
 

 סילבוס קורס מדריכות צ'י קונג נשים 

 ם בסיסיים מעולם הצ'י קונג והרפואה הסינית מושגי 

 5-13עמודים בחוברת   – 'ואן צ 'י טאי צו ההבדל בין צ'י קונג ו  י קונגצ', צ'י  •

בספרון "רפואה  , בנושא "צ'י"הרצאה מוקלטת של איריס אקרמן , 44-47עמודים בחוברת  –צ'י  •

 . 47-52סינית" עמודים 

,  "יין ויאנגבנושא "הרצאה מוקלטת של איריס אקרמן ,  50עמוד ,  11-13עמודים בחוברת  – אנגוי  יין  •

 . 30-37בספרון "רפואה סינית" עמודים 

מוקלטת של  , הרצאה יל פוליטי רוח פנימית" מאת אספר "ה, 43ד עמו בחוברת  –חמשת היסודות   •

 " (םהאלמנטי התנועות ) קרמן: "חמשת אס אירי 

 . 53-58בספרון "רפואה סינית" עמודים ,  48-49עמודים בחוברת  – מערכת המרידיאנים •

לה  "אי של באתר יש קישור למאמר הנמצא בבלוג  ”סקולר”ב –של הרפואה הסינית השעון הביולוגי  •

   ם".קונג נשי  י צ' –גרייצר 

 21-22עמודים ברת בחו  – "טיאן דאן " •

 23עמוד  בחוברת  – "לאו גונג ", "יין הנובעהמע"  דיקור: נקודות •

 

 הקשורה לתחום הצ'י קונג הנשי הרפואה הסינית תיאוריה של 

 15-17עמודים וברת בח – בחינת הרפואה הסינית מ קונג לנשיםד בצ'י מיוחה •

 25-27עמודים בחוברת  -סדרת הבסיס של הצ'י קונג לנשים הקשורות ל קודות דיקורנ שמות  •

, הרצאה מוקלטת של איריס  52-55מודים עבחוברת  – המרידיאנים המיוחדיםצ'י קונג לנשים ו  •

 אקרמן: "המרידיאנים המיוחדים ומרידיאן העיבור"

 מרידיאן העיבור" הרצאה מוקלטת של איריס אקרמן: ", 57-63עמודים בחוברת  – העיבורמרידיאן  •

 "השולטמרידיאן ה הרצאה מוקלטת של איריס אקרמן: ", 65-70עמודים בחוברת  – השולטמרידיאן ה •

החגורה מרידיאן הרצאה מוקלטת של איריס אקרמן: ", 71-74עמודים בחוברת  – החגורהמרידיאן  •

 "גומרידיאן הצ'ונ

 . צאה המוקלטת של איריס אקרמן , כנ"ל בהר75-77עמודים בחוברת  – החודרמרידיאן ה •
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 ב"ס לצ'י קונג נשי –| נפלאות  Ayalachikong.co.il|  050-726-1555אילה גרייצר |  

 @ המידע לשימוש אישי ולימודי בלבד, אין להעתיק בשום אופן 

 

 הצ'י קונג הנשי  ותלתירגול תנוע הקשור לימוד תיאורטי 

 18-19עמודים בחוברת   – נשיםצ'י קונג המאפיינים של תירגול  •

 25-27עמודים בחוברת  –סדרת הבסיס של הצ'י קונג לנשים סדר התנועות של  •

 36-40עמודים  בחוברת  –הנשי   של הצ'י קונגהמרפאות התנועות הנשיות  רשימת •

 

 לתחומי לימוד נוספים בב"ס נפלאות  לימוד תיאורטי הקשור

 85-88עמודים בחוברת  –  הקוסמי הקטן והמעגל   –סרגל טאי צ'י  •

 89-91עמודים בחוברת   –  התירגולומאפיינים מיוחדים של על מה משפיע  –אי ג'ין ג'ינג  •

, בהקלטות שיעורי  82-83עמודים בחוברת  – שמונה תנוחות הידייםשלושת ההרמוניות,  –אי צ'ואן  •

 צ'ואן" זום של קורס מדריכות בנושא "אי 

 

 ומלציםספרי לימוד מ

 מאת אילה גרייצר, ב"ס נפלאות לצ'י קונג נשי.   ,"קורס מדריכות צ'י קונג נשים"חוברת  •

מצא במערכת  עותק דיגיטלי של הספר נישור לק. גדעון רון  דר'מאת  , ספרון "הרפואה הסינית" •

 "סקולר". 

 מקיף אך קל וברור לקריאה שוטפת.  ספר המאת דר' גדעון רון.  ,ספר "בריאות נוסח סין" ה •

 ל פוליטי., מאת אי חמשת היסודות ברפואה הסיניתתורת  –הספר "רוח פנימית"   •

על הרפואה   ספר לימוד מקיף הכולל מידע רב .ילד וקורנגולדמאת ביינפ ,ארץ" לשמיים  ספר "בין ה •

 . מתאים כספר לימוד למי שמעוניינת בידע מעמיק ורחב.  הסינית

העתיקה של הרפואה הסינית, כפי  קלאסיקה ה  –ואה הפנימית של הקיסר הצהוב" ספר "הרפ •

כתוב בצורת שיחה בין הקיסר לבין שריו, וגם בימינו ניתן ללמוד מהעצות שנכתבה לפני אלפי שנים. 

 ים.  יים מיטבי בתחומים שונאורח חקיסר לשנתן ה 

ת אבן היסוד של ומהווה אהספר כולל כשמונים שירים  –ה  צ"טאו דה צ'ינג" מאת לאו  / הטאו" ספר " •

מומלץ בתרגום של שנה ועדיין רלבנטי לחיים בתקופתנו.  5000-התפישה הדאואיסטית, נכתב לפני כ

 . ניסים אמון 

א רפואה סינית, תוכלי שאני ממליצה לך להיכנס לחנות ספרים ולעיין בספרות בנו רשימה זו, בנוסף ל ---

  ך את הספר שמוצא חן בעינייך. ולבחור ל בחר גדולמלמצוא 


