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 האומנות של חוסר האומנות גטי –דיקור אנר

 

הסיבה היא שאני יודע שחלק מהאנשים . המאמר שתקראו כעת  תביהתלבטויות לא מעטות מלוות אותי בכת

הדרך שונה מהדרך המקובלת לדקור . ואצל חלק אחר הוא יעורר התנגדות חזקה, יבינו ויסכימו עם כל מילה 

.  ופן קיצוניבאאותה אני הולך להציג כאן 

קיימת כבר כמה שנים טובות בעולם השיאצו  ציג כאןהגישה אותה א. חשוב לכתוב את הדברים לדעתי ,עם זאת

.  והמגע כגישה לגיטימית והגיע הזמן להכניס אותה לתחום הדיקור

 

עוף כדי בשיטה זו נעזרים בעפ. יתה לאחר שלמדתי קורס בביואנרגיהיהפעם הראשונה בה הרגשתי נקודת דיקור ה

בהדרגה התרבו . יספונטאנובמהלך טיפול שגרתי במגע כאשר לחצתי על נקודה עפעפתי באופן , אנרגיה  חושל

' כאשר הייתי סטודנט בשנה ד, 2008זה היה בתחילת שנת . המרידיאנים העפעופים והנקודות והצטרפו לקווים  -

נגשות בין הידע התיאורטי שלמדתי לבין הידע שנבעה בעיקר מההת מאז נכנסתי לתוך מערבולת –. לרפואה סינית

לא היו על  אחרות אך רבות, היו נקודות מוכרותשהרגשתי רבות מהנקודות . יאותו קיבלתי דרך תחושותי

אמורים  ינםכמו כן הופיעו מרידיאנים במיקומים בהם א. המרידיאנים המוכרים וגם לא נקודות אקסטרא

. להימצא לפי המפות הרגילות

 

למדתי שאינני היחיד בעולם שחווה  ממנו  –'טאו שיאצו'וף אותה השנה הגיע לידי ספרו של ריוקו אנדו לקראת ס

דברים אלו ואינני היחיד בעולם שחווה את ההתנגשות בין הידע התיאורטי המוכר לבין חישת המרידיאנים 

.  בטיפולי המגע

 

אני , הוקר בשיטה שפיתחתי על בסיסשאני דוכשנתיים , אני מטפל במגע בדרך זובהן שנים  שלושכיום לאחר 

. מרגיש צורך לשתף באופן מסודר את כל המעוניין

הדבר נכון לגבי כל אדם ונכון במיוחד לגבי מטפלים . י במידה כלשהיא'ראשית אקדים ואומר כי כולנו מרגישים צ

. מסוימת מרגיש מבחינה"  לא מרגיש שהוא מרגיש"גם מי ש.   לא משנה באיזו שיטה וותיקים -

. אבל זה ממש לא משנה ולא עקרוני, אצלי זה היה באמצעות עפעוף י משתנית מאדם לאדם –'דרך הרגשת הצ

י 'מספר הדרכים להרגיש צ". לדעת"או סתם , " לראות"ניתן , ניתן באותה מידה להרגיש דרך הידיים כמין זרם

.  הן כמספר בני האדם

 

תוח אנליטי של סימפטומים וסימנים שונים והתאמתם לסינדרומים בניגוד לדרך המקובלת בה הדיקור הינו ני

.  מבחינתי הדיקור הינו התפתחות של טיפולי המגע, ולתבניות

 

.  נניח שכעת טיפלתי בשיאצו ולחצתי על המון נקודות בגב :אם לתאר את הרעיון הכללי בקצרה

" חסר"נקודות בגב בהן אני מרגיש  לוששהאם אני יכול לבחור : "כעת לאחר כל הלחיצות הללו אשאל את עצמי

? נקודות שלמרות שלחצתי עליהן אני מרגיש שהן עדיין לא התמלאו? עמוק יותר מאשר במקומות אחרים 

