
אבחון תינוקות וילדים  
"הטיפוסים4"פי על 

"שונישין: "לילדיםשל הרפואה היפנית 

:למטפלים מאתמעשימדריך
מטפל בילדים ברפואה  , ערן לשם

"שונישין"לסינית ויפנית  ומורה 



☺שאתם כאן תודה 

עםויפניתסיניתברפואהמטפל,לשםערןשמי!הי
–לילדיםיפניתלרפואהומורהבילדיםהתמחות

."שונישין"
מאותוהדרכתיילדיםבאלפיטיפלתיהשניםבמשך

אניוהיוםהזאתהמופלאההיפניתבדרךמטפלים
,ואפקטיביתפשוטהאבחנתיתדרךלכםלהביאשמח

מולכםשנמצאהילדמילהביןלכםשתעזור
הטיפוליתלדרךגםלהועילשיכולמה,בקליניקה

.שלכם
ואניליישוםופשוטללימודקל,פרקטימאודהמדריך

שלדרכהזאתכי,מידבולהשתמשאתכםמעודד
.מסקנותוהסקתיישוםתוךבדיקה–היפניתהרפואה

!הצלחההמון
ערן



שיטת אבחון יפנית עם מקור סיני–" הטיפוסים4"

פיתוחועל(שנה2200-2500בני)הסיניתהרפואהשלהיסודכתביעלהמבוססתאבחוןשיטתהיא"הטיפוסים4"
.אלהכתביםבסיסעליפני

עליפניתברפואהמאסטריםביפןהתכנסושנה100-כלפני.כאןגםוכךולחקורלבדוקשאוהבחרוץעםהםהיפנים
.אפקטיבייםטיפולפרוטוקולימהםוליצור(היפניתנובעתשממנה)הסיניתהרפואהשלהיסודכתביאתלחקורמנת

שיטתפיתחוכךומתוך,לאומהעובדמהובדקוקלינייםניסוייםערכו,ואבחוןטיפולאפשרויותמיניכלחקרוהם
להם,טיפוסים4-מלאחדמשתייךאדםכלבה,הסיניתהרפואהשלהאלמנטים5מודלעלמבוססתהאבחון

.ועודאופייניותמחלות,תזונתיותנטיות,טמפרמנט-אופי,עורגוון,גוףמבנהכמושוניםמאפיינים
מאשריותרפשוטההאבחוןדרךואצלם,וילדיםלתינוקותוהותאמהמבוגריםעבורפותחההזאתהאבחוןדרך

.ומישושהתבוננותידיעלמהגוףמידעאיסוףעלבעיקרומבוססתמבוגרים
כדי,שליהקליניהניסיוןבתוספתוילדיםלתינוקות"הטיפוסים4"האבחוןשיטתשלפירוטתקבלוזהבמדריך

.והיפניתהסיניתהרפואהשללאורהילדיםלאבחוןואפקטיביתפשוטהדרךלכםלהביא



קצתלהביןכדאי"הטיפוסים4"עםלדרךשנצאלפני

.וילדיםתינוקותשליפנית-הסיניתהתפיסהאתיותר

שאינןמסוימותמערכותעםנולדיםהם,דאחמצד

,העיכולמערכות:לערך5-6גילעדעדיןבשלות

–המרידיאניתמערכתה,ובנוסףוהחיסוןהנשימה

.בשליםאינםעדין,זורפואהפילע"האנרגיהערוצי"

.יחסיתהרבהלחלותלילדיםגורםזהבשלותחוסר

יוצאותריפוייכולותוילדיםלתינוקותיש,שניומצד

וגדילהבצמיחהנמצאיםהם,קחלדףהםכי!דופן

.מבוגריםמאשר"רגשייםערבובים"ובבמתחופחות

+בשלותחוסר:ילדים
דופןיוצאותיכולות



!הגוף יודע
מצבועלמידעשלשפעהגוף מספק

והאבחון שנדבר עליו כאן מתבסס על 

איסוף המידע הזה באמצעות  

התבוננות ומישוש



הטיפוסים  4
האלמנטים5תיאורייתעלמבוססתהטיפוסים4אבחוןשיטת

מתוך,התופעותכללאתמתארת,המזלגקצהשעל,הסינית
.בטבעשוניםיסודותביןגומליןויחסיתנועה

לכלכאשר,האדםבגוףהתופעותאתגםמתארזהמודל
גומליןיחסישלהםפנימייםאיבריםזוגמקושריםאלמנט
ערוץישאיברלכל.אחריםואיבריםאלמנטיםעםגם,הדדיים
.משלו(מרידיאן)אנרגטי

