
"טיפוסים קטנים4"
מדריך מעשי לאבחון וטיפול  

בילדים
:  על פי הרפואה היפנית לילדים

"שונישין"

:כתב וערך
מטפל בילדים ברפואה  , ערן לשם

"שונישין"לסינית ויפנית  ומורה 



☺שמח לראות שהורדת את המדריך 

!ה.יקר,ת.מטפל
ומורהבילדיםבטיפולהתמחותעםויפניתסיניתברפואהמטפל,לשםערןכאן

."שונישין"–לילדיםיפניתלרפואה
היפניתבדרךמטפליםמאותוהדרכתיילדיםבאלפיטיפלתיהשניםבמשך

.הזוהמופלאה
דלתבפניכםלפתוחשמחאניבו,המדריךאתיצרתיהזההקליניהניסיוןמתוך

וכליםידעעם,"שונישין"–לילדיםיפניתברפואהוהטיפולהאבחוןלעולם
.הזומהאבחנהשנגזרתאפקטיביתטיפוליתודרךפרקטייםאבחנתיים

פשוט,להבנהקל,פרקטי:המדריךגםוכךמאודמעשיתהינההיפניתהרפואה
!ושימושיליישום

,שבמדריךובכליםבידעלהשתמשגםאלא,לקרוארקלאאותךמעודדאנילכן
עבורךועובדיעילבילדיםהיפניוהטיפולהאבחוןכמהעדהיישוםכדיתוךולגלות

.(עבורםגםרלוונטימאודזה,ילדיםלךישואם)שלךהקטניםהמטופליםועבור
!הצלחהוהמוןנעיםלימוד

ערן



שיטת אבחון יפנית עם מקור סיני–" הטיפוסים4"

ועל פיתוח יפני ( שנה2200-2500בני )היא שיטת אבחון המבוססת על כתבי היסוד של הרפואה הסינית " הטיפוסים4"
.על בסיס כתבים אלה

שנה התכנסו ביפן מאסטרים ברפואה יפנית על 100-לפני כ. היפנים הם עם חרוץ שאוהב לבדוק ולחקור וכך גם כאן
.  וליצור מהם פרוטוקולי טיפול אפקטיביים( שממנה נובעת היפנית)מנת לחקור את כתבי היסוד של הרפואה הסינית 

ומתוך כך פיתחו שיטת אבחון  , ערכו ניסויים קליניים ובדקו מה עובד ומה לא, הם חקרו כל מיני אפשרויות טיפול ואבחון
להם מאפיינים שונים  , טיפוסים4-בה כל אדם משתייך לאחד מ, האלמנטים של הרפואה הסינית5המבוססת על מודל 

.מחלות אופייניות ועוד, נטיות תזונתיות, טמפרמנט-אופי, גוון עור, כמו מבנה גוף
ואצלם דרך האבחון פשוטה יותר מאשר  , דרך האבחון הזאת פותחה עבור מבוגרים והותאמה לתינוקות וילדים

.מבוגרים ומבוססת בעיקר על איסוף מידע מהגוף על ידי התבוננות ומישוש
כדי להביא  , לתינוקות וילדים בתוספת הניסיון הקליני שלי" הטיפוסים4"במדריך זה תקבלו פירוט של שיטת האבחון 

