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הקדמה
לפי כשה למדתי במסגרת בית הספר מגע קורס בושא שיות .הקורס עסק במעגל החיים השי,
שאותו עוברת וחווה כל אישה בדרכה שלה .מחזור על תופעותיו השוות ,הריון ,לידה ,גיל המעבר.
הקורס היה מרתק ,מלמד ,פותח את המחשבה וההתבוות על מה שעובר עליו – השים .וגם
יישומי.
ובאופן אישי יותר ,הקורס החל מספר שבועות לאחר שהתחתתי ושבועות ספורים לאחר
שהסתיים הקורס שמחתי לגלות שאי בהריון ...כך שמעבר ללימוד והעשרה שלי כמטפלת שיאצו
הקורס גע בי באופן פימי ואישי עמוק ,עזר לי להתבון על התהליך שאי עוברת ,והדהד הרבה
מעבר לשעות השיעורים עצמם.
כאשר ישו ושא שכל כך משמעותי ,מעיין ופימי אצלי ,באופן די פשוט היה לי ברור שאת עבודת
הגמר בשיאצו אכתוב על אחד מושאי הקורס .כדי לחבר את התיאוריה למעשה החלטתי לסות
למצוא מטופלת שיש לה רצון וצורך לטפל באחד מהושאים שלמדו בקורס .גיששתי קצת ,ודי
מהר מצאה חברה לעבודה המתאימה לטיפול.
במסגרת עבודה זו אתחיל מחלק תיאורטי קצר העוסק בשחלות פוליציסטיות  -הסיבה שבגללה
הגיעה שלומית לטיפול ,החלק השי יהיה תיאור הטיפול עצמו על דיווחיו )דוח טיפול( ,ובחלק
השלישי ארחיב על תחושותיי שלי במהלך הטיפול במיוחד בהקשר ההריון האישי שלי.

שחלות פוליציסטיות PCO -
שחלות הן איברים קטים ,מלביים שצבעם כצבע פיה החים ממש מתחת לחצוצרות בכל אחד
מצדי הרחם .השחלות מייצרות ביציות .המספר הגדול ביותר של ביציות בשחלותיה של אישה
הוא בזמן היותה עובר בן עשרים שבועות ברחם ) 20מיליון!( מאותו רגע היא מתחילה לאבד
ביציות .השחלות מייצרות ביצית אחת לחודש מגיל קבלת המחזור )לרוב לוקח כמה חודשים עד
שתיים שלוש שהביוץ יהיה סדיר( .הביציות ודדות מהשחלה אל החצוצרות ומשם אל הרחם ,שם
הן ממתיות זמן קצר להפריה )מפגש עם תא רבייה זכרי( .אם הביצית מופרה על ידי תא זרע היא
דבקת אל קיר הרחם ומתפתחת לעובר וכך וצר הריון .אם לא מתרחשת הפריה  -זהו המצב
השגרתי  -פלטת הביצית ,יחד עם דם אשר הזין אותה במשך ההמתה ,אל מחוץ לגוף בתהליך
הקרוי וסת )המחזור החודשי( .באופן תקין ,הביוץ יוצר ציסטה קטה בשחלה ולכן מקובל מאוד
שהשחלות מכילות אזורים ציסטיים קטים .אזורים אלו הם תוצאה של ביציות מתפתחות או של
ביוצים אשר כבר התחרשו .השחלות גם מייצרות הורמוים –אסטרוגן,פרוגסטרון ואדרוגים.
)מתוך  -גופה של אישה תבותה של אישה/ד"ר כריסטיאן ורת'רופ ,ווקיפידיה– ערך שחלות(.
שחלות פוליציסטיות היא ההפרעה האדוקריית השכיחה ביותר אצל שים ,המשפיעה בקירוב על
כ 5%-עד  10%מהשים בגיל הפריון ) 12-45שה( ,והיא אחת מהסיבות העיקריות הגורמת לבעיית
פריון.
אישה הסובלת משחלות פוליציסטיות היא אישה ששחלותיה אין מייצרות ביציות וגופה מייצר
כמות רבה מדי של הורמוים אדרוגים .כתוצאה מכך הווסת שלה עלולה להיפסק או להיות לא
סדירה .לעיתים הסיבה לעליית האדרוגים היא רמות איסולין גבוהה בדם ורמות אלה מגדילות
את הסיכון להשמת יתר ,סוכרת ,מחלות לב ,לחץ דם גבוה ולשעירות של הפים .רמות גבוהות

של אדרוגים גם מועות התפתחות של ביצית בשחלות ,כלומר חוסמות את הצמיחה
וההתפתחות של הביצית לפי שהן מגיעות לבשלות מלאה .באופן זה שחלותיה של האישה יכולות
להכיל ציסטות קטות רבות מביציות בלתי מפותחות )יתן לראות זאת באולטרסאוד( ומכאן
השם שחלות פוליציסטיות.
התסמיים הקלאסיים של התסמות כוללים :השמת יתר ,אמוריאה או בעיות בביוץ ,אקה,
ועודף בהורמוי מין זכריים )אדרוגים( ,המביאים לשיעור יתר .התסמיים הללו שוים בין שים
שוות באופן משמעותי במידת חומרתם.
הטיפול ברפואה המערבית הוא לרוב – תזוה ,פעילות גופית ,טילת גלולות ,איזון של ערכי סוכר
ושומי דם .במידה והאישה רוצה להיכס להריון מתחילים מטיפול תרופתי להגברת הביוץ ועד
הפריות חוץ גופית) .מתוך  -גופה של אישה תבותה של אישה/ד"ר כריסטיאן ורת'רופ,
ווקיפידיה – ערך שחלות פוליציסטיות(.
על פי הרפואה הסיית שחלות פוליציסטיות מקושרות עם מספר גורמים היכולים להשפיע על
הסימפטומים ה"ל:
חולשת כליות – חוסר איזון הורמולי
לחות ,ליחה – הציסטות השחלתיות ובעות מליחה
חוסר איזון של הכבד – כאבי מחזור ,PMS ,מצבי רוח.
חוסר דם – קשור לדימום מועט או אמיוריאה
הטיפול ברפואה סיית יכלול איזון של הממצאים על פי האבחה האישית של המטופל ,וכן יתן
להיעזר בהכווה לתזוה מתאימה.
)מתוך הלמד בקורס שיות ואתר ( http://healthyliving.co.il/polycystic.php -
התייחסות וספת מעיית לשחלות פוליציסטיות מוזכרת בספר"גופה של אישה תבותה של
אישה" :מחברת הספר )ד"ר ורתר'ופ( ,טועת כי מתחים יכולים לדכא את תפקיד השחלות )קשר
בין ההיפותלמוס במוח ,המושפע מגורמים רגשיים ופשיים כמו מתח וכאב מודחק מן העבר
העשויים לגרום לליקוי במחזור הווסת(.
על פי טעה זו ,אצל שים הסובלותמשחלות פוליציסטיות השחרור המחזורי של ההורמוים במוח
שוה מזה המתרחש אצל שים בעלות שחלות תקיות .לא ידוע אם זו הסיבה או התוצאה .בכל
מקרה ,מציית ד"ר ורתר'ופ כי תגלה שמתחים יכולים לדכא את תפקיד השחלות ואת מחזור
הווסת ,ולעורר באישה תחושות שליליות כלפי היותה אישה ,ותחושה של חיתות או פחיתות ערך.
הטיפול בשחלות פוליציסטיות ,אשר מציעה ד"ר ורתר'ופ,הוא בהתאם ,וכולל העלאה לתודעה
מסרים מהילדות ,הקשורים להיותה של האישה אישה פוריה ,ובו המצב בו המסרים שולטים על
הגוף ועל השחלות .בוסף ,היא מציעה להתחבר ולהיות מושפעת מהמחזור האורגי של הטבע,
ובעיקר מהירח .ידוע כי מחזור הווסת מושפע מההתמלאות ומההתמעטות המחזורית של הירח.
כמו כן ,אור טבעי משפיע על ההיפותלמוס ובלוטת יותרת המוח ,ועל ידי כך משפיע גם על הביוץ,
לכן היא מציעה להתחבר לאור טבעי ככל היתן ואף לישון שלושה לילות בחודש באור דולק על
מת להשפיע על המחזור החודשי.