הבסיסיהאיזוןחוסראתמתארתהטיפוסים4שלהאבחוןשיטת
כזהאיזוןחוסרעםנולדמאיתנואחדכל–אדםבכלשקיים

הזההאיזוןחוסרבתוךלחיותללמודהיאחיינוומשימת
לעזורהיאשלנוהשאיפהבטיפול,ולמעשה,ושלווהבשלמות
.כזהאיזוןליצורלמטופל

:מייצגיםשהםוהמערכותהטיפוסיםהם4אלו

Spleenהעיכולמערכת–אדמה• (SP) -

Lung-הנשימהמערכת–מתכת• (Lu)

Kidney–הכליות–מים• (Kid)

Liver–הכבד–עץ• (Liv)



Qi level-י 'רמת הצ
ובפרטמקוםבכלשנמצאתאנרגיההינה,Qi–י'צ

.בגופינו

האנרגיהרמתאתלצייןבאהבטיפוסיםי'הצרמת

אתלהעריךלנושעוזרדבר,הטיפוסשלהמשוערת

.הצלחתווסיכוייהטיפולמשך

כך,יותרגבוהההמטופלשלי'הצשרמתככל

.פחותממושךוהטיפוליותרטובהתהיההפרוגנוזה

עםלמטופליםלעזורניתןשלאכמובןאומרזהאין

לכךלבלשיםשצריךאלא,נמוכהי'צרמת

.יותררבהסבלנותונדרשתזמןיותרייקחשהטיפול



נעבור להצגת  
!הטיפוסים4



מערכת העיכול–טיפוס אדמה 
מלא/מעט מלאמבנה גוף

צהבהבגוון פנים

ירקרקות מסביב  /כחלחלות, בטן תפוחהסימנים מיוחדים
לפה

לעתים דאגה, חברותיות, חייכנותרגשות וטמפרמנט

ונוזלים שיכולים ליחה , מערכת העיכולבעיות אופייניות
להצטבר בדרכי הנשימה

התיאבון יכול להיות –לשים לב לתזונה דברים נוספים
מוגבר או חלש

לאפשר  , פעילות גופנית, סידור התזונההמלצה להורים
לו להיות לבבי ופתוח

!צפו לנוזלים. ממושךלא , על פי רובתהליך טיפולי



עוד קצת על טיפוס אדמה
ומתחברפתוחהוא.לבושובהלבביהואאדמהטיפוס

מהרמתמסרהואכיכללבדרךבולטפלקלולכןבקלות
.לטיפול

ילדיםאצל,העיכולבמערכתאיזוןבחוסרשמדוברמכיוון
חוסרחלקםואצלמוגברתיאבוןלהתפתחיכולכאלה

.תיאבון
גורםזהורבותפעמים,מוגברתיאבוןשלבמקרים

אוכליםהם.מציגיםשהםהבריאותיבאתגרמשמעותי
לאמיכישמחיםההורים,וכמובןגדולותוכמויותמגוון
.לאכולאוהבשלושהילדאוהב
שאופייני)העיכולמערכתשלהבשלותחוסרבגללאבל
באופןהזההטיפוסאצלאבלהקטניםהילדיםלכל

יוצרותוהמגוונותהגדולותהכמויות,(לרוביותרדומיננטי
,וליחהנוזליםריבוילהיותיכולשלושהתרגוםבעיכולקושי

.הנשימהבדרכי"מתיישבים"מקריםשבהרבה
.התזונהסידורהואעבורםהחשובותהדבריםאחדלכן



מערכת הנשימה–טיפוס מתכת 
רזהמבנה גוף

לבנבןגוון פנים

בכל הגוף/ גב עליון שיעור

,  בית חזה קטן לעתים, עור דק ורגישסימנים מיוחדים
קרירות בכפות הידיים

בעיקר  )היצמדות להורים , ביישנותרגשות וטמפרמנט
סגירות לעתים עצב, (לאמא

, נשנות" חורף"מחלות , מערכת הנשימהבעיות אופייניות
אלרגיות, בעיות עור

לעתים בררנות במזון וכמויות קטנותדברים נוספים

להרגיש , רגישים וקשובים, להיות עדיניםהמלצות להורים
להכין לקראת דברים , שיש לו מקום