.לכם דרך פשוטה ואפקטיבית לאבחון ילדים לאורה של הרפואה הסינית והיפנית



בשלותחוסר :ילדים
דופןיוצאותיכולותו

התפיסהאתיותרקצתלהביןכדאי,ךלדרשנצאלפני

הם,דאחמצד.וילדיםתינוקותשליפנית-הסינית

גילעדעדיןבשלותשאינןמסוימותמערכותעםנולדים

,ובנוסףוהחיסוןהנשימה,העיכולמערכות:לערך5-6

אינםעדין,האנרגיהערוצי–המרידיאניתמערכתה

.יחסיתהרבהלחלותלילדיםגורםשמה,בשלים

יוצאותריפוייכולותוילדיםלתינוקותיש,שניומצד

וגדילהבצמיחהנמצאיםהם,קחלדףהםכי!דופן

.מבוגריםמאשר"רגשייםערבובים"ובבמתחופחות



!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

הינה אנרגיה ברמות דחיסות  , Qi–י 'צ
שונות שנמצאת בכל מקום בטבע ובפרט  

.  בגופינו
י בטיפוסים באה לציין את רמת 'רמת הצ

דבר , האנרגיה המשוערת של הטיפוס
שעוזר לנו להעריך את משך הטיפול  

.וסיכויי הצלחתו
,  י של המטופל גבוהה יותר'ככל שרמת הצ

כך הפרוגנוזה תהיה טובה יותר והטיפול  
.ממושך פחות

אין זה אומר כמובן שלא ניתן לעזור  
אלא , י נמוכה'למטופלים עם רמת צ

שצריך לשים לב לכך שהטיפול ייקח יותר 
.זמן ונדרשת סבלנות רבה יותר



,הנה הם
!הטיפוסים4



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

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

קחו את הזמן, תהליך איטי יחסיתתהליך טיפולי



עוד קצת על טיפוס מתכת
ומצדביישניםלעתים,רגישיםילדיםהםמתכתטיפוסי

להבחיןיכולים,שלהםהרגישותובגלל,פיקחיםשני
.רואהלאהרגילהשהעיןבדברים
הנשימהמערכת,אליההמשויכתוהמערכתהמתכת

החיצונייםהגבולותאתיוצרים,(הגסהמעיעםיחד)
עלגםאחראיתהנשימהמערכתלפיכך.הגוףשל

.אלהבגבולות"מסיירת"שבפועלהחיסוןמערכת
,וחיידקיםוירוסיםמפנירקמגינהאינההחיסוןמערכת

שמגיעיםרגשותשמסננתרגשיתחיסוןמערכתגםהיא
.מבחוץ

במערכתאיזוןחסרישהינםמתכתטיפוסיאצל
"פריכים",העורביניהם,החיצונייםהגבולות,הנשימה

קלותביתרלחדורמבחוץלרגשותשמאפשרמה,יותר
.מאיזוןהמערכתאתולהוציא

לחזקוהדרךועדיניםרגישיםהםאלהטיפוסיםלכן
.וברגישותבעדינותהיאאותם
עצהגםזו,המתכתילדיעםוברגישותבעדינותלנהוג
.להוריםטובה



הכליות-טיפוס מים 
עצמות דקות, רזה ודקמבנה גוף

גוון אפרפר מתחת לעיניים, יתכן אפרפרגוון 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

מומלץ לפתח סבלנות . משתנהתהליך טיפולי



עוד קצת על טיפוס עץ
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

,ילדיםוכמהכמהואבחנתםניסיוןקצתשצברתםאחרי2.
.שלכםהאינטואיציהעםגםלכו

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

יכולתשלכללילחיזוק:המערכתיהטיפול1.
.ההתמודדות

,הטיפוסואיזוןלחיזוק:טיפוס–אבחנהפיעלהטיפול2.
.הטיפוסים4אבחנתפיעל

בסימפטומיםטיפול:סימפטומטי–הספציפיהטיפול3.
.המטופלשלהעיקריתהתלונהשל

מתן,יומיותטיפוליתהמשכיותליצירת:הביתיהטיפול4.
.והילדההורהביןהקשרוחיזוקהוריתנוכחות,מגע

הנדרשיםהרבדיםבכללגעתמאפשריםהטיפולשלבי
חיזוקדרך,ההוליסטימהרובדהחל–מוצלחטיפולליצירת

בביתלטיפולועדהעיקריתלתלונהוההתייחסותהטיפוואיזון
.בטיפולפעילחלקלקחתלהםשמאפשר

שהואבגללהיתרביןמשמעותימאודהינוהביתיהטיפול
לבריאותבעצמםלתרוםיכוליםשהםלהרגישלהוריםמסייע

עםמיוחדאיכותזמןמבליםהםכךכדיותוךשלהםהילדשל
.בימינוחסרכךשכלמגעגםשכוללהילד



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

נקודות 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
.בטיפולוחשובנפרדבלתיחלקהםההורים