דיווח טיפול שלומית
הטיפול עם שלומית כלל  12טיפולים אשר התקיימו באופן עקבי שבוע אחר שבוע מלבד הפסקה
של שבועיים בשלחופשה לפי הטיפול האחרון .הטיפולים התרחשו במקום העבודה בסוף היום.
להלן דיווח הטיפולים מתחילתם ועד לסיומם הטוב.
טיפול 1
שעה16:00 :
2.6.13
תאריך:
סיבת בואה או בעיות ספציפיות :אי סדירות מחזור חודשי
שלומית ,בת  ,27שואה ללא ילדים .מרפאה בעיסוק במקצועה ,הגיעה לטיפול על מת לסות
להסדיר את המחזור החודשי ,מעויית להיכס להריון.
מתוך התשאול עולה כי החלה לקחת גלולות למיעת הריון בגיל  19בשל אי סדירות מחזור חודשי
על רקע שחלות פוליציסטיות .את הגלולות טלה עד לפי חודשיים ללא הפסקות באמצע .שבעה
שבועות לאחר הפסקת הגלולות ושישה שבועות לאחר המחזור האחרון קיבלה מחזור טבעי.
מתארת אותו כיחסית חלש למה שמכירה בעצמה  -דימום משמעותי בעיקר ביום השי והשלישי
ולאחר מכן כמעט ללא דימום )אם כי לפי מה שלמדו בקורס עם עמה מדובר במצב ורמלי( .לא
הרגישה כאבי מחזור משמעותיים לפי המחזור ,במחשבה שיה אומרת כי ביום שקיבלה מחזור
היתה עם כאב ראש.
כששאלה לגבי אופי המחזור טרם טילת הגלולות אומרת כי היה מגיע בערך כל חודשיים שלושה,
לא זוכרת  PMSמשמעותי ,דימום יחסית חזק .בזמן טילת הגלולות מתארת דימום חזק יחסית
ללא .PMS
סימים וספים – מתארת חולשה מסוימת ועייפות ,שירת שיער ,לפי מספר חודשים היתה לה
תקופה של סחרחורות אשר חלפה .תחושת חום.
בוסף טייה לעצירויות ,איה עוקבת באופן סדיר אך מעריכה שבערך פעם ביומיים שלושה הולכת
לשירותים.
סימים אלו יכולים להצביע על מצב של חוסר דם )סחרחרות ,שירת שיער ,מחזור יחסית חלש(
וחולשה של טחול
התבוות והקשבה  -שלומית בחורה ג'יג'ית יחסית ארגטית )פחות מתאים לתמוה של חוסר
דם( ,איה מלאה ואיה רזה )יותר רזה ממלאה ,(...מעט חיוורון בפים.
מגע )תחושה כללית ,קיו ג'יטסו( –בהתחלה הארה לא כל כך מזמיה )יכול להיות שגם חוסר וחות
שלי( הרגשתי קיו בטחול ובכליות ,ג'יצו במגן הלב ,ללא תחושה בהירה בכבד .הרגשתי מגע
משמעותי סביב מחמם תחתון .כפות רגליים חמות.
טיפול –מח שכיבה על הבטן על מת ליצור יותר בטחון ואפשרות לשקוע ולהתחבר לטיפול )גם
אי הרגשתי את הצורך הזה( ,עבודה רחבה על הגב והרגליים ,ברגליים השתדלתי למקד את המגע
הרחב לכיוון הכליות ,וכן בגב לתמוך בכליות.
מח שכיבה על הגב  -עבודה על הרגליים ועל מרידיאן הטחול ברגליים ,הרגיש משמעותי במגע
הראשוי בירך )כבר מהמגע הראשוי ראו קפיצות של אצבעות בכל הגוף אשר פחתו די מהר(,
קודות –  SP6לחיזוק דם ויין וחיזוק הטחול ,איזון המחזור החודשי.
 –SP 10מקררת חום הדם ,טובה לבעיות הקשורות במחזור החודשי
 –ST 36לחיזוק צ'י ודם וחיזוק הקיבה והטחול

