
א 13שיעור מספר 

C כל הזכויות שמורות למכללת אדמה לרפואה טבעית



,  חוסר יכולת להרפות ולנשום עמוק , תעוקה בחזה ורגישות יתר•

, הלומות לב עם קשיי נשימה, ואדישות , עייפות , חוסר מרץ ומוטיבציה •

–אדם לא יכול להרפות , "חברותי"אדם לא •

((מחמם עליון)רוב הסימפטומים יהיו בחלק העליון של הגוף )•

, קושי בלשכב על הגב , קושי בנשימה , נשימה רדודה , כתפיים שמוטות •

, רגישות להצטננויות ושיעול בעיקר כאשר נחשף לקור •

, נטייה לכובד בראש , עייפות קיצונית , עור יבש , גוון עור חיוור, חום המלווה בכאב שכמה וכתפיים •

(קושי)עייפות באגודלים , מחזור דם לקוי , יתכן דלקת באברי הנשימה •

י תשאול וחקר   "הסימפטומים של המטופל עפ



י תשאול וחקר   "הסימפטומים של המטופל עפ

, חוסר סבלנות 

חוסר נחישות  , רגישות בעצבים

, צמא , נטייה להתעלפויות 

,  צלצולי אוזניים, ליקוי שמיעה 

בכתפיים ובצוואר  , נוקשות בגב 

, בעיות הורמונים 

נטייה לדלקות שתן  , צבע שתן כהה 



האיברים בהתאמה לסימפטומים: למיין סימפטומים לפי . 1•

קיו נפשי לפי האיבר המתאים. א•

קיו פיסיולוגי לפי האיבר המתאים. ב•

נפשי לפי האיבר המתאיםיטסו'ג. ג•

פיסיולוגי לפי האיבר המתאיםיטסו'ג. ד•

העקרונות את המקרה8לנתח לפי . ה•

?האסטרטגיה הטיפולית . ו•

...  הסבר המקרה לפי מודל האמבה . ז•

?מה לעשות 



פתרון המקרה  

אפשרי כעבודת בית  •



ממצאים לפי איברים
בראות –סימפטומים נפשיים בקיו 

,  חוסר יכולת להרפות ולנשום עמוק, בחזה ורגישות יתרתועקה

,  ואדישות, עייפות, חוסר מרץ ומוטיבציה

,  הלומות לב עם קשיי נשימה

–אדם לא יכול להרפות , "חברותי"אדם לא 

((מחמם עליון)רוב הסימפטומים יהיו בחלק העליון של הגוף )

:בראות –סימפטומים פיזיולוגים בקיו 

,  קושי בנשימה, נשימה רדודה, כתפיים שמוטות

,  קושי בלשכב על הגב

,  (הרי הריאות סגורות)רגישות להצטננויות ושיעול בעיקר כאשר נחשף לקור 

,  חום המלווה בכאב שכמה וכתפיים

,  עור יבש, גוון עור חיוור

,  נטייה לכובד בראש, עייפות קיצונית

(קושי)עייפות באגודלים , מחזור דם לקוי, יתכן דלקת באברי הנשימה



ממצאים לפי איברים
בריחה מסכנה–מים –כליות 

:יטסו'בגסימפטומים נפשיים 

חוסר נחישות  , רגישות בעצבים, חוסר סבלנות

יטסו'בגסימפטומים פיזיולוגים 

,  צמא, נטייה להתעלפויות 

, צלצולי אוזניים , ליקוי שמיעה 

בכתפיים ובצוואר  , נוקשות בגב 

, בעיות הורמונים 

נטייה לדלקות  , צבע שתן כהה

לפי איברים  : הממצאים •

(בראות-קיו במתכת )•

(בכליות-במים טסו'גי)•



(פגיעה באיברים), פנימי •

,  קור •

,יטסו'ג–עודף בכליות •

,  קיו –חוסר בראות •

יין ויאנג מעורב•

:העקרונות 8



:האסטרטגיה הטיפולית •

קיו, יטסו'ג, קיו = ראות –כליות –ראות •

ושחרור נוקשות בגב, טיפול בכאב ושחרור חסימות בכתפיים ובצוואר  •

•

:מיקוד לשחרור חסימות •

סביר כי בצוואר ובכתפיים הכאב יהיה ממוקד•

בגב הכאב יהיה מפושט לאורך הזוקפים  •

הטיפול  