.  מן הסתם ,"כן"התשובה תהיה 

דהיינו ללחוץ ? אבל לא רק בגב אלא בכל הגוף, האם אני יכול לבצע את אותו התהליך: כעת השאלה הנשאלת היא

?  נקודות כאלו ו שלושות בכל הגוף ולמצוא בעל נקוד

" ! כן"התשובה ההגיונית היא גם 



?  למטופל ולפתולוגיה שלו 'טוב'האם עשיתי בכך , אם מצאתי נקודות בחסר עמוק ודקרתי אותן

.  בנויה כל השיטהיו הרעיון באופן כללי ועל זה.  "כן"סיוני התשובה היא ימנ

 

? ) A-SHI POINTS(הרי זה דיקור סימפטומטי פשוט ? מה חדש כאן " אולי חלקכם  מגחכים כעת ואומרים

  "?רואים מקום כואב ודוקרים

   

הנקודות הנבחרות אינן בהכרח הנקודות . מתוך אימון מתמיד בדרך הזו אני יכול להגיד בוודאות שהדבר איננו כך

מקום "או “ מקום מתוח”ה של היא מאוד רחוקה מההגדר" עודף"וה" חסר"גם הרגשת ה. שהמטופל מודע אליהן

וככזאת ניתן להרגיש אותה גם במקומות בהן יש בכלל עצם וכדומה כמו , המדובר בהרגשה אנרגטית . “רפוי

במיוחד אנשים בעלי רקע בטיפולי  למרות זאת אני משוכנע כי כל אחד יכול לפתח את היכולת הזו -. קצות הגפיים

.  מגע

דרומים ואז נק שבמקום לנסות להתאים את המטופל לכל מיני תבניות של סיר. דיקור שמגיע לשורש הבעיה זהו 

.  האבחון ובחירת הנקודות באים בד בבד התהליך המתבצע הינו הפוך –, לבחור נקודות 

.  רק בלי כל הניתוחים האנליטיים שבדרך, טיפול שמביא אותי ישר אל הנקודות החשובותזהו 

.  החושים מתחדדים, ככל שהיכולת משתפרת, לא זו בלבד

פעמים רבות אני כבר . כעת מספיקות לי כעשר דקות, אם בהתחלה הייתי צריך ללחוץ על נקודות במשך זמן רב 

.  לי לעיניים" קופצות"אפילו לא צריך ללחוץ הן פשוט 

כאשר המטופל מרגיש . למרות זאת אני מעדיף ללחוץ על הנקודות מהסיבה הפשוטה שהמטופלים אוהבים את זה

.  ממילא גם הדיקור יהיה אפקטיבי יותרו, נוצר אמון בין מטפל למטופל, אותו ברמה עמוקה 'מרגיש'מטפל שה

 

כי ברגע שאדם חש באופן ברור מה . המדובר בשיטה שאחריה אין צורך בשיטות נוספות: יתרון נוסף בשיטה זו 

בבטן או בכל מקום אחר בו הוא ,  דבכף הי, הוא יכול למצוא נקודות דיקור מתאימות בקרקפת, עליו לדקור 

זיפית על פיתוח היכולת לחוש אנרגיה ברמה עדינה יותר ימה שכן נדרש הוא אימון מתמיד ועבודה ס. מתמקד

.  ויותר

 

?  אז איך זה עובד

 

  טכניקות - שלושלשם פיתוח החוש הזה נעזרתי ב

מגע  . א

הילינג  . ב

. תנועה. ג

 

:  ד לפי ארבעה עקרונות בכל אחת מהטכניקות הללו אני עוב

 

. פשטות .1

. תרגול .2

. מודעות .3

. אמונה ובטחון .4

 

. כעת ארחיב על כל אחד מהם בפני עצמו



;  פשטות  העקרון הראשון –

 

בכתבים הסיניים נאמר בהקשר של תנועה - 

רק התנועה שנובעת מחוסר התנועה , חוסר תנועה עדיף על תנועה קטנה, תנועה קטנה עדיפה על תנועה גדולה"