 -LIV 3שחרור סטגציה של דם )למרות שלא יכר באופן ברור(
 –LIV 8העה וחיזוק של דם ,בעיות פוריות.
בוסף לכך ,יסיתי במגע ומיפולציות של הרגליים להיע את אזור האגן והמפשעות שקשור
לשחלות .בסוף הטיפול מגע וסף בהארה ,עכשיו הארה יותר זמיה ,רושם למעט פחות קיו
בטחול .געתי גם בקודות על ה CV -מתחת לטבור ,מגע בקודות אלה גרם לשלומית לשקוע
במהירות ולהירדם ושעזבתי אותן היא התעוררה.
סה"כ הרגשתי שממצאי האבחה תואמים את התשאול .מדובר היה בטיפול ראשון וראה לי שגם
לי וגם לשלומית לקח קצת זמן להתרגל לסיטואציה )רוב הטיפול היא היתה ערית ,עייים
פתוחות( .והרגשתי מעט חוסר ביטחון )זהו גם טיפול ראשון לאחר הפסקה ארוכה שלי מלטפל(
בסוף הטיפול היא אמרה שהיה לה מאוד עים ,צייה את המגע בבטן התחתוה כמשמעותי
)אמרה כי ממש רדמה( וכן מגע באזור הקרסול .מאוד עים לה מגע בכפות הרגליים.
דבר וסף – הדרכתי את שלומית באופן כללי לסות לזהות בעצמה את זמן הביוץ ,הבאתי לה
מספר דפי הדרכה לעיון וכן הפיתי אותה לאיטרט.
טיפול 2
תאריך9.6.2013 :שעה16:00 :
מתוך התשאול והתבוות– שלומית לא הרגישה איזה שיוי כלשהו לאחר או בעקבות הטיפול
שבוע שעבר.
מדווחת על כאב בגב תחתון )כליות ,שלפוחית השתן?( כאב קל באזור קרסול ימין .מתארת תקופה
של הרבה מחשבות )טחול?( וצורך בקבלת החלטות )כיס מרה?( לגבי המשך )מעבר דירה,
לימודים ,פרסה וכו'( .היה ראה עליה כי קצת "לא פה" ,ומוסחת מדברים אחרים.
הטיפול היה גבולי מבחית זמן הביוץ ולא היה ברור אם יתן לטפל באופן רגיל או לא .שלומית
אמרה כי לא זיהתה אצלה סימי ביוץ .וכיוון שהמחזורים אצלה הם ארוכים מהרגיל ,החלטתי
להתייחס לטיפול כרגיל.
שאלתי אותה אם מעויית להדרכה גם בושא תזוה ,בהתחלה אמרה כי לא יודעת אם זה
מתאים אך לאחר מכן אמרה כי מעויית לשמוע.
הודרכה להפחית בסוכר לבן  ,קמח לבן ,ומוצרי חלב ,להקפיד לאכול יותר אוכל מבושל ,יותר
כתומים ,דגים .תה סרפד ועלי פטל .להפחית בקפה ,שוקולד) .קופאין(
טיפול:
אבחה –ג'יצו באזור מגן הלב וכיס המרה ,קיו טחול ,שלפוחית השתן .מגע בטחול יצר ישר תועה
לכיוון הכבד/כיס מרה .כבד היה מעט מתוח אבל יכול להיות שהיה בקיו מסוים .באזור המעי הגס
שהוא למעשה אזור השחלות הרגשתי מעט יותר מתוח בצד ימין משמאל.
בטיפול עצמו – שכיבה על הגב ,מגע רחב באזור הרגליים ולאחר מכן מגע ממוקד על הטחול
ברגליים)חיזוק הטחול מתאים גם להסדרת מחזור ,וכן לתקופת המחשבות שמצאת בה( כולל
קודות –  .ST36 SP3 ,SP6 ,SP9הרגשתי קיו בחלקים מהמרידיאן ,הרגשתי שמגע עליו גורם
לשלומית לשקוע ולהרגע.
בוסף קודות  8 ,3+4LIVוכן יצירת מעגל ארגטי לחיזוק והעה של הכבד ,עם מגע ברגל וביד.
אלה היו משמעותים ויצרו קפיצות בעיקר בכפות רגליים .שלומית היתה יותר ערית בזמן מגע זה.

עיסוי לגב תחתון בשכיבה על הגב להקלה על הכאבים.
בסוף הטיפול מתיחות לצוואר ומגע על החזה להשקטה והרגעה .מגע ב – 1LUמשמאל יצר גם
תועה וקפיצות אצל שלומית.
בסוף הטיפול הארה היתה יותר רגועה ,הרגשתי קיו יותר משמעותי בכליות .מגע בקודות הCV -
מתחת לטבור היה משמעותי ושלומית מהר שקעה פימה בזמן המגע שם.
לאחר הטיפול ,שלומית אומרת כי התה מאוד ,התה מהמגע ברגליים )באזור הטחול( ובכפות
רגליים ,היה לה עים המגע בבטן .וכן העיסוי לגב תחתון הקל על הכאבים.
טיפול 3
שעה16:00 :
תאריך16.6.13:
היום שלומית הגיעה לטיפול ואמרה שהיא חושבת ששבוע שעבר זיהתה סימי ביוץ .דבר טוב בפי
עצמו ולכן הטיפול עשה במתכות של טיפול הריון.
מתוך התשאול – שלומית אומרת כי מרגישה יותר טוב ,מתרגלת לשיויים ,כראה מצאו דירה
והיא גם ראית יותר מקורקעת ופחות חיוורת מטיפול קודם .ללא כאבים מיוחדים היום ,כאב גב
תחתון מהטיפול הקודם עבר .חשה קצת עומס ותפיסות באזור הצוואר ,גב עליון.
בטיפול – אבחת הארה עדיה ,כיס מרה הרגיש בגי'צו .טחול וכליות בקיו .לא יסיתי לשחרר או
לאזן.
בטיפול – שכיבה על הגב –קאטה על הידיים ללא מרידיאים .סיבובי ידיים בדגש על העת שכמות
וגב עליון .בשלב זב שלומית אומרת לי כי מרגישה עכשיו ממש תפיסות ועומס בכל אזור הגב
העליון והצוואר שלא הרגישה בהם קודם) .כראה המגע חידד לה את התחושה(.
לאחר מכן מגע רחב ברגליים ,עברתי על מרידיאן הקיבה בעדיות )לא הרגיש קיו( על מת לחזק
את הטחול .36ST .מגע עדין על הטחול רק באזור הירך . LIV8 .מגע רחב על השוק וכפות
הרגליים .LIV4 .העות מפרק הירך ומתיחה לגב תחתון דרך הרגליים.
בהמשך מגע באזור הצוואר והשכמות ,וכן מגע בחזה כולל מעבר על מרידאן הראות וקודות
.1LU
בסוף הטיפול שכיבה על הבטן ,מגע רחב בגב לשחרור והרפייה של האזור .בשלב זה שלומית ממש
רדמה  ,ואז גם הרגשתי תועה והתרחשות של הטיפול.
בסוף הטיפול שלומית אמרה כי הופתעה שכך רדמה ,צייה שהיה לה עים המגע בידיים וכפות
הרגליים .שמה לב שהטיפול שוה מהרגיל במיוחד סביב אזור השוק והקרסול )הסברתי לה מראש
שהטיפול יהיה קצת שוה( .חשה הקלה בעומס בגב עליון וצוואר.

