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C כל הזכויות שמורות למכללת אדמה לרפואה טבעית



:הגנה ומחזוריות -אמבה –5שלב•

•

אש  מסייעת  : היסוד•

ומגן הלבתלת מחמם: המרידיאניםהאיברים•

•

והיא מבינה שבתוך  , את עצמה להיות מוגנת מסכנות האמבה לאחר שהביאה •

....5היא עוברת לשלב . הקהילה היא תוכל להמשיך ולהישאר מוגנת

מעטפת הלב 



חברים הלומדים יחד  )כזה או אחרבעלות מכנה משותף אמבות נוספות היא מוצאת לעצמה •

, (ו "סתם אנשים חדשים שהיא הכירה וכ, חברים מהצבא , שכנים בקומה , במכללה

.בתוך הקהילה היא ממשיכה לגדול ולהתפתח מבלי לאבד את הזהות הייחודית לה•

•

,  אנרגיית האש מתווכת ומשלבת בין החיצוני לפנימי ( בשונה משלב האש הקודם)בשלב זה•

ואת פקודות הקיסר  והיכולת להוציא את חזון הלב מפני החוץ היכולת להגן על הגוף והתודעה 

.החוצה

מעטפת הלב 



לכל אספקט החיים  מייצגים את ההגנה המתמדת , מעטפת הלב והתלת מחמם •

.י זרימה והגנה "עשלנו 

•

מפני השפעות חיצוניות, החיצוניותעל השכבות התלת מחמם מגן •

היא  הסירקולציהכאשר כאן , הפנימייםעל הלב והאיברים ומעטפת הלב מגנה•

ותמיכה במערכת החיסון  יותר ופנימית יותר עד לכדי הגנה עדינה

(דם ונוזלי גוף סירקולציית)•

מעטפת הלב 



, מסרים , מפיצה חום, העליון האמצעי והתחתון , האש מניעה ומקשרת בין שלושת המחממים . 1•

,  לכל חלקי הגוףוהורמוניםפקודות

•

,לכל עבר(  הלב )הוראות הקיסר / את רצון מפיצה, ’טמפמווסתת, שולטת על זרימת הדם ההיקפית . 2•

•

,דואג שאוויר יגיע לכל תא בגוףהתלת מחמם, למשל אם הריאות מכניסות את האוויר . 3•

•

,לכל הגוף מופצים שוב בעזרת התלת מחמם  י תפקוד הכליות "שמיוצרים עההורמונים. 4•

•

גם אם זה בא על חשבון  ( אחראית על מערכת החיסון )ומונעת ככל הניתן פגיעה במערכות האש מזהה סכנות . 5•

,יצירת נתק בין מחממים

•

.ולכן גם קשורה במערכת החיסוןפתוגניםמגנה על החלל הפנימי מפני . 6•

:יסוד תפקודי ה



באיברים אחרים  יטסו'הגמול באיבר והיבטיו הנפשיים והפיזיולוגים אל מצבי הקיו אפרט את •

שמשפיעים על הקיו במעטפת הלב

•

:כשמרידיאן מעטפת הלב בקיו •

:  ? כיצד יראה לנו האדם  •

בגלל יציבה לא נכונה או בגלל עבודה בתנוחה  נטל מוגזם על הלב , בתפקוד מחזור הדם ירידה •

לא נוחה למשך זמן ארוך

מעטפת הלב 



:סימפטומים נפשיים כשמעטפת הלב בקיו •

,  ריכוזחוסר , מנוחהחוסר , ללא יכולת לפעול סבלנותחוסר •

,  וחלומות רבים חוסר שינה , מבולבלהגורמת להיות תשישות•

המרגיש כמו התקף לבתחושת כווץ בחזה , וקוצר נשימה  הלמות לב •

:יטסו'בגסימפטומים נפשיים כשמעטפת הלב •

יתררגישות, מוגזם בעבודה ריכוז, במפגשים חברתיים עצבני, מנוחה בשינה חוסר •

מעטפת הלב 



:סימפטומים פיזיולוגים כשמעטפת הלב בקיו •

, לב הלמות, חזה כאבי, המקשה על השאיפה לחץ בחזה תחושת , בגרון לנפיחותנטייה •

,  וקור בגפיים נפיחות, מתנדנד לחץ דם , בקלות להתעייףנטייה , נשימהקוצר •

,  צרבת, בתריסריוןנטייה לכיב •

•

:יטסו'בגסימפטומים פיזיולוגים כשמעטפת הלב •

, בבטןהתכווצויות , ראשכאבי , בקלות מתעייף, לב חזקות פעימות, גבוה לחץ דם •

משלשול או עצירותדלקות במעי הגס , ידיים חמות כפות, באצבעות עקצוץ•

מעטפת הלב 



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

.י מודל האמבה "עפ5שהוא  שלב , הלב והתלת מחמם 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 



מעטפת הלב  
:אבחוןאיזור

על הקו האורכי  : בהארה

לסטרנוםובין הטבור 

סביב חוליות : בגבT7-T9

של כף  הדורסלימתחיל בחלק .1

על הקו האורכי מרכזי , הרגל

.ובמרכז הקשת

למאלאולוסאנטריוריתעולה . 2

המדאליועובר בחלק , המדאלי

-לSI-בין מסלולי ה, של השוק

KID.

אנטריוריתעובר -בירך. 3

ובין מסלול  , Gracilis-לשריר ה

.LIV-לSI-ה

יש ענף שזורם על מרכז . 4

(פוסטריורית)הישבן 

,  האבחון בהארהמאיזוריוצא . 5

עד  הסטרנוםומטפס על מרכז 

:שם מתפצל, 4-למרווח צלעי ה

ענף אחד זורם בצורת לוטוס  . 6

עד לקצה הצוואר  , לכיוון הגרון

(.הקוללקופסאתצמוד )

ענף שני נפתח כמו קשת על . 7

עד , 4-המרווח הבין צלעי ה

ומשם מתחבר  , הפטמהלצידי

.לענף של הזרוע

עובר במרכז שריר , בזרוע. 8

.הדו ראשי

ומדאליתעובר צמוד -במרפק. 9

.לגיד שבמרכז המרפק

זורם במרכז האמה. 10

מסתיים בצד הרדיאלי של  . 12

.בכף היד#, 3אצבע מס 



זה זן ותרגילים•

מסלול מרידיאן מעטפת הלב קלאסי ונוסף•

יטסו'וגתוך חיפש קיו , עבודה בהתאמה •

•

הטיפולי  ' בסטאגלעבודה אוכלוסיהלהתחיל לחפש ולבחור : הערה •

מעשי  