  "לידה תנועה אין סופיתמו

 

בטכניקות מסובכות אנו . מגיעה לדעתי מתוך עקרון הפשטות, ההעדפה של תנועה קטנה על פני תנועה גדולה

, בטכניקה פשוטה הדגש איננו על הטכניקה אלא על החזרה. שמים את הדגש על הטכניקה מהחשש שמא נטעה

ה המורכבת והמסובכת ביותר ניתן לחלק למספר בסופו של דבר גם את הטכניק. ההתמדה והחוויה הפנימית

נתרגל כמו שצריך את החלקים הפשוטים נוכל לבצע כראוי את הטכניקה מה שאומר שאם , חלקים פשוטים

.  המסובכת ביותר

 

  ;פשטות במגע 

לאחר שהתחלתי להרגיש את הנקודות בעזרת העפעוף התחלתי לעשות טיפולי מגע בהם עשיתי רק שתי תנועות 

. עם כף היד ועם האצבעות. PRESSING NIDDING -ו PRESSING  הטווינא שלמדתי – טכניקות  כל מתוך

.   רק לחצתי ולחצתי באיטיות ומתוך מודעות

אומר  'טאו שיאצו'ריוקו אנדו בספרו . הןלי להתמקד בהרגשה של הלחיצה על הנקודות והמודעות ל אפשרזה 

רק לאחר כשנה של טיפולים מסוג זה . וכך אכן עשיתי. וללחוץ שם" היכן המטופל מעוניין שנלחץ"  ממש לדמיין

מודעות שהתפתחה על ידי תרגול . אני עושה כיום עם יותר מודעות ןגם אות חזרתי לשאר התנועות של הטווינא –

. הלחיצותאותן 

 

. י היחיד הינו התרגולהעניין העקרונ. י בהמון דרכים'העפעוף איננו עקרוני כי ניתן להרגיש צ, כפי שכתבתי קודם(

) והיא השיטה הכי פחות מומלצת למטרה זו, העפעוף הינה שיטה מעייפת מאוד להרגיש נקודות, לא רק זה 

 

;  פשטות בהילינג 

?  ראשית אשאל למה בכלל צריך הילינג 

 

כאשר אני . תרגול הילינג אנחנו לומדים לפתח תחושות עדינות יותר מאשר ניתן לפתח דרך מגע מצאתי כי דרך

לעמת זאת בתרגול הכולל מגע בלבד . אין לי ברירה אלא לפתח תחושות עדינות, עובד על ההילה של המטופל 

.  ולהתעלם מהתחושה העדינה 'יפיז'תמיד קיים החשש להתפתות אחרי ה

 

.  י אצל מישהו אחר'ח יכולת הרגשת צותיהדרך הכי קלה ויעילה שאני מכיר לפ ותרגול הילינג הינ

 

. אקרות ולא לעשות כל מיני אבחונים'לא לנסות לחפש צ. 'לא להיות חכם מידי'אני משתדל  , אני עושהשבהילינג 

, סויםאם אני מרגיש שצריך להישאר במקום מ. פשוט להזיז את היד לאן שאני מרגיש שצריך להזיז אותה

. לנשום אם אני מרגיש צורך לנשום עם המטופל –. להזיז, אם אני מרגיש צורך להזיז את היד בעיגול. להישאר

.   פשוט כמו שזה נשמע

 

לדמיין ולא להיות מקובעים  לעצמנואבל רק כאשר אנחנו מרשים “ ?אולי אני מדמיין"בהתחלה יש חוסר ביטחון 

. י'נוכל להרגיש צ  'יודעים'נחנו במה שא



;  פשטות בתנועה 

עם זאת הבנתי כי כדי . פו באופן מסודר ומאז ומעולם היו לי שתי רגליים שמאליות-לצערי לא זכיתי ללמוד קונג

. הנות מהיתרון של תנועה אני לא צריך להיות אמן גדול ולא לזכור תבניות מסובכותיל

אני , כאשר נמאס לי מהתנועה הזו. מתח באיטיות וללא וחוזר עליה הרבה -, אני לוקח תנועה פשוטה שבא לי

