שלום לך
קודם כל ,ברכותי על ההתעניינות בלימוד רפואה טבעית על כל גווניה.
לחבר בין גוף ונפש ,לעזור ולתמוך בבני אדם ,אלו ערכים נפלאים ,ומשהו עמוק בתוכך קורא לך
לכיוון( .אשמח לשמוע את הסיפור מאחורי הרצון שלך בלימודים .בטוחה שהינו מרתק)
האם אתה מתעניין בתחום אחד או רוצה לדעת את הכל?
תחומים כגון  7זן-שיאצו ,עיסוי רפואי ,רפואה סינית ,צמחי מרפא ,רפלקסולוגיה ,יוגה ,הילינג,
קראניאל סקרל ועוד...
תן לי לספר לך משהו  -התחלתי את הכשרתי בזן-שיאצו ב  .8655אחרי כשנתיים ,ביקשתי ללמוד
תחומים נוספים הקשורים לריפוי טבעי ,כי העולם שנפתחתי אליו היה מרתק ועוצמתי ,ו'היה בחיתוליו'
כאן ,בארצנו הקטנטונת.
חברה טובה ,מורה לטאי צ'י ,שאלה אותי את השאלה שניתבה את מהלך חיי ,והמכתב הזה אליך ,על
מה לא מספרים לך כשאתה מתעניין בלימודי רפואה טבעית ,נובע מאותה השאלה.
השאלה הייתה  -האם את כבר יודעת לעשות זן-שיאצו?
שאלה זו הכתה בי .היא פגעה בביטחון שלי ,הרגשתי כועסת ,מתגוננת והרבה אגו עלה אל פני
השטח.
אבל אז קרה דבר מופלא ,משהו זז בתוכי בעקבות השאלה .הייתי מוכנה באמת להקשיב לה,
והתשובה שצמחה בתוכי הייתה 7
אני מרגישה שעדיין איני יודעת זן-שיאצו ולכן ,עלי להתמקד בדרך ריפוי אחת ,במקום להתפרס
על המון דרכים
ולכן הדבר הראשון שלא מספרים לך ,כשאתה בא ללמוד רפואה טבעית ,זה שלימוד רוחבי ,של
הרבה נושאים ,יוציא אותך לשוק ,כשאתה יודע קצת מכל דבר ,אבל לא זכית להתעמק .ולכן ,גם
יכולות האבחון והתוצאות אליהן תגיע עם מטופלך ,יהיו בהתאם .לא תוכל להימנע מתחושת חוסר
ביטחון .ותאמין לי ,מגיעים אלי תלמידים שסיימו לימודים של  3שנים במכללות הנחשבות ביותר ,וזה
מה שהם אומרים ...הם יוצאים מהלימוד איתי ,עם ביטחון בחיבור שלהם לעצמם ,שכמובן בא לידי
ביטוי במפגש עם מטופלים.
במהלך שנותיי כמורה לזן-שיאצו ,לימדתי כעשר שנים בבתי ספר לרפואה משלימה .הייתה להם
בעיה רצינית איתי ...תלמידי לא רצו ללמוד דברים נוספים .הלימודים איתי הספיקו להם .הם הרגישו
שהם מקבלים עולם מלא בתוכן ,רחב ועמוק ,והם מבינים דרך הגוף איך לגעת ולחוש בזרימה
אנרגטית ,יחד עם תובנות לחיים .כלומר ,תלמידי באו ללמוד זן-שיאצו וגילו שילוב מנצח של מודעות
והעצמה .כל אחד ואחד עבר תהליך אישי בקבוצה.
באחד מבתי הספר בהם לימדתי ,זו הייתה הסיבה שנפרדנו .כי אי אפשר היה למכור לתלמידי מורים
ונושאים אחרים.

