
1שיעור מספר 

C כל הזכויות שמורות למכללת אדמה לרפואה טבעית



י  "זן שיאצו כפי שפותחו ע-של הכלים תיאורטיים ומעשיים תוך הענקת מקצועית וטיפולית גיבוש זהות•

.מסונגהשיזוטומאסטר 

,מרידיאניםטכניקות טיפול ותרפיית ילמד ית/הסטודנט,שיאצובשנה זו נעמיק את לימודי הזן •

,במגעאבחון יקבל כלי •

תשאול ותנועה  •

.  של הזן שיאצובמודלים התיאורטייםויעמיק את הידע •

,איכותיטיפול כל זאת בשימת דגש על •

.הנפשית והרוחנית,הפיסיתברמתה ( QI)קשוב ומקושר לאנרגיית החייםטיפול •

מטרת ההכשרה



:הטיפולואיכותמגע. 1•

הדיאלוג הטיפולי והמטופל במרכז הטיפול, מהותיצירת -השינוי כעוגן טיפולי •

.בחזרה אל החוש הראשוני-עבודה עם אפקט •

:מסונגהשיזוטולפי מאסטר -המורחבת המרידיאניםמערכת •

עבודהמנחי•

מרידיאניםואיות•

מרידיאניםתיתרפי•

,גבאבחון ,בטןאבחון :המגעסגנונות האבחון בדגש מיוחד על אבחוני 4•

יטסו'וגוטכניקות העבודה עם קיו , והמרידיאןברמת האיבר –יטסו'וגאבחון בטכניקות נוספות קיו •

:חטיבות עיקריות4פ"ההכשרה מחולקת ע



:לוסופיהיופתאוריה. 2•

עקרונות בסיסיים של הרפואה המזרחית והשוואה בין המודלים הטיפוליים השונים•

:שיאצוהזןאוריתית•

Kyoתאוריית• & Jitsu

הנבטמודל•

.ניתוחי מקרים,מערכותאינטגרציה בין ,השונותמערכות הגוף :האמבהמעגל החיים של -המודל הטיפולי •

.  ועקרונות טיפול,טיפוליתגיבוש אסטרטגיה :מטרהטיפול ממוקד •

.תוך שימוש בכלים אבחוניים וטיפוליים שנרכשו,טיפולתוכניתבניית •

חטיבות עיקריות4



:ונשימהתנועה. 3•

:Hara-הארה•

הארהלפיתוחתרגילים•

נשימהמדיטציות•

המטפלגוףהכנת•

•DO-Inטיפולי: 

בסיסייםמרידיאניםתרגילי•

עבודהותרגילימשלימיםמרידיאניםתרגילים•

אבחון טיפול והנחיית המטופל באמצעות תנועה ונשימה•

חטיבות עיקריות4



:קליניתהתנסות. 4•

.טיפולימערךובנייתתשאול•

.טיפולייםכתיבה והגשת דוחות אופן •

.בחירת רציונל טיפולי,ממוקדתהכנת מצגת לטיפול באוכלוסייה -טיפול באוכלוסייה ממוקדת •