תרגילי נשימה, חדשים

הזמןאת קחו , תהליך איטי יחסיתתהליך טיפולי



תמתכעוד קצת על טיפוס 
ומצדביישניםלעתים,רגישיםילדיםהםמתכתטיפוסי

להבחיןיכולים,שלהםהרגישותובגלל,פיקחיםשני
.רואהלאהרגילהשהעיןבדברים

יחד)הנשימהמערכת,אליההמשויכתוהמערכתהמתכת
.הגוףשלהחיצונייםהגבולותאתיוצרים,(הגסהמעיעם

החיסוןמערכתעלגםאחראיתהנשימהמערכתלפיכך
.אלהבגבולות"מסיירת"שבפועל

,וחיידקיםוירוסיםמפנירקמגינהאינההחיסוןמערכת
שמגיעיםרגשותשמסננתרגשיתחיסוןמערכתגםהיא

.מבחוץ

,הנשימהבמערכתאיזוןחסריםשהינמתכתטיפוסיאצל
מה,יותר"פריכים",העורביניהם,החיצונייםהגבולות

אתולהוציאקלותביתרלחדורמבחוץלרגשותשמאפשר
.מאיזוןהמערכת

אותםלחזקוהדרךועדיניםרגישיםהםאלהטיפוסיםלכן
.וברגישותבעדינותהיא

עצהגםזו,המתכתילדיעםוברגישותבעדינותלנהוג
.להוריםטובה



תהכליו-טיפוס מים 
עצמות דקות, רזה ודקמבנה גוף

גוון אפרפר מתחת לעיניים, אפרפריתכן גוון פנים

גב תחתוןשיעור

נטייה  , קרירות בגב ובטן תחתונים וברגלייםסימנים פיזיים
לקור

נטייה לפחדיםרגשות וטמפרמנט

,  תסמונות נוירולוגיות, פגות מוקדמתבעיות אופייניות
הרטבות לילה ,  בעיות גדילה והתפתחות

ראשוניות

פיתוח סבלנות  . לחזק את הבסיס, לקרקעהמלצות להורים
חיזוק כליות לוקח  , ודחיית סיפוקים מיידיים

.הרבה זמן, זמן

ממושךתהליך טיפולי



עוד קצת על טיפוס מים
העמוקההאנרגיהאתהיתרביןמייצגהמיםאלמנט

הזרעביןהמפגשברגעבהתעברותשנוצרתוהשורשית
פיעל"לארץשמיםביןמפגש"גםשהוארגע,לביצית

.הסיניתהרפואה

במהלךוגםשונותמסיבותזהמרגעשנוצריםשיבושיםלכן
לעתיםוגורמיםאנרגיהבאותהפוגעים,ובלידהההריון

פגותגם.מורכבותפעםלא,שונותנוירולוגיותלתסמונות
חוסרשמבטאבאלמנטאיזוןלחוסרלגרוםיכולהמוקדמת

.הכליותבאנרגייתאיזון

וכוללתומורכבתארוכההיאאותםולאזןלחזקהדרך
ולשם,הנלוותבתופעותגםהיתרבין,ואיזוןתמיכהבעיקר

.רבהסבלנותצריךכך

אצלוהביטויפחדהואמיםטיפוסישלהדומיננטיהרגש
.מוסבריםלאלעתים,רביםפחדיםהואמיםטיפוסי

שלפוחיתהינההמיםלאלמנטהכליותשל"הזוגבת"
הרטבותישנםהמיםבאלמנטאיזוןחוסרישוכאשרהשתן
נמשכות,פעםאףהפסיקושלאכאלה–ראשוניותלילה

היסטוריהישההוריםלאחדולרובמאוחריםגילאיםעד
.דומה



הכבד-טיפוס עץ 
"שרירי", מוצקמבנה גוף

ללא גוון מיוחדגוון פנים

---שיעור

,  חזה, רקות, גשר האף–ורידים כחלחלים סימנים פיזיים
בטן

!יודע מה הוא רוצה. כעס, נחישותרגשות וטמפרמנט

,  הפרעות בשינה, התפרצויות, חוסר שקטבעיות אופייניות
הפרעות קשב וריכוז

לתת מרחב וביטוי עצמי , פעילות גופניתפעילות מומלצת
להיות קשובים למה , (הוריים" גבולות"עם )

לכוון, שרוצה

סבלנות מומלץ לפתח . משתנהתהליך טיפולי



עץעוד קצת על טיפוס 
הכל(כמעט)לעשותומוכניםרוציםהםמהבדיוקיודעים
לא,בעצמםבטוחים–העץטיפוסיהםאלה.זהבשביל

