
20שיעור מספר 

C כל הזכויות שמורות למכללת אדמה לרפואה טבעית



,  יחסיים –כמו יין ויאנג ) .באופן יחסי האחד מהשני, הם מצבים אנרגטיים של הגוףיטסו'וגקיו •

(מסונגהי "עפ

•

לא זורמת טוב, היא אנרגיה מוזנחת: קיו•

כתוצאה מחולשה של הקיוהיא אנרגיה מרוכזת שנתקעה : יטסו'ג•

,יטסו'ברפואה הסינית לא עושים הפרדה בין קיו לג•

(העקרונות8י "יש יין ויאנג ויש עודף חוסר עפ)•

לפי נרי  :י מודל האמבה "עפ, יטסו 'י קיו וג"אבחון עפ



,הם יבואו לידי ביטוי בהתנהגויות האדם -בזן שיאצו •

, חסר לו, תשומת לבמבקש –מצב של קיוומבקש תשומת לב זהו ילד שבוכה : כמו למשל •

( החוסר הוא קיו )

•

.  זהו מצב של קיוולא מדבר בחברה אדם ששותק •

גיטסואדם שצועק הוא במצב של לעומת זאת •

.מצבי חוסר ועודף של אנרגיה ולא של חומראלה •

יטסו'וגקיו 



סיפוק צרכים  :  י מודל האמבה "עפ

קיו

אמבה 

מאוזנת

נוצר  

=  גירוי 

קיו

נעה לכוון  

= הגירוי 

יטסו'ג

= בליעה 

איזון סיפוק  

הצורך

4321

היא מאוזנת  מצב רגיל= 1

צורך= מתקיים גירוי , קיו –אני רעב נוצר חלל צורך= 2

תנועה לסיפוק הצורך  –גיטסו–מגיש יד לאכול= 3

ליצירת איזון= המטרה הטבעית סיפוק הקיו = .בולע= 4



הייחודיות  , תחושת העצמי , במעטפת של הגוף -גבולות –חילוף עם הסביבה= ראות מעי גס . 1•

( קיו= תחושה יטסו'ג= חילוף )•

(קיו = הסיפוק יטסו'ג= הצורך והעיכול " )הרעב"הצורך לספק את –עיכול ופרוק המזון = טחול וקיבה. 2•

הטמעת המסרים והמזון מהסביבה החיצונית פנימה לגוף –שילוב עם החושים = לב ומעי דק. 3•

(קיו= החושים ופנים הגוף יטסו'ג= הטמעה )•

אבחנה בסכנות ויצירת החיוניות  = טיהור וחיוניות = כליות ושלפוחית שתן. 4•

(קיו= החיוניות יטסו'ג= טיהור ואבחנת סכנות )•

הגנה פנימית וחיצונית מהסביבה = סינון עם הסביבה = מעטפת הלב ותלת מחמם. 5•

(קיו= הפנימי יטסו'ג= סינון והגנה )•

(קיו= הכוון יטסו'ג= פיזור )מתוך תכנון והחלטה , בחירת הכוון = אחסון ופיזור = כבד וכיס מרה. 6•

:באיבריםוגיטסוקיו 



:לדוגמא •

,  מרובות מסכנותסבל ,רבותטראומותלמשל כאשר הגוף חווה •

( שלפוחית שתן ), הגוףמגיבה ומתישה את הסימפטטיתמערכת העצבים •

( הסימפטטיתאת המערכת )( כליות )מרגיעה אותו סימפטטיתומערכת העצבים הפרא •

(קיו= ההרגעה יטסו'ג= הטראומות ההגבה )•

•

, 16בבטן סביב הטבור באזור כליותסימנים לכך כ בעקבות הרבה טראומות לגוף יהיו "בדר•

.ו"וכלמשל 2כמו כליותשיהיו כואבות ורגישות מאוד , במרידיאניםאו בנקודות האש •

קיו וגיטסו באיברים



, אם הוא רך ושוקע אז הוא בקיו, את המתח במרידיאןננסה לחוש במנח העבודה שלו ואז , נמתח את המרידיאן •

.יטסו'בגאז הוא –במצב המתיחה שלו הוא נוקשהאם •

, במרידיאןוגיטסושל האיבר לבין קיו לגיטסויש הבדל בין קיו •

ואולי  ( הטחול )מיידיהמון שוקולד ישפיע על האיבר באופן : למשל מתזונה של האדם כמו , האיבר מושפע מהר יותר •

