
"טיפוסים קטנים4"
מדריך מעשי לאבחון וטיפול  

על פי הרפואה היפנית  , בילדים
"שונישין: "לילדים

:כתב וערך
מטפל בילדים ברפואה  , ערן לשם

"שונישין"לסינית ויפנית  ומורה 



שמח לראות שהורדת 
☺המדריך את 

!ה.יקר,ת.מטפל

בטיפולהתמחותעםויפניתסיניתברפואהמטפל,לשםערןכאן
."שונישין"–לילדיםיפניתלרפואהומורהבילדים

מטפליםמאותוהדרכתיילדיםבאלפיטיפלתיהשניםבמשך
.היפניתהרפואהשלהמופלאהבדרכה

הקליניבניסיונילשתףשמחאני,"קטניםטיפוסים4"במדריך
יפניתברפואהוהטיפולהאבחוןלעולםדלתבפניכםולפתוח
ודרךפרקטייםאבחנתייםוכליםידעעם,"שונישין"ה–לילדים

.הזומהאבחנהשנגזרתאפקטיביתטיפולית

קל,פרקטי:המדריךגםוכךמאודמעשיתהינההיפניתהרפואה
!ושימושיליישוםפשוט,להבנה

בידעלהשתמשגםאלא,לקרוארקלאאותךמעודדאנילכן
האבחוןכמהעדהיישוםכדיתוךולגלות,שבמדריךובכלים

המטופליםועבורעבורךועובדיעילבילדיםהיפניוהטיפול
.(עבורםגםרלוונטימאודזה,ילדיםלךישואם)שלךהקטנים

!הצלחהוהמוןנעימיםותרגוללימוד

ערן



:'חלק א
אבחון



שיטת אבחון יפנית עם מקור סיני–" הטיפוסים4"

יפניפיתוחועל(שנה2200-2500בני)הסיניתהרפואהשלהיסודכתביעלהמבוססתאבחוןשיטתהיא"הטיפוסים4"
.אלהכתביםבסיסעל

עליפניתברפואהמאסטריםביפןהתכנסושנה100-כלפני.כאןגםוכךולחקורלבדוקשאוהבחרוץעםהםהיפנים
.אפקטיבייםטיפולפרוטוקולימהםוליצור(היפניתנובעתשממנה)הסיניתהרפואהשלהיסודכתביאתלחקורמנת

אבחוןשיטתפיתחוכךומתוך,לאומהעובדמהובדקוקלינייםניסוייםערכו,ואבחוןטיפולאפשרויותמיניכלחקרוהם
שוניםמאפייניםלהם,טיפוסים4-מלאחדמשתייךאדםכלבה,הסיניתהרפואהשלהאלמנטים5מודלעלהמבוססת

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

.ומישושהתבוננותידיעלמהגוףמידעאיסוףעלבעיקרומבוססתמבוגרים
להביאכדי,שליהקליניהניסיוןבתוספתוילדיםלתינוקות"הטיפוסים4"האבחוןשיטתשלפירוטתקבלוזהבמדריך

.והיפניתהסיניתהרפואהשללאורהילדיםלאבחוןואפקטיביתפשוטהדרךלכם



בשלותחוסר:םילדי
דופןיוצאותויכולות

התפיסהאתיותרקצתלהביןכדאי,לדרךשנצאלפני
הםדאחדמצ.וילדיםתינוקותשליפנית-הסינית
גילעדעדיןבשלותשאינןמסוימותמערכותעםנולדים

,ובנוסףוהחיסוןהנשימה,העיכולמערכות:ךלער5-6
האינעדין,האנרגיהערוצי–המרידיאניתהמערכת

.יחסיתהרבהלחלותלילדיםםמיגוראלהכל.הבשל
יוצאותריפוייכולותוילדיםלתינוקותיש,שניומצד
נמצאיםהם,"חלקדף"הםשהיאהסיבה!דופן