שיעורי זן-שיאצו שהנני מעבירה ,נוצרים מתוך הקשבה והשראה .לעולם איני יודעת מראש מה יקרה
בשיעור .יש מבנה בסיסי בלבד .זו מתנה מאלוהים ,ליצור יחד עם תלמידי את הדרך .כמורה ,הנני
מובלת בדרך זו על ידי מדריכי הרוחניים ,מהשיעור הראשון ב .8663
ולכן ,הדבר השני שלא מספרים לך ,זה שמה שחשוב באמת זה למצוא מורה וללכת אתו .כי ללמוד
כל מקצוע ,ובוודאי שמקצוע טיפולי ,דורש התמסרות .התמסרות למה? בעיקר ללא ידוע! למה שעובר
בין המילים .מורה מנוסה ,שההוראה היא בהווייתו והינה דרך חיים עבורו ,הוא מתנה לחיים .מורה
כזה שם בך את חותמו לעד .כשהבנת את הדברים דרך הגוף ,הם שלך .בכל מקום .ומורים נמצאים
בכל מקום .לא רק במכללה לרפואה משלימה .יותר מזה ,המורים הטובים ביותר ,נמצאים ברובם
מחוץ למכללות...
עבורי ,ללמד אנשים לגעת ולהתחבר פנימה זו שליחות .זה חלק מייעודי כאן על פני האדמה.
בעקבות השאלה ,זכיתי להעמיק בכלי אחד ולהגיע לאחדות  .ולכן הלימוד נעשה בפשטות ,אך
מאחוריו ים אינסופי של ידע והוויה
לפני שנים ,סיפר לי תלמיד שבפסטיבל בדרום ,חשקה נפשו בקבלת טיפול שיאצו .אחרי כמה דקות
מתחילת הטיפול הוא שאל את המטפלת ,למדת אצל נעמי? חותם המגע עבר...
עוד משהו שלא מספרים לך ,והוא נובע מהשניים הראשוניים ,שמהות של מכללה היא עסק כלכלי.
וזה בסדר גמור ,אלה אם זה על חשבונך כתלמיד .כתוצאה מכך ,משתדלים להביא את התלמידים
המוכשרים ביותר לשלב של מורים (,ולשלם להם כמו למורים מתחילים) אבל זה על חשבון הניסיון
שהם צברו .וכך ,תלמידים לומדים ממורים ללא ניסיון ,והידע פוחת ,ויכולתך כמטפל בעתיד ניזוקה.
כשגיליתי את זה ופקחתי את עיני ,זה היה הרגע שעזבתי .לא יכולתי להשלים בליבי עם הדרך הזו.
ומאז אני מלמדת בבית ספר קטן ואיכותי ,אותו פתחתי בפרדס חנה .בביתי .יש לי שם כמה תפקידים,
מנהלת ,מורה מזכירה ואפילו מנקה .וכל אחד מהתפקידים שומר עלי להיזהר מהאגו ,ולהישאר צנועה
ואוטנטית לחלוטין.
הדבר האחרון ,שכנראה לא מספרים לך ,זה שכיום ,ב  ,4182לא מספיק ללמוד את התנהגות הגוף-
נפש שמחוברים ביניהם .יש צורך להעמיק אל מודעות הרוחנית המתייחסת למרכיב החשוב ביותר
בתוכנו ,הנשמה .העמקה זו מחייבת גם כלים חדשים ,בעזרתם נוכל לאפשר ריפוי עמוק .הכלים
אותם הנני שוזרת בזן-שיאצו ,ושלוקחים אותו אל שיטת ריפוי המכילה את האחדות השורה בכל ,הנם
כלים שמבוססים על גיאומטריה מקודשת והקשר אל מערכת המרידיאנים .כשחוקרים נושא אחד
לעומק ,מגיעים להוויה .וזו המתנה שקיבלתי מהשאלה.
התוצאה היא הכשרת מטפלים באיכות הכי גבוהה שקיימת היום בארץ .באחריות.
יש בארצנו מורים נפלאים .הם עושים עבודתם מתוך יעוד ואהבה גדולה וכשאני נפגשת איתם ,ליבי
מתרחב.
אם חשקה נפשך ללמוד זן-שיאצו כדרך חיים וכמקצוע ,בוא וניפגש ,ונצא לדרך משותפת
כאן תוכל להכיר אותי קצת יותר לעומק
הלימודים מתקיימים בפרדס חנה והינם דו-שנתיים .שנה נוספת מוקדשת לסטאג'.
*ריפוי פשוט משתייך לאגודה הישראלית לשיאצו המוקמת בימים אלו .וזאת כדי לקדם את כולנו
במקצועיות ,בעולם מופלא זה.
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