
תרגילים

20–11–בטן קאטה

הכנת תיקי מטופלים  

דיון קליני קצר על הטיפולים שבוצעו

איכות תנועת הקי  : תרגיל 

2דוח טיפול : מטלה 

11שיעור  



זן זא

תרגילי בסיס  

תרגילים פרטניים  

מדיטציית התחברות לקי הפנימי והנעתו בגוף

מעשי  



איכות תנועת הקי: תרגול •

,  לאורך המרידיאן , אגודלים והשענות 2התמקמות עם •

,שני האגודלים בין הקי תנועה הרגשת •

או קו רציף בין שתי הנקודות  •

....להרגיש, מודעות , ריכוז , חישת הקי במסלולו •

...(פורץ , נחבא , חזק , זורם , חלש )?  איכות הקי •

תרגול 



כלומר מתקיימת בגוף תנועה כל הזמן  , נוזלים 70%הגוף מורכב מ •
..של נוזלים 

מים יוצרים תנועה ונמצאים בתנועה•

נמצא ומניע כל דבר בגוף, כך גם הקי •

או אולי תקוע  , זורם , ממוקם , עלינו לזהות איפה הוא נמצא •

חופשי עם כוונה ותחושה ונמפה אזורי  נעביר שיאצו , נשכב בזוגות •
או כל דבר אחר  , בולט, שקוע , תקוע , בתנועה ... קי 

נרוקן  , נזרים אל הריק , את התקוע , נניע, אחרי שמיפינו אזורים •
י חשיבה וכדומה  "ע, י עבודת ידיים "ע..... מהמלא 

 QI/-תרגיל חוויתי 



המעי גסמרידיאן 

,  יסוד המתכת , איבר יאנג –המעי הגס 

בן זוג של הראות

מוריד פסולת החוצה מהגוף  

,  מסלק פסולת פיסית ונפשית , אגב כך 

,  כשהכוונה לשחרר 

אחראי על זרימת הקי בבטן תחתונה

,  " לשחרר"כאשר אין יכולת 

שמשמעותו חוסר איזון בקי המעי הגס 

בהקשר של תחלופת קי עם הסביבה

שתביא לחוסר יכולת לתקשר עם הסביבה   

הידשלהיאנגמרידיאני



,  יסוד האש המסייעת  , תלת מחמם 

בן זוג של מעטפת הלב

ולא איברפונקציה תפקודית הינו 

מתאם בין שלושת המחממים

מתאם את כלל פעילות  " הקמבץ"

האיברים בגוף

שולט בזרימה חופשית של קי בגוף

מרידיאן תלת מחמם  



,  יאנג , יסוד האש –המעי הדק 

בן זוג של הלב 

העיקרי הפרדה בין  תפקידו 

עיקר לתפל

ומכאן תפקידו ליצור שינוי  

רגשית וחום ממרידיאן הלבפנוי פסולת 

מרידיאן מעי דק 



זן  זא

?מדיטציה 

תרגילי בסיס

מעי גס , תרגיל ראות 

טחול, תרגיל קיבה

מעי דק, תרגיל לב

כליות  , תרגיל שלפוחית שתן

תלת מחמם,תרגיל מעטפת הלב 

כבד , כיס מרה 

מעשי  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%98%D7%A6%D7%99%D7%94


דגשיםתמונהפירוטשלב

חיבור אל ההארה. אגן לצד אגן, ישיבה לצד מטופל5675חיבור11.

ולספק תמיכה באם  , יש לוודא נוחות של המטופל

ירכיים/+ צריך עם כרית מתחת לצוואר

5676עבודת הארהא

יד  : סיבובים גדולים12.

על יד

,  צלעות : סיבובים עם כיוון השעון על גבולות הבטן 

עצמות אגן

:  סיבובים קטנים 13.

שלושה סיבובים על  

כל איבר וממשיכים  

,  הלאה 

עוברים על כל קו גבולות הבטן וירידה דרך מרכז  

הבטן



: השענות על אזורי האבחון14.

כניסות אל אותם אזורים  

עליהם עבדנו בסיבובים 

.הקטנים

מטפל יושב סיזה  עם רגל עומדת  

יד אם  , בקו האגן, לצידי ההארה

יד בת נשענת על  , תומכת לצידי הבטן

.פי הציור

.חזרה על סיבובים גדולים 15.

ידיים  , מטפל פונה אל מול המטופלתנועת גל לרוחב הבטן16.

מונחות אחת על השנייה

:  בטן/הרמה של המותן17.

כניסה עם שתי ידיים משני 

צדי הגב ומשיכה כלפי 

מעלה עד לגובה כלוב  

פעמיים עד שלוש ) הצלעות 

)

5677



:מעבר אל הידיים דרך מרכז בית החזה

–עולים מרום הבטן אל החזה 18.

כאשר ההשענות היא עם  

לאורך  " להב כף היד"

.  הסטרנום

5678

5679.מתיחת כתפיים מוצלבת 19.

עבודה על הידיים במנחים  

הייניםעל המסלולים -שונים

של הידייםיאנגים/

לכל מסלול מרידיאן עליו נעבוד נתאים את  

את מיקום ויציבת המטפל  , מנח היד הנכון

.בהתאם

לכל מסלול נשלב עבודת מתיחות  

והשענות לאורך  , טלטול, מתאימה

.המרידיאן

:נבדיל בין

מתיחה גדולה

מתיחה קטנה

רוטציות מפרקים וטלטול



יד  ,יד אם בשקע הכתף : טלטול110.

