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C כל הזכויות שמורות למכללת אדמה לרפואה טבעית



:כשמרידיאן התלת מחמם בקיו •

•

:  ? כיצד יראה לנו האדם  •

,  ומוזר מתוח, מוגזמת זהירות, הסתגלותקשיי , ומוגן בבית האדם מסתגר •

•

:סימפטומים נפשיים כשהמרידיאן בקיו •

,  ראשכאבי , נפשית  אובססיהמוגזמת עד בנטל נפשי או לסבול מחרדה נטייה לשאת •

לחום לקור ולחותרגישות , וסחרחורות בראשכבדות , אוזניים צלצולי•

תלת מחמם 



:סימפטומים פיזיולוגים כשהמרידיאן בקיו •

,  לדלקות שקדים נטייה , חלשה ומערכת לימפה רקמות ריריות •

,  ועור רגיש עניים עייפות , בקלות מצטנן, נפוחות צואריותלימפה בלוטות •

,לא תקין לחץ דם , ובחזה בבטןכווצים , סחרחורות , אלרגיה •

של הראש וברקות  בחלק אחורי כאב•

תלת מחמם 



:יטסו'בגסימפטומים נפשיים כשהמרידיאן •

,  לשינויי חיצוניים של חום תגובה עצבנית , בידיים התכווצויות, יתר זהירות•

,  בקיבה ובבטן תחתונה , בחזהכבדות •

•

:יטסו'בגסימפטומים פיזיולוגים כשהמרידיאן •

, עור גירויי, אף ולימפה לדלקותנטייה , וזרועות כתפיים, גב כאבי, ולחץ בעניים רגישות•

.ופריחות בעור ברחם, בפה דלקות, לקוי ברגליים מחזור דם 

תלת מחמם 



באיבר האחר  הדומיננטי יטסו'הגואת , בתלת מחמם  , הקיו הדומיננטי נזהה את •

.בהתאמה במרידיאניםבטיפול נאזןואת שניהם 

•

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

ולהניעו לצאת  למודעות של המטופל י העלאת המצב "את המצב עוננסה לשנות 

מהמצב הנוכחי המשפיע עליו ולתקנו  

הטיפול



תלת מחמם
:אבחוןאיזור

על הצד השמאלי  : בהארה

של כלוב הצלעות בשליש  

השני

ובגובה חוליות  לצידי: בגב

T8-T9 ,  ומתחת לשכמה

השמאלית
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תלת מחמם –מעטפת הלב 

מרידיאן מחמם משולשמרידיאן מגן הלבמנח

בושי/אמה/פרפר/על גבי מרכז הישבן כף יד-ישבןאחורי

, כאשר הרגל כפופה אל הברך הנגדית-רגלייםקדמי

הקרובה / בושי על הרגל הרחוקה/השענות כף יד

כרית/כאשר היא נתמכת בברך המטפל

השענות על בית החזה ומרווח בין צלעי  -טורסו

השענות  , כאשר המטפל יושב מעל ראש המטופל

בושי/להב

השענות  , כאשר המטופל מביט קדימה-צוואר

בושי לאורך הוושט

מעלות הצידה90כאשר היד פרושה ב -ידיים

-ידיים

הנגדי השענות  האסיסכאשר היד מונחת על גבי -אמה

בושי/כף יד

השענות  , כאשר הזרוע כפופה אל הכתף הנגדית-זרוע

כף יד בטכניקת משיכה דחיפה/בושי

השענות  , ראש המטופל פונה מעט הצידה-ראש/צוואר

כף יד/בושי

כפופה אל מול  , רגל המטופל עומדת על המזרון-רגליים

הטייה,  מפרק ירךאיזוריד אם מונחת על , השוק הנגדי

מעט של הרגל אל הרגל הנגדית השענות גבוהה של כף 

בושי/יד



תלת מחמם –מעטפת הלב 

מרידיאן מחמם משולשמרידיאן מגן הלבמנח

-ידייםבושי/מפרק/כף יד/מרכז הישבן אמה-ישבןצידי

השענות כף , ישרה, כאשר היד מונחת על הטורסו -אמה

בושי/יד

האמה מונחת מעבר , ברך מטפל מונחת על גבי המותן-זרוע

בושי/השענות אמה. כף היד פונה לאדמה, לברך

כף יד/גולגולת השענות בושי/יד אם מונחת על הכתף-ראש/צוואר

, לקרב אותה עוד יותר אל הבטן, על גבי הרגל הכפופה-רגליים

ועל השוק השענות עם מרפק , השענות עם מרפק אחורי-על הירך

.אם מטפל עובר אל מול השוק -בושי/אחורי

מתיחה לפתיחת בית החזה כאשר הידיים ישיבה

משולבות מאחורי הראש

מתיחת היד אל מעבר לכתף הנגדית

פיתול/צידיתמתיחה -טורסו

סחיטה על היד כאשר היא מונחת על גבי ברך המטופל כף  -ידיים

יד אל האדמה



זה זן ותרגילים•

מסלול מרידיאן תלת מחמם קלאסי ונוסף•

יטסו'וגתוך חיפש קיו , עבודה בהתאמה •

•

הטיפולי' בסטאגלעבודה לאוכלוסיהלהציג בחירה : הערה •

:מעשי 