טיפול 4
תאריך23.6.13:

שעה16:00:

מתוך התשאול – סה"כ מרגישה טוב ,הייתה אמורה לקבל מחזור היום אך טרם קיבלה .שמה לב
שסימי הביוץ חלפו .איה יודעת אם יש הריון ,לא מרגישה בהריון.
תזוה – לא עשה שיוי כלשהו של התזוה מהטיפול לפי שבועיים .שוחחו שוב על עקרוות
שיתן לשות )יותר אוכל מבושל( .לגבי עצירויות -לא שמה לב ביקשתי ממה לסות לשים לב וגם
המלצתי לה על תזוה שיתן לסייע לשיפור העיכול.
מדווחת על כאבי גב בגב תחתון.
הוחלט שוב לבצע טיפול במתכות "הריון".
בטיפול – אבחת הארה עדיה –קיו בטחול ,ג'צו בכיס המרה .כבד מרגיש מלא יותר מאשר
מטיפולים קודמים )אולי מלאות לפי מחזור?(
מח שכיבה על הגב – רגליים – מגע רחב ולאחר מכן מעבר עדין על הטחול בירך וקיבה לאורך כל
הרגל )יחסית מרגיש מלא(  .LIV4 , LIV8 ,ST36מתיחה למרידיאן הכבד בירך.
העת מפרקי הירך ,עיסוי ומתיחה לגב תחתון.
התקשיתי לראות תגובות מסוימות בשלב זה ,מעבר למצב של חצי עוררות אצל שלומית.
בשלב זה שלומית אמרה כי חשה תפיסות בצוואר ולא וח לא מח זה ,אי תכתי בשלב זה לעבור
למח שכיבה על הבטן אך לאחר שאמרה זאת ביקשתי ממה לשכב על הצד )חשה וח יותר(.
במח זה יסיון לשחרור הצוואר ,מעבר על האוקסיפוט ו –  .GB21מתיחות עדיות לצוואר ,העת
אזור הכתף והצוואר . SI11 ,מגע רחב על הגב .טיפלתי באופן דומה בשי הצדדים .במח זה
שלומית ממש רדמה .בסוף הטיפול שארתי על שי אזורי קיו וג'יצו בגב ,ואז היה ראה שחרור
מסוים אצל שלומית .לאחר הטיפול היתה רדומה עוד מספר דקות עד שהתעוררה.
לאחר הטיפול שלומית אמרה שהיה לה עים בטיפול ,מופתעת כל פעם שממש רדמת בטיפול .היה
חסר לה המגע בשוק ובקרסול ,מרגישה שהוא ממש משמעותי לה.
אי מרגישה קצת שטיפולים אלה שלא ברור לי לחלוטין על מה יתן לעבוד ועל מה לא הם קשים
לי .אי מרגישה שהם הרבה פחות משמעותיים ואי מתקשה במסגרת המגבלות להפוך אותם
ליותר משמעותיים ,מה גם שלא ראה לי שאי מסייעת לטפל בסיבה העיקרית שבגיה שלומית
הגיעה לטיפול.
טיפול 5
תאריך 30.6.13 :שעה16:00 :
מתוך התשאול – שלומית מספרת כי ביום שלישי קיבלה מחזור ,כלומר מחזור תקין בטווח של 30
יום מתחילת המחזור הקודם ,היא שמחה על כך מאוד .מדווחת על מחזור עם דימום חזק לעומת
הפעם הקודמת .בוסף מתארת תפיסות חזקה באזור הצוואר ,בצד שמאל כואב יותר מימין .כבר
בשבוע הקודם התלוה עליו אך עתה זה החמיר ,יסתה לטפל בו בפיזיותרפיה )טייפיג( אך
בתיים ללא הקלה.
בטיפול -
בשל כאבי הצוואר ביקשתי ממה להסתובב לצד ,ביקשתי קודם על שמאל ואז על ימין אך
שלומית לא הביה כון ואי לא שמתי לב והתחלתי לטפל על צד שמאל.
מתיחות לצווארGB20+21 ,
עברתי על הSI -שאי יודעת שיכול לסייע לכאבים בצוואר.
ברגל מעבר על הטחול.36ST ,6SP ,

שביקשתי ממה להתהפך הבתי שטיפלתי קודם בצד השמאלי היותר כאוב ,קצת התאכזבתי שלא
שמתי לב וזה גם הוריד לי את הביטחון בטיפול.
אח"כ עברתי על הצד הימי אך ראיתי שהיא האי וחות משמעותית בזמן השכיבה .אז אמרתי לה
שיכולה לבחור איך להמשיך העיקר שיהיה לה וח ,גב ,בטן .שלומית בחרה לשכב על הבטן,
המשכתי את הטיפול למרות שהמח היה פחות וח עבורי )להגיע לטחול לדג'( לאחר מספר דקות
ראיתי שעדיין שלומית באי וחות ,בשלב זה כבר גמר פחות או יותר זמן הטיפול והחלטתי
להפסיק את הטיפול כי היה ראה לי ששלומית באי וחות בכל המחים.
התחושה העיקרית שהרגשתי בסוף הטיפול היא שזה היה טיפול לא טוב ,עם קבלת החלטות לא
כוה.
טיפול 6
תאריך 7.7.13 :שעה16:00:
מתוך התשאול :עדיין תפוסה בצוואר ,בעיקר בשמאל .וכן כאבי גב תחתון .בטיפול – אבחה
הרגשתי בעיקר תועה משמעותית באזור הכליות ושלפוחית השתן.ג'יצו בכיס המרה.
הפעם החלטתי שהטיפול יהיה במח שכיבה על הגב .אחרי הטיפולים הקודמים שהרגשתי שמח
צד ובטן לא היו טובים עבורה ,ובאמת במהלך הטיפול היה לשלומית וח .יחד עם זאת התקשיתי
במח זה לעבור על מרידיאי המים ,עברתי עליהם ברגליים בזמן הרמת הרגל מהברך לפי
הקאטה– על הירך  ,וקצת במתיחה שהרגל מקופלת על המיטה – על השוק – שלפוחית השתן .אך
אי חייבת להגיד שלא הרגשתי שזה היה משמעותי לעבור באופן זה על המרידיאים .כן היו
משמעותיות קודות דיסטליות כגון  .3LIV ,1KIDבוסף,קאטה פשוטה על הידיים  ,עיסוי לגב
תחתון במח זה ומתיחות לשחרורו .וכן מתיחות ועיסוי קל לצוואר ,כולל קודות  GB20+21ו –
.11SI
בסוף הטיפול שלומית הרגישה טוב ,רפויה ,אמרה שחשה הקלה מסוימת בתפיסות בצוואר.
לי באופן אישי היתה התלבטות מסוימת כי הרגשתי שאי עובדת עם מה שקורה כאן ועכשיו ואי
קצת זוחת את התלוה העיקרית שלשמה שלומית הגיעה לטיפול .במיוחד שמדובר בטיפול שהוא
בוודאות איו הריון וכפי שאי מרגישה כרגע יש בו כוח השפעה רב יותר.

