
11שיעור מספר 

C כל הזכויות שמורות למכללת אדמה לרפואה טבעית



:  ? כיצד יראה לנו האדם  :כשמרידיאן המעי הדק בקיו •

נטייה לביישנות וסגירות, חוסר בטחון להפגין סמכותיות •

•

כשמרידיאן המעי הדק בקיו: סימפטומים נפשיים •

,  הדחקת צער עמוק , רגשותעצירת , לפרטיםהאדם נטפל •

, ודאגה מתמשכת חרדה, שחיקת עצבים עקב ריכוז יתר •

,   בדבר אחד מיקוד, מוזרה התנהגות, למופנמותנטייה , רצון עז להצליח •

טסו'וגיקיו –מעי דק 



כשמרידיאן המעי הדק בקיו: סימפטומים פיזיולוגים •

,  כתוצאה מתפקוד לקוי של מעיים עד לאנמיה רזון•

,  חוסר תאבון , ממחזור דם לקוי וחלש כתוצאה עור רפוי •

,  קור ברגליים וחום בפנים , מעיכול ממזון לקוי עצירות או שלשול •

,  וכאב בגב תחתון עייפות, פלג גוף תחתון חולשת•

,  בגב ובצוואר נוקשות, תוספתן דלקות, בפלג גוף תחתון בעיית זרימת דם •

ומחזור לא תקיןגניקולוגיה, בשמיעהירידה , אוזניים צלצולי, מגרנות

טסו'קיו וגי–מעי דק 



יטסו'בגכשמרידיאן המעי הדק : סימפטומים נפשיים •

,  לעצמו הכלשומר, וסבלנות יתר נחישות•

,  מנוחהחוסר , שמציב לעצמו משיג מטרות •

,  איטית לאכילהנטייה , לאט עובד•

,  חדות וחסרות מנוחה תנועות עניים •

כאבי ראש  •

טסו'קיו וגי–מעי דק 



יטסו'בגכשמרידיאן המעי הדק : סימפטומים פיזיולוגים •

,  בעניים ובאוזניים נפיחות, בחוליות הצוואר נוקשות•

,  בלחיים אודם, בראש חוםתחושת •

,  מוגבר שתן, וקור בבטן תחתונה נוקשות•

,  בגפיים תחתונות מחזור דם לקוי •

,  לקוי ועצירות עיכול•

ויובש בפה  חוסר רוק •

טסו'קיו וגי–מעי דק 



באיבר האחר ואת  הדומיננטי יטסו'הגואת , במעי הדק , נזהה את הקיו הדומיננטי •

.בהתאמה במרידיאניםבטיפול נאזןשניהם 

•

הנוכחי שלו  כמובן שגם ננסה לזהות מה משפיע על מצב המטופל באורח החיים •

ולהניעו לצאת  למודעות של המטופל י העלאת המצב "עלשנות את המצב וננסה 

מהמצב הנוכחי המשפיע עליו ולתקנו  

עיקרון טיפולי–מעי דק 



:מעי דק  

:אבחוןאיזור

בין הטבור  , באלכסון: בהארה

האסיסלמרכז 

בגובה חוליות : בגבL1-2  ועד לקו

קו  )הרוחב בו חוצה המרידיאן 

(מרכז השכמה

בכף  5מתחיל בקצה אצבע מס 1.

.היאנגיבצידה -היד

בין יין  אולנרי-זורם על גבול האמה2.

.ליאנג

,  האולקרנוןבין -במרפק3.

נקי  )"המדיאלילאפיקונדייל

"(.הזרם

ובמרכז  , פוסטריורית-בזרוע4.

.השריר התלת ראשי

של קו  הפוסטריורימעל הקצה 5.

(בית השחי)האקסילה

מרכז השכמה  : מזגזג על השכמה1.

–SI11 ,  מעל השכמה ועד לחוליה

C7.

:מתפצל2.

עולה אלכסונית לכיוון  , מהחוליה3.

מאחורי -האוקסיפטליהשקע 

חוצה את הלסת לעבר עצם , האוזן

ומשם אל , (לחי)הזיגומטית

(מפרק הלעיסה)הטרגוס

יורד בקו ישר  , ממרכז השכמה4.

.לכיוון  תחתית הישבן

,  צמוד לגיד, על קו המפשעה, בירך5.

ראשי  4-ובשקע של השריר ה

(לקו הטחולומדאלית)=

,  tibia-לעצם המדאלית–בשוק6.

.ולערוץ הטחול

, המדאליהמלאולוסבין -בקרסול7.

HTלגיד ולמסלול אנטריורית-לגיד



פרטניים+ תרגילים + זה זן •

עבודה+ מנחים + קלאסי ונוסף + מרידיאן המעי הדק •

וטיפול בהתאמה................... תרגול אבחון •

•

הצגת העבודה על האש•

:שיעורי בית •

י האמבה"למצוא מקרה מתאים לאש ולנתח אותו עפ•

:מעשי 


