
13שיעור מספר 

C כל הזכויות שמורות למכללת אדמה לרפואה טבעית



: ? כיצד יראה לנו האדם  :כשמרידיאן הכליות בקיו •

תשישות מוחלטת מעבודה קשהבביצוע דברים עד להגעה למצב נטייה להגזמה •

•

כשמרידיאן הכליות בקיו: סימפטומים נפשיים •

מתעצבן  , והתמדה חוסר מוטיבציה , הססנות , או תחושת ריקנות חרדה מתמדת •

בבית ובעבודה עם  לחץ מתמשך , מנוחהחוסר , דבר קטן פחד מכל , בקלות 

וההחלטיותאובדן היוזמה , הרגשה שאין ברירה 

הכליות 



כשמרידיאן הכליות בקיו: סימפטומים פיזיולוגים •

,  וחסר גמישות עור רפוי •

,  קור בגב תחושת , מבטן תחתונה ירכיים עד לרגליים תחושת קור מתפשטת •

,  נמשך מטה כאילו האדם הרגשה, ועייפות בגוף כבדות, תכוף או דליל  שתן•

,  לא תקינה  פעילות מינית , בהורמוניםמחסור , גרועה נשימה

,  עצמות חלשות , אובדן הדחף המיני ואימפוטנציה •

בשריר הבטן הישרהתכווצות, ונוקשות במותניים מתח•

הכליות 



יטסו'בגכשמרידיאן הכליות : סימפטומים נפשיים