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C כל הזכויות שמורות למכללת אדמה לרפואה טבעית



:מסכנהבריחה-4שלב•

•

וכליותשתןשלפוחית: המרידיאניםאיבריםהמים: היסוד •

•

,  המתכת= קבעה גבולות ומסגרות , לאחר שהאמבה •

,אדמה= זיהתה צרכים וסיפקה אותם •

, אש= ויודעת כבר מי היא , הפיצה את הטוב מכל מה שקיבלה לכל הגוף •

היא עוברת לשלב הבא •

שלפוחית שתן



הקליטה והבנייה  היא עוברת משלב , האמבה מסוגלת כבר לקיים את עצמה-בריחה מסכנה –4בשלב •

,  לשלב הפעולה

•

את  ,  העומדות בפניה הסכנותאת , ולומדת להכיר את הסובבים אותה מגיבה לגירויים סביבה האמבה  •

.והלאה בחייםהדחף המניע אותה קדימה

•

,  ( פלייטפייט אור )בה או להילחם ,  לברוח ולהימלט מסכנות  האמבה לומדת להחליט האם עליה  •

.מגלה את העוצמה ששוכנת לה בגב התחתון ובאגןבכל מקרה •

שלפוחית שתן



.הצד האחורי במנוסה מהסכנה , " האחורה"האיום על , בעיקר בגב יבוא לביטוי מצב הסכנה •

אשר כל אלה  , י בלוטת האדרנל וההורמונים "יבוצע בעיקר ע, מהסכנה הבריחה, התגובהיכולת •

.י הכליות "עמווסתים

•

,  כוח הרצון והמוטיבציה-ZHI-של יסוד המים הוא ההנפשיהאספקט •

להתגבר על המכשולים  הוא הדחף המניע אותנו ,הוא הדחף לנוע קדימה למרות הקושי והחששZHIה •

,גם אם היא חסרה , להביא לנו אנרגיה להמשיך בדרך ,  בדרך 

בריחה  )פחות מסוכן , במטרה לדחוף עצמי בכוח למקום אחר מוגן יותר והכול כלומר ליצור יש מאין •

