
21שיעור מספר 

C כל הזכויות שמורות למכללת אדמה לרפואה טבעית



.  מטרתו של הזן שיאצו הוא להביא את הגוף למצב מאוזן : כללי •

.     תקינה בגוף יחזור לעבודה ' והציי כך ייעלמו הסימפטומים "ועכוחות הריפוי הפנימים יפעלו במצב זה •

.י להיות בתנועה'תפקידו של המטפל הוא לגרום לצ•

•

.את הגוף לווסת ולאזן תפקידו , ממנו עשויים חלקי החומר , המביע את הגנטיקה בגוף האדם  yuan qi–ה •

•

,  אשר לא מאפשרת את פעולת המערכת המתקנת חסימה אנרגטית יש , במצב מחלה •

.בגוף ' וזרימת הצי.  yuan qi–אינה מאפשרת את פעולתו התקינה של ה במילים אחרות •

שחרור חסימות 



לאתר את מוקד עלינו כמטפלים ( לתקן עצמה)לחזור לאיזון שצריכה , מכונה מתפקדת מאחר והאדם הוא •

.את האדם ובכך ייעלמו הסימפטומים ותאזןשוב המערכת המתקנת תזרום ואז , ולשחררה התקיעות 

•

:הסיבות לחסימה •

.  מה גרם וכיצד נוצרה החסימה לפני שחרור החסימה עלינו להבין •

•

.בגוףנאלצים לחסום את תנועת הצי שבגללם אנו , סיבות קיצוניות החסימה נוצרת בעקבות •

באופן פתאומי ובלתי מודע נוצרת בדרך כלל ' החסימה בתנועת הצי•

שחרור חסימות 



:בגלל שתי סיבות עיקריות -החסימה •

•

:אירוע טראומה ממוקד . 1•

ועוד  , שוק רגשי , מחלה אקוטית , פציעה , כמו תאונה •

•

. את האדם מצבים מפתיעים הפוקדים אלה הם סיבות או •

לתקופה ארוכה  אינו מגיע לאברי המטרה ' במצב זה הצי, ליצור חסימה כרונית שיכולה בהמשך חסימה אקוטית •

•

באצבעות לאורך זמן  שבר היסטורי בכתף  המשאיר את תחושת הנימול : למשל •

שחרור חסימות 



•

:אורח חיים . 2•

,  צד אחד של הגוף בספורט המאמץ עיסוק , שטחית נשימה, לא מאוזנת אכילהלמשל •

.  וכדומה והדחקההכחשה , יתר דאגנות, ממושכת ישיבה•

•

ונוצר דפוס  והאדם מזניח פעילות מסוימת לאורך זמן הנמשכים לאורך זמן אלה מצבים •

.היוצרת חסימה כרונית  ( תבנית ) התנהגות 

שחרור חסימות 



... :עלינו לזהות את אופי החסימה : בשלב הראשון •

•

:  יש לנו שתי סוגי חסימות •

קיו-yinחסימה מסוג . 1•

יטסו'ג- yangחסימה מסוג . 2•

•

:בחבל יכולים להיות שתי סוגי החסימות , חבלניקח , בהדמיהבכדי להבין זאת נשתמש •

שחרור חסימות 



.על גבי החבל ניצור קשר : החבל קשור . 1•

.  הקשר צידיורפיון משני , אנרגיה באזור הקשר ריכוזבמצב זה יש •

.נקראת חסימה ממוקדת זאת , מרוכז בו יותר מתח ומשני ציידיו יותר רפיון , יותרככול שהקשר חזק •

•

.החבל מתוח בין שתי יתדות : החבל מתוח . 2•

המאמץ על החבל באזור  ככול שהמתיחה חזקה יותר , במצב זה יש ריכוז אנרגיה ומתח לכל אורך החבל •

.זאת נקראת חסימה מפושטת . יותר וסיבי החבל לכול אורכו מתארכים ומתעייפים היתדות גדול

שחרור חסימות 



.  או חסימת קיו כרוניyinנוצרת חסימה מסוג :החבל קשור . 1•

•

. ולא מאפשרת מעבר אבל החסימה ממוקדת , וליצור תנועה הצי מנסה לעבור דרך הקשר•

.נוצר חיכוך חריף ונקודתי ? אז מה קורה באזור הקשר •

•

:דבר זה יוצר סימפטומים של •

או מתנגד לביצוע מתיחה המטופל עוצר אותך , באזור כמו פעימות דופקיש תחושת , וגודש נפיחות, ממוקד וחד נקודתיכאב•

, ושינויים במעבריםיש קושי , בעצמו ובכאבו מתכנסהמטופל , בכאב מחשבתייש עיסוק , או רוטציה  

יתר וכדומה  מחשבותיהיו , יהיו נוקשים בדרך כלל מרידיאני יסוד האדמה •

:מההדמיה לגוף 



.כרוני יטסו'גחסימת או yangנוצרת חסימה מסוג :החבל מתוח . 2•

.המטופל מביא עצמו לתשומת לב מוגברת לאזור המתח , ולא יכול לפלס לעצמו דרך החוצה כלוא בין שתי הקצוות ' הצי•

•

:דבר זה יוצר סימפטומים של •

לבצע מתיחה המטופל עוזר לך , אזור המתח כאב לאורך הקרנת ( העץסימפטומים של יסוד )ממקום למקום הנע מפושטכאב •

רחב של במגווןמחשבתיעיסוק , עם גרורות מחלות, כמו השמנת יתר , סימפטומים רב המטופל מתלונן על אוסף , ורוטציה

.לשינוי תמידירצון , במסגרת להימצאקושי , רב דיבור, פיזור, נושאים 

•

, לתשאל ולקבל מידע מדויק על אופי החסימה והסימפטומים הנלווים עלינו : כדי לזהות את אחד משני צורות החסימה •

.את תגובות המטופל לאזורי הכאב להרגיש בזמן הטיפול וכן , ובתלונותיו, באופי המטופל , בשפת הגוף להתבונן •

מההדמיה לגוף



,ומיידייביא לשינוי מהותי , הטיפול לאחר זיהוי סוג החסימה •

, בסימפטומים הקלהותהיה •

,  מתוחלחבל קשורמחבל, ממצב אחד לשני כי אנו עוברים , גם כי תהיה החרפה יתכן •

•

,  עם המטופל שחרור החסימה עלינו לתקשר במהלך •

.ומה הוא עושה למטופל אפקט השחרור את ולהבין•

:הטיפול : שלב שני 



:טכניקה לשחרור חבל קשור •

.לגשת לאזור הקשר ולפרום אותו , עלינו לשחרר את הקשר , בפשטות . 1•

, מהמרכז החוצה ( פנינג)וביצוע רוטציות קלות עם האגודלים , שתי הידיים על אזור הקשר . 2•

לבצע מספר פעמים עד שמרגישים שהקשר נפתח  . 3•

'  מניחים את שתי הידיים על האזור בו היה הקשר ומעלים אליו צי. 4•

את האזור  " לישר"רוחבית ואלכסונית במטרה , שתי הידיים מתרחקות מעט מהקשר ומבצעות מתיחה אורכית . 5•

.שנשאר לאחר פתיחת הקשר,  המקומט, המעוות 

בכדי לעודד זרימת צי  , או המרידיאן הקשור , י המצב "כך להמשיך לעבוד עפואחר , פעמים 3מהלך זה יבוצע כ . 6•

לאחר פתיחת החסימה' וליצור תנועה רציפה של צי

:טכניקה לשחרור חבל קשור 



:טכניקה לשחרור חבל מתוח •

ולשחרר , תוך אחיזה בקצה השני , עלינו למתוח עוד קצת  את אחד משתי הקצוות בין שתי יתדות חבל המתוח כדי לשחרר . 1•

.את החבל מהיתד 

בשיא המתיחה יד אחת . וביצוע מתיחה ( או באזור המפרקים ( )בגבול היתדות )שתי הידיים רחוקות האחת מהשנייה . 2•

