
                                                                                       

 

 יפנית רפואה ללימודי המלאה התכנית
Style Japanese Acupuncture  

 קולודנר בועז בהוראת - מקוון קורס
 קולודנר. בועז בהוראת יפנית, ברפואה המשך ללימודי המלאה בתכנית התעניינותך על תודה

 ביניהן. ובסינרגיה היפנית הרפואה של השונות הטיפול בשיטות מקצועית הכשרה עברות תכניתב
 עם בבד בד המסורתית, היפנית הרפואה של ומעשי תיאורטי מקצועי ידע רכשות הלימודים במהלך
 שהחשיבות אמונתו מתוך קולודנר בועז ידי-על נבנתה התכנית ומתקדמים. עדכניים וידע טיפולים
 הדגמות על מיוחד דגש ישנו דיםהלימו במהלך לכן, פשרות. ללא קליניות, לתוצאות היא ביותר הגדולה

 רגולים!ות

 משנתיים: מורכבת התכנית

Acupuncture Japanese Style - Fundamental course 
Acupuncture Japanese Style - Advanced course 

 :הבאים הנושאים לעומק יילמדו םובמהלכ

 Acupuncture Japanese Style: Treatments according to different masters and styles 
(Kiyoshi Nagano, Kiiko Matsumoto, Yoshihiro Kawai, Yoshio Manaka, Isaburo 
Fukaya, Ken Sawada, Osamu Ito, Miki Shima Master Maruyama and more). 

  Palpation diagnosis – theory and practice. 
  Structural imbalance acupuncture protocols and treatments. 
 Polarity treatment methods (i.e: IP cords, Magnets, Triple cords, Diodes). 
 Extraordinary vessels theory diagnosis and treatment. 
 Symptomatic treatments and protocols for common pathologies.  
 Moxa therapy seminar. 
 Advanced Manual soft tissue techniques. 

 
 התכנית? מתאימה למי

לרפואה סינית, שמבקשים להעשיר ולהרחיב את ארגז הכלים  יםברפואה סינית או סטודנט מטפליםל
 הקליני שלהם בכלים הטיפוליים והאבחוניים הנפלאים של הרפואה היפנית.

 
 משולבים בשיעורים פרונטליים line-onלימודי 

ללימודי און ליין יתרונות רבים. בין היתר, הם מאפשרים גמישות בלוח הזמנים של הקורס ולמידה בזמן 
ניתן לחזור על כל הרצאה  –נחנו הכי מרוכזים ופנויים ללמוד, הם חוסכים לנו זמני נסיעות ובעיקר בו א

 .כמה פעמים שרק נרצה
לצד אלו, ללימודים מקוונים בתחומי הטיפול יש חסרון אחד משמעותי, הקשור בצורך לראות ולחוש את 

 שיטות הטיפול בעצמך.
 Acupuncture Japaneseפיתחתי בתוכנית המיוחדת שלי, מתוך ההבנה והניסיון שלי בתחום, 

Styleליין מהבית, לבין מפגשי תרגול הדגמות ושאלות. שילוב זה -, שילוב בין יתרונות לימודי און
 עונה על כל הדרישות להפוך להיות מומחה בשיטה.

 



                                                                                       

 

 : מבנה התכנית

 המצגות וכן השיעורים סרטוני יועלו בו הקורס, לאתר גישה יקבלו המקוון הקורס משתתפי.א 
 הכתובים. הלימוד וחומרי

 בשבוע שיעור - מומלץ לימוד קצב 
 קולודנר. בועז עם תשובות-ושאלות הדגמות רגול,ת שיעורי 4-ב ישתתפו הקורס משתתפי.ב 

 ומיקום תאריכים המרכז, באיזור 10:00-13:00 השעות בין רביעי, בימי יתקיימו התרגול שיעורי
 .בהמשך פורסמוי
 פייסבוק, ולקבוצת קורסה לפורום גישה יקבלו הקורס משתתפי הלמידה: שלבי בכל ליווי.ג 