ערבובים"ובבמתחפחותהרבהווגדילהבצמיחה
.מבוגריםאשרמ"רגשיים



!הגוף יודע
הגוף מספק שפע של מידע על מצבו  

והאבחון שנדבר עליו כאן מתבסס על 

איסוף המידע הזה באמצעות  

התבוננות ומישוש



"הטיפוסים4"
,הסיניתהאלמנטים5תיאורייתעלמבוססתהטיפוסים4אבחוןשיטת
כללאתמתארת,"סיני"מטפלשאינומיועבורהמזלגקצהשעל

.בטבעשוניםיסודותביןגומליןויחסיתנועהמתוך,התופעות

אלמנטלכלכאשר,האדםבגוףהתופעותאתגםמתארזהמודל
עםגם,הדדייםגומליןיחסישלהםפנימייםאיבריםזוגמקושרים
.משלו(מרידיאן)אנרגטיערוץישאיברלכל.אחריםואיבריםאלמנטים

שקייםהבסיסיהאיזוןחוסראתמתארתהטיפוסים4שלהאבחוןשיטת
היאחיינוומשימתכזהאיזוןחוסרעםנולדמאיתנואחדכל–אדםבכל

,ולמעשה,ושלווהבשלמותהזההאיזוןחוסרבתוךלחיותללמוד
.כזהאיזוןליצורלמטופללעזורהיאשלנוהשאיפהבטיפול

:מייצגיםשהםוהמערכותהטיפוסיםהם4אלו

Spleenהעיכולמערכת–אדמה• (SP) -

Lung-הנשימהמערכת–מתכת• (Lu)

Kidney–הכליות–מים• (Kid)

Liver–הכבד–עץ• (Liv)



?ומה עם אלמנט האש, רגע
.במקרהלאוזה,כאןחסרהאששאלמנטהבחנתםאולי

,האיבריםקיסר–הלבהינוהאשלאלמנטהמשויךהמרכזיהאיבר
כלשלתפקודםעלרמהבידשולט,הסיניתהרפואהפיעלאשר

.האיברים

הבסיסיהאיזוןחוסראתמצייןהטיפוסים4מודל,שציינתיכפי
באיברגםולפיכךמסויםבאלמנטאדםכלאצלשקייםוהמולד
.אלמנטלאותוהמשויךהמרכזי

,האיבריםקיסר,שהלבהאשבאלמנטבסיסיחוסרהיהשאםכך
חלשהיה,השליט–הקיסר,אליוהמשויךהמרכזיהאיברהינו

.המערכתכלוכךבבסיסו

,שכזהבסיסיאיזוןשחוסרואומריםלעשותמגדיליםהיפנים
מאפשרלאולמעשהעצמםהחייםאתנוגד,ובלבהאשבאלמנט

.בפועלאפשרילאולכןחיים

איזוןחוסרלא,כאמור?בלבחולשהאואיזוןחוסרייתכןהאם
בעיקר,לאיזוןוניתןהחייםבהמשךשנרכשכזהאלאמולדבסיסי

מערכת,אחריםואיבריםמערכותשלעקיפההשפעהידיעל
.לדוגמאוהטחולהעיכול



?י שלך'מה רמת הצ
שונותדחיסותברמותאנרגיההינה,Qi–י'צ

.בגופינוובפרטבטבעמקוםבכלשנמצאת

רמתאתלצייןבאהבטיפוסיםי'הצרמת
לנושעוזרדבר,הטיפוסשלהמשוערתהאנרגיה
.הצלחתווסיכוייהטיפולמשךאתלהעריך

כך,יותרגבוהההמטופלשלי'הצשרמתככל
שהטיפולסיכויוישיותרטובהתהיההפרוגנוזה

.פחותממושךיהיה

למטופליםלעזורניתןשלאכמובןאומרזהאין
לכךלבלשיםשצריךאלא,נמוכהי'צרמתעם

רבהסבלנותונדרשתזמןיותרייקחשהטיפול
.יותר



מערכת העיכול–טיפוס אדמה 
מלא/מעט מלאמבנה גוף

צהבהבגוון פנים

ירקרקות מסביב  /כחלחלות, בטן תפוחהסימנים מיוחדים
לפה

לעתים דאגה, חברותיות, חייכנותרגשות וטמפרמנט

ליחה ונוזלים שיכולים , 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. לא ממושך, על פי רובתהליך טיפולי



