
18שיעור מספר 

C כל הזכויות שמורות למכללת אדמה לרפואה טבעית



.המרידיאניםלאבחון מצב היא טכניקה יעילה , באמצעות מתיחה המרידיאניםאבחנת •

.במקרים רבים היא יעילה יותר מאבחון במישוש ומגע •

•

,במנח ישיבה להתחילהטיפול צריך , מסונגהי תפיסתו של "עפ•

מתיחות בישיבה 3מתחילה במתיחה המרידיאניםאבחנת •

מרידיאנים12= מתיחות בשכיבה 9ואחר כך עובר ל •

•

ופחות למצב האיבר  אבחון במתיחות  נכון יותר למצב המרידיאן •

המרידיאניםאבחנה באמצעות מתיחות 



משמעותית  הקלהומספק נותן ממצא מדויק לגבי המרידיאן , הניסיון מלמד כי אבחון במתיחה •

.למצבו של המטופל 

•

מעידים על  מאחר והם , שונים מאבחון הבטן או הגב ( לא בהכרח )ממצאי האבחון במתיחה יהיו •

.בפריפריה ולא במרכז הגוף זרימת הצי והדם 

QIניתן להגיד שאבחנה זו אינה מאבחנת את מרכז הגוף אלה את זרימת ה •

•

.אם היא מבוצעת בשיטתיות , במתיחות אלה בכל טיפול ניתן להשתמש •

במתיחה מרידיאניםאבחנת 



סימפטומים בפריפריה  כאשר מופיעים •

סימפטומים של כאב וחוסר תחושהכאשר מופיעים •

(המתיחות יגמישו את גוף המטופל )המטופל אינו גמיש כאשר •

•

,  יטסו'והגממחיש למטפל את מצבי הקיו אבחון במתיחה •

מאחר ואנו מזהים תחושה פיסית מובהקת  •

י'ובצבאנרגטיקהצורות האבחון האחרות הדורשים מיקוד שלא כמו •

?מתי נשתמש באבחנת מתיחות ביעילות 



(י הציורים "עפ)במנח החושף את המרידיאן ( יד או רגל )מיקום הגפה . 1•

בציור החץ המקווקו  )במפרק המחבר את הגפה , יד הציר שהיא יד האם הנחת . 2•

(בציור החץ המלא )המותחת יד הבן בהמשך הגפה הנחת היד . 3•

י המרידיאן'לכוון המחצין את צביצוע מתיחה הדרגתית . 4•

פתולוגי יורגש ויאובחן ככוח דוחף אקטיביגיטסו. 5•

קיו פתולוגי יורגש ויאובחן ככוח מתכווץ ופסיבי. 6•

:תהליך האבחון 



מרידיאן שיצור את התגובה האקטיבית הקיצונית ביותר  •

:ויתבטא כך יטסו'גהוא •

•

הכוח המותח–לחימה עם כוח חיצוני מביע –רעד והתנגדות למתיחה •

היוצא החוצהיטסו'גמביע כוח –התבלטות הרקמה הנמתחת •

להמשיך ולהתרחביטסו'הגרצון מביע את –אלסטיות ורצון להמשיך במתיחה •

יטסו'ג–האבחנה 



:מרידיאן שיצור את התגובה הפסיבית ביותר הוא קיו ויתבטא כך •

•

ואינו מגיב  הצי החבוי עמוק מביע את –רפיון וחולשה בתחילת המתיחה . 1•

למתיחה

התכווצות  מביע את –וחוסר יכולת להמשיך עצירה מוחלטת בנקודה מסוימת . 2•

הצי וחוסר יכולת להתרחב

פעילות הקיו החבויהמביע את –וחוסר רעד ברקמה חוסר התנגדות . 3•

קיו  –האבחנה 



או בקיו  יטסו'בגמרידיאניםבמהלך האבחון יתכן ויעלו מספר •

•

:המטפל חייב לסמוך על חושיו ולהחליט •

ביותר  האקטיבית הגיטסותגובת מייצר את המרידיאנים12מי מבין •

ביותר  הקיו הפסיבית התגובתומי את •

האבחנה  



לחץ פתאומי יכול לגרום לתגובת חרום של הגוף  –יש לשקוע לתוך המתיחה בהדרגה ולא ללחוץ בכוח פתאומי . 1•

להתכווץ

,  שהתגלתה עד עכשיו את התגובה האקטיבית ביותר והפסיבית ביותר כל הזמן , יש להישאר בתשומת הלב . 2•

לכן יש לזכור ולהתרכז באבחנה( לא עוזבים את המטופל לרישום)•

. לכן היא מבוצעת בזריזות המתיחה היא גם טיפול ומשנה את תנועת הצי , האבחון יבוצע בזריזות . 3•