ובעיהחולהילדעם,אוניםוחסרימותשיםמגיעיםלרובהם
.נפתרתשלא

הם–הילדיםשלהעיקרייםהמטפליםלמעשההםההורים
פיזיתהילדיםאתמזיניםהם,היממהשעותרובהילדעם

.אותםומחקיםמהםלומדיםוהילדיםואנרגטית

מטפלכשההורהכי,בטיפולאותםלשתףמאודחשובלכן
:דבריםכמהעושההיא/הוא,בבית

הבאהטיפולעדטיפוליתרמהעללשמורממשיכה-

הילדעםמיוחדאיכותזמןמבלה-

כללבדרךמאודשחסרבסיסייסודמצרך–מגענותנת-

שהיארואההיאכימתחזקבעצמהשלההביטחון-
והמתחהאוניםחוסרגםוכךשלהלילדלעזורמסוגלת

.יורדים

באמצעותבביתלעשותמהההורהאתמדריךהמטפל
–"מחזקיםדגדוגים"ערכתעםאוכפית,שינייםמברשת

חוברת,חיותבצורתמתכתכליהכוללתביתיתטיפולערכת
.דיגיטליבקורסוסרטוניםוהסבריםצילומיםעםהדרכה



לסיכום
עלשמתבססתייחודיתאבחוןדרךקיבלתםהזהבמדריך

.בשפעמספקשהגוףהמידעאיסוף

4"מודלאתיצרוהיפניםהמאסטרים,האלוהממצאיםפיעל
שראינוכפי,שלוהמאפייניםטיפוסלכלכאשר"הטיפוסים

.במדריך

ולשיםומרוכזיםקשוביםלהיותהואהאבחוןלהצלחת"סוד"ה
צריךולפעמיםוברורחדהואלפעמים-נותןשהגוףלמידעלב

.השורותביןלקרוא

ובמדריך,אפקטיבילטיפולשמובילכזההואמוצלחאבחון
ומושלמתטבעיתבצורהשמתחברהשונישיןטיפולאתהצגתי
."הטיפוסים4"שלהאבחוןלדרך

מהאתלחקורשמבקשפרקטיטיפולהינוהשונישיןטיפול
בהתאם,ילדיםשלהנפוציםבאתגריםולטפלמספרשהגוף
.בפנינושמתגלההמרתקלסיפור

עלמתבססגםוהואשניםרביוניסיוןידעעלמבוססהטיפול
.שבכםהטבעיתלאינטואיציהחיבור

,"השונישיןובטיפולהטיפוסים4"באבחוןיותרשתתנסוככל
ובהרבה,יותרופשוטהקלהבצורהולטפללאבחןתדעו

שהםוכפיהפשוטהבצורתםהדבריםאתלראות,מהמקרים
להתפתחות,אמיתיללימודהאמיתיהסודזהו.באמת

.ולהצלחה

פשוט-איתיולהתייעץשאלהכלאותילשאולאתכםמזמיןאני
כאןבלחיצה–ווטסאפאלישלחו

https://wa.me/972526868768


(ובבית)בקליניקה " שונישין"בלטפל 
אני מזמין  , אם התחברת לשיטת האבחון ולדרך הטיפול ועדין לא למדת לטפל בשונישין

.אותך להיכנס יותר לעומק ולהכיר העולם המופלא של הטיפול ברפואה יפנית לילדים

:הנה כמה דברים שטיפול השונישין מצטיין בהם

ידידותי וללא פחד וכאב וכך משיגים אמון ושיתוף פעולה מהיר של הילד , הטיפול עדין•
מהילדים שמחים לחזור לטיפול וחלק מהם אפילו 95%-זאת גם הסיבה ש. והוריו

.ממש מבקשים מההורים להגיע

הוא מתבסס על ממצאים , כי כפי שראית במדריך, האבחון הוא פרקטי ומדויק•
.אמיתיים שהגוף מספק

האופייניים  , נפשיים ורגשיים, פיזיים, השונישין מטפל במגוון גדול של בעיות ואתגרים•
.בהצלחה גדולה, לתינוקות וילדים

הרבה מטפלי שונישין ! ניתן כמובן ליישם את הטיפול גם אצלך בבית, אם יש לך ילדים•
.התחילו מסיבה זו

כבר  800מעל )תמיכה ומענה ממני ובקהילת מטפלי ומטפלות השונישין , ויש גם ליווי•
!ולתמיד!( למדו

מפגשים פרונטליים , קורס דיגיטלי–לימודי השונישין מתקיימים בצורה משולבת 
באופן אישי ובקהילת מטפלי  , צפייה קלינית וליווי ותמיכה לא מוגבלים בזמן, ואונליין

.  שמונה כבר מאות מטפלים ופעילה על בסיס יומי, ומטפלות השונישין

.קורס שונישין מתאים למטפלים ממרבית תחומי הטיפול

<<לחצו כאן לפרטים המלאים על קורס שונישין 

052-6868768: שלחו ווטסאפ/או התקשרו

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