 בלבד. הקורס למשתתפי הפתוחים
 האנגלית. בשפה כתובים לימוד וחומרי במצגות מלווים העברית, בשפה יתקיימו הלימודים.ד 
 מיידי קליני שימוש לעשות ויכולת מעמיקה הבנה המאפשרות ,רבות הדגמות כוללים הלימודים.ה 

 הנלמד. בחומר
 כאסיסטנטים להשתלב אפשרות ישנה בתרגול, רואים שאנו הרבה החשיבות בשל.ו 

 בחום! מומלץ – מגע' ב'נקודת קלינית ובצפייה בתשלום
 לרפואה תחומי הרב המרכז – מגע "נקודת מטעם תעודה למשתתפים תוענק הקורס בסוף.ז 

 המשך" ולימודי משלימה
 
 

  :course Fundamental Style Japanese Acupuncture עלות
  הלימוד, משכר יורדים אשר ₪, 1000 סך על הרשמה דמי- 

 .נוחה תשלומים פריסתב הלימוד שכר שאר
 ב' לשנה הרשמה מחייבת לא א' לשנה הרשמה ,ב' לשנה גם המחיר על לשמור מתחייבים אנו- 

 

 

 האיגוד: לחברי מיוחד מחיר רגיל מחיר 
 הנחה %12

  ₪ 10,533  ₪ 11,970 מלא: מחיר

 עד מוקדמת טרום הרשמה
22.209.1: 

 בלבד! ₪ 8,360 בלבד! ₪ 9,500

 עד מוקדמת הרשמה
  :2.20210.1ל

10,970 ₪ 9653 ₪  

 

 
 הצלחה, בברכת

 קולודנר בועז

מגע" ל"נקודת שמורה לשינויים הזכות *



                                                                                       

 

oursec Fundamental – Style Japanese Acupuncture 

 המקוון לקורס הלימודים תכנית
 

  .שבוע כלב אחד שיעור יועלה בו הקורס, לאתר גישה יקבלו הקורס תלמידי
 ומותאם מדוייק מתומצת, באופן כתוב החומר עם קובץ וכן הנלמד החומר עם סרטונים יועלו שיעור לכל

 קלינית. לעבודה
 

 נלמדים נושאים  שיעור

Section 1: Introduction 

1  

Acupuncture Japanese Style 
 ▪ Introduction 
 ▪ Recommended reading and books 
 ▪ Historical review - evolution of Japanese acupuncture 6th 

century until today 
 ▪ Past and present Japanese prominent masters 
 ▪ Different styles and schools of acupuncture 

2  

Introduction to Palpation Diagnosis 
 ▪ 5 Elements Hara Diagnosis 
 ▪ Nan Jing 16: Abdominal diagnosis and constitutions 
 ▪ Anatomical reflexes of the abdomen - similarities and 

differences of approaches and demo. 

3  
Master Nagano's Abdominal Diagnosis 

 ▪ Master Nagano's Abdominal Diagnosis 
 ▪ Master Nagano's Back and Neck Dx 

4  

Master Yoshio Manaka: Introduction 
 ▪ Yoshio Manaka’s abdominal diagnosis - 8 extra ordinary 

vessels reflections of the abdomen and back.  
 ▪ Yoshio Manaka's Mu\Shu points and diagnosis 

 
Trigger Points: Introduction 

 ▪ Introduction to different energetic and structural maps: 
Dermatomes, Scleratomes Meridians, Lovette Brother 
relationship, trigger points map. 

 ▪ Introduction to to neurological reflexes: 
Reciprocal inhibition, Golgi tendon reflex, Spindle muscle 
reflex, Claspe knife reflex, Melzek & Wall pain theory. 