יש לבצע מספר פעמים עד שאנו מרגישים שהורדנו את האזור  . כלפי חוץ כאילו שחרור החבל מהיתד מבצעת חצי רוטציה 

.המתוח מהיתד 

ומעלים בהם צי  ( או המפרקים )שתי הידיים נחות על אזורי היתדות . 3•

את החבל חזרה ומרפים את  " מגלגלים"למרכז תוך כדי רוטציות כלפי פנים כאילו שאנו לאטשתי הידיים מתקרבות לאט . 4•

המתח 

רציפה לאחר ' או המרידיאן הקשור  בכדי ליצור תנועת ציי המצב "יש לבצע מספר פעמים ואחר כך  להמשיך לעבוד עפ. 5•

.   פתיחת החסימה 

:טכניקה לשחרור חבל מתוח 



טיפול אינה מחפשת פגמים בדרך התנהגותו של האדם גישה זו של •

.ולהביא את המטופל למודעות למצבו דרך לתקן את המצב אלה מחפשת •

•

,  לא יעזור הטיפול המחזק בשיאצו , אם ישנה חסימה ולא טיפלנו בה •

,  ורק אחר כך לחזק צריך קודם לשחרר את החסימה •

.ורק אחר כך לחזק בלחיצות וכניסות בשיאצו יטסו'הגקודם לשחרר את הקיו או •

שחרור חסימה



:  סיכום •

קיו  -,כאשר החבל קשור •

דומה למצב מערכת  ,  ממוקדהכאב , יין / ממוקדת מסוג קיו החסימה , ריכוז של מתח התכווצותתהיה •

.את האזור כללית ובורחת חוסמת, לברוח –פלייטהעצבים האומרת 

•

יטסו'ג-,כאשר החבל מתוח •

העצבים  דומה למערכת ( הכאב מקרין)יטסו'ג/ מפושטת מסוג יאנג החסימה , על פני השטח מתחיש •

.כאילו יוצאת למלחמה . יוצרת מתח לאורך האזור , להלחם–האומרת פייט 

שחרור חסימות 



:הטיפול •

לפרוםצריך :  חבל קשור •

להוציא מהיתדות  צריך : חבל מתוח •

•

:  הקשרים •

(עמוק)הוא פנימי –יין,    (שטחי)הוא חיצוני –יאנג•

יוצר לחץ מפושט  יטסו'ג, יוצר לחץ ממוקד קיו•

•

,(להתיר את הקשר)השיאצו לפי הגישה הזו  ניגש ישר לבעיה, מהסיפטומיםכגון רפלקסולוגיה שעובדת רחוק להבדיל משיטות אחרות •

. י אל הקשר יכולה לחזק את הקשר ולהחמיר את המצב 'צריך לזכור כי העבודה מרחוק או הזרמת צ•

.לכן עלינו ישר לגשת לאזור הבעיה ולטפל בה •

שחרור חסימות  –סיכום 



:מצבים עם מטופל •

(קיו)י קשור חסום  'אומר שצ–כאשר המטופל מתנגד •

(יטסו'ג)י בחוץ מתוח ומחפש דרך לצאת 'אומר שצ–כאשר המטופל עוזר •

•

:שחרור קשר •

(פנינג עדים )באזור עם האגודלים מניפולציהי "ע, את הקשר להתירעלינו –מכווץ–במצב קיו •

עוד קצת בכדי להוריד את החבל מהיתד  מותחים–מתוח -גיטסובמצב •

•

צריך למתוח אותו–נשאר חבל מדולדל –כאשר שחררתי את הקשר -חבל קשור –במצב קיו •

צריך לגלגל אותו–נשאר חבל רפוי –כאשר שחררתי את החבל מהיתדות -יטסו'גבמצב •



יש מצבים שלא נשחרר חסימות: קונטרה אינדיקציות •

•

עלול לגרום להפלה–הריון . א•

הגוף יוצר חסימות בכדי להגן על עצמו–סרטן . ב•

יכול להיות שהחסימה היא מה ששומרת  –בעיה פסיכוטית . ג•

על יציבות הנפשית של המטופל•