(הטחול ).כ זה ישפיע גם על המרידיאן "אח

. מתח השריר–כ מטונוס"המרידיאן מושפע בדר•

•

.מכאן שהשינוי באיבר הפנימי הוא מהיר יותר ודינמי יותר מאשר המרידיאן•

:אבחון קיו וגיטסו במרידיאנים



י מפת הבטן  "עפוגיטסונפגוש קיו –הארה–לכן יתכן ובאבחון בטן•

אבל במרידיאן נפגוש משהו אחר  •

.  כי היא ראשונית ומדויקת יותר י אבחנת הבטן ולא לפי המרידיאן "לכן נפעל עפ)•

•

כלל את  לא בדקנו כי בעצם , בכלל על הסימפטומים של המטופל ולא נשפיע המרידיאניםיתכן ונבצע עבודה רק על •

.  האיברמצבו של 

•

ועל נקודות מתאימות על כ נעבוד על המרידיאן "קודם נבצע בדיקת איברים ואח: כלומר המסקנה המתבקשת היא •

.כך העבודה או הטיפול יהיו יעילים יותר–גבי המרידיאן שמשפיעות על מצבו של האיבר

:אבחון קיו וגיטסו במרידיאנים



מרידיאן  . 2איבר          . 1•

.לכל אחת מהם יש את המצב האנרגטי שלו•

•

.  טובאפקט טיפולי בכדי להשיג בעבודתנו בשיאצו צריכים לסנכרן ביניהם כלומר אנו •

אלה השילוב בין  בלבד תשיג תוצאה טובה מרידיאןאו עבודה רק על , איברלא רק עבודה על •

.שניהם

כ יש את האיבר "כלומר קודם כל יש אנרגיה בתנועה שזורמת ממקום למקום במרידיאן ורק אח•

(מרידיאן , איבר , אנרגיה )

: בעצם יש לנו שתי מערכות עבודה



הקהילה שלהם  = הקימו את העיר מסוימת למקום כל שהוא ושם הם אנשים הלכו בדרך קודם כל : למשל•

•

?איבר , אנרגיה , איך זה בא לביטוי במרידיאן •

המרידיאןהדרך היא . 1•

האנרגיהההולכים הם האנשים. 2•

.האיברהיא העיר. 3•

•

הטיפול ואספקת אנרגיה לאיבר מבוצעת דרך המרידיאן  •

של הזרימה האנרגטית במרידיאן  וטעינת קיו ייתנו שיפור יטסו'גי הרגעת "ע, עבודה על המרידיאן כ "ולכן בדר•

.שיביא בהמשך להשפעה טובה יותר על האיבר•

בעצם יש לנו שתי מערכות עבודה



:במצב אנרגטי קיו•

והרבה יותר לאט  הקיובמקום בו זיהנו את , לטעינהזמןעובדים יותר אנו •

.(כלומר לאט ולמשך זמן)•

•

:גיטסובמצב אנרגטי •

יטסו'הגחזרה את לדחוףבמטרה ,  דוחפות ויברציותיותר , ושטחי מהרעובדים קצת יותר •

.חזרה לגוף 

:הטיפול עצמו



חומר= אנרגיה             יין = יין ויאנג כאמור הם אנרגיה וחומר                                   יאנג •

•

.היאנגהחלק –האנרגיהמדברים רק על אנו וגיטסוקיו כאשר אנו מדברים על •

שמשפיע על משהו במישור הפיסינכנס משהו נוסף למרידיאן פיסית –עודף במרידיאן= העודף •

  .

(אבל מתייחסים לאנרגיה בלבד )זה אותו הדבר -ועודף גיטסו•

.וגם עודף במרידיאן יטסו'גאנרגיה תקועה במרידיאן  זה גם •

בקיו וגיטסו–חוסר ועודף



.קיו מתייחס גם הוא למרידיאן ולתפקודו האנרגטי של האדם•

, תשפיע על התפקוד הפיסי היא , אם תמשיך ההזנחה , שבהמשך, תפקוד כ הזנחה של "הסיבה לקיו היא בדר•

