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,  עקרונות העבודה בשיאצו 

,דיון היסטוריה 

מבוא למרידיאנים 

המטפלרגישות

/ נשימה/ נוחות/השענות/ חזרה על יציבה

יד אם יד בן/ המשכיות

דו אין  תרגילי בסיס כחלק –הכנת גוף 

מהכנה

הארה/ הכרות עם הגוף/ סייזה 

הליכת סמוראי

, סיזה , התחברות , הכנת מטופל לטיפול 

עקרונות  תרגול,, תנוחות גוף , השענות 

העבודה והטכניקות  

לקרוא על מרדיאנים: מטלה



זן זא
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התקשרות בין המטפל למטופל בשיאצו מתבצעת  •
.והאינטואציההחוש הראשוני , המגע באמצעות 

•

י "לא ניתן להגיע לרמות טיפול גבוהות וטובות רק ע•
.מיומנויות טכניות או לימוד אינטלקטואלי בלבד 

את איכויות  לחושהמאפשרת רגישותהטיפול דורש •
.  האנרגיה שבגוף המטופל 

משקפת את  במרידיאניםהאיכות האנרגטית •
.' ההרמוניה של זרימת הקי

רגישות המטפל  



ביסודו נועד לתמוך ולחזק את  , הטיפול בשיאצו •
י כך למנוע מחלות  "ועהזרימה התקינה של הקי 

.ולהשיב את חיוניות לחיים 

טיפול יעיל מבוצע כאשר הגוף רפוי והעברת האנרגיה  •
אם המטפל אינו זורם  , ללא מאמץ במגע מבוצעת 

בטיפול הוא עשוי לחסום את המטופל מלהיפתח  
.לטיפול 

וזרימת  , והיפתחות בין המטופל למטפל רק ברפיון •
תעבור האנרגיה בטבעיות  , האנרגיה ביניהם 

.והחסימות אם היו קימות נפתחות 

הטיפול המונע



ההנחה הבסיסית בטיפול היא כי בגוף האדם קיים  •
מנגנון ריפוי טבעי 

האיזוןהמנגנון דואג לריפוי המחלות ולשמירה על •
האנרגטי בגוף  

את  מנגנון הרפוי  מפעיל ומעורר הטיפול בשיאצו •
הפנימי  

בכך מבוצע הטיפול במחלה או שיפור וחיזוק הגוף  •

האיברים  וחיזוקשל הגוף העמידותשיפור כושר •
.הפנימיים 

מנגנון הטיפול העצמי



כל אחד מאתנו שטס מעבר לקו המשווה חצה  •
(  קו אורך)מרידיאן 

.  למרות זאת איש לא ראה אותו•

ללא תובנה זו לא נוכל  , גם ברפואה המזרחית •
לאתר את מקור חוסר האיזון בגוף החולה ולהבריא  

.  אותו

הינם דבר נתפס  המרידיאנים, בתפיסה המזרחית •
כלי  , שרירים, ומוחשי לא פחות ממערכת העצבים

.דם ואחרים

המרידיאנים



המורכבת  השקייהלמערכת המרידיאניםאנו יכולים להמשיל את •
(קי. )QI: ה: מצינורות גומי המזרימים את המים •

. כך גם העור שלנו. הצינור יהיה גמיש למגע, אם המים יזרמו בצורה תקינה•

העור יהיה בעל טונוס אחיד וטוב ויקרין  , זורם בכמות מספקתQI: כשה•
.  חיוניות•

העור ייראה מקומט  , בדומה לצינור גומי שרוקן ממימיו, אז' , במצב חסר קי•
.  חסר חיות ובצקתי, ונפול•

,  (שרירים תפוסים למשל)יגלה העור מתח חזק , QIבעודף , במקרה ההפוך•
(. כמו בדלקת למשל)יהיה כואב למגע וחם •

, מהמקומות המתאימים או נפזר עודפים חוסריםנחזק בכל מקרה לגופו •
.המרוכזים יותרQI: בעזרת מניפולציות ידניות על אזורי ה•

המרידיאנים



. מסיבות שונות יכול גם להיחסם ולהיתקע , QIה •

(.  סטגנציה)כך גם במרידיאן יכולה להיווצר חסימה , בדומה לצינור שקופל•

.  במקרה זה נגלה עודף לפני מקום החסימה וחסר לאחריה•

במקרה זה נעבוד  . מקום הסטגנציה יהיה כואב ומאופיין בבעיה מקומית•
לא לפני שווידאנו  , בעזרת השיאצו בכיוון המרידיאן כדי לפתוח את החסימה•
.למה היא נוצרה•

. QI: יתכן גם שינוי כיוון זרימת ה •
הרי שאם  , של הקיבה הנוהג לזרום כלפי מטהQI: אם ה , כך לדוגמא•
.  תהיינה הקאות, ויעלה" יתחרט"•