.מטבעםמנהיגים,לכעוסמהססים

לפעמים,וכעסלדרמותנוטיםהםמאיזוןיוצאיםכשהם
רוציםשהםמהאתמקבליםלאכשהםבמיוחד,קיצוניים

...ומהר

,אחדבמקוםלשבתמסוגליםולאשקטחסריהםלפעמים
וריכוזקשבהפרעות"כשמתוייגיםמהילדיםהרבהלכן

.העץטיפוסיהם"והיפראקטיביות

ההמלצהלכןוקבלההבנהצריכיםהםאותםלאזןכדי
להיותאלא"בראשראש"איתםלהיכנסשלאהיאלהורים

שהםמהביןלאזן,חכמהובדרךלרצונותיהםקשובים
.שאפשרמהלביןרוצים

ושכמותצווארנמצאלרובמאוזניםלאעץטיפוסיאצל
לאזןתעזוראלהאסוריםעלעדינהועבודהמתוחים
.אותםולהרגיע



!בכולנו יש את הכל

וכךנולדנוכך,הטיפוסים4-מאחדהואמאיתנואחדכל
.האחרוןיומנועדנישאר

!הטיפוסיםכלאתגםמכיליםכולנו,זאתעםיחד
באותוכשישהמרכזיהטיפוסאתטיפוסלזהותלפעמיםלכן

.מבלבללהיותיכולברקענלוויםטיפוסיםעודהילד
:הןשליההמלצותלכן

אתולאסוףלכםמספרשהגוףמהעללסמוך1.
ולאבחןומהתנהגותמהגוףהרלוונטייםהממצאים

.בהתאם
וכמהכמהואיבחנתםניסיוןקצתשצברתםאחרי2.

.שלכםהאינטואיציהעםגםלכו,ילדים
זכרו.שאפשרכמהוישיריםפשוטיםלהיותהשתדלו3.

.בהםוהטיפולהאבחוןגםוכךפשוטיםהםשילדים



,  ואחרי שמאבחנים
!מטפלים



Shonishin-" שונישין"טיפול ה
?עובדהטיפולאיך

מבצעיםשאיתםקטניםמתכתבכלימשתמשיםהשונישיןבטיפול
.ונקודותמרידיאנים,בגוףשוניםאזוריםגביעלעדיןגירוי

והדםאנרגיה-י'הצתנועתאתולאזןלווסתהואהזההגירוימטרת
האדםאם":הסיניתהרפואהשלהמרכזיותהאימרותאחתפיעל

."יחלהלאהואמאוזן

להחזירמסייע,עושההשונישיןשטיפולוהאיזוןהוויסות,למעשה
שמסיבותבושקייםוהעוצמתיהטבעיהריפוילפוטנציאלהילדאת

.מאיזוןיצא,שונות

הזרימהאתמהרדיחשיםוהם,מטבעםמחודדיםחושיםישלילדים
.בקלותלטיפולומתמסריםהנעימה

על,הטיפוליםמיטתעללשבתיכולהילד:גמישמאודהטיפוליישום
תוךהטיפולאתולקבל,הרצפהעלואפילומהוריואחדעל,כסא
ידידותימאודהטיפוללכן,מצייראוסיפורשומע,משחקשהואכדי

לאאפילווחלקםבשמחהאותומקבליםמהילדים95%-ומטבעו
☺הביתהללכתרוצה

שאופייניותומחלותבריאותיותבעיותבמגווןאפקטיביהטיפול
מיושםלהיותויכול,רגשיים/נפשייםאתגריםכולל,וילדיםלתינוקות

.מבוגריםעלגם



Shonishin-" שונישין"טיפול ה

:הטיפולשלבי

.ההתמודדותיכולתשלכללילחיזוק–מערכתיטיפול1.

פיעל,הטיפוסואיזוןלחיזוק–טיפוספיעלטיפול2.
.הטיפוסים4אבחנת

.המטופלשלהעיקריתבתלונהטיפול–ספציפיטיפול3.