('סמסטר ב)•

('בסמסטר)קלינידיון•

('גסמסטר ). מונחה במכללה' סטאז•

י מודל האמבה"ותקשורת טיפולית עפיצירת שינוי בטיפול , עלבדגש העצמת המטפל •

חטיבות עיקריות4



.בשיעוריםנוכחות90%•

.בתירגוליםנוכחות70%•

פתלוגיהקורסבדרישותעמידה•

זן שיאצוקורסבדרישותעמידה•

•

אורטייםיתחניםבובבמבחניםהצלחה•

מעשייםובבחניםבמבחניםהצלחה•

( 'סמסטר א)הגשת דוחות טיפוליים•

(   'סמסטר ב)פ דגשים"ע-מסכם ' סטאזהגשת •

פ דרישה"הגשת עבודות מטלות כתובות ע•

:תעודהלקבלתתנאים



.נקיים, גרביים+ חובה להגיע בלבוש לבן •

מגבת לשיעור/ סדיןעמו יבוא כל סטודנט•

חובה עליו לדווח על כך להנהלת ,פצוע/ במידה וסטודנט מגיע חולה•

המכללה

.נא לתאם מראש,אישיתלקביעת מועד לפגישה •

:אחרותחובות



מורחבתמרידיאניםמפת •

מופיעים גם ברגל  , שבידהקלאסיים המרידיאניםכל •

הקלאסיים של הרגל מופיעים גם בידהמרידיאניםוכל •

,  ובידהקלאסיים ברגל המרידיאניםאלה נמצאים ברווח שבין מרידיאנים•

נכנס מרידיאן נוסף  , הקלאסייםברווח שבין מרידיאן הלב למרידיאן מגן הלב , בידלמשל •

.הרגלממרידיאני 

:הלימודנושאי 



"נוספים"הנקראיםמרידיאנים12כך נוצרת בעצם רשת נוספת של•

.נוספים12–קלאסיים ו 12,מרידיאנים24ומתקבלת רשת של•

במסלול מורחב  מרידיאנים12בעצם שהם מרידיאנים•

.מסונגהשיזוטוי כתביו של "עפהינה , זורשת נוספת •

(מעבר לקלאסי של הרפואה הסינית )•

מנח אופייני לטיפולונוסף יש , קלאסיגם כאן לכל מרידיאן •

המורחבת המרידיאניםמפת 



בקלאסיקה השלוחה הקרובה לעמוד  , למשלהיא נוספים למרידיאניםדוגמה •

,  BL–השדרה היא של מרידיאן שלפוחית השתן 

LUראות –היא של המרידיאן הנוסף והשלוחה החיצונית ממנו •

שחי  –סיאטונוספות ומסועפות של למשל מאסטר מרידיאניםישנם עוד מפות •

.אנדואו של מאסטר ,בקנדה

מפת המרידיאנים המורחבת  



(  והחישהההשענותקשור לעומק ):המרידיאניםמצבי הטיפול בשכבות 

:בטיפולהמרידיאניםבמצב שכבות או רבדים3ישנם•

: אמצב •

.במרידיאניםזרימה תקינה של אנרגיה •

QI: האין צורך ליצור שינוי בזרימת , קלרובד חיצוני במגע •

ועומק ההישענות –הטיפול 



פגיעה בזרימת האנרגיה במרידיאן( = בין החיצוני לפנימי )רובד עמוק יותר :במצב •

.  במרידיאןעל זרימת האנרגיה ומשפיע למרידיאניםחיצוני חודר פתוגןכאשר , מחמירהמצב •

.אחרגם במקום אחר כלומר גם במרידיאן , חסימהי תקיעה או "המצב בא לידי ביטוי ע, אנרגטיתאו חסימה תקיעהיש •

(וכדומה , בטן, גבכמו )או באזור גוף אחר •

•

. הקיבהבמרידיאן , ברגלוגם בעיות , השתןבמרידיאן שלפוחית , גבאזי נפגוש גם בעיות ,הלבשחודר למרידיאן פתוגןלמשל •

.  ו"וכאם המצב יחמיר נפגוש גם בעיות בפנים 

.האנרגטיתבזרימה , שבובאנרגיה –הפגיעה היא במרידיאן •

כשהמטרה הטיפולית היא , בגוףהתחושה היא כבליטה או אזור בולט יותר , יותרהמגע עמוק ( יטסו'וגכאן נפגוש מצבי קיו )•