עוד קצת על טיפוס אדמה
ומתחברפתוחהוא.לבושובהלבביהואאדמהטיפוס

מתמסרהואכיכללבדרךבולטפלקלולכןבקלות
.לטיפולמהר

אצל,העיכולבמערכתאיזוןבחוסרשמדוברמכיוון
חלקםואצלמוגברתיאבוןלהתפתחיכולכאלהילדים
.תיאבוןחוסר

גורםזהורבותפעמים,מוגברתיאבוןשלבמקרים
אוכליםהם.מציגיםשהםהבריאותיבאתגרמשמעותי

לאמיכישמחיםההורים,וכמובןגדולותוכמויותמגוון
.לאכולאוהבשלושהילדאוהב
העיכולמערכתשלהבשלותחוסרבגללאבל

הזההטיפוסאצלאבלהקטניםהילדיםלכלשאופייני)
הגדולותהכמויות,(לרוביותרדומיננטיבאופן

יכולשלושהתרגוםבעיכולקושייוצרותוהמגוונות
מקריםשבהרבה,וליחהנוזליםריבוילהיות

.הנשימהבדרכי"מתיישבים"
.התזונהסידורהואעבורםהחשובותהדבריםאחדלכן



מערכת הנשימה–טיפוס מתכת 
רזהמבנה גוף

לבנבןגוון פנים

גוףברביםבאזורים/עליוןגבשיעור

,לעתיםקטןחזהבית,ורגישדקעורסימנים מיוחדים
הידייםבכפותקרירות

בעיקר)להוריםהיצמדות,ביישנותרגשות וטמפרמנט
עצבלעתיםסגירות,(לאמא

,נשנות"חורף"מחלות,הנשימהמערכתבעיות אופייניות
אלרגיות,עורבעיות

קטנותוכמויותבמזוןבררנותלעתיםדברים נוספים

לולתת,וקשוביםרגישים,עדיניםלהיותהמלצות להורים
לקראתלהכין,מקוםלושישלהרגיש

נשימהתרגילי,חדשיםדברים

הזמןאתקחו,יחסיתאיטיתהליךתהליך טיפולי



עוד קצת על טיפוס מתכת
ומצדביישניםלעתים,רגישיםילדיםהםמתכתטיפוסי

להבחיןיכולים,שלהםהרגישותובגלל,פיקחיםשני
.רואהלאהרגילהשהעיןבדברים
,הנשימהמערכת-אליההמשויכתוהמערכתהמתכת

מערכתלפיכך.הגוףשלהחיצונייםהגבולותאתיוצרים
שבפועלהחיסוןמערכתעלגםאחראיתהנשימה

.אלהבגבולות"מסיירת"
,וחיידקיםוירוסיםמפנירקמגינהאינההחיסוןמערכת

שמגיעיםרגשותשמסננתרגשיתחיסוןמערכתגםהיא
.מבחוץ

במערכתאיזוןחסרישהינםמתכתטיפוסיאצל
"פריכים",העורביניהם,החיצונייםהגבולות,הנשימה

קלותביתרלחדורמבחוץלרגשותשמאפשרמה,יותר
.מאיזוןהמערכתאתולהוציא

לחזקוהדרךועדיניםרגישיםהםאלהטיפוסיםלכן
.וברגישותבעדינותהיאאותם
עצהגםזו,המתכתילדיעםוברגישותבעדינותלנהוג
.להוריםטובה