,  בן מתחת לכרית כף היד 

אוחזת היטב זווית ישרה בין  

הזרוע לאמה  

וטלטול של פרק יד האם  

5680

עמידת  "מטפל עומד ב. 1

,לצאת" רגל היכון"-"גיבור

יד אם תומכת בשקע הכתף. 2

:  מתיחות גדולות111.

יד ישרה  ~ 180מתיחה אל . א

כשהזרוע צמודה ככל  ( למעלה)

.הניתן לאוזן 

(הצידה)~ 90מתיחה אל . ב

(כלפי מטה)~ 45מתיחה אל . ג

2

1

3

יד בת אוחזת בזהירות בכף  . 3

.היד

בעת לקיחת אוויר הרמה של  .4

מתיחה לכיוון  -ובעת נשיפה, היד

הרצוי



מתבצעות : מתיחות קטנות112.

כאשר המטפל מצליב את ידיו  

כאשר יד  , על גבי  יד המטופל

אחת מעל גובה המרפק 

והשניה מתחת לגובה המרפק

השענות מטה ואז פתיחה אל  5684

הצדדים

השענות  על מרידיאן מסוג 113.

yin:

~ 45בזוית של : ריאות 

90בזווית של : מעטפת הלב 

מרפק קרוב ככל הניתן אל : לב 

האוזן אמה מקופלת בניצב  

.לראש 

:דגשיםYinמרידיאן מסוג 5685

כף היד של המטופל פונה אל  1.

התקרה

המטפל יושב צמוד לגוף ישר   2.

אל מול המרידיאן  



השענות על מרידיאן מסוג  114.

yang:

כלפי מטה~ 45-מעי גס

יד מונחת  -מחמם משולש 

ישרה לצד / האסיסעל גבי 

הגוף

בהמשך-: מעי דק

5689

5891

דגשים yangמרידיאן מסוג 

כף היד של המטופל פונה אל  1.

.הרצפה

אל מול  , המטפל יושב מחוץ  ליד. 2.

.המרידיאן

מתיחה לפני ואחרי העבודה3.

,כל מרידיאן מקבל מגע פעמיים 4.

כיוון העבודה מכף היד אל עבר  5.
הכתף

הרוטציות זהות כמו במרידיאן מסוג  6.

Yin

את הרוטציות מבצעים לפני ואחרי כל  7.

מרידיאן או לפני ואחרי העבודה על  
.  שלושתם יחד 



יד ישרה מעל -: מעי דק14

הראש כשאזור הזרת  

מופנה כלפי מעלה

:דגשים מיוחדים-מעי דק

מנח להשענות על גבי 

:האמה

,  להב כף היד של המטופל

מונחת על גבי הירך של  

כאשר להב של  )המטפל 

(הזרת פונה אל התקרה

מנח להשענות על גבי 

:הזרוע

יד כפופה אל עבר הכתף  

הנגדית

:רוטציות

המרפק  , כף היד מונחת על הכתף הנגדית 

יד אחת שלנו אוחזת בכתף ויש  , במרכז החזה 

שניה במרפק מבצעות יחד רוטציות כשיד אחת  

מעגלים  . עוקבת אחרי התנועה של השניה 

.  מתיחה בהמשך למנח . כלפי פנים וכלפי חוץ 

ניתן לבצע לפני ואחרי העבודה על המרידיאן

5692

5693

:תנוחת המטפל

יד האם  , "גיבור"מטפל עומד בעמידת 

יד בת נשענת לאורך  , אוחזת בכף היד

האמה עד קו המפרק

עם רגל גבוהה  סיזההמטפל יושב 

יד אם מונחת על  , (תואמת ליד הבת)

יד הבת נשענת  , גבי להב האמה

לאורך הזרוע לכיוון הכתף בטכניקה  

של משיכה דחיפה



יד אם  , מעלות לזרוע90-כשהאמה מורמת ב5694זרוע/מתיחת אמה115.

יד בת אוחזת בכף היד  , תומכת קרוב למרפק

.ובשורש כף היד בעדינות

כאשר המרפק  -המתיחה נעשת בעדינות

והאמה מורדת כלפי מטה, מקובע

:עבודה על כפות הידיים

רוטציות כף יד  

החוצה/פנימה-מתיחות

פלקס/פוינט

כפות -השענות על קווי אורך

ידיים

יד אם אוחזת בשורש כף היד, בסיזהמטפל 5696

של היד  והרפייהערסול 116.

במרחב

ניתן להחזיק את היד באוויר במנחים שונים  

לחבק מעט את כף  , ולקחת ממנה מעט משקל 

.היד 



,  מתיחה גדולה, הכוללים טלטול, חזרה על שלבי העבודה לאורך מסלול מרידיאן-מעבר אל היד השנייה 117.

.מתיחה קטנה והשענות

מטפל  , מטפל יושב סיזה מעל ראש המטופל5698-שתי ידיים יחד118.

נשען לאחור ליצירת מתיחה של שתי הידיים יחד

לאורך " פיל"השענות 119.

"הידיים

/ טלטול ידיים בעמידה120.

מתיחה

5699-



תיקי מטופלים  •

דיון קליני על הטיפול שהוגש•

תיק מטופל–דיון קליני 


