
A seiki shiatsu módszerének rövid bemutatása



Weöres Sándor:  Az ős tudás



Tzvika Calisar 1962-ben 
született. Shiatsu
terapeutaként és tanárként 
dolgozik 1985 óta. Klinikai 
kutatásai és sokrétű oktatói 
tapasztalata vezette rá a 
SEIKI SHIATSU 
módszernéek kidolgozására. 
A Seiki Shiatsu International 
alapítója és tanára. 
Kurzusokat tart Európa 
szerte, Észak és Dél 
amerikában Ausztráliában 
és Új Zélandon is�



§ 1985-1990 Namikoshi Shiatsu School Kyoto, Iokai Shiatsu Center Tokyo, 
shiatsu terapeuta képzés. Tao Shiatsu

§ 1990-2001 szemináriumok és workshopok Európában, csoportok
alapítása. Iskolahálózatot épít.

§ 2001-2007 Tokyóban működteti saját shiatsu iskoláját menedzserként és
senior oktatóként. Folytatja a nemzetközi iskola hálózat kiépítését.

§ �

§ 2007-2019 cikkeket publikál a shiatsuról és meridián diagnosztikáról
különböző shiatsuval és keleti gyógyászattal foglalkozó szaklapokban
világszerte. Könyvet ír és cikkeket is fordít.



§ Japánban a legelismertebb oktatók és terapeuták egyike.

§ Előadásokat és workshopokat tart világszerte továbbra is 
különböző shiatsu kongresszusokon, shiatsuval és kínai
gyógyászattal foglalkozó iskolákban : 

§ Japán, Izrael Anglia, Ausztria, Magyarország, Németország, 
Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Svájc, 
Oroszország, Bulgária, Görögország, Macedónia, Ciprus, 
India, Thaiföld, USA, Kanada, Argentína és Chile. 



§ A belső seiki a végtelen szikrája 
bennünk. Az elsődleges 
energiaforrás, amely talán már a 
Teremtés előtt is létezett.  ( mielőtt a 
jin és a jang lett)

§ Ez a szikra minden emberben jelen 
van. A maga teljességében és 
természetességében fejezi ki 
önmagát a szív feltétel nélküli 
érzésein keresztül. 



1, Do-in: meridiánok nyújtása

2, Aiki: a kí követése és vezetése 

3, Kata: alapkezelés  oldalt háton hason ülve



4, Meridiánok ( orbitális rendszer)

5, Specifikus kezelés ( tsubo zónák)

6, Meridián diagnózis



A SEIKI SHIATSU 
ALAPTECHNIKÁI

1,Ho

2, Sha

3, Tanden

4, Tanden mozgás

5, Szinkronizálás

6, Sumadachi



§ 1. szintű shiatsu gyakorló Do-in, Kata oldalfekvésben Aiki gyakorlatok alap, tsubo
kezelés alap.

§ 2, szintű sihatsu gyakorló Do-in, Kata háton, hasonfekvésben Aiki gyakorlatok 
haladó ( kí vezetés és követés, tsubo kezelés specifikus zónák 1-16.

§ 3, haladó szintű shiatsu terapeuta. Do-in, Kata ülő pozíció Aiki gyakorlatok haladó ( 
kí vezetés és követés, tsubo kezelés specifikus zónák 1-16., extra zónák, meridián 
diagnosztika.

§ 4, képzése egyeztetve az Európai Shiatsu képzési rendszer követelményeivel



Italy (Casalmoro)
* DEC 2019 6th-8th
Bulgaria (Sofia)
*JAN 2020 10th-13th
Chile (Santiago)
* JAN 2020 24th-27th
UK (London)

BUDAPEST: 2020 
február 7-8-9 a 
pontos helyszín később l



ELÉRHETŐSÉGEK:

§ Facebook: 

§ seikimeridanshiatsumagyarország

§ seikimeridianshiatsu

§ Tzvika Calisar

§ Honlap:

§ https://www.seikishiatsu.org/



The Art & Creation in Shiatsu treatment.
Lecture by Tzvika Calisar sensei in Seiki Shiatsu International workshop.
Minden tevékenységben, amely a szív őszinte megnyilvánulásán alapul, megjelenik egy vékony vonal a tiszta 

kreativitás határvidékén, ahol eldől, hogy, a szív őszintesége szabadon áramlik tovább, mint egy érzés vagy egy 
helyben megtorpan.

Mikor egy művész érzéseit és szívének legbelső tartalmát jeleníti meg a festővásznon, azt az emberek megérzik 
és kapcsolódni tudnak vele. Ha ez a kapcsolódás növekedésnek indul, minden fejlődni kezd a művészetében és a 
művész ismertté válik, egyre több és szebb képeket fest. Társadalmilag elismert és megbecsült alkotóvá válik. 
Ezzel egyidőben mikor megerősödik az elismertség utáni vágyakozás is benne, bár ugyanúgy fest tovább, a 
képein valami mégis megváltozik, valami megreked. Az alkotó elméjében kételyek és kérdések merülnek fel. Mi 
történt? Mi változott?

A shiatsu is művészet, művészei a shiatsu terapeuták. A valóságot az alkotók szemével szemléljük. 

Elménket és fizikai mozdulatainkat módszerek meridián térképek, elméletek és a protokoll határozza meg, de a 
szív fejezi ki bennünk és általuk önmagát.
Érzéseinkre és érzékelésünkre támaszkodunk elsősorban, ők a mi igazi tanítóink. Ha valóban őszinték tudunk 
lenni önmagunkkal, önkifejezésünk a szívünk legmélyéből tud feltörni, akkor alapozzuk meg igazán a belső
gyógyító erő, a belső seiki megértését és a vele való együtt munkálkodást.



Budapest 2019. október 26.