הכליות-טיפוס מים 
דקותעצמות,ודקרזהמבנה גוף

לעינייםמתחתאפרפרגוון,אפרפריתכןגוון פנים

תחתוןגבשיעור

נטייה,וברגלייםתחתוניםובטןבגבקרירותסימנים פיזיים
כלליבאופןלקור

לפחדיםנטייהרגשות וטמפרמנט

,נוירולוגיותתסמונות,מוקדמתפגותבעיות אופייניות
לילההרטבות,והתפתחותגדילהבעיות

ראשוניות

סבלנותפיתוח.הבסיסאתלחזק,לקרקעהמלצות להורים
לוקחכליותחיזוק,מיידייםסיפוקיםודחיית

זמןהרבה,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

מיוחדגווןללאגוון פנים

דופןיוצאשיעוראיןשיעור

בגשרלהיראותשיכוליםכחלחליםורידיםסימנים פיזיים
בטן,חזה,רקות,האף

!רוצההואמהיודע.כעס,נחישותרגשות וטמפרמנט

,בשינההפרעות,התפרצויות,שקטחוסרבעיות אופייניות
וריכוזקשבהפרעות

עצמיוביטוימרחבלתת,גופניתפעילותפעילות מומלצת
למהקשוביםלהיות,(הוריים"גבולות"עם)

ולהדריךלכוון,שרוצה

סבלנותלפתחמומלץ.משתנהתהליך טיפולי



עוד קצת על טיפוס עץ
הכל(כמעט)לעשותומוכניםרוציםהםמהבדיוקיודעים
לא,בעצמםבטוחיםהם.העץטיפוסיהםאלה-זהבשביל

.מטבעםמנהיגים,לכעוסמהססים

לפעמים,וכעסלדרמותנוטיםהםמאיזוןיוצאיםכשהם
רוציםשהםמהאתמקבליםלאכשהםבמיוחד,קיצוניים

...ומהר

,אחדבמקוםלשבתמסוגליםולאשקטחסריהםלפעמים
וריכוזקשבהפרעות"כשמתוייגיםמהילדיםהרבהלכן

.העץטיפוסיהם"והיפראקטיביות

ההמלצהלכןוקבלההבנהצריכיםהםאותםלאזןכדי
להיותאלא"בראשראש"איתםלהיכנסשלאהיאלהורים

שהםמהביןלאזן,חכמהובדרךלרצונותיהםקשובים
.אפשרישבאמתמהלביןרוצים

ושכמותצווארנמצאלרובמאוזניםלאעץטיפוסיאצל
לאזןתעזוראלהאזוריםעלעדינהועבודהמתוחים
.אותםולהרגיע



!בכולנו יש את הכל
וכךנולדנוכך,"הטיפוסים4"-מאחדהואמאיתנואחדכל

.האחרוןיומנועדנישאר
!הטיפוסיםכלאתגםמכיליםכולנו,זאתעםיחד
כשיש,המרכזיהטיפוסאתטיפוסלזהותבהםפעמיםיש,לכן

להיותשיכולדברזהו,ברקענלוויםטיפוסיםעודהילדבאותו
.מבלבל

:הןשליההמלצותלכן
אתולאסוףלכםמספרשהגוףמהעללסמוך1.

ולאבחןומהתנהגותמהגוףהרלוונטייםהממצאים
.בהתאם

,ילדיםוכמהכמהואבחנתםניסיוןקצתשצברתםאחרי2.
.שלכםהאינטואיציהעםגםלכו

זכרו.שאפשרכמהוישיריםפשוטיםלהיותהשתדלו3.
.בהםוהטיפולהאבחוןגםוכךפשוטיםהםשילדים



:' חלק ב
"שונישין"טיפול ה



Shonishin-" שונישין"טיפול ה
מבצעיםשאיתםקטניםמתכתבכלימשתמשיםהשונישיןבטיפול

.ונקודותמרידיאנים,בגוףשוניםאזוריםגביעלעדיןגירוי

,והדםאנרגיה-י'הצתנועתאתולאזןלווסתהואהזההגירוימטרת
האדםאם":הסיניתהרפואהשלהמרכזיותהאמרותאחתפיעלוזאת

."יחלהלאהואמאוזן

אתלהחזירמסייע,עושההשונישיןשטיפולוהאיזוןהוויסות,למעשה
סיבותשעקב,בושקייםוהעוצמתיהטבעיהריפוילפוטנציאלהילד

.מאיזוןיצא,מגוונות

הזרימהאתמהרדיחשיםוהם,מטבעםמחודדיםחושיםישלילדים
.בקלותלטיפולומתמסריםהנעימה

על,הטיפוליםמיטתעללשבתיכולהילד:גמישמאודהטיפוליישום
כדיתוךהטיפולאתולקבל,הרצפהעלואפילומהוריואחדעל,כיסא
.מצייראוסיפורשומע,משחקשהוא

