
מבואות-1' שיעור מס

Cכל הזכויות שמורות למכללת אדמה לרפואה טבעית



:מבואות 

, פתיחהשיחת 

, הכרות

הצגת סילבוס לימודים

מערכת הלימוד שלנו  

,  שיאצוהסבר מהו 

כחלק מההכנה–הכנת גוף 

הארה/ הכרות עם הגוף/ סייזה

:  בשיאצועקרונות הבסיס 

מגע / נוחות/ יציבה

אחדות/תנועה/נכון

לקרוא על היסטוריה של  : מטלה

השיאצו וזן

:מבואות-1' שיעור מס



שיאצו היא מילה ביפנית המורכבת משני סימנים
shi       אצבעatsuלחץ

על נקודות  הישענות סטטית המפעילה , הידייםבאמצעות , במגעמתארת תרפיה 
(מרידיאנים)ועל רשת אנרגטית של הגוף ( טסובו)ספציפיות 

ומתבסס על אבחון  , ולא לחץ פיזיהישענות ותנועה מטפל שיאצו משתמש בטכניקות 
(מגע, הקשבה, התבוננות, תשאול)מסורתי 

פרופסור לפסיכולוגיה וחוקר כתבי זן  , מסונגהשיזוטוי מאסטר "זן שיאצו פותח ע

כשהאדם במרכזה כשלם , מטרת השיאצו ליצור הרמוניה ואחדות

"ליבו של השיאצו הוא לב של אימא: "אמרנאמיקושיירו'טוקוז

:מבוא-זן שיאצו 



במסגרת לימודי הרפואה הסינית  , שלוש שנות לימוד•

בשלוש שנות לימוד  , בעלות שתי דרגות הסמכה•

בה נלמד טכניקות הישענות ותודעת        : סניור: שנה א•

מנחי עבודה  4ב קאטההגוף באמצעות 

ודגשי השיאצו בתוכה, יסודות הרפואה הסינית

וטכניקות עבודה  מרידיאניםמסלולי : מוסמך: שנה ב•

על ' סטאג, אבחונים, תיאורית הזן שיאצו, מתקדמות

קליניקה טיפולית+   ממוקדת אוכלוסיה

פסיכופתולוגיה  , איתור ואיכות נקודות: בכיר: שנה ג•

תזונה סינית והתמחות קלינית  , גניקולוגיה בשיאצו, בזן שיאצו

:מגמת השיאצו



עד לפני כחמישים שנה טכניקות הטיפול בשיטת הרפואה  •
´  רופאי אליל´הסינית נחשבו כעבודת 

ידי הקהילה  -הידע ברפואה הסינית לא התקבל ברצינות על•
הרפואית המערבית

קבלתה מחדש של הרפואה הסינית התרחשה לאחר פרוץ  •
לקבלתה בחברה  , המהפכה התרבותית שהיוותה ציון דרך

המודרנית

:ההיסטוריה של השיאצו



:  החלה יפן להפיץ אל המערב שתי אסכולות נוספות בתחום רפואת המזרח, במקביל

פי גישות היסודות בפילוסופיה הסינית  -תורת תזונה על: המקרוביוטיקה. 1

,(לחץ= אצו , אצבע = שי )טכניקת מגע ולחיצות : השיאצו. 2

מניפולציות ותרגילי נשימה

:היסטוריה



פריצת הדרך המשמעותית אל המערב נעשתה עם ביקורו ההיסטורי של  •

(טרום כהונתו כנשיא)בסין ניקסון 

בזמן שהותו לקה אחד מאנשי פמלייתו בהתקף חריף של אפנדיציט•

האיש נותח וקיים כל משך הניתוח קשר מילולי ישיר עם רופאיו תוך מעקב אחר  •
מהלך האירוע בערנות מפתיעה

דיקור  , הניתוח שתועד במצלמת הווידיאו הוכיח כי טכניקת האקופונקטורה•
שווה התייחסות רצינית, במחטים

:היסטוריה



אך מקורותיו ברפואת המזרח , 20המונח שיאצו הוטבע רק בתחילת המאה ה •
לפני הספירה560העתיקה שבסין של 

הציג מערכת תרגילים לבריאות ושליטה בחושים  " בודהיידרמה"מאסטר •
עיסויים עצמיים שנועדו לחזק את הגוף ולהשיב  , הכוללים לחיצות עצמיות

"דאו יין" השיטה נקראה : הנעורים

, הגיעה הרפואה הסינית ליפן שם שילבו טיפול בוויברציות10במאה ה •
"דאו יין"שהצטרפה ל " אנמה"השיטה נקראה . אל נקודות הלחיצה הידועות