"  להתמרד"QI: גם כאן עלינו לבחון מה גרם לחסימה המאלצת את ה•
ולווסת את זרימתו•

הקי  



, על גבי המסלולים ממוקמות נקודות לחיצה במקומות ידועים •

אלה יעידו  . כאשר נלחץ על נקודות אלה נרגיש כאב או הרגשת אי נוחות •
.על חסימת בזרימת האנרגיה במסלול •

נקודות השיאצו האלה משפיעות על כלל הגוף גם אם הן ממוקמות במרחק  •
.רב ממוקד הכאב •

, מקושרים ומתייחסים לאיברים פנימיים בגוף : המרידיאנים•

לכל מרידיאן מערכת תפקידים מוגדרת הן במישור הפיסי והן במישור  •
,הרגשי והרוחני •

להקיש  כאשר נמצא חסימה אנרגטית או נוקשות במסלול המרידיאן נוכל•
מכך על מצבו של המטופל  •

מכאן הדרך לפתיחת החסימה ושיפור ההרמוניה והאיזון במצבו של •
.המטופל היא קצרה יחסית •

במרידיאניםהקי 



:נוחות •

,רגיעה , שקט פנימי , יצירת אוירה , תמיכה , נינוחות ונשימה •

...מתוך כל אלה תגיע ההקשבה•

:מודעות •

מודעות לשלושת  , מיקוד במודעות ובתודעה , רוגע ופתיחות •
, מרחבי הקי 

התאמת המגע  , מיקום נכון , הישענות אנכית : השענות •

יצירת כוונה לריפוי  : כוונה •

השענות נכונה   , מיקום נכון , י נשימה "ע: יציבה •

חזרה משיעור קודם  



" הרה"אנרגית המטפל מרוכזת במרכז הבטן התחתונה הנקראת •
(טיאןדאן)

. האנרגיה תועבר ביסודה למרכז הבטן של המטופל •

." מהרה להרה"נהוג לומר כי טיפול חיובי וטוב הוא •

מטפל המבין את יסודות רפואת המזרח והינו בעל רגישות ויכולת  •
אבחנה מדויקת יהיה בעל מספיק בטחון לטפל בחולים הסובלים  

מבעיות אקוטיות וכרוניות

,  אצבעות מתחת לטבור 2הנחת -בישיבה : התרגול •

הוצאת האצבעות החוצה שאיפה  , לחיצה פנימה נשיפה •

HARA-הרה : תרגול 



תרגילי הדו אין



המטרה לאחד בין הגוף לנפש•

יש לשים דגש על התרגול ולא על היבטי התיאוריה•

במרידיאניםהמטרה להניע את האנרגיה •

במרידיאן' הצידינאמיקתהמטרה לחוות את •

יש לקבוע זמן מוגדר ביממה לתרגול•

הדאןידיים על ,בעמידה בפיסוק , יש להתחיל בנשימה •
שאיפה ונשיפה, ונשימה טיאן

נחווה את תנועת הצי לאורך  , במהלך התרגול •
לכן יש לשים לב למתרחש ולא לצורה של  , המרידיאן 

הגוף בתרגול

המטרה העיקרית היא שחרור והרפיה   •

מהות התרגילים  



1
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ראות 

מעי גס

כליה

שלפוחית שתן

כבד

כיס מרה

לב 

מעי דק

קיבה

טחול

תלת מחמם

מעטפת הלב



:  השענות ויציבה :  הדגמה •

,  הידיים קרובות נשענים על מקום עם שתי . 1•

הראש והעניים ממוקדים באזור הלחיצה  •

אין יציבות  = דחיפה מהכתף : ואז •

, ש "אבל הראש ישר בהמשך ע, נשענים שוב . 2•
, את הכוונה לכול הגוף , מכוונים את תשומת הלב 

..לכול המרחב הטיפולי 

יציבה טובה  = ואז דחיפה מהכתף •

( הדגמה ותרגול ) יציבה וכוונה 



: יד אם •

יד  , מרוכזת , מקבלת , נינוחה , מקשיבה , סטאטית •

.... לעומק העבודה , האם מקשיבה לעבודת יד הבן 

יד האם יוצרת קשר עם יד הבן העובדת  •

: יד הבן •

, פותחת , מניעה , משדרת , עובדת , בתנועה •

....משחררת  

(הדגמה ותרגול)אם בן 



השימוש בנשימה  –תרגול יציבה 
... (התמקמות מול המטופל )בזוגות 

דוחף את  , והחזקה שאיפה: נשימה נכונה ליציבה . 1
המטפל ליציבה  

?אז איפה יציב יותר , שוב דוחף נשיפה

:  תרגול התנועה . 2

מטפל ללא ניתוק מגע מסתובב חופשי סביב  , בזוגות 
,  " אני מפריע לו", המטופל 

אחר כך משתמשים בתנועת  , מדגים תנועת סמוראי 
סמוראי לתנועת סביב המטופל  

: עקרונות הבסיס בשיאצו : המשך 



מול אזור , נכונה מסיזהמורכבת , היציבה . א•

יצירת מגע  , נשימה נכונה , תנועה נכונה , העבודה 

וכוונה , ( משולש )תומך 

, נכונה בסיזה, השענות , תרגול יצירת מגע נכון . ב•

כוונה  ,תמיכה , נשימה 

"דוחף לבדוק יציבה "ואז •

בזוגות –תרגול יציבה . 3



התנועהעקרון . 1•

תנועה בריקוד הסמוראי  . א•

יד ורגל נגדית בתנועה כמו זחילת תינוק  . ב•

,  המרחק מבית השחי לאגן הינו המרחק מהברכיים לגוף המטופל :השענות . 2•

הקי והקשבה לתחושת הקי  למימדחדירה , בלחץ אנכי , השענות ללא כוח 

גוף המטופל נתמך במזרון וגוף המטפל נתמך במטופל  :תמיכה•

תוך השענות על , כך שהטיפול מבוצע ללא מאמץ , משקל הגוף נע מהכתפיים לכפות הידיים מיד אל יד •

.המטופל 

השענות מתמשכת ויציבההיציבותעל קצות האצבעות והברכיים בצורת משולש שנותן את נשעניםאנו . 3•

:חשובים לטיפול , שלוש העקרונות•

יציבה. 3,    השענות ותמיכה .2,     תנועה.1•

הדגמת עקרונות השיאצו



החוש , י האינטואיציה "אנו מתמקדים עפ:מיקוד וכוונה . 4•
בנקודות או אזורים בהם נישאר  ( בשלבים הראשונים),  הראשוני 

מ להגיע לאיזון  "זמן רב יותר ממקומות אחרים ע•

אך בשלב  , נלמד לאבחן נקודות אלה ,בשלבים מתמקדים יותר •
.זה אינטואיציה היא מספיק טובה למציאת נקודות לטיפול •

בטיפול כלומר אין מנתקים את שתי  ר צ ף  ו ה מ ש כ י ו ת. 5•
כ את  "הידיים מהמטופל אלה מעבירים יד אחת ואח•
השנייה וכך מתקדמים בטיפול ברצף והמשכיות על כל הגוף •
ועל המרידיאן המטופל  •

י ד   ה א ם   י ד   ה ב ן. 6•
, יד האם נייחת במקום אחד וקולטת . יד משדרת ויד קולטת •
.היא יד הבן , בעוד היד השנייה עוברת ועובדת •
•
את האנרגיה מעבירים מיד ליד כאילו בתנועה קווית בין יד •
.י עקרון זה "גם משקל הגוף נע מיד ליד עפ. האם ליד הבן •

הדגמת עקרונות השיאצו



–בטן –הארה . 7•

מיקוד באנרגיה המגיעה מההארה שתביא להרמוניה בין  •
,  הגוף לנפש  

ההארה היא מרכז האנרגיה ומרכז הקי בגוף המטפל  •
והמטופל

"  הארה מסמנת את אזור העבודה"•

–נשימה . 8•

,  שימוש בנשימה ליצירת שקט וחיבור בין מטפל למטופל •

ובחדירה לעומק הקי בהשענותסיוע •

להקשבה ותחושת הקי   •

הדגמת עקרונות השיאצו



תנועה. 1•

השענות ותמיכה. 2•

יציבה. 3•

מיקוד וכוונה. 4•

רצף והמשכיות  . 5•

יד אם יד בן  . 6•

הארה  . 7•

נשימה  . 8•

תרגול עקרונות השיאצו בזוגות



כאשר מירב ההישענות היא על שורש כף היד, לפי תוואי הגוף כף היד פרוסה. 1•

כף יד מול כף יד: פרפר . ב

:אגודלים . 2•

•

אצבעות פרוסות ואגודל.  א•

בושי: אגרוף ואגודל .  ב•

אצבע מורה מקופלת ואגודל.  ג

:מתיחות גב . 3•

ידיים מוצלבות נגדי בגב. א•

ידיים מוצלבות באותו הצד. ב•

לרוחב הגוף  . לאורך הגוף     ב . אאמות   . 4•

נתרגל על הגב את הטכניקות  •

:תרגול טכניקות עבודה עם הידיים / הדגמה 



לזהות בגדול פלג גוף עליון מול : מבט על גוף המטופל •

(פחות לרדת לפרטים קטנים )פלג גוף תחתון הבדלים 

,  נפיחות , חום , צבע , צורה )לזהות אזורים גדולים •

.... (שקיעות 

?מה אני צריך לעשות עם מה שאני רואה : לנסות להבין •

?להרמוניהכיצד אביא את גוף המטופל •

תרגול  -התבוננות  