הילדיםשלהמכריעורובםמאודידידותילהטיפולאתהופכיםאלוכל
☺הביתהללכתרוצהלאאפילוחלקם.בשמחהאותומקבלים

שאופייניותומחלותבריאותיותבעיותבמגווןאפקטיביהטיפול
.רגשיים/נפשייםאתגריםכולל,וילדיםלתינוקות

התכונהעקב,ולמעשה,ההתבגרותלגיל0גילביןנעהגילאיםטווח
.במבוגריםגםליישוםניתןהוא,הטיפולשלוהמאזנתהמווסתת



Shonishin-" שונישין"טיפול ה
:הטיפולשלבי

.ההתמודדותיכולתשלכללילחיזוק:המערכתיהטיפול1.

פיעל,הטיפוסואיזוןלחיזוק:טיפוס–אבחנהפיעלהטיפול2.
."הטיפוסים4"אבחנת

שלבסימפטומיםטיפול:סימפטומטי–הספציפיהטיפול3.
.המטופלשלהעיקריתהתלונה

,מגעמתן,יומיותטיפוליתהמשכיותליצירת:הביתיהטיפול4.
.והילדההורהביןהקשרוחיזוקהוריתנוכחות

טיפולליצירתהנדרשיםהרבדיםבכללגעתמאפשריםהטיפולשלבי
הטיפוסואיזוןחיזוקדרך,מערכתי-ההוליסטימהרובדהחל–מוצלח

להםשמאפשרבביתלטיפולועדהעיקריתלתלונהוההתייחסות
.בטיפולפעילחלקלקחת

מסייעשהואבגללהיתרביןמשמעותימאודהינוהביתיהטיפול
הילדשללבריאותבעצמםלתרוםיכוליםשהםלהרגישלהורים
גםשכוללהילדעםמיוחדאיכותזמןמבליםהםכךכדיותוךשלהם

.בימינוחסרכךשכלמגע



הטיפול המערכתי וכלי השונישין. 1
נקודות  , הטיפול המערכתי מבוסס על גירוי מרידיאנים

דיקור ואזורים בגוף באמצעות כלי מתכת ייעודיים  

:    בטכניקות הטיפול הבאות

:  rubbing-שפשוף •

:  tapping–טפיחה •

pressing:-לחיצה •



מהלך הטיפול המערכתי

rubbing–שפשוף –חצים 
tapping-טפיחה –נקודות 



טיפוס-אבחנהפיעלהטיפול. 2

נקודות לטיפולתלונות וסימפטומים אופיינייםהטיפוס
(בנות ימין, בנים שמאל)

אזורי ההשפעה  
לטיפול

גב וחזה עליוניםLU 9, SP 3מערכת חיסון, עור, נשימהריאות-מתכת 

מרכז , גב מרכזיSP 3, PC 7בעיות בגדילה, תיאבון, עיכולעיכול-אדמה 
סביב הטבור, הבטן

מתחת לצלעות  LIV 8, KID 10שרירים כיווצי, התנהגות, שינהכבד-עץ 
מרכז הגב , מימין

מימין
הרטבת, התפתחות, בעיות לידהכליות-מים 

נוירולוגיה  , לילה
KID 7, LU 8בטן , גב תחתון

מתחת  –תחתונה 
לטבור  

.  שיאצו/הטיפול בנקודות הדיקור הינו למטפלים ברפואה סינית
.הטיפול הינו על אזורי ההשפעה, עבור מטפלים מתחומים אחרים



:  הטיפול הספציפי סימפטומטי. 3
מחלות חורף נשנות: 1#דוגמא 

גביעלtapping-וrubbingבטכניקותטיפול•
.העליוניםוהגבהחזה

,pressingבטכניקתדיקורנקודותעללחיצה•
Immune:לדוגמא point, GV12,14 BL12-13.