ומתןהקשרחיזוק,המשכיותליצירת–ביתיטיפול4.
.והילדההורהביןמגע

הנדרשיםהרבדיםבכללגעתמאפשריםהטיפולשלבי
חיזוקדרך,ההוליסטימהרובדהחל–מוצלחטיפולליצירת

בביתלטיפולועדהעיקריתלתלונהוההתייחסותהטיפוואיזון
.בטיפולפעילחלקלקחתלהםשמאפשר

שהואבגללהיתרביןמשמעותימאודהינוהביתיהטיפול
לבריאותבעצמםלתרוםיכוליםשהםלהרגישלהוריםמסייע

עםמיוחדאיכותזמןמבליםהםכךכדיותוךשלהםהילדשל
.בימינוחסרכךשכלמגעגםשכוללהילד



הטיפול הביתי
.בטיפולוחשובנפרדבלתיחלקהםההורים

ובעיהחולהילדעם,אוניםוחסרימותשיםמגיעיםבלרוהם
.נפתרתשלא

הם–הילדיםשלהעיקרייםהמטפליםלמעשההםההורים
פיזיתהילדיםאתמזיניםהם,היממהשעותרובהילדעם

.אותםומחקיםמהםלומדיםוהילדיםואנרגטית
מטפלכשההורהכי,בטיפולאותםלשתףמאודחשובלכן

:דבריםכמהעושההיא/הוא,בבית
הבאהטיפולעדטיפוליתרמהעללשמורממשיכה-
הילדעםמיוחדאיכותזמןמבלה-
כללבדרךמאודשחסרבסיסייסודמצרך–מגענותנת-
שהיארואההיאכימתחזקבעצמהשלההביטחון-

והמתחהאוניםחוסרגםוכךשלהלילדלעזורמסוגלת
.יורדים

באמצעותבביתלעשותמהההורהאתמדריךהמטפל
–"מחזקיםדגדוגים"ערכתעםאוכפית,שינייםמברשת

חוברת,חיותבצורתמתכתכליהכוללתביתיתטיפולערכת
.אינטרנטיוקורסוהסבריםצילומיםעםהדרכה



...לסיכום
במינהמיוחדתאבחוןדרךקיבלתםהזהבמדריך

.בשפעמספקשהגוףמידעעלשמתבססת

מודלליצורכדיהסיניתהרפואהעלהתבססוהיפנים
לכלכאשרטיפוסים4-להאדםבניכלאתשמחלקאבחנתי

.במדריךשראינוכפי,שלוהמאפייניםטיפוס

לבולשיםומרוכזיםקשוביםלהיותהואלהצלחה"סוד"ה
צריךולפעמיםוברורחדהואלפעמים,נותןשהגוףלמידע
.השורותביןלקרוא

ובמדריך,עליוהמבוססלטיפוליוצאיםאנוהאבחוןאחרי
טבעיתבצורהשמתחברהשונישיןטיפולאתהצגתי

.הטיפוסים4שלהאבחוןלדרךומושלמת

תרוויחוכךיותרשתתנסווככללגמרימעשיתהיאהדרך
ותדעושבכםהטבעיתלאינטואיציהוחיבורידע,ניסיון

ובהרבה,יותרופשוטהקלהבצורהולטפללאבחן
שהםוכפיהפשוטהבצורתםהדבריםאתלראות,מהמקרים

להתפתחות,אמיתיללימודהאמיתיהסודזהו.באמת
.ולהצלחה

.איתיולהתייעץשאלהכלאותילשאולאתכםמזמיןאני
eran@ani-bari.co.il:מייללישלחופשוט

ערן!ענקיתבהצלחה

mailto:eran@ani-bari.co.il


"שונישין"בלטפלללמוד
ועדיןהטיפולולדרךהאבחוןלשיטתהתחברתםאם
לשיחתאתכםמזמיןאני,בשונישיןלטפללמדתםלא

יפניתברפואההטיפולשלהמופלאהעולםעםהיכרות
.Shonishin"שונישין"ה–לילדים

:דבריםבכמהמצטייןהשונישיןטיפול

.והוריוהילדשלמהירפעולהושיתוףאמוןמשיגים-

שמחיםמהילדים95%-ווידידותיעדיןהטיפול-
.לטיפוללחזורמאוד

,במדריךשראיתכפיכי,ומדויקפרקטיהואהאבחון-
.מספקשהגוףאמיתייםממצאיםעלמתבססהוא

האופייניותהבעיותבמרביתמטפלהשונישין-
.בהצלחהוילדיםלתינוקות

.מבוגריםעלגםהטיפולאתליישםניתן,ובנוסף-

הטיפולתחומימכללמטפליםמתאיםהשונישיןלימוד
.עיקרייםלימודמסלולי2וישנם

eran@ani-bari.co.il:למיילשלחוייעוץלשיחת

052-6868768:ווטסאפשלחו/התקשרואו

mailto:eran@ani-bari.co.il
tel: 0526868768

