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 המטרה א.
 0 קונג ברמה בסיסית י'הכשרת מורים לצ 

 העונות"0 בכל עונה ילמדו: 5ון, לימוד ותרגול של "תדרי הקורס יקיף מכלול של אימ
 סדרת העונה 10
 טיפול רפואי באיבר של העונה 20
 של יסוד העונה ים והתנהגותייםפילוסופי ים היבט 30

 
 תכנית הלימודים ב.
 

10 

מבוא 
לצ'י 
 קונג

 צ'י קונג0בדרגות  3היסודות;  5השעונים; יין יאנג;  3 -הרפואה הסינית   עיוני

 מעשי
 היסודות 5; שטיפת המרידיאניםעקרונות העמידה;  – תנועה

 ריאות טיפול "טיבטי" – טיפול

2 

 זן ,טאו ,בודהיזם –פילוסופיות במזרח  עיוני

 מעשי
 ,בול העץ ההדירות 5 יצנים,הנ 5אנרגיה מהי ?,  היסודות,  5 – תנועה

 ריאות, שכיבת גב – טיפול

30 

 

 התנהגות טאואיסטיתקונג0-יתולדות הצ', המשך -פילוסופיות במזרח עיוני

 מעשי
 לימוד, עגור צב דרקון"LENCO – B"סדרת "הסתיו"0  – תנועה

 "תאילנדי לגב עליון"-סדרה – טיפול

40 

 פרידה,עצב,אינטימיות, -0 רגשות"אדם מול הטבע" -מבוא -הסתיו עיוני

 מעשי
 hoshinoנדנודי סדרת "הסתיו" תרגול, זוגות בעמידה,  – תנועה

  ko0  -השעון של השעון, –עיסוי המעי הגס  – טיפול

50 

 ,שעון ביולוגילוגיות, הריאות, מעי גס והטיפול בהם, התנהגות הצ'י בסתיוופת עיוני

 מעשי
   WEN       טפיחותהרוחות, 5 – תנועה

 המחממים0 3הודו, סין,  –מדיטציות הנשימה  – טיפול

60 

 ,הרצאות תלמידים0ידיאו, תנועת "הנמר" בטיפול בריאותסיפורי הנמר, ו עיוני

 מעשי
 " סדרת "הנמר – תנועה

 ,הבחמישייתרגול  מרידיאני הריאות המעי הגס / נקודות השפעה – טיפול

70 

 פנג שווי0 ,חוש הריח ,ארגון, סדר –טיפוס המתכת  עיוני

 מעשי
 הזהב" תנועות 5, סדרת ""המוט"סדרת  – תנועה

 הנשימה  תמדיטציי , טיפול במוט, פתיחת צלעות – טיפול

80 

  חזרה לנעורים, צ'י קונג לגיל השלישי עיוני

 מעשי
 הצגת שיעור ע"י התלמידים – תנועה

 "ברימה" לריאות – טיפול
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00 

 

 חורף "מבוא" אדם מול הטבע עיוני

 מעשי
 מידה0, מישיבה לעסדרת "החורף" "הלוטוס בוקע מהאגם" – תנועה

 ( הברשות סיום0בכליות בזוגות בשכיבה, בשלפוחית שתן )תאילנדי – טיפול

190 

 כליות יין יאנג, היבטים רגשיים והטיפול בהם עיוני

 מעשי
 כל תרגילי הרגליים" LIN-A" –סדרת "החורף"  – תנועה

 ,משחקי רגלים טומונגה"דינאמית "יוגה  בכליות בישיבה, סדרת – טיפול

110 

 הנתיבים 12, המים בטבע, טיפוס מים, וידיאו –תדרי החורף  ניעיו

 מעשי
 פרופלור0, העלים,היסודות, הניצנים, הדירות, מעגלים, פרפרים 5 – תנועה

 זוגות בעמידה" ,relax "-תמדיטצייגב תחתון רכיבה, כפות רגליים,  – טיפול

120 

 הגורמים לפגיעה, החיזוק בצ'י קונג –ג'ינג  עיוני

 מעשי
 , חמום מפרקים0" לטיפול בברכיים, הליכה מתקנתA-LINסדרת " – תנועה

 , מתיחות מקבילית0היבטים נפשיים 5 –, עמוד שדרה 'שבמרידיאן ש – טיפול

130 

 מוות, קארמה, גישות פילוסופיות ומעשיות עיוני

 מעשי
 WEN.העמידות, סיבובי  5 לגב תחתון –צ'י קונג “ – תנועה

 ברכיים0 טיפול גב0 –נקודות השפעה  –וכליות ש'ש  מרידיאני  – טיפול

140 

 ,הקול,המיםטיפול פיזי/נפשי0 מיניות בטנטרה, בטאו –מין  עיוני

 מעשי
 ,משחקי פסלים0ב" + וידיאו כטיפול בכליותוסדרת "הד – תנועה

 ם, טיפול אוזן0יות )טיפול קבוצתי( טיפול במפרקיבכל –בשלשות  – טיפול

150 

 ,מיניות מזרח/מערב, השינה, החלום, הקול, המח עיוני

 מעשי
  NADARAHMAתמדיטציי,תרגול והצגת שיעור של התלמידים – תנועה

 התנסות –האוזן ככלי טיפולי ברפואה הסינית ובצ'י קונג  – טיפול
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 רפואה ופילוסופיה" באדם מול הטבע האביב," מבוא: עיוני