מכלול טיפול זה דומה לחלק מאומנות טיפול השיאצו בן זמננו  •

כך הלך והשתרש הטיפול במזרח והפך לשיאצו•

:היסטוריה



:הכריז משרד הבריאות היפני באופן רשמי כי1950בשנת •

הטיפול בשיאצו הוא צורה של השפעה על הגוף באמצעות הבהונות  " 
לצורך לחיצות על  , האצבעות וכפות הידיים מבלי להשתמש במכשירים

"לקידום ושימור הבריאות ולטיפול במחלות , לריפוי פנימי, פני הגוף

הצלחתו נבעה מיכולתו לקרב את  , 1933היפני ייסד את המכון היפני לשיאצו בשנת 'נמיקושי'•
רפואת המערב לרפואה המזרחית 

אומנקה, אנדו, מסונגה, אוהשי: לימד מאסטרים מפורסמים כמונמיקושיבית ספרו של •

המרידיאנים–ערוצי האנרגיה פיתח את תורת 'מסונגהשיזוטו'מאוחר יותר •
ואבחנות בטן וגב  , מעברי הקי בגוףבדגש על , והשפעתם על הגוף הפיסי והנפשי

"זן שיאצו"תורה זו נקראת•

מצא את הדרך להשפעה על האיזון הפסיכולוגי והגופני של האדם באמצעות מגע שיזוטו•
אופטימאלי על ערוצים אלה

:היסטוריה



מאופיינת בלחיצות על נקודות רפלקס המחוברות למערכת העצבים  אחתשיטה •
.המרכזית והאוטונומית

המשקפת את פעילות  מסלולי האנרגיה מאופיינת בפעילות קבועה על השנייההשיטה•
הגוף הפיסי והנפשי 

והיד השנייה מטפלת" מאזינה וקולטת "העבודה מבוצעת בשתי הידיים כאשר יד אחת •
יד האם ויד הבןנהוג לכנותן •

נעשה שימוש בתורות השיאצו במערב בשילוב עם הרגלי תזונה  70: רק בשנות ה•
(יטסו'וגקיו )עבודה על מסלולי האנרגיה ושימוש בתורת החוסר והעודף , נכונים

"זן שיאצו : " הנקראת כיום

:שתי שיטות עיקריות



מתמקדת בנקודות הלחיצה על גבי ערוצי האנרגיה: אקופרסורה•

מסתמך על שיטת חמשת היסודות מרפואת המזרח: שיאצו חמש היסודות•
.המים והעץ, המתכת, האדמה, העתיקה הכוללת את יסוד האש

שילוב היבטים פיסיולוגים מערביים עם השיאצו הקלאסי: שיאצו ניפון•

,  שהיא הגישה הנפוצה המתבססת על עקרון מעברי קי בגוף: זן שיאצו•
או עודף וחוסר על גבי  -מציאת נקודות מלאות וחסרות -יטסו'וגהרגעת קיו 

ושחרור החסימות או חיזוק הערוצים הפרוצים  במרידיאניםמסלולי האנרגיה 
י שימוש בחושים ובמגע"וכל זאת ע

:חולק השיאצו לסגנונות–ב "בארה



:י"מתבצע ע
מתיחות ומניפולציות  •
אצבע ואגודלי"הישענותע•
כף יד                    י"הישענותע•
אמות ומרפקים, ברכייםי"הישענותע•

י "המטפל על גוף המטופל עמשקל גוף במהלך הטיפול מופעל 
המעוררת את מערכת העצבים הפרא סימפתטית להרגעה הישענות רציפה 

וחידוש אנרגיית הגוף  

ההישענות מופעלת על חלקים שונים של הגוף ותתבצע בדרך כלל  
על מסלולים קבועים לאורך הגוף

שהם מסלולי אנרגיה, מרידיאניםהמסלולים נקראים

:הטיפול בשיאצו



"מיקוד", "התכנסות", "התנתקות", זן–זא–הכנת גוף •

הכרות בטיול על המזרן•

נמוכה, גבוהה: סייזהסוגי •

הכרות עם הגוף•

(  אחר כך בזוגות: )כל אחד בנפרד: סייזהתרגול 

,    ידיים על הירכיים, כתפיים שמוטות, גב זקוף), היכרות עם הגוף שלי מה נכון לי לעשות

