצמיהביטחון ה

למרות  ,מילולית להתקפה פיזית( תוקפנותהסלמה לכדי אלימות )המעבר מ מנועל , ככל הנראה,לא נוכלבמקרה ש

 י:פחד אישת הופעלמנוע הדבר הבא ישים על מנת כל מאמצינו, 

  !וידי אחרי תעקוב אל היריב, של למרכז התקפתך את כוון :צון-עיקרון ווינג

 ! הפנימית של היריב לתקוף את הליבה עלינו

של  ולנשטיין במחזה -. "אני מבין את כוונותיו ואת מעשיו את הליבה של אדם, נתיחבש ירחא"

  .2תמונה  3מערכה . מותו של ולנשטיין“לר שי

)אנרגייה מנטלית( חודרות  ( של היריב. מילותינו"קו הפתיל"קו המרכז האנכי הפנימי )לידינו נעות לכיוון הליבה, 

 .שכל( של האדם השניללב, ללהגיע לליבה )השטח כדי  את פני

של  מרכזמיוני, המרחק הקצר ביותר בין המרכז שלנו והים פיזיים: זרועותינו נעות לאורך קו המרכז הדנחבמו

 היריב. 

ן , אלא אם נזוז הצידה וניתבור אותנועלא יוכל ל, נויריבביננו למקשר ה "הביניים-נתיב"המרכז,  אם נעקוב אחרי קו

 .לו לעבור

תוך ליבנו  לאלירות  ףהתוקמנסה  ותו, את והמשתק, הטעון שליליתוקפניפחד האת ה חסוםצריך להריכוז שלנו 

 י"עתפוס כבר ש יכול לתפוס חלל ינואכלשהו שאובייקט  העיקרון הפיזיקלימילים ומחשבות.  תכמו חיצים, בצור

ראשנו יש מקום רק שבות יש גם היבט חומרי, אפילו שהוא עדין יותר. ב. לדעתי, למחגם כאן ישים שהו אחרמ

רציף לשדר לחץ מחשבותינו החיוביות על . למחשבות היריבכניסה  אפשרלנו ל לנתון. א רגעלמחשבה אחת ב

 צון-לוחם הווינג ו שלידי שיוצרות מתקדםה הטריזמבנה ש פי. כשרשרת-של אגרופירציפות קדימה, כמו סדרות 

. )אם הן כבר חדרו מחשבות שליליות תנומאהסיט לזרימת האנרגיה שלנו צריכה , כך היריב זרועותמסיט את 

 (.שעושים בגירוש שדים פי, כהרחיקןמנטלית, כדי ל" 3תבנית מספר "סוג של נדרש מודעות שלנו, ל



 -". את רצונועליו לכפות  אינו מאפשר לאויב ךאת רצונו על האויב, אהלוחם החכם כופה כן  ל"ע

 ".המלחמה -אמנות"צו,  -סון

רמה בבמאמר של חודש ספטמבר אתן לכם הצעות ודוגמאות מעשיות, כיצד ליישם כוח פיזי ועקרונות לחימה 

 .צון-השלישית של ווינג

 ! תיהנו מהקיץ, היכן שלא תהיו

 ר. קרנשפכט’, שלכם קית

 כם:לב לתשומת

חודש. לכל מדי  שלי , רק בכך שהוא קורא את המאמריםיתעצמ הדובעמבצע שהוא  ינו חושבא ישאני מקווה שא

ל לכם אהרגעה. בנוסף,  שינה או כדורי גלולותיותר כמו  עליו יפעלו שליהמעוררות  קריאותהב כך, ושחימי ש

האישי האינטלקט  ירפ, או שכל תוכנם הוא יבמאמרי עליו אני כותבלעשות את מה שמסוגל שבהכרח אני  לחשוב

 שלי. 

ה להם של אנשים, שהי נחיותהממצאים והלעתים קרובות משקף ה, עתיקת ימים למעשה, חלק נכבד הוא חוכמה

 .צון-של ווינג "העצמי שחרור"לרעיונות ה הדוק קשר

 ,שלכם

 סיפו / סיגונג

 ר. קרנשפכט’. קית