זהבבציפוי)מתכתגרנולותעםמדבקותהשארת•
בגבמתוחותאו/ורלוונטיותנקודותעל(כסףאו

בגילתלוי)יממהעדשעותמספרלמשךהעליון
.(הילד



:  סימפטומטי-הטיפול הספציפי . 3
דלקות אוזניים נשנות: 2#דוגמא 

גביעלtapping-וrubbingבטכניקותטיפול•
.האוזןוסביבבצווארהלימפהמערכת

מרכזגביעל,בעיקרtappingבטכניקתטיפול•
המחמםמסלול)האמהשלהחיצוניהחלק

זהמסלולחוזרותאוזנייםבדלקות–(המשולש
.מתוחכללבדרך

,pressingבטכניקתדיקורנקודותעללחיצה•
TW:לדוגמא 5,9, SP התעלהנקודת,7,9

.האוזןמאחוריהאוסטכית
זהבבציפוי)מתכתגרנולותעםמדבקותהשארת•

בגבמתוחותאו/ורלוונטיותנקודותעל(כסףאו
בגילתלוי)יממהעדשעותמספרלמשךהעליון

.(הילד



הטיפול הביתי. 4
.בטיפולוחשובנפרדבלתיחלקהינםההורים

ובעיהחולהילדעם,אוניםוחסרימותשיםמגיעיםלרובהם
רופאיםאצלשביקרואחריגםכללבדרך,נפתרתשלא

.מומחים
עםהם–הילדיםשלהעיקרייםהמטפליםלמעשההםההורים

רגשית,פיזיתהילדיםאתמזיניםהם,היממהשעותרובהילד
.אותםומחקיםמהםלומדיםוהילדיםואנרגטית

הטיפולידיעל,בטיפולאותםולשתףלרתוםמאודחשובלכן
.הביתי

:דבריםכמהמשיגיםםה,בביתמטפליםכשההורים
טיפוללעדאפקטיביתטיפוליתרמהעללשמורממשיכים-

.בקליניקההבא
.הילדעםמיוחדאיכותזמןומבליםבאמתנוכחים-
.כללבדרךמאודשחסרבסיסייסודמצרך–מגענותנים-
שהםרואיםהםכי,מתחזקבעצמםשלהםהביטחון-

והמתחהאוניםחוסרגם.שלהםלילדלעזורמסוגלים
ולפיכךהילדשלהמתחרמתעלישירותמשפיעוזה,יורדים

.,הכלליתבריאותועלגם
הטיפולאתליישםכיצדההוריםאתמדריכיםואנחנכמטפלים

בדרךאו,כפיתאושינייםמברשתבאמצעותוזאת,הביתי
טיפולערכת–"מחזקיםדגדוגים"ערכתעם,יותרמתקדמת

עםהדרכהחוברת,חיותבצורתמתכתכליהכוללתביתית
.דיגיטליבקורס-סרטוניםוגםוהסבריםצילומים



סיכומו של דבר
המידעאיסוףעלשמתבססתייחודיתאבחוןדרךקיבלתהזהבמדריך

.בשפעמספקשהגוף

4"מודלאתיצרוהיפניםהמאסטרים,האלוהממצאיםפיעל
.במדריךשראינוכפי,שלוהמאפייניםטיפוסלכלכאשר"הטיפוסים

לבולשיםומרוכזיםקשוביםלהיותהואהאבחוןלהצלחת"סוד"ה
ביןלקרואצריךולפעמיםוברורחדהואלפעמים-נותןשהגוףלמידע

.השורות

אתהצגתיובמדריך,אפקטיבילטיפולשמובילכזההואמוצלחאבחון
שלהאבחוןלדרךומושלמתטבעיתבצורהשמתחברהשונישיןטיפול

."הטיפוסים4"

שהגוףמהאתלחקורשמבקשפרקטיטיפולהינוהשונישיןטיפול
המרתקלסיפורבהתאם,ילדיםשלהנפוציםבאתגריםולטפלמספר

.בפנינושמתגלה

חיבורעלמתבססגםוהואשניםרביוניסיוןידעעלמבוססהטיפול
.והמטפלותמטפליםה,שבנוהטבעיתלאינטואיציה