טיפול 7
תאריך 13.7.13 :שעה16:00:

מתוך התשאול – שלומית אומרת כי חושבת זיהתה סימי ביוץ בשבוע שעבר ,אך מצד שי קתה
ערכה לזיהוי ביוץ אשר התוצאות בה היו שליליות לגבי ביוץ) .שלומית אומרת כי הערכות הללו לא
אמיות ב 100 -אחוז לפי מה שיודעת( מעבר לכך התפיסות בצוואר כמעט וחלפה לחלוטין.
מדווחת על עצירות בשלושה ימים האחרוים.
בטיפול – טיפול מתכות הריון
הארה יחסית וקשה ,כראה בשל העצירות ,יסיתי ליצור תועה מסוימת בהארה .הרגשתי
שבעיקר הכליות יוצרות תועה מסוימת ביחס לכיס מרה שהיה בג'יצו .קשה להגיד שהרגשתי קיו
בכליות כי הייתה יחסית וקשות כללית .כן הרגשתי קיו מסוים ב.SI-
מח שכיבה על הבטן -עבודה לפי הקאטה על הגב ,רגליים התלבטתי אם לעבור על שלפוחית השתן
או הכליות ,כיוון לפי מה שהבתי ה BL -יותר בטוח לעבודה בהריון .בכל מקרה באבחה בין
השיים הוא היה יותר בקיו והחלטתי לעבוד עליו .ראיתי שהמגע עליו בעיקר הרגיע את שלומית,
מעט מאוד תגובות צי'.
בהמשך מח שכיבה על הגב – מעבר על הידיים והתמקדות ב ,SI -בצד שמאל )שהוא גם הצד
היותר תפוס בצוואר( היה מגע משמעותי שיצר הרבה תגובות ארגטיות בגוף.
לבסוף מתיחות לצוואר ועיסוי קל לשרירי הצוואר.
בסוף הטיפול ההארה היתה יותר רכה מתחילת הטיפול.
שלומית אמרה כי מאוד התה בטיפול ,הרגישה רפיון ,צייה את העבודה על הידיים שהרגישה
כאילו לא יכולה להרים אותם מרוב רפיון ,מרגישה שוב יותר הקלה בצוואר.
לאחר הטיפול עלו לי שתי שאלות ,א :כיצד יתן לעזור לשחרור עצירות במתכות של טיפול הריון
◌( והן מעבר על מרידיאים שקשורים
כי הרבה מקודות השחרור הן אסורות בהריון 4LI) ,לדג' ׂ
איה מומלצת )טחול(.
ב :כמו בטיפול הקודם מרגישה שקצת התרחקתי מהתלוה העיקרית שלשמה באה לטיפול...
טיפול 8
תאריך 21.7:שעה16:00:
מתוך התשאול – סה"כ מרגישה טוב ,מדווחת על שירת שיער יותר מבעבר )חוסר דם?( .אומרת כי
מצאת בלחץ בשל מעבר דירה המתקרב ואולי גם צורך בשיוי מקום עבודה בעקבותיו .עצירות
שהיתה בטיפול הקודם חלפה עוד באותו יום ומאז יחסית יציאות סדירות )כפי שרגילה ,כראה
לא בכל יום אף איה עוקבת אחריהן באופן קבוע( במהלך השבוע חשה כאבי גב תחתון היום יותר
טוב ,צוואר – הרבה יותר טוב .איה מרגישה סימים כלשהם לקראת קבלת מחזור ,גם לא חשה
סימים של הריון.
אבחה – הרגשתי ג'יצו בכיס מרה ,לעומת זאת קיו בכבד )יכול להתאים לתמוה של שירת
שיער?( טחול גם בקיו .בגלל שמדובר בטיפול במתכות הריון לא רציתי לגעת בכבד.
בטיפול -שכיבה על הגב ,קאטה על הרגליים ,עברתי על הטחול רק בירך בשתי הרגליים ,רגל ימין
יצר תועה משמעותית )הרבה קפיצות( ,מעבר על הקיבה כולל ) 4LIV , ST36משמעותית ברגל
שמאל( ו . 8LIV -מתיחה למרידיאן הכבד ברגל.
קאטה על הידיים ללא התייחסות למרידיאן.
מתיחות לצוואר ,ומגע עדין באזור החזה כולל  1+2LUשיצרו הרבה תועה בגוף.

