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לילדים" קונוונציונלית"אקופונקטורה 



האם אקופונקטורה לילדים 

אומרת בהכרח החדרת 

? מחטים 



התפתחות הרפואה הסינית ביפן
 נזירים קוריאנים מביאים את הרפואה הסינית ליפן–5מאה

  נזירים יפנים לומדים בסין - 7-ו 6מאות

  היפנים מפסיקים ללמוד בסין ומתרכזים בפיתוח בארצם - 9מאה

   נכתב הטקסט הרפואי היפני הראשון–10מאה

  יפן מתבודדת ומתנתקת מהעולם–12-15מאות

  שלטון שושלת –14-17מאותMing הבסיס ל. בסין- TCM

  הרפואה של שושלת –15מאהMing מגיעה ליפן

  שלטון קיסרות –17-19מאותEdo יפן מתנתקת מהעולם. ביפן

1854–כניסת הרפואה המערבית. יפן נפתחת לעולם מחדש



Mingהרפואה של שושלת 

 הדת הרשמית–קונפוציוניזם

מסודרת ומובנית, רפואה מאורגנת

יפנים חוזרים לסין כדי ללמוד רפואה ומייבאים ליפן

 (~ 1500)בתי ספר נפתחים ביפן

הופכת לרפואה השלטת ביפן

 החזרה למקורות"מקבלת ביקורת מתנועת  :"
הפילוספיה מורכבת אך התוצאות הקליניות דלות



( 1638-1854)יפן מבודדת 

התעמקות בספרות הקנונית הסינית העתיקה

 ספרים רפואיים 350נכתבו

העדפה על פני הדופק, אבחנת בטן מדוייקת

  דגש מרכזי על יעילות קלינית

פיתוח טיפול לילדים בו נעשה שימוש  : אוסאקה
.מבלי לגרום לפחד ולכאב, במחטים לא חודרניות



תיאוריית תשע המחטים

     Ling Shu , על תשע מחטים ושנים עשר  : "1פרק

":'החוק השמימי'–נקודות מקור 

ישנן בסך הכל תשע מחטים   : נתחיל בדבר הראשון"  

קל לומר מהם עקרונות אלו   . ועקרונות השימוש בהם

לכל מחט יש שם וצורה  ...אך הם קשים לביצוע

"מובחנת



תיאוריית תשע המחטים

בעלת ראש עגול  , המחט הראשונה נקראת מחט איזמל"
...וקצה חד ומשמשת לפיזור אנרגיית יאנג

תפקידה לשפשף  , המחט השניה נקראת מחט מעוגלת   
מבלי לפגוע בבשר  ( Qi -את ה)לחלק ולהפריד , ולעסות

...  ובשרירים

הקצה שלה חד  , המחט השלישית נקראת מחט מפתח    
היא שולטת על המרידיאנים  . כמו גרגר דוחן

."באמצעות מגע או עיסוי ולא על ידי חדירה



Su Wen -ו Ling Shu-מתוך ה, על פחד

Ling Shu" :יכולים ( מרובים)חשיבה ותכנון , מתח, פחד
להיות לא מיושב   Shen -פחד גורם ל", "Shen -לפגוע ב

 Qi-ה, כאשר הגוף נוטה לפחדים", "ולהתכווץ
"  במרידיאנים לא נע

Su Wen" :ה, כאשר אדם כועס-Qi כאשר אדם  ... עולה
 Qi-ה, כאשר האדם מפוחד", "יורד מטה Qi -מפחד ה

"  נמצא בחוסר סדר
"התמציות , אם האדם במצב של פחד(Jing )נסוגות  .

,  כאשר הוא סגור. המחמם העליון נסגר, כאשר הן נסוגות
המחמם התחתון  , כשהוא סובב חזרה. סובב חזרה Qi-ה