יודעים,השונישיןובטיפול"הטיפוסים4"באבחוןיותרשמתנסיםככל
לראות,מהמקריםובהרבה,יותרופשוטהקלהבצורהולטפללאבחן

להפיכתהסודזהו.באמתשהםוכפיהפשוטהבצורתםהדבריםאת
.בטיפוליםולהצלחהוצמיחהלהתפתחות,לפרקטיקההלימוד

שולחיםפשוט-איתיולהתייעץשאלהכלאותילשאולאותךמזמיןאני
☺כאןבלחיצה–ווטסאפאלי

https://wa.me/972526868768


(ובבית)בקליניקה " שונישין"בלטפל 
מזמיןאני,שונישיןבקורסמסודרבאופןלמדתלאועדיןכאןשהצגתיולטיפוללאבחוןהתחברתאם

.היפניתברפואהבילדיםהטיפולשלהזההמופלאהעולםולהכירלעומקלהיכנסאותך

:בהםמצטייןהשונישיןשטיפולדבריםכמההנה

והוריוהילדשלמהירפעולהושיתוףאמוןמשיגיםכך.וכאבפחדללא-וידידותיעדיןהטיפול•
הילדיםשלהמכריעשרובםהסיבהגםזאת.הטיפוללהצלחתהחשוביםמהמפתחותאחדוזהו

.להגיעמההוריםמבקשיםממשאפילומהםוחלקלטיפוללחזורשמחים

שהגוףאמיתייםממצאיםעלמתבססהוא,במדריךשראיתכפיכי,ומדויקפרקטיהינוהאבחון•
.מספק

לתינוקותהאופייניים,ורגשייםנפשיים,פיזיים,ואתגריםבעיותשלגדולבמגווןמטפלהשונישין•
.גדולהבהצלחה,וילדים

!בביתאצלךגם,גבוההובהיענותבקלותהטיפולאתליישםכמובןניתן,ילדיםלךישאם•
,לטיפולומגיביםנעניםשלהםהילדיםאיךראווכשהם,הזומהסיבהללמודבחרורביםמטפלים

.שלהםלקליניקהגםהשונישיןאתהכניסוהם

ואונלייןפרונטלייםמפגשים,דיגיטליקורס–ומשולבתייחודיתבדרךמתקיימיםהשונישיןלימודי
,בזמןמוגבליםלא,ומקרהשאלהכלעלמענה–ותמיכהליווימקבלים,בנוסף.קליניתוצפייה
בסיסעלופעילהמטפליםמאותכברשמונה,השונישיןומטפלותמטפליובקהילתאישיבאופן

.יומיומי

.הטיפולתחומיממרביתלמטפליםמתאיםשונישיןקורס

<<כאןלחצושונישיןקורסעלהמלאיםלפרטים

052-6868768:ווטסאפשלחואו

https://ani-bari.co.il/shonishin-course-2/?ref=guide
https://wa.me/972526868768


תודות ומקורות
:תודות

.האמוןעלתודה,ולהוריםבכםלטפלהזכותעלתודה,שלי"קטנים"הלמטופלים•

פחותלאבעצמילמדתי.שליבקורסים"שונישין"שלמדוולמטפלותלמטפלים•
.לימדתימאשר

,כליףרן-יפניתלרפואהלמורי,שימהמיקיר"וד'בירץסטיבן-לשונישיןלמוריי•
הרבה,והתפתחתיגדלתי,למדתי.מלהזכירםהיריעהשקצרההרביםולמוריי

.בזכותכם

.אפסמגילממש,בהםלטפללימאפשריםשגם,וליביארבל,מעיין–שלילילדים•

:המקורותעלגםונסמך,ולימודבילדיםטיפולשלרבותשניםמתוךנכתבהמדריך

• Shonishin: Japanese Pediatric Acupuncture, Stephen Birch

• Shonishin 1 and 2: Japanese Pediatric Acupuncture, Dr. Miki Shima

:תמונות

.תמונותיהםאתלשתףשהסכימוולמטפלותלמטפליםתודה•

•Shuterstock

•Unsplash

!ליישםקדימה...ועכשיו!המדריךאתשקראתלךגםגדולהותודה