                                                                                       

 

Section 2: Master Kiyoshi Nagano’s Root Treatments 

5  Oketsu - Stagnation of Blood in The Abdomen  

6  The Immune & Lymphatic System  

7  
Adrenal Fatigue: The theory, diagnosis and different treatment 
strategies 

8  

Nagano’s Stomach Qi Points: Treatment & diagnosis 
 
Detox treatment protocol 
 
Practice and workshop: Diagnosis, palpation, point location 
and treatment 

Section 3: Moxa Seminars 

9  

Moxa Seminar part 1: Theory and Introduction 
 
Moxa seminar part 2: Master Fukaya, Master Sawada, Dr. Hara 
 
Moxa seminar part 3: Special points and combinations 
 
Extra: Bl.43 - Gao Huang Shu 

Section 4: Homeostatic Treatment Jems 

10  
Shao Yang 1,2,3: Theory, symptoms diagnosis and treatment 

11  

 Autonomic Nervous System  
 ▪ Theory 

 ▪ Theory and diagnosis 
 ▪ TW\Pc - Two organs with no form  

 ▪ Sympathetic\Parasympathetic - Treatment protocols and 
more 

 ▪ Great Manual Techniques for ANS imbalance 
 ▪ Patient Education 

12  

Ming Men and Zong Qi 
 ▪ Theory and practice 
 ▪ Diagnosis and treatment 
 ▪ Master Myramura's Jue Points Tx 

13  

CV-12 – Middle of Stomach 
 ▪ Theory and backgrounds 
 ▪ Treatment strategies   



                                                                                       

 

14  

Blood Pressure 
 ▪ Treatment approach and protocol 
 ▪ Manual techniques for treating Blood Pressure 
 ▪ Stagnation of blood in the head treatment 
 ▪ Cardiac imbalance approach 
 ▪ Flooding pulse treatment approach 

15  

Hormonal Homeostatic Treatments 
 ▪ The Control Tower - The Pituitary Gland: Diagnosis and 

treatment  
 ▪ The Thyroid Gland: Diagnosis and Treatment 

16  

Liver Issues 
 ▪ Theory, palpation diagnosis and common symptoms 

 ▪ The metabolic Synd. Fatty liver, elevated Liver enzymes, 
Liver detoxification.  

 ▪ Major Liver acu-points, patterns and treatment protocols 

17  

Spleen Issues 
 ▪ Theory, palpation diagnosis and common symptoms 

 ▪ Sugar imbalance, Common Pain Patterns, Digestive 
problems, Cardiac and blood problems. 

 ▪ Major Spleen acu-points, patterns and treatment 
protocols 
  Different applications using Sp. meridian points: L4\5 

pain, upper trapezius pain, cold navel and GI issues. 

18  

Kidney Issues 
 ▪ Theory, palpation diagnosis and common symptoms 
 ▪ Back Pain, Jing Xu, Sphenoid\Hip imbalance, breathing 

issues,  
 
Major Kidney acu-points, patterns and treatment protocols 
 
3 Leg Yin - Metal and Water Points 

Section 5: Structure Imbalance Treatments 

19  

Introduction to structural imbalance 
 
Trigger point seminar - Advanced Manual techniques 
 
 



                                                                                       

 

Section 5.1: The Upper Extremities 

20  

Sphenoid bone\Hip imbalance treatment 
 
Neck and cervical imbalance 

 ▪ C1 dislocation  
 ▪ TMJ diagnosis and treatment protocol 
 ▪ Scalenus imbalance 

21  

Neck and cervical imbalance - continue 
 ▪ Basilar imbalance 
 ▪ SCM imbalance 
 ▪ Upper trapezius imbalance 
 ▪ Advanced manual techniques for neck pain and restriction. 

Section 5.2: The Lower Extremities 
Treating lower back, and lower extremities 

22  
Viscero - PTOSIS Syndrome 
 
The Dai Mai 

23  
Inner Thigh Triangle 

  The Adductors 
  The Mighty Psoas 

24  

Sacroiliac Treatment 
 
Qiao Fulcrum treatment 

Section 6: Spinal Degeneration 

25  

Scoliosis: Diagnosis and treatment 
 
Category 2: Diagnosis and treatment 
 
Leg length difference presentation 
 
Kyphosis and Lordosis: Diagnosis and Treatment 
 
Torso Imbalance - 4 corner treatment 

 
 