 QI: הלהניע את 

ועומק ההישענות –הטיפול 



ועומק ההישענות –הטיפול 
פגיעה באיבר:גמצב 

עצמם המרידיאניםהמשליכה על , חיצוניפתוגןעקב חדירה של , עצמובאיברפגיעה

ופוגעת באיברים  

,מרידיאניםשימוש בעבודת י "ע,האיבריםפיזיולוגיות של המטרה לעבוד על מערכות 

תרגילים וכדומה  , נכונהתזונה 

ונטפל בהם  השונים ' נמצא ונטפל בעומקי  הצי, נחפשהחל מעכשיו אנו : הערה

,  בהתאמה

מהמרידיאניםבאפקט החוזר תוך תשומת לב ומיקוד 



מסונגהכשהגישה העיקרית היא של , גישותי מספר "עפ–הרה –אבחוני בטן נלמד•

.וכדומהזוויות הרגליים , למשלתנוחות הגוף , הגוףלפי מצב –נלמד אבחון גופני •

,אזורייםנלמד אבחוני גב •

•

המרידיאניםמתיחות י "אבחון עפ•

(ייחודי למטפלי שיאצו )הנבט והאמבה : טיפולייםי מודלים "אבחון עפ•

שיח אינטגרטיביי "ואבחון במהלך הטיפול ע, בתשאולאבחון •

:אבחונים



:עבודהטכניקות •

המרפקים והברכיים, האמותנלמד טכניקות טיפול באמצעות עבודה עם •

המרידיאנים24בושי על כל = ודגש בטיפול באמצעות אגודלים •

•

:יטסו'וגקיו •

,(חוסר ועודף אנרגטי) יטסו'והגנלמד לעומק את מושגי הקיו •

להניע אותם ולהחזיר את הגוף לאיזון, אותםאיך לחוש , בהםעקרונות הזיהוי והטיפול •

טכניקות  



:במרידיאניםי הסימפטומים "עפהטיפול •

אשר משפיעות על , בלחיצותיותר רגישות גדולה יותר או קיימת הסימפטומים חזקים כאשר •

,  המטופל

כך ,הנוספיםבמרידיאניםאלה גם , הקלאסייםבמרידיאניםיהיה לא רק טיפול אזי הטיפול הטוב •

.לטיפוללמעשה יש לנו כלי עבודה נוסף 

•

ואזורי התנועה של  , התנועהותרגילי המרידיאניםי טכניקת מתיחות "האבחון יהיה בייחוד ע•

חמשת האלמנטים

וההשפעות ההדדיותהמרידיאניםמערכת הקשרים בין כלומר נלמד על •

טכניקות טיפול 



טכניקה נוספת"הזונים"–האזורים •

,  האזורים12ביד לפיהמרידיאניםכלומר נוכל למצוא את כל ,בגוףנחלקים גם לאזורים אחרים המרידיאניםכל •

.ו"וכבפנים , האזורים12בגב לפי, האזורים12ברגל לפי

•

.ו"וכבאזורי הפנים , הגבבאזורי , הרגלבאזורי , הידאת מרידיאן הכבד אפשר למצוא באזורי , למשלהכוונה היא •

•

.ו"וכשהם רצועות אזוריות לרוחב היד או הרגל –" זונים" אזורים אלה נקראים•

(זון היראטההנקראת )היראטהמאסטר , פרופסורהטכניקה של •

טכניקות טיפול



אמות וברכיים, מרפקיםלטכניקות העבודה עם : הדגמה•

.הקלאסייםהמרידיאניםהכוונה לעשות חזרה על מנחי •

•

:האמותמתיחות באמצעות •

יד אחת מתחת לשכמה יד שנייה בעצם האגן הנגדית  •

י מפסק ברגליים בכריעה רחבה והעברת משקל הגוף לאמות לביצוע המתיחה"וביצוע מתיחה ע•

.המשקלי עלית אגן המטפל מעלה ומטה במצבי העברת "בעצם המתיחה וההרפיה מבוצעת ע•

הדגמה  



:מרפקיםעבודה עם •

עמוד  לצידיעם המרפק , הבןעל שלפוחית השתן למשל וירידה עם יד , הבןיד אחת היא יד האם ויד שנייה היא יד •