.( מסכנה 

שלפוחית שתן



מערכת העצבים  אחראים על , המים . 1•

,  בגוףהמערכת ההורמונאלית המים אחראים על . 2•

,  בלוטת האדרנל, השתןמערכתהמים אחראים על . 3•

,  מוח וחוט שדרה, שיניים, העצמותהמים אחראים על . 4•

הפריון והרבייה  ,התפקוד המיני המים אחראים על . 5•

והוצאתם אל מחוץ לגוף  ,סינון רעלים , נוזלי גוף המים אחראים על . 6•

,  חרדה , פחד:  המבטא את  המים  הוא הרגש. 7•

.הדחף העוזר ליצר ההישרדות, כוח הרצון , המוטיבציה המים אחראים על . 8•

:יסוד תפקידי ה



ביסוד או בקיצור מרידיאני הכליות  נחפש את הקיו הדומיננטי באופן עקרוני אנו •

.י מודל האמבה "עפ4שהוא  שלב , ושלפוחית השתן במקרה זה 

,  שמציג המטופל להיעזר בסימפטומים אבל עלינו יתכן והקיו יהיה נסתר ולא ברור •

,  וכדומה , גב , באבחנת הבטן וכן 

,  ואת הזרימה האנרגטית במרידיאן שלפיהם נזהה את הקיו •

(  הקלאסי והנוסף )באמצעות הטיפול במרידיאן נתמקד ובה נטפל ובה •

: העיקרון הטיפולי 



לזהות את בעצם קל לנו יותר , ובכך לסלק את הסימפטומים יטסו'לגעלינו לאזן בין הקיו •

והוא זה  , ובא לביטוי בגוף המטופל בצורה ברורה יותר , שכן הוא בולט יותר הגיטסו

.  המעיד על יציאתו על מנת לספק את הקיו 

•

מעיד על קיומו של קיו  " למסע החיפוש"שכן יציאתו )את הקיו " ממלאים"בעזרתו אנו •

( . בגוף 

שצריך מגע ,  כמו משחת שיניים בשפופרת מלאה יטסו'הגמתארת בספרה את קורולה•

.קל בכדי לכוון את יציאת המשחה החוצה 

העיקרון הטיפולי 



.  שמצאנו לכוון סיפוק הקיו יטסו'הגאנו נכוון את •

ויעבדו עליו מעט  יטסו'הגבכדי לכוון את מספיק מגע קל שלא יש כאלה שיגידו •

שמספיק מגע קל ומכוון בכדי לתעל את  כאלה שיגידו ויש , יותר חזק או אגרסיבי 

.  לסיפוק הקיוהגיטסו

•

תחילה את  להרגישעלינו , להערכתי האישית אין נכון או לא נכון בין הגישות •

.בלחץ מתון פנימה חזרה ולהחזירואותו מעט לנער, במגע בכף היד טסו'הגי

העיקרון הטיפולי 



: כלומר•

ועליו לפעול בהתאם  יטסו'הגלגבי שהמטפל מרגיש במגע אין תחליף למה •

.  לגוף בלחץ הנראה לו מתאים יטסו'הגפנימה את " לדחוף"להרגשתו ו

:האסטרטגיה הטיפולית תהיה •

ובכך לסלק את הסימפטומיםיטסו'לגלאזן בין הקיו •

העיקרון הטיפולי 



•

באיברים אחרים  יטסו'הגאל מול הקיו באיבר והיבטיו הנפשיים והפיזיולוגים אפרט את מצבי •

שמשפיעים על הקיו בשלפוחית השתן

•

:  ? כיצד יראה לנו האדם  : כשמרידיאן שלפוחית השתן בקיו •

אין לו את הכוח  , ולמרות שהוא רוצה לעשות דבר מה , גופו חסר איזון אדם יראה כך שכל •

והרצון לפעול

יטסו'וגקיו 



כשמרידיאן שלפוחית השתן בקיו: סימפטומים נפשיים •

,  ורגישות בגוף נוקשות, מתוחים עצבים•

,  לאחר תקופת לחץ ממושכת עייפות•

,  מוגזמת לתגובהנטייה , בקלות נחרד, בקלות  נבהל•

,  הגורמים לזיעה קרה בעיקר בלילה חרדה ופחד •

,  יציבות נפשית חוסר , מנוחהחוסר •

לעצביםנטייה •

יטסו'קיו וג



כשמרידיאן שלפוחית השתן בקיו: סימפטומים פיזיולוגים •

,  של הראש וכאב בחלק אחורי בראשכבדות , באףגודש •

,  וסחרחורתזיעה רבה , לב הלמות, הגבלאורך כאב•

,  בבטן תחתונה קור, לקור רגישות, נפוחה בטן•

,  וקור ברגליים כבדות, כללי כאב•

,  שתן מטפטף הגורמת לנפיחות בבטן או , תכופה או דלה השתנה•

בשלפוחית השתןדלקות וכאבים •

יטסו'קיו וג



יטסו'בגכשמרידיאן שלפוחית השתן : סימפטומים נפשיים •

יתררגישות, שקטחוסר , לפרטים שוליים דאגה•

•

יטסו'בגכשמרידיאן שלפוחית השתן : סימפטומים פיזיולוגים •

,  וצוואר תפוס , צווארכאבי •

,  בגב וברגל התכווצויות, בשרירי הכתפיים מתח•

,  במתן שתן כאב, תכופה השתנה, באף גודש•

יטסו'קיו וג



הדומיננטי באיבר  יטסו'הגואת , בשלפוחית השתן , נזהה את הקיו הדומיננטי •

.בהתאמה במרידיאניםבטיפול נאזןואת שניהם האחר

•

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

ולהניעו לצאת  העלאת המצב למודעות של המטופל י "וננסה לשנות את המצב ע

מהמצב הנוכחי המשפיע עליו ולתקנו  

יטסו'קיו וג



זה זן•

פרטניים+ מרידיאניםתרגילי •

קלאסי ונוסףBLמסלול מרידיאן •

קלאסי ונוסףBLעבודה על מסלול •

.וטיפול ,  גב , המשך התנסות באבחנת בטן •

:מעשי 



:שלפוחית השתן  
:אבחוןאיזור

בקשת התחתונה  : בהארה

ועד לגובה  -הפוביקמעל עצם 

.הטבור

הסקרוםסביב : בגב

בכף  האגולמתחיל בכרית 1.

-ומשם סוטה על הלהב, היד

בין יין  –הגבול הרדיאלי 

(LU/LIזורם בין )ליאנג 

לשריר  אנפריורית, בזרוע2.

לדו  ואנטריורית, הדלתואיד

.ראשי

,  הוא עוטף את קדמת הכתף3.

וחוצה אחורנית לכיוון חוליה  

C7

:מתפצל4.

ש "עלצידיעולה C7מחוליה 5.

ומטפס על קשת קרובה  

לקנטוסעד הגולגלתלמרכז 

.של העיןהמדאלי

, ש"עלצידייורד -ענף אחר1.

של שריר  המדאליבגבול 

עד לתחתית  , זוקף שדרה

.הישבן

,  מדיאליתסוטה מעט -בירך2.

מדאלי  -הפוסטריוריאל החלק 

.של הירך

בין  -היברךחוצה את מרכז 3.

.שני הגידים

,  מרכז שריר התאומים-בשוק4.

המלאולוסאל מאחורי 

.הלטרלי

זורם על גבי  להב כף הרגל  5.

עד לקצה  #5לעבר אצבע 

האצבע