במהלך הטיפול יחסית ראיתי הרבה תגובות של צ'י ,קפיצות וכו' ,חלק יכר מהטיפול שלומית
היתה רדומה .יכול להיות שמדובר במקריות ,אך יכול להיות שזהו חלק מתהליך של מספר
טיפולים והגוף כעת יותר פתוח וזמין לטיפול ומאפשר לו להשפיע ולהתרחש.
שלומית אמרה כי היה לה טוב מאוד בטיפול ,מרגישה טוב לאחריו ,היה לה עים העות למפרקים
)לדג' בירכים( מרגישה שהם משחררות ויוצרות תועה אצלה.
טיפול 9
שעה16:00 :
תאריך28.7.13 :
מתוך התשאול – שלומית אמרה כי עדיין לא קיבלה מחזור )היתה אמורה לקבל ביום שלישי לפי
כן( ועשתה בדיקת הריון שיצאה שלילית .מרגישה קצת מאוכזבת כי קיוותה שפחות או יותר
הסתדר לה המחזור לאחר שבפעם הקודמת קיבלה בזמן ,עדיין מקווה שתקבל בימים הקרובים
וזה יהיה יחסית סדיר.
מלבד זאת מרגישה טוב ללא כאבים מסוימים ,השבוע הם עוברים דירה ,עסוקה מאוד באריזות
ובמעבר )יכול להיות שזה דבר רגשי המשפיע על המחזור? במיוחד שמדובר במחזור לא יציב
מלכתחילה(.
מתוך הטיפול:
אבחת הארה – הארה מעט חלשה ,הרגשתי קיו מסוים בכבד )קיוויתי להרגיש מלאות מסוימת
שלפי מחזור( התחושה בו היא שאפשר קצת להיכס לאזור אך לאחר מכן יש קישיון מסויםGB .
מצא בג'יצו .טחול בקיו וגם יוצר די מהר תועת צ'י בגוף .גם  STו –  TWיחסית חלשים לבדרך
כלל .מגע בCV -בהארה יצר גם תועה משמעותית.
בטיפול עצמו –שכיבה על הגב – מגע רחב ברגליים ,מעבר על מרידיאן הטחול שהרגיש ברגל שמאל
יותר משמעותי מברגל ימין ובירך יותר מהשוק .מגע בקודות .4LIV ,3LIV ,3SP ,3KID ,6SP
במגע על מרידיאן הכבד ברגל לא הרגשתי קיו ולכן לא רציתי לעבור עליו בלחיצות ,יסיתי ליצור
מעגל לחיזוק כבד ע"י מגע ברגל ב 3LIV -ובאצבע ביד ,לא הרגשתי תועה חזקה .בדיעבד לאחר
הטיפול ראיתי שטעיתי והייתי על הPC -במקום על הכבד .לאורך הטיפול יחסית היו הרבה
תגובות צ'י של הגוף ,שלומית מתעוררת וישה לסירוגין .העת מפרקי הירך ולבסוף מעבר על
הידיים ,קאטה בלבד.
בסוף הטיפול עשיתי אבחה שוב ,לא הרגשתי הבדל משמעותי ,אולי הכבד מעט התחזק אך לא
באופן משמעותי.
שלומית אמרה כי הרגישה יחסית לעצמה באי שקט מסוים בטיפול ,רדמה והתעוררה מקפיצות.
הרגישה הרבה עקצוצים וכמו גירודים בכפות הרגליים.

טיפול 10

תאריך 4/8:שעה16:00:
מתוך התשאול :שלומית עדיין לא קיבלה מחזור ,קצת מאוכזבת מכך .מרגישה זה קשור למעבר
דירה )עברו ביום חמישי( והיו לה סביב המעבר ימים מאוד עמוסים ולחוצים ,היתה גם מתוחה
מאוד בקשר למעבר ומרגישה זה קשור .המלצתי לה לעיין בספר "גופה של אישה תבותה של
אישה" בפרק שקשור למחזור ולשחלות פוליציסטיות והשפעה של הטבע והירח על ויסות הגוף
שלו .בוסף המלצתי לה להתחיל לאכול זרעי פישתן טחוים שמסייעים בין השאר לאיזון
הורמולי.
מלבד זאת חשה בטוב ,ישו כאב בגב תחתון ובאזור הסקרום ,כראה בשל המאמץ הפיזי במעבר
הדירה.
בטיפול – אבחת הארה – הארה יחסית קשה/לא גישה .הרגשתי ג'יצו בכיס המרה ,אבל כבד
יחסית בקיו .טחול וכליות גם קיו ,וכן מחמם המשולש .לא הרגשתי תועה משמעותית במגע
באחד מהאברים .החלטתי לעבוד על הטחול ולסות לחזק את הכבד ,בעיקר כדי לסות להשפיע
על קבלת מחזור.
בטיפול עצמו – מח גב – עבודה על הידיים לפי הקאטה ,מעבר עדין על הכבד ביד .רגליים – מגע
רחב ,עברתי על הטחול ,המגע הרגיש משמעותי בשתי הרגליים ,בירך יותר מאשר בשוק .קודות
 .3KID ,3SP ,6SPשהרגל מכופפת עברתי על הכבד באופן עדין ,ובהמשך מגע קצוות באצבע וב-
 3LIVשארתי שם יחסית זמן עד שהרגשתי וכחות של מעגל ארגטי זורם .העה למפרקי הירך,
מתיחות לגב ,פיתול לצדדים ואז גם מגע באזור גב תחתון וסקרום.
בסוף הטיפול הרגשתי הארה יותר רפויה וגישה )גם שלומית הרגישה זאת ותיארה הארה יותר
פתוחה( הכבד היה מעט יותר מלא.
שלומית אמרה שהרגישה טוב מאוד בטיפול ,היה לה עים המגע בידיים שהרגישה אח"כ כבדות
עימה ,אוהבת את המגע ברגליים .שהחזקתי ברגל וביד הרגישה זרימה בסביבות  3LIVבאחת
מרגליים.
יום למחרת שלומית שלחה לי הודעה שהיא קיבלה מחזור.
טיפול 11
תאריך 11.8.13 :שעה16:00 :
מתוך התשאול – כאמור שלומית קיבלה מחזור יום לאחר הטיפול הקודם .שלומית מתארת
מחזור לא כ"כ חזק ,דימום משמעותי בעיקר בימים השי והשלישי ולאחר מכן החלשות .הסברתי
לה שסה"כ זה שמע בטווח הורמה ואיה צריכה להשוות למחזורים בזמן הגלולות .מחזור ללא
כאבים ,הרגישה בעיקר יותר עצבית ורגישה ,יכול להיות שקשור למחזור ויכול להיות שקשור
להסתגלות למעבר ולבית החדש.
מלבד זאת חשה בטוב ,ללא כאבים או תלוות וספות.
הבאתי לשלומית לעיון את הספר 'גופה של אישה תבותה של אישה'
אבחת הארה –הארה לא ברורה לי ,הרגשתי כמו בטיפולים הקודמים ג'יצו בכיס מרה ,כבד שוב
היה קצת בקיו .טחול ,כליות ושלפוחית שתן היו עם מעט קיו אבל לא מובהק .החלטתי לבצע
טיפול בדומה לקודם לחיזוק טחול וכבד.
בטיפול  -מח שכיבה על הגב –קאטה על הרגליים ,מעבר על הטחול ,הפעם הרגשתי פחות תגובות
צ'י ממה שבד"כ ראיתי אצל שלומית .קודות  ,6+3SPעברתי גם קצת על מרידיאן הקיבה שהוא
הרגיש דווקא הפעם יותר משמעותי .החזקת קצוות של מרידיאן הכבד – ב -אצבע ביד וב.3LIV -