.  לוקח עוד תנועה פשוטה ועושה את אותו הדבר

הגוף מוצא את הדרך . הדבר היפה שמצאתי זה שבתרגול כזה הגוף מתקן את עצמו. ל כאל משחקוחס אל הכימתי

. כיצד לעשות את התנועה בצורה נכונה עבורו

...) עצלים מתאצל אלו שאינם (בד נהדר וזה עו, אני נותן גם למטופלי שיעורי בית כאלו 

 

/ תרגול;  2עקרון 

ו אבתנועה , במגע אם בין. 'חוש'נדרשת חזרה רבה על תנועות פשוטות כדי להצליח לפתח , כפי שכבר תיארתי 

.  בהילינג

דיקור או סידור , לא משנה מה אנחנו עושים. 'אדם המפתח מיומנות' הואפו במשמעות הסינית של המילה -קונג

.  הסוד האמיתי הוא תרגול מתמיד לשם פיתוח החוש, פרחים

 

מחקרים שנעשו על אנשים מוצלחים במיוחד בתחומם גילו שסוד ההצלחה הוא לעשות את אותו הדבר מעבר לרף 

.  סוד ההצלחה בדרך כלל איננו כשרון מולד אלא תרגול והתמדה. מסוים של שעות

הסיבה היא כי . והוא יביא פחות תוצאות, יקשה להתמיד בו, סובךהתרגול יהיה מ 'פשטות'עם זאת ללא עקרון ה

.  הוא פחות יעיל 'אוטומטי'ופחות  'ימנטאל'ככל שהתרגול יותר 

. יקח זמן רב הרבה יותר מאשר בדרך אותה אני מציעי 'פיתוח החוש'ואה הסינית המקובלת לכן אני טוען כי ברפ

בזכות זה שתרגלו  הרפואה סינית הקלאסית הפכו לכאלכאן המקום להזכיר שהמטפלים המעולים שראיתי ב

.  למשל, לקיחת דופק  את הפעולות הפשוטות – באינטנסיביות

דרך תרגול רב של פעולות פשוטות באיטיות ומתוך מודעות אנחנו מצליחים להגיע לניואנסים דקים יותר ויותר 

. ותמודע זה מביא אותנו אל העיקרון השלישי –. של מה שאנחנו עושים

 

מודעות :  3עקרון 

.  דרך תרגולי המגע וההילינג שעשיתי התחלתי לאט לאט להבחין בהבדלים בין הנקודות

דהיינו שלאחר אותה לחיצה לא הרגשתי . אותן 'לסדר'לחיצה קצרה כדי נתי למשל כי היו נקודות שהספיקה הבח

.  ה ואפילו שלישיתיפעם שניך ללחוץ רוצבהן חשתי לעומת זאת היו נקודות . צורך ללחוץ עליה שוב

בהדרגה כבר לא הייתי צריך ללחוץ . הבנתי כי אלו הנקודות שטוב לדקור, לאחר כשנה של לחיצה על נקודות

.  אלא כבר ברגע הראשון אני מרגיש האם נקודה מסוימת היא כזאת או לא, הרבה

.  רתי לגפייםבהמשך עב. שם באופן טבעי הכי קל להרגיש, בהתחלה התרכזתי בנקודות בגב 

 היום אני יכול לדקור גם ללא טיפול מגע לפני –, בהתחלה הייתי זקוק לבצע טיפול מגע לפני הדיקור כדי להרגיש

.  העין פשוט נמשכת לנקודה לפעמים גם בזה אין צורך –. אני פשוט מניח את היד ומרגיש

 

הוא מביא אותנו למקומות מדהימים אך , מחקר שאיננו מתבצע בשיטות המדעיות. מדובר כאן במחקר לכל דבר