אם תתבצע לאט המצב ישתנה כל הזמן•

שלא כמו במישוש המסתמך על תחושה של ההיגיון וניתוח שכלתני, יש לסמוך על התחושה שלנו לחלוטין . 4•

השונות בהתחלה נחשוב שאנו מהמרים אבל עם הזמן והניסיון נרכוש יש לעקוב אחר הרשמים שלנו מהמתיחות . 5•

את הביטחון המתאים

:מספר דגשים , בכדי להגיע להחלטה ברורה זו 



...ולכן מסונגהאין מענה לשאלה זו בספרות הכתובה של •

:הניסיון מלמד כי •

הגוףצידיהמתיחות בישיבה יבוצעו לשני . 1•

ויבצע את המתיחותיבחר את צד הגוף במנח שכיבה על הגב המטפל . 2•

(יד ימין ורגל שמאל ולהיפך )אפשר לבצע מתיחות באלכסונים . 3•

בדרך כלל ממצאי צד ימין וצד  האבחון הוא גם טיפולכי , לבצע את המתיחות בצד זה של הגוף נבחר אם יש כאב בצד מסוים . 4•

שמאל יהיו זהים יחסית

הם יהיו זהים ליד  טסו'וגאך באופן יחסי לממצאי קיו אם יד אחת גמישה יותר מהשנייה יהיו בה ממצאים קיצוניים יותר . 5•

(ל גם ברגליים "כנ)השנייה 

?השאלה האם לאבחן בשני צידי הגוף 



אבחון במתיחות יעיל גם לאבחון וגם לטיפול  •

יטסו'והגבמתיחות מחדד את תחושת הקיו השימוש •

את גופו במהלך הטיפול עצמו ולהתמסר למגע  המתיחות עוזרות למטופל להרפות •

:לסיכום 



:בחירת המנח •

מושפע ממבנה המטופל  והסימפטומים  •

זקן בישיבה על כיסא , למשל אישה בהריון במנח צד , למטופל חשובה הנוחות•

המטופליםהמרידיאניםחשוב שתהיה נגישות לשני •

•

:אזורי המיקוד בגוף •

המטופלבסימפטומים שהציג ונתחשב גם , נתחיל לעבוד באזור הנראה בקיו הגדול ביותר •

:הטיפול 



צריך להרגיש את המטופל ולהתאים את המגע אליו, אין מדד לחוזק המגע •

:למשל•

נתחיל במגע עדיןחיווריםאו , זקנים, רזיםאנשים •

או בצקות נתחיל במגע עדיןעודף משקל מטופל עם •

או לחץ דם נתחיל עדיןאוסטאופרוזיסמטופל עם •

נתחיל עדין–עייפות כרונית מטופל המתלונן על •

נתחיל עדין–בחוסר צי מטופל הנראה •

נתחיל עדין–רגשי קשה מטופל במצב •

(כל המוצג כאן הם מצבי קיו )•

:חוזק המגע בטיפול 



(מצבי קיו : )המגע העדין . 4•

ולא על לחץ פיסידגש על החדרת צי מביע •

בגלל מצב  לא רוצים לבצע מניפולציות כאשר , כאשר רוצים לחזק צי נשתמש •

(או כאשר רוצים לתמוך בקיו )המטופל 

לו זמן להתמלא  כאשר הצי חלש ולוקח •

הטיפול  



,  לאט , במגע עדין ותומך , בדרך כלל נתחיל בטיפול במרידיאן הכי קיו בחלק הכי קיו של הגוף •

.מגע מלא 

המטרה היא לפזר אותו ולפלס מקום לקיונשקול לעבוד כאשר יטסו'הגעל •

ושוב פעם לחיצה רטט ודחיפה, פנימה הגיטסודחיפת ולאחריה , י לחיצה ברטט "נבצע זאת ע•

'לפי כוון זרימת הציהמרידיאניםנעבוד על בדרך כלל •

כאשר העבודה על הגפיים היא מהגוף החוצה, אבל בהחלט אפשר לעבוד מלמעלה כלפי מטה •

( בתנאי שהוא מרגיש )אפשר גם לעבוד לפי מה שהמטפל מרגיש לכל כוון •

:מהלך הטיפול 



:מעשי •

ממוקדתבאוכלוסיההצגת נושאי הטיפול •

וטיפול בהתאמה        , י הציורים "אבחנה במתיחות עפ•

•

:מעשי 



1המתיחות 
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המקווקוהקו -מקבעת –קיו –יד האם 

הקו המלא  -המותחת –יטסו'ג–יד הבן 

הקו  = זווית הלחיצה לפי היד המותחת 

המלא  
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המקווקוהקו -מקבעת –קיו –יד האם 

הקו המלא  -המותחת –יטסו'ג–יד הבן 

הקו  = זווית הלחיצה לפי היד המותחת 

המלא  