הרגשתי שלאט לאט מתגבשת תועה יותר אחידה ורציפה ,בזמן המגע בקצוות .מיפולציות
למפרקי הירך בדגש על התכווות לכיוון השחלות .מתיחות לגב .בשלב זה ותר זמן קצר עוד
לטיפול ,שאלתי את שלומית אם יש לה עדיפות כלשהי למגע במקום מסוים בגוף ,היא ביקשה
בגב ,ולכן עברה למח שכיבה על הבטן ,קאטה של הגב כולל התייחסות לאזור סקרום.
שלומית אמרה בסוף הטיפול שהיה לה טוב ,שהלוואי והייתה יכולה לקחת את התחושה של
ההרפיה והרוגע שאותה מרגישה לאחר הטיפול גם ליום יום כי לרוב כל דבר קטן מקפיץ אותה.
מבחית הטיפול – עים לה המגע ברגליים ,בעיקר באזור הקרסול וכפות רגליים )מרגישה שהאזור
שם ממש זקוק למגע( .בזמן החזקת הקצוות מרגישה הרבה עקצוצים ,וגירודים ,בעיקר ביד .היה
לה עים מאוד המגע בגב ,וגם בסקרום.
סיום הטיפול
לאחר טיפול מס' 11סעתי לשבועיים ,ולכן לא התקיימו טיפולים .לאחר שחזרתי קיימו טיפול
וסף שהיה במתכות הריון ,אך לצערי הרב לא כתבתי עליו דיווח וכעת אי לא מסוגלת לשחזר
אתשהיה בו .לפי הטיפול הבא ,מס'  13ביקשתי משלומית לבצע בדיקת הריון.
שלומית ביצעה את הבדיקה ,ודיווחה לי בתשאול בתחילת הטיפול ,כי לצערה הבדיקה יצאה
שלילית .היא התאכזבה כי חשבה שהרגישה תחושות שוות ,שאולי היו יכולות להצביע על הריון.
לאחר שיחה קצרה על הושא ,אמרה לפתע בהיסוס ,כי בעצם בבדיקת ההריון שביצעה כן היה
סימן מאוד מאוד בהיר ...עד שכמעט לא יתן לראותו ...ומיד סייגה עצמה וסברה כי אולי לא
ראתה טוב ולא הסתכלה באור הכון.
התלבטתי מה לעשות:האם לקיים טיפול או לא? ושיתפתי אותה בהתלבטות )שלומית מאוד
רצתה טיפול .(...לבסוף החלטתי לא לקיים טיפול וביקשתי ממה לבצע בדיקת הריון וספת בעוד
מספר ימים ,והסברתי לה ,כי אם יש הריון הפס השי אמור להתחזק מיום ליום.
באופן אישי מאוד התרגשתי לשמוע שראתה סימן כלשהו שיכול להצביע על הריון ,והדבר גם תאם
את האיטואיציות שלה .מצד שי ,לא רציתי להתרגש יתר על המידה ולעורר בה ציפיות
שווא,מכיווןשמדובר במצב מאוד עדין ורגיש,וחסר ודאות לביתיים.
לאחר מספר ימים שלומית ביצעה בדיקה ביתית וספת ובה ראתה בבירור שי פסים.
כמובן ששמחתי מאוד ,שלומית הייתהבערבוביה של התרגשות ,הלם וחוסר אמוה.
בכל מקרה ,היה ברור לשתיו שכעת עליו להפסיק את הטיפולים ,מהסיבה הכי טובה שיכולה
להיות...

תחושות אישיות ,מחשבות וסיכום
הטיפול עצמו התרחש בקיץ בשבועות הראשוים להריון שלי ,ואת העיבוד והסיכום אי יושבת
לכתוב בסוף חודש תשיעי ...במשך מספר חודשים אי יודעת שאי רוצה מאד לסיים את העבודה
לפי הלידה ולא הצלחתי להושיב את עצמי לעשות זאת .רק כעת ,במסגרת מה שקרא"תקופת

