
17שיעור מספר 

C כל הזכויות שמורות למכללת אדמה לרפואה טבעית



:כשמרידיאן הכבד בקיו •

•

: ? כיצד יראה לנו האדם  •

,  וכוח סבל גם אם יש מוטיבציה חוסר כוח נפשי •

,  בכדי להתמיד אין מספיק אנרגיה •

תפקוד לקוי בסילוק רעלים  ולכן עתודות המזון יורדות •

הכבד  



:סימפטומים נפשיים כשהמרידיאן בקיו •

,  ונחישות  ונטייה לשעמום חוסר התמדה •

,עד קצה היכולת מתיחת העצבים , ועצבנות חוסר סבלנות •

, בקלות מתעצבן, פתאומיות התפרצויות•

התמקדות בפרטים שולייםדאגה שלא לצורך •

יטסו'וגקיו 



:יטסו'בגסימפטומים נפשיים כשהמרידיאן •

,  רם לעיתים צורח בקול , ללא ויתור אימפולסיביות עקשנות, עבודה קשה •

מוגזמת בסביבה  שליטה, רגשותלא מפגין , לחוסר דם נטייה•

,  צהוב עורגוון , באכילסנוקשות , לסחרחורותנטייה , חלשים מפרקים•

,  לעלות במשקל חוסר יכולת , בבחילה והקאות מזון המלווה להרעלותנטייה •

, ללא סיבה חום גבוה , לאורך זמן חום נמוך •

שריר ומכאן תנועות מוזרות  נוקשות ומתח •

יטסו'וגקיו 



:יטסו'בגסימפטומים פיזיולוגים כשהמרידיאן •

,  ופרוסטטה בעיות טחורים , וכבדות בראש כאבי ראש , נפוח חזה•

,לאלכוהולנטייה , ובאיברים הנשיים , באשכיםרגישות •

לדלקותנטייה , גזים בבטן , בטןכווצי , נוקשות תנועות•

יטסו'וגקיו 



באיבר האחר ואת  הדומיננטי יטסו'הגואת , בכבד  , הקיו הדומיננטי נזהה את •

.בהתאמה במרידיאניםשניהם נאזן בטיפול 

•

הנוכחי שלו ולנסות  נזהה מה משפיע על מצב המטופל באורח החיים כמובן שגם •

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

הנוכחי המשפיע עליו ולתקנו  

הטיפול   



כבד  
:אבחוןאיזור

בכלוב הצלעות הימני: בהארה  ,

בשליש השני

מתחת לשכמה ימין  : בגב

-T7בקו חוליות " בננה"ובצורת 

10

מתחיל בבוהן הגדולה ובצידה 1.

הלטרלי

עולה לעבר הקרסול וחוצה בקו  2.

המלאולוסשל האנטריורי

המידאלי

בצידה  לטיביהעולה בצמוד 3.

עד לתחילת שריר  המדאלי

התאומים

-המדאליבמפרק הברך -בברך4.

לגידאנטריורית

אנפריוריתעובר -בירך5.

.עד לקו המפשעהgracilisל

מהמפשעה זורם במרחק של  1.

ממרכז לעבר כלוב  צון6-כ

TW)האבחון לאיזור,הצלעות

(בימיןLIVבשמאל 

האבחון סוטה ועוטף  מאיזור2.

את כלוב הצלעות עד לגיד  

"(שלייקס. )"המחבר אל הכתף

: מתפצל3.

מקדמת הכתף חוצה לכיוון  4.

הצוואר עד לתחתית זווית  

שם חוצה פנימה אל  , הלסת

מרכז הגרון

לשריר  אנפריוריתעובר -בזרוע5.

הדו ראשי  

ועל  HT-לPCחוצה בין באמה6.

.בכף היד# 4עבר אצבע מס 



כיס מרה  –כבד 
מרידיאן כיס המרהמרידיאן הכבדמנח

לחשיפת המסלול ניתן לחשוף -שכמות/גב עליון/ צוואראחורי

ג הגב"את השכמה על ידי הרמה של היד ע

מעלות לטרלית90כאשר הרגל כפופה ב -רגליים

כאשר הרגל כפופה אל הירך  -רגלייםקדמי

הנגדית

הצלעות  לצידיבושי / אמה-טורסו

הלטרלים

מעלות  45כאשר היד מונחת ב -ידיים

מעלה

כאשר הראש מוטה מעט -צוואר/פנים

הצידה

כף היד מונחת על , כאשר היד צמודה אל הגוף-ידיים

.המזרון

כאשר הראש מוטה מעט הצידה לחשיפת -ראש/צוואר

מסלולי המרידיאן

.אפשרי עם מרפק אחורי על גבי הצד הקרוב-טורסו

בקו  , כאשר הרגל עומדת כפופה על המזרון-רגליים

דחיפה–טכניקת משיכה , הברך הנגדית



כיס מרה  –כבד 
מרידיאן כיס המרהמרידיאן הכבדמנח

חשוב לכפוף מעט את , ג הרגל הארוכה"ע-רגלייםצידי

המרידיאן במלואושיחשףהשוק כך 

ג כלוב הצלעות הלטרלי"ע-טורסו

על החלק שנחשף מתנוחת השכיבה-פנים/צוואר

.בטכניקות עבודה מגוונות, המרידיאן נחשף לכל אורכו במנח הזה

כאשר היד מונחת ישרה על גבי הטורסו-ידיים

גולגלת/כאשר יד אם מונחת על הכתף, בושי-פנים/צוואר

שכמות/גב עליון

טורסו

.ג הרגל הכפופה"ע-רגליים

הטרוסופיתול /במתיחת-טורסוישיבה

כאשר היד מונחת על ברך המטופל-ידיים

כף יד פונה מטה, כאשר היד מונחת על ברך המטפל-ידיים

סחיטה של הצוואר בטכניקת משיכה דחיפה-צוואר

מתיחת שכמות

פיתול הטורסו/מתיחה-טורסו



זה זן ותרגילים•

מסלול מרידיאן הכבד  קלאסי ונוסף•

יטסו'וגתוך חיפש קיו , עבודה בהתאמה •

•

•

הטיפולי  ' בסטאגלעבודה אוכלוסיהלהתחיל לבחור : הערה •

אם אפשר להגיד כבר על מה אתם הולכים לעבוד  •

מהשיעור הבא נתחיל  לעבוד על הנושא  

:מעשי 