"אינו נע Qi-ה, כלומר. מתרחב



בראיה הסינית 5-6ילדים עד גיל 

הטחול לרוב חלש

המרידיאנים והאיברים אינם בשלים לגמרי

האיברים לרוב שבירים וה-Qi   עוזב בקלות את נתיבו

איברי ה-Yin וה-Yang הם שבים לבריאות  . טהורים
בקלות ובמהירות

  המערכת האנרגטית אינה מעוצבת לגמרי עדין ולכן
מושפעת יותר ממצבים רגשיים



17-אמצע המאה ה, אוסאקה
:בסיס הידע של מפתחי השונישין

  למעלה מאלף שנות רפואה סינית ביפן עם פיתוח
שיטות אבחון וטיפול מקוריות

חקר מקיף של הכתבים העתיקים

לפחד ולכאב השפעות שליליות על זרימת ה-Qi

 מחטים אינן חודרניות   3–המחטים  9תיאוריית

ילדים שונים ממבוגרים

ילדים אינם אוהבים מחטים



....ובהתחשב בכך

האם בטיפול בילדים נכון 

יהיה להשתמש בכלי טיפולי 

?זהה למבוגרים 



Shonishin – children’s needle therapy

:עקרונות מרכזיים

לא להכאיב

לא להפחיד

לא לכפות דבר

 להימנע מיצירת תגובה אמוציונאלית אצל
הילד 



טיפול השונישין הוא בראש ובראשונה 
טיפול שורש לאיזון מערכתי

 (פתולוגיה/לא תלוי סינדרום)איזון מערכתי כללי

חיזוק קונסטיטוציוני

 העלאת ויטאליות

מניעה

 טיפול בהתאם   -רק לאחר האיזון המערכתי

פתולוגיה/לסינדרום



Shonishin – children’s needle therapy
יישום הטיפול

 (  5-6שאינם בשלים לגמרי עד גיל )גירוי המרידיאנים
Qi-ל" סלילת הנתיב"-ו

גירוי חיצוני של נקודות דיקור

לדוגמא. גירוי אזורים שונים בגוף בהתאם לבעיה  :

צוואר ושכמות  –בעיות התנהגות  -  

מרכזי  /גב עליון–בעיות נשימה  -  

גב תחתון–הרטבות לילה  -  

באזורים אלו  ' קור וכד, רפיון, מתח: אינדיקציה לגירוי מקומי* 



טכניקת הטיפול

  Rubbing  

שפשוף 



טכניקת הטיפול

Touching / Tapping  

טפיחה/ נגיעה 



טכניקת הטיפול

 Scratching Light

שריטה קלה 



טכניקת הטיפול

Pressing 

לחיצה



?ואולי בכל זאת החדרת מחטים 
אך במקרים מסוימים החדרת מחטים  , במרבית המקרים אין צורך 

.מחויבת המציאות

:דגשים חשובים ברוח השונישין 

לא מתחת לגיל חמש, לרוב

תלוי בשלות רגשית

מחט דקה באיכות מעולה

החדרה שטחית

טכניקה מעולה

לא לגרום לכאב , לא להפחיד, לא להכאיב!



הילדאבחנת  -שונישין  

Shin / Shen

Shiki–צבע פנים וצבע גוף

Sankah shimonshin–וריד האצבע המורה

Myakusin–דופק

Fukushin–(אבחנת גוף) בטן

לעיתים ישנה הקבלה לאבחון הסיני המסורתי לילדים: הערה



Shiki  - צבע
 צבע תקין–צבע פנים אדום בהיר

 מחלת לב/ סטרס נפשי –אדום כהה

 ורידים כחולים ברקות ובין הגבות–blood stag.

 הרבה תרופות–( 3מעל גיל )פנים כהות

 ילדים רגישים. קור ולחות בריאות–בהירים וחיוורים

 פנים צהובות–Sp def.

 גב עליון כהה –הבדלי צבעים–Lu def.

 ילד שנולד ללא שיער/ שיעור יתר בגב תחתון–Kid def.

 רעילות/חום–נקודת חן רבות לאורך מרידיאן מסוים

 קצוות קרות –טמפרטורה–food stag.

 ישבן קר–Kid def.



Myakushin - דופק
(5מעל גיל )

איכויות בסיסיות 6
איטי/ מהיר 

עמוק/ צף 

חזק/ חלש 

בודקים יחד בכל העמדות



Fukushin–אבחנת בטן

קור/רגישות חום, חיפוש מתיחות 

 ורידים כחולים–blood stag.

 אלרגיות–רגישות סביב הטבור

 אזורHt  סטרס אמוציונלי–מתוח

 אזורKid הרטבת לילה–רך /רגיש/קר                                         ,

דלקות בדרכי השתן



אקופונקטורה יפנית לילדים–שונישין 
...לסיכום

17-פותחה ביפן באמצע המאה ה

 סיני קלאסי–ביסוס היסטורי

 של ילדים ולאנרגטיקה לפזיולוגיהמותאם

אמוציונליתפחד ומבלי ליצור תגובה , ללא כאב  

 מניעה, איזון, קונסטיטוציה–טיפול מערכתי

 נקודות דיקור, אזורים בגוף, מרידיאניםעבודה על

ידידותי לילד ולהורים

ניתן לשלבו כטיפול בטכניקות טיפול אחרות



?שאלות 

052-6868768

eranlesh@gmail.com

תודה רבה 
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