הקיון" ,הצלחתי סוף סוף .כראה שזה עוד אחד מהדברים שאי צריכה לשחרר ולקות על מת
ללדת .ואי שמחה על כך מאד.
הטיפול של שלומית עסק באי סדירות מחזור ,ורצון להריון .במהלך תקופה זו גיליתי בעצמי שאי
בהריון .לכל אורך הטיפולים הדהד הפער בין המצב שלילזה של שלומית.
אי מאמיה שהצלחתי לשמור על הגבול המקצועי ,והרצון שלי לטפל ולסייע לשלומית היה כה
וקי .כראה שמשום שהייתי בהריון דווקא היה לי קל יותר להיות במקום כה וכון לסייע.
לשלומית ודע שאי בהריון רק לקראת הטיפול האחרון .ייתכן שבהלך התקופה היא חשדה
בכך,אך בכל מקרה לא הרגשתי ממה תחושות של קאה חלילה או תחושות שליליות אחרות.
יחסי המטפל  -מטופל היו מקצועיים ושמרו לכל אורך הדרך ,על אף הסיטואציה המעט מורכבת,
ועל אף היותו חברות לעבודה ובעלות סטטוס דומה.
מבחיה פיזית ,למרות שבתקופה המתוארת הייתי בשליש הראשון להריון ,המאופיין פעמים רבות
בעייפות ,בחילות וכו',הרגשתי טוב מאד בטיפולים .אף על פישהטיפולים התקיימו תמיד לאחר
יום עבודה מלא לרוב לא התעייפתי ,הזמן עבר במהירות ,והם דווקא מילאו אותי כוחות במהלך
הטיפול עצמו )אם כי כשהגעתי הביתה כבר הייתי עייפה מאד(.
דווקא לאחר שהפסקו את הטיפול ושלומית הייתה בהריון,וצר בין שתיו דיבור ושיח הקשור
להריון .היא הרבתה להתייעץ איתי :החל מתזוה ,תחושות פיזיות ,וכלה בבדיקות הריון למייהן.
השילוב של היותי בין הבודדים שידעו שהיא בהריון )למעשה לפי הקרובים אליה ביותר(,היותי
בהריוןמספר שבועות לפיה וכן הקשר הטיפולי שוצר,גרם להמשכיות מסוימת של הטיפול ,גם
לאחר סיומו הרשמי.
מעבר לטיפולים עצמם ,יסיתי לעודד את שלומית להרחיב את הטיפול בעצמה.
אי מאמיה שלרוב ,על מת לעבור שיוי ,יש צורך בתהליך רחב ,פימי ועמוק יותר .במקרה של
שלומית ,יסיתי לעזור לה להתחבר לטבעיות של הגוף ,להכיר וללמוד את עצמה.
לסות לזהות סימי ביוץ ,לקרוא בספרים ,המאפשרים התבוות עמוקה ושוה על הבעיה איתה
הגיעה ,ובכלל על תחומים שוים במעגל החיים השי.כמו כן המלצתי לה על תזוה מתאימה.
מהיכרותי עם שלומית ידעתי שהידע שלה מבוסס כמעט רק על הרפואה הקובציולית .היא
אמם הייתה מעויית לשמוע ולהכיר,והייתה שמחה אם טיפולי השיאצו יעזרו לה לפתור את
הבעיה ,אבל היה מדובר בזמן שאול–היה ברור שבמידה ולאחר מספר חודשים לא יחול שיוי היא
תפה לרפואה הקובציולית,ושאיה מעויית לסות טיפול אלטרטיבי אחר)וזה בסדר גמור!(.
ההתלבטות והקושי שלי היו כיצד כן להרחיב את הטיפול ולקיחת האחריות שלה מעבר לזמן
הטיפול עצמו ,אך מבלי שהדברים ישמעו מוזרים מדי או יעוררו התגדות.
הילכתי קצת בין הטיפות ,הצעתי לה אפשרויות שוות ,חלק היא קיבלה וחלק פחות.
אי יודעת ומאמיה שלחולל שיוי פימי ומהותי לוקח זמן ותהליך ,ולא ציפיתישלאחר טיפול
אחד כל התפריט התזותי שלה ישתה...
בכל מקרה זו אחת התחושות החזקות שליוו אותי במהלך הטיפול – הפער התפיסתי בייו לגבי
עולם הרפואה .פעמים רבות קיה בי המחשבה מה אי הייתי עושה ,איך הייתי מתמודדת אם
היה לי את הקושי שלה ,וכיצד הייתי מסה לטפל בו.
בוסף ,הרגשתי תחושת אחריות מסוימת ,וכן רצון להוכיח שהטיפול יכול לסייע.זה היה לא פשוט
כי בסך הכלאין לי הרבה יסיון ,ובתחום הספציפי הזה זה היה הטיפול הראשון שלי.

אי לא יודעת ולא יכולה לדעת מה היה החלק שלי בכך ששלומית כסה להריון יחסית מהר
ובקלות אבל אי חייבת לציין ששמחתי שזה קרה בלי שהצטרכה לפות ולחפש גורמי טיפול
אחרים.
תחושה וספת שליוותה אותי במהלך הטיפול היא לגבי המקצועיות שלי כמטפלת שיאצו .אי
מאמיה ומכירה ביכולותיי כמטפלת :במובן של יחסי אוש ,מסגרת טיפול ,יצירת קשר מאפשר
ותהליכי ,מודעות עצמית ,מקצועיות ,מחויבות .מספר שים של יסיון טיפולי כמרפאה בעיסוק
סייעו בכך.
מבחית המקצועיות שלי בשיאצו באופן ספציפי אי מצאת עם המון סימי שאלה :החל
מלהרגיש צ'י ,לבצע אבחה מתאימה ,להיות קשובה באופן אמיתי ועמוק לגוף המטופל ולהתאים
את הטיפול לכך ,לראות ולהרגיש שיוי ,התפתחות ,ועקביות בצ'י במהלך רצף של מספר טיפולים.
וכן ,כיצד לקשר את הדברים לתיאוריה ולרפואה סיית ולהשליך מתוך כך על הטיפול.
אי מרגישה שיש לי עוד הרבה מה ללמוד ולהתפתח בתחום )ויש גם רצון ב"ה!( .במקרה של
הטיפול הוכחי הרבה פעמים יצאתי עם סימי שאלה מהטיפולים :האם אבחתי כון? האם
הטיפול היה אפקטיבי? האם עשיתי משהו משמעותי? האם התמקדתי בדבר הכון? למה אי לא
מרגישה שיוי לאחר מספר טיפולים?
קשה לי לבצע סיכום של הטיפול מבחית השיאצו שבו .אי יכולה להצביע על רגעים מסוימים
בתוך הטיפול שהתרחשו דברים שראו לי משמעותיים )לדוגמא :עבודה על הטחול ברגליים,
החזקת מרידיאן הכבד בשי קצוות( .למה הם גרמו? האם הייתה לכך השפעה שראתה גם
בטיפולים לאחר מכן? איי יודעת.
בסופו של דבר ,קרו דברים מסוימים זמן קצר לאחר טיפולים ,כמו :שחרור עצירות של מספר
ימים ,קבלת מחזור יום למחרת של טיפול ,ובסופו של דבר -שלומית כסה להריון!
אי מרגישה שפעלתי רבות בטיפולים בצורה מבוססת על ידע ,תחושה ואיטואיציה ,אך אם אהיה
כה ,לא אוכל לשים את האצבע בדיוק איך קשורים הדברים ,ומה פעל והשפיע.
בסיכומו של דבר :אי שמחה ומודה על ההזדמות שהתאפשרה לי ללמוד בקורס השיות ,שהיה
לי מאד משמעותי,וכן על ההזדמות לתרגל וליישם משהו ממו .עלו הרבה מחשבות ,שאלות,
וספקות ,אך גם היו רגעים טובים .באופן כללי ,חשתי שאי גדלה ומתפתחת כמטפלת באופן כללי
ומטפלת שיאצו בפרט.
בוסף ,לאורך הזמן והיסיון אי יותר ויותר מאמיה בכלי הזה ובאפשרויות הטמוות בטיפול
שיאצו .מאז שהסתיים הטיפול לצערי לא טיפלתי באופן מסודר וכרגע אי מקבלת בהבה שתהיה
לי הפסקה של מספר חודשים .מקווה מאוד שבעתיד הלא רחוק אוכל לקחת את טיפולי השיאצו
באופן מקצועי וקבוע יותר ושאמשיך ללמוד ולהתפתח.
ובעיקר אי שמחה שהייתי חלק במסע של שלומית אל הריוה המיוחל .אי מקווה שבעז"ה אזכה
לסייע לשים וספות.