 מעשי
 "המעגל המשולש"לימודTAI CHI KONG"  0"סדרת "האביב"   – תנועה

 לעורף וגב עליון  TUI-NAסדרת  – טיפול

170 

 כבד0 היבטים רגשיים והטיפול בהם )מרד הנעורים( עיוני

 מעשי
 "שער הזהב"במעגל,  PA-QUAסדרת "האביב" תרגול הליכת  – תנועה

 ד, איזון המיניותעיסוי תאילנדי לכב –ביסוד העץ  – טיפול

180 

 טיפול בפתולוגיות רוח ושיתוק –תדר האביב? אנרגיית העץ  עיוני

 מעשי
 "הצבי המעופף ", היסודות 5 –סדרת "צ'י קונג ההתבוננות"0 העץ  – תנועה

 דבוקות םידיי,,עיסוי מעגלי עיסוי תאילנדי לכיס מרה להגמשת הגוף – טיפול

100 

 , המבט,טיפוס עץות פילוסופיות להרגעה וטיפולהכעס והיבטיו0 שיט עיוני

 מעשי
 ,הדרקון השוחה,מגיש התה,היסודות בהליכה 5סדרת  – תנועה

 , השלשיה  בפיתול, הורדת איקידו"המבט" טיפול עיניים בצ'י קונג – טיפול

290 

 שימוש באנרגיית המין כטיפול בכעס והמרתה ככלי טיפולי עיוני

 מעשי
 הטאי צ'י תדיאגראמאמון עפ"י  ",טאי' צ'יהתנועות  13"סדרת  – תנועה

 , "אחוות אחים"היסודות 5, טיפול בעורף עפ"י טיפול

210 

 סיפורי הצבי, וידיאו, תנועת הצבי כטיפול בכבד עיוני

 מעשי
 צלחות פונג,סדרת "הצבי" טיפול במערכת העצבים – תנועה

 השפעהנתיבי ערוצי הכבד וכיס מרה, נקודות  – טיפול

220 

 טאי צ'י, אומנויות לחימה ככלי טיפולי עיוני

 מעשי
 " ,גורג'ייףwhirling"-מדיטציה תרגול והצגת שיעור ע"י התלמידים – תנועה

 המעגל, טיפול קבוצתי תדינאמיק"ברימה" לכבד וכיס מרה,  – טיפול
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 רפואה ופילוסופיה "אדם מול הטבעהקיץ " מבוא:  עיוני

 מעשי
 wen של התנועות LIN – B"  ,8" סדרת "הקיץ" – תנועה

 היסודות 5", שאלון פנים עיסוי" – טיפול

240 

 חופשה –קשרים חברתיים  –תפקידי האש ברפואה הסינית  עיוני

 מעשי
 העמידות והצלילים" 5סדרת "הקיץ" תרגול0 סדרת " – תנועה

 נים, סדרת "נקישות"עיסוי ידיים עפ"י מסלולי המרידיא – טיפול

250 

 המדיטציה מהי? סוגים, תת ההכרה, היפנוזה, השכל עיוני

 מעשי
 גווני זנב הטווס", הדרקון משחק בכדור 6מדיטציית " – תנועה

 יסודות( בגב עליון 5) -טיפולעיסוי "חזרה לנעורים",  – טיפול

260 

 ואיסטיתסיפורים, התנהגות טא –הומור, צחוק ככלי טיפולי  עיוני

 מעשי
 המפרקים" 6, סדרת ""הקוף"-סדרת – תנועה

 "CONTACTטיפול בשיעור הראש, ניחוש הנוגע " –"עיסוי נפשי"  – טיפול

270 

 , הומורהמגע על סוגיו ככלי טיפולי, אהבה וטיפול עיוני

 מעשי
 הצ'קרות" 7המרידיאנים", מדיטציית " 12סדרת צ'י קונג " – תנועה

 , מפתח נקודות ,"סדרת כנרת", מעגלים סופייםMUנקודות  –ן אבחו – טיפול

280 

 שאלון הצ'קרות שימוש בסיפורים ככלי טיפולי, טיפוח כאריזמה עיוני

 מעשי
 , טיפול בסרטן בצ'י קונג"GUO"", הליכת יחידות של רקמה 8" – תנועה

 עיסוי-,חזרה לנעוריםגורג'ייף –מדיטציית "המיקרוקוסמוס"0 השעון  – טיפול

200 

 סיפורי הקוף, וידיאו, תנועת "הקוף" כטיפול בלב עיוני

 מעשי
 זריקת כדור -,מעגל עפ"י הליכהות אבחון אישי –"העגורסדרת "– תנועה

 ,הפרדת צלעות"מודרות" בכף היד, אבחון דופק – טיפול

390 

 ,הקרנת אנרגיה המזון ותפקידו בבריאות הגוף/נפש עיוני

 מעשי
 לסיום-,סדרת קרליבך תרגול והצגת שיעור ע"י התלמידים – תנועה

 הצבעים והצלילים והרגשות" 5מדיטציית " – טיפול

 