.למצוא עודף או חוסר במרידיאן או באיבר במקרה זה אנו יכולים 

•

(רק אנרגטית )–במישור האנרגטי יטסו'ג, קיו , שמשמעותם –יטסו'ג, כלומר יש קיו •

•

עודף וחוסר במישור החומרשמשמעותו-ויש עודף וחוסר•

(או נוזלי גוף , למשל חסר דם )•

בקיו וגיטסו–חוסר ועודף



,  שעובד קשה מהרגיליכול להיות למשל מרידיאןיטסו'ג•

•

( מערכת ההגנה )יותר לחימום הגוף עובד קשה  TWאז מרידיאן לדוגמה כאשר קר •

. אבל אנרגטי–בגיטסוולכן הוא •

•

.באופן יחסיהגוף יתקרר ונלחם בו ואז כלומר שהמרידיאן לא מתנגד לקור –בקיוTW–אם ה•

יחסיכי הקיבה נמצאת בפעולה של עיכול ובאופן יטסו'ג, תהיה הקיבהאוכליםכאשר –ל"כנ•

.כי היא פעילהיטסו'בגעכשיו היא 

בקיו וגיטסו–חוסר ועודף



.או קיו באורח החיים של המטופל יטסו'גמה שחשוב ביותר הוא לנסות למצוא •

•

,יטסו'גבקיו או למשל אם האדם נמצא באורח חייו•

.      וגיטסומסוימת של קיו תבנית, במרידיאניםאו , בהסתכלות , בתשאול , גופני באבחוןונמצא נחפשבטיפול •

במרידיאניםיטסו'גאותה תבנית של קיו או תמיד נמצא את אם לא ישנה את אורח החיים , אז•

•

.וזו תוצאה רצויה בטיפול עצמובמרידיאניםקודם תשתנה גם התבנית שמצאנו אם ישנה אורח חייו•

•

.אצל המטופלוגיטסובקיצור שינוי אורח החיים הוא בעצם התשובה הטיפולית היותר טובה לקיו •

בקיו וגיטסו–חוסר ועודף



אורח החיים–גדוליטסו'ג, טיפול זה נקרא קיו •

•

–קטןיטסו'ג, קיו •

של הגוף  זמניזה מצב •

.יותר לטפלקלובו ,  באופן יחסי •

בקיו וגיטסו–חוסר ועודף



=     (יטסו'ג=      קיו :) בכמה רמותוגיטסואפשר למצוא קיו 

קיו

קיו
קיו

קיו

יטסו'ג יטסו'ג

יטסו'ג

יטסו'ג

המרידיאן  האיבר



...?גיטסואבחון–כאשר מאבחנים בטן: למשל •

לעיןבולטהמקום•

אקטיביתהאנרגיה•

-.היא מהירהההתאוששות•

הגיטסוהכוונה המקום משתנה מהר כאשר עובדים על נקודות שמשפיעות על •

יטסו'וגקיו 



....?אבחון קיו –כאשר מאבחנים בטן: למשל •

חלולמרגישהמקום•

תגובהחסרהמקום•

פסיביתהיאההתנגדות•

יטסו'וגקיו 



תחושת המטפלהמטופלהטיפולהמצב
אבןכמוקשהחוסר תחושהעמוק חד ומהירגיטסו

קשה מאודמודלק–מדגדג מהר–קשה גיטסו

קשהמכאיב ורגישבינוני מתוןגיטסו

התנגדות מלאותכואבשטחי להחזיק לאטגיטסו

מאוזןמאוזןמאוזןמאוזן

רך ומתוחרגישבינוני מתוןקיו

ספוגי מתנגדמכאיבלאטקיו

טונוסחוסרחדבלתי ניסבללהחזיק,לחץ קל מאוד קיו

(בהדרגה )יטסו'והגכיצד יראה לנו הקיו 



, עובדים מהר וחזקיטסו'גבאופן כללי על •

רך אבל ברגישות עד כדי לחיצה והחזקת המקום, על הקיו עובדים חלש•

:עםלהיזהריש•

אנשים רזים מאוד, אנשים זקנים ושבירים•

בעדינותלעבוד–אוסטופורוזיס–סידןבריחת•

?גבוהדםלחץ•

מאודועייפיםמותשיםאנשים•

נפשוחולירגישיםמאוד•



פרטני + מרידיאניםתרגילי + זה זן . 1•

:המרידיאניםי מנחי "עפיטסו'וגאבחון קיו . 2•

פותח למנח המרידיאן ומאבחן מתח או שקיעה במרידיאן•

•

יטסו'וגי מודל חמשת התנועות וטיפול בהתאמה קיו "אבחון עפ. 3•

•

.בסיום בחינת השינוי שהתרחש . 4•

מעשי