.  השדרה

בזווית של היד כאשר כף היד רפויה ומשוחררת, המטופלהמרפק למעשה נשען על גב •

,  והברכייםאפשר לעבוד עם המרפקים האמות המרידיאניםבכל מנחי הטיפול של •

.ברכייםאמות או , מרפקונעבוד עם ( שלמדנו בשנה א) הכוונה נביא את הרגל למשל למנח של הכבד•

•

.אמותאפילו על מרידיאני הידיים שהם לכאורה צפופים יותר אפשר לעבוד עם ברכיים או •

.המרפקאפילו השענת כף רגל המטופל על ירך המטפל ועבודה על פנים כף הרגל עם •

הדגמה



:ברכייםעבודה עם •

אפשר גם לעבוד עם הברכיים באותה הצורה כאשר אנו שומרים על כללי הטיפול הרגילים של  •

.  ו"וכגב ישר , יציבות, אנכילחץ 

•

הברכיים נשענות  2נקודות בו זמנית כאשר4מה עוד שאפשר בעצם בעבודת ברכיים להיות על•

,  נקודות2על עוד,  שדרהעמוד צידיעל הירך של המטופל למשל ושני הידיים של המטפל משני 

.במרידיאןטוב יותר את האנרגיה " למלא"י כך אפשר"ע

טכניקות עבודה



'  טכניקות העבודה אינן שונות ממה שלמדנו בשנה א•

בכריעה והעברת משקל לפנים לידיים  , המרפקיםעל האמות או , מאמץהשענת הגוף ועבודה ללא , ישרגב : כלומר•

.האגןי עליית "ע

•

י כך הם "ע, קשיםי רגש ויצירת יציבות בייחוד על אנשים גדולים או "מרפקים בהצלבה ע2אפשר גם לעבוד עם •

.העוצמהירגישו את הטיפול טוב יותר מבחינת 

•

עמוד השדרה  צידיאפשר גם לעבוד עם מרפקים והאמות בכריעה מעל ראש המטופל כאשר המרפקים יורדים משני •

.עד לאמצע הגב בערך

טכניקות העבודה  



עם המרפקים כאשר יד אחת מושכת את  הסאקרליהמפרק אפשר גם לעבוד על •

.הסאקרוםואפילו על הסאקרליהאגן הנגדי ויד שנייה על המפרק 

•

של המטופל כאשר אנו בכריעה  כף הרגל אפשר באותה הצורה לעבוד גם על •

עליונה כאשר רגל אחת מורמת לגובה כף רגל המטופל המקופלת כלפי מעלה  

.הרגלוהיא מונחת על ירך המטופל והמטפל עם המרפק יכול לעבוד על פנים כף 

טכניקות העבודה 



ויכולת חדירה בעוצמה  , יותרטכניקות וכלי עבודה נוספים בעלי עוצמה גדולה כל אלה הם•

.  אגודלגדולה יותר מאשר כף יד או 

בייחוד אם המטפל עייף או  ) כאשר צריך לעבוד עם מרפקים או ברכיים זה בהחלט אפשרי•

.נוחההעבודה היא טובה וגם ( בשלבי מנוחה בטיפול

•

במנחים השונים בכדי  המרידיאניםבשלב זה נתרגל רק את טכניקות העבודה האלה על הגב ועל •

השונים בטיפול  המרידיאניםלהבין את כלי העבודה הזה וגם לעשות מעט חזרה על מנחי 

טכניקות העבודה  



....התחברתיעם מי , שלוםאמירת , בחדרסיבוב : הכרות•

תרגילי בסיס+ : זןזה •

ברך אמה מרפק ובושיהקלאסיים בעבודת המרידיאניםחזרה ועבודה על •

שמירה על כללי העבודה, ההארהמתוך ,חושימגע בדגש על •

•

: ביתשיעורי •

לעבור על הטופס לקראת מילוי השאלון לעבודה  ,תשאולטופס •

מעשי 