.  הגילוי והחקירה זה הדבר הכי יפה בכל הסיפור. לא פחות

:  אני סבור כי ניתן לחקור דברים בשתי דרכים

, ממושא המחקר 'מנותק'בדרך זו החוקר שואף להיות . הדרך הראשונה היא הדרך המדעית האובייקטיבית

. מצעות סטטיסטיקותוהחקירה היא בדרך של היקש מהכלל אל הפרט בא



  ה היא הדרך הסובייקטיבית –יהדרך השני

בדרך הזאת . ממילא אם נחדד את חושינו נוכל לקלוט יותר. כל יכולת הקליטה שלנו היא דרך החושים והגוף שלנו

  "?מה אני חש"כל הזמן  עצמנולשאול את . אנחנו צריכים להיות במודעות מתמדת

טועמים מאכל ואנחנו , מריחים פרחים, שומעים מוזיקה, רואים נוף מדהים ,כאשר אנחנו מסתכלים על ציור יפה

המחקר הוא של  בדרך הזו איננו צריכים סטטיסטיקות –. אנחנו מפתחים את היכולת הזו, מודעים לתחושותינו

. מתבצע בדרך הזו, למשל, החוויה הפנימית שלנוכל המחקר המתבצע בזמן מדיטציה

 

לעולם לא נוכל . אנושי MRIלעולם לא נהיה רנטגן או . 'מדעיים'ם לא נוכל להיות לעול, כמטפלים הוליסטיים

המערבית זה אבל היתרון הגדול שלנו על פני הרפואה .  לדעת יותר מהקרדיולוג הנוירולוג והאורטופד ביחד

ל להביא אותנו זה יכו. את המטופל 'לחוש'היתרון שלנו הוא היכולת שלנו ! 'סובייקטיבית'שאנחנו יכולים לעבוד 

.  במהירות וביעילות אל המקומות הנכונים

 

/  ביטחון ואמונה;  4עקרון 

 

.  בעצמנולהאמין בעולם ולהאמין . עלינו להאמין, כדי שנוכל ליישם את כל מה שנאמר לעיל 

.  מרגיש את כל מה שאפשר לראות ולהרגיש או ואף אחד מאיתנו איננו רואה, אף אחד מאיתנו איננו מושלם

 

עלינו לבטוח . היאז כדאי ללחוץ על, אבל עלינו לבטוח בכך שאם אנחנו מרגישים צורך ללחוץ על נקודה מסוימת

אם אנחנו מרגישים צורך . מחטבה אז כדאי לשים , בכך שאם אנחנו מרגישים צורך לשים מחט בנקודה מסוימת

.  תהואז לעשות א לעשות תנועה מסוימת באוויר מעל המטופל –

. עשינו את שלנו –ויכולותינומיטב  הרגשתנושאם הגיע אלינו מטופל בזמן מסוים וטיפלנו בו לפי  לבטוח בזה

.   לשחרר את כל השאר

 

: של הפיזיקאי הנודע אייזיק ניוטון  ציטוטואסיים ב

 

I was like a boy playing on the sea-shore, and diverting myself now and then finding a 

smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all 

undiscovered before me  

 

כאשר לפני מונח כל , ומרים לעצמי אבן יפה וצדפה מיוחדת, הייתי כמו ילד המשחק על שפת הים: תרגום חופשי (

). אוקיינוס הלא נודע

 

:  הערה חשובה 
.  ומובאים באתר  שמיועד לקהילת המטפלים, מטפלים מוסמכים שעברו תהליך לימודי מלא עבור נכתבוהדברים 

.  התרגול הנדרש הינו רב, למרות הפשטות עליה אני מדבר

. ו קורס רייקי של שבוע ולדקורא, בין מדברי כאילו מספיק לעשות קורס עיסוי של חודשייםאין לה

להיות פחות מארבע שנים הכוללות בתוכן תרגול ולימוד של שיטה  אני חושב שלימוד אמיתי להיות מטפל לא יכול

.  טיפולית וידע נרחב ברפואה מערבית

 
 

תמי ברקאי : הגהה ועריכה



: המחבר
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