
16שיעור מספר 

C כל הזכויות שמורות למכללת אדמה לרפואה טבעית



כיס המרה  

:בחירת כיוון-6שלב 

עץ: היסוד 

כיס מרה, כבד :המרידיאניםהאיברים 

,  של האמבהסיום מודל החיים השלב השישי מסמל את 

הטמיעה  , סיפקה צרכים, זהות וגבולותאליו מגיעה האמבה לאחר שיצרה 

הגדירה עצמה גם דרך ,ברחה מסכנות , הניעה עצמה בעזרת דחף פנימי,

.חיים’ השתייכות לקב



:  פעולות עיקריות 2האמבה עושה,  בחירת הכיוון –בשלב השישי •

•

.הלאה מתוך הייחודיות שלהפורצת דרך , מעגלי החייםבאופן שיטתי את מרחיבה•

•

,  אותואלמנט העץ לוקח את התפקיד שביצע המחמם המשולש ומכפיל ומעצים •

,לעוד מסגרותלהשתייךבכוונה •

, אותו מדגישאלא , מבלי לאבד את המיוחד באדם העץ מרחיב את מעגלי ההתקשרות •

,  שבאדםהמיוחדאת •

כיס המרה  



מעגלי החיים הסובבים אותו תוך  העץ מבקש להרחיב את : אולי זה נשמע סותר אך זו המציאות •

..  מהםמבקש לפרוץ דרכם ולהכריז שהוא שונה שהוא 

•

של כל מערכת להניע את האנרגיה הוא עוזר , הכבד מבקש להיות מעורב בתפקודם של מערכות •

.פועל למען כל המערכות ושואף לביטוי ייחודי לו, 

•

הכבד מאחסן דם ומפיץ אותו בשעת הצורך לכלל הגוף לשימושו•

כיס המרה  



שהוא יכול לשקול מצד לצד  הגוף כאילו אומר בצידיביטוי ולכן בא לידי תחושת הכוון מאפשר את העץיסוד •

אל הגוף לצריכה והזנה  שיחליט מה מתי  להוציא החוצה הוא . או להיות שקול •

•

(במבצעכיס המרה , המתכנןהכבד )כיס המרה מחלק , הכבד מאחסן •

.נחשבים לאחראים לתכנון וביצוע ההחלטות מאחר והכבד וכיס המרה מחליטים מה ומתי לאחסן או להוציא הם •

•

אותה רוח שנכנסת לנו עם הלידה ועוזבת את , לרוח האישיותהמתורגם , HUN-האספקט הנפשי של העץ הוא ה •

..מה שמבטיח את הייחודיות הבלעדית שלנו בעולם הזה-הגוף לאחר המוות 

כיס המרה  



(  נחשב לממטרת הדם ),הנעת קי ודם . 1•

,  שיתוף פעולהיכולת , ושיתוף פעולההסתגלות. 2•

, עצמית והגשמהעצמיביטויויישום ביכולת תכנון הבאה לביטוי ,ארגוניתיכולת . 3•

, בעניים ובראייה  העץ בא לביטוי . 4•

, לפי הצורך של האדם העץ מאחסן ומזרים דם . 5•

,  השרירים הגידים והרצועות העץ אחראי על . 6•

כלומר כל כעס מבטא  , ערוצים פותחהוא , אנרגיה תקועה להפיץהכעס עוזר לנו )העץ אחראי על מתח וכעס. 7•

(.אנרגטית וניסיון להניע את החסימהקיום של חסימה 

19בגוף ישוחררו בעזרת העץ הסטגנציותכמעט כל . 8•

:יסוד  תפקידי ה



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

.י מודל האמבה "עפ6שהוא  שלב , והכבד 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 



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 באיבר והיבטיו הנפשיים והפיזיולוגים מצבי הקיו אפרט את •

שמשפיעים על הקיו בכיס המרה

•

:כשמרידיאן כיס המרה בקיו •

•

:  ? כיצד יראה לנו האדם  •

נוטה לכעס ומכן , היכן למקד את האנרגיה שלו הוא לא יכול להחליט כאשר האדם מבצע משהו •

לאחר אכזבהמאבד את המרץ האדם , בנוגע לכוון שעליו לפנות ולהססנות

יטסו'וגקיו 



:סימפטומים נפשיים כשהמרידיאן בקיו •

על האדם  שלוחציםלאחר עייפות, סערת רגשות  לאחר התרגשות או עייפות•

,  וחוסר נחישות לקבל החלטה 

,  בהרבה פרטים עייפות מכך שעליו לטפל , ממושך לחץ•

,  ופחד נטייה לעצבנות , לאחר אכזבה סחיטה רגשית •

.  וחוסר אומץ חוסר כוח רצון , מרוטים עצבים•

יטסו'וגקיו 



:סימפטומים פיזיולוגים כשהמרידיאן בקיו •

,  בענייםבייחוד עייפותסימפטומים של , לא שווה בגוף חלוקת מזון •

,  מעייפות עניים ראשכאב, פגומהראיה , מטושטשת ודמעות ראייה•

,  או צואה חסרת צבע שלשול , המוביל לעצירות קושי בעיכול שומנים •

,  נטייה לעלייה במשקל , וגוון עור צהוב נטייה לאנמיה •

נוקשות גידים ומפרקים, וסלידה משומנים העדפת מזון עדין •

יטסו'וגקיו 



:יטסו'בגסימפטומים נפשיים כשהמרידיאן •

לב רבה מקדיש תשומת , בעבודה לדחוק את עצמו נטייה , על עצמו אחריות מוגזמת לוקח•

בהגזמהמרוכז, ממהרתמיד , סבלנותחסר , לפרטים 

•

:יטסו'בגסימפטומים פיזיולוגים כשהמרידיאן •

,  צהוב בחלק העין הלבן , תאבוןחסר , נפוחה בטן, הגורם לעייפות חוסר שינה •

עצירות, ומגרנות כבדות בראש , מר בפה טעם, הגוף בצידיכאב, כתפיים וצלעות נוקשות•

יטסו'וגקיו 



באיבר האחר  הדומיננטי יטסו'הגואת , בכיס המרה  , הקיו הדומיננטי נזהה את •

.בהתאמה במרידיאניםואת שניהם נאזן בטיפול 

•

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

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

מהמצב הנוכחי המשפיע עליו ולתקנו  

הטיפול  



כיס המרה 
:אבחוןאיזור

בשליש העליון של כלוב : בהארה

הצלעות הימני

בגובה חוליות : בגבT8-T9  ומתחת

לשכמה ימנית

מתחיל  מסונגהפ "המרידיאן ע1.

של כף היד באצבע  היאנגיבצד 

.3' מס

הוא זורם במרכז האמה בין 2.

מסלול ה מעי הגס למחמם  

.המשולש

לבין  האולקרנוןחוצה בין במרפק3.

.הרדיאליהאפיקונדייל

בין  הדלתואדחוצה במרכז בזרוע4.

(LI TW. שוב)שני השקעים בכתף 

ועוטף את  פוסטריוריתסוטה 5.

הגבוה ' הנקהשכמה עולה אל 

(GB21)ברום הכתף 

:מתפצל6.

הצידיענף אחד יורד לאורך הציר 7.

....של הגוף

לצידיענף אחר עולה ומטפס 8.

...אל הראשהפוסטריוריscmה

האוקסיפטבתחתית : בראש. 9

מתפצל שוב  ( GB20)ומאחורי האוזן 

:לשלוש קשתות

.a  קשת רחבה עד למרכז

בקו מרכז הגבה-המצח

.b קשת החוזרת ממרכז הגבה

האוקסיפוטאל עבר תחתית 

.c  קשת העוטפת את האוזן

חיצוני של  קנטוסלעבר 

הטרגוסחוזרת דרך , העין

.ועוטפת את האוזן מאחור

הגוף מגיע לצידיהענף שיורד . 10

עד לקו המותן מעל    הפסיס 

(GB25 )וממשיך מטה לכיוון הירך.

ג מפרק הירך "בישבן עובר ע. 11

לעבר השקע  פוסטריוריתומזגזג 

.   העמוק בישבן

בירך " תפר המכנס"ג "עובר ע. 12

.  ובשוק

למאלולוסאנטריוריתחוצה . 13

. הלטרלי

בכף  #4'מסתיים באצבע מס. 14

הרגל בצידה הלטרלי



זה זן ותרגילים•

מסלול מרידיאן כיס המרה  קלאסי ונוסף•

יטסו'וגתוך חיפש קיו , עבודה בהתאמה •

•

הטיפולי' בסטאגלעבודה לאוכלוסיהלהציג בחירה : הערה •

•

:מעשי 