או אצבעות כף רגל מקופלות , על אצבעות כף הרגליים, רצופהסרעפתיתנשימה 

שחרור קרסוליים מציאת המקום הנוח לי להישענות  ,גבוההלסייזהמעבר •

:שיאצו מעשי



נשימה פתוחה ורצופה: נינוחות. א•

כיסוי  , כריות, שכיבה נוחה על המזרן: תמיכה. ב•

י הצורך "חימום עפ: חום. ג•

יצירת אווירת טיפול מתאימה  : אוירה. ד•

האטת קצב הנשימה  , רגיעה: שקט פנימי. ה•

:(הדגמה ותרגול)המטופל / נוחות המקבל



:  רוגע ופתיחות. א

קבלת האחר , ניקוי השיפוטיות, חיבור בין שמיים לארץ, פתיחות להקשבה

:מודעות. ב

לנשימה נכונה , למרכוז הקי בהארה, מודעות להארה

:מודעות לסביבה. ג

"הבועה הטיפולית", במרחב הטיפולי, סביב המטופל, מרגיש את מה שקורה סביבי

: מגע. ד

הקשבה למה שעולה ממנה אל היד, בהארה של המטופל, ביד אחת

:למטפל/ העברת המודעות לעצמנו



:הדגמה

על פני השטח המטופל  , במקום לחיצה: הישענות. 1

תנועת הקי מגיעה מהכתפיים לכפות הידיים  , הישענות אנכית: אנכית. 2

(,גובה, מרחק)התמקמות נכונה של המטפל ביחס לפני השטח המטופל : מיקום. 3

כף  )התאמת כף היד או האגודלים בהתאם לפני שטח המטופל : התאמת המגע. 4

...(אמה, אגודל, פי הדרקון, סכין, יד

:(הדגמה ותרגול)ההישענות 



: הישענות ויציבה–הדגמה 

הראש והעניים ממוקדים באזור הלחיצה  , נשענים על מקום עם שתי הידיים קרובות. 1

אין יציבות = דחיפה מהכתף : ואז

מכוונים את תשומת  , ש"אבל הראש ישר בהמשך ע, נשענים שוב ידיים רחוקות מעט. 2

..לכול המרחב הטיפולי, את הכוונה לכול הגוף, הלב

יציבה טובה= ואז דחיפה מהכתף 

:(הדגמה ותרגול)יציבה וכוונה 



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

(פחות לרדת לפרטים קטנים)

..(שקיעות, נפיחות, חום, צבע, צורה)לזהות אזורים גדולים •

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

?להרמוניהכיצד אביא את גוף המטופל 

:(הדגמה ותרגול)התבוננות 



:  יד האם

יד האם מקשיבה  , מרוכזת, מקבלת, נינוחה, מקשיבה, סטטית•

....  לעומק העבודה, לעבודת יד הבן

יד האם יוצרת קשר עם יד הבן העובדת  •

:  יד הבן

...פותחת, מניעה, משדרת, עובדת, בתנועה•

:(הדגמה ותרגול)יד אם יד בן 



תנועה/מגע נכון בהתאם לאזור/ נוחות/ יציבה

נשימה ויציבה  -הארה 

...(התמקמות מול המטופל)בזוגות : תרגול

דוחף את המטפל ליציבה נשיפה שוב  , שאיפה החזקה: נשימה נכונה ליציבה. 1
?דוחף אז איפה יציב יותר

מטפל ללא ניתוק מגע מסתובב חופשי סביב  , מטופל מטפל: תרגול תנועה. 2
,  תנועה נכונה, מיקום נכון, אחר כך משתמש, "אני מפריע לו", המטופל
מעברים מצד לצד  ו, הישענות נכונה ונשימה, נמוכה וגבוההסייזה, סמוראי

:עקרונות הבסיס בשיאצו



בזוגות  : תרגול יציבה. 3•

(משולש)יצירת מגע תומך , נשימה נכונה, תנועה נכונה, מול אזור העבודה, נכונהמסייזהמורכבת , היציבה•

"דוחף את הלא נכון "ואז , תמיכה, נשימה, נכונהבסייזה, נשען, יצירת מגע נכון•

( בזוגות: )תרגול נוחות. 4•

מודעות לנשימה, (ללא לחץ או לחיצה)הישענות אנכית , מרחק נכון מהמטופל, הנוחות מורכבת מיציבה נכונה•

תנועה פנימית המתרחשת בי המטפל•

תנועה אצל המטופל •

תנועה במרחב הקי •

אלה נקראים מרחבי הקי •

בחוברת העזר, לקרוא על היסטוריה של השיאצו וזן: מטלה•

:יציבה ותרגול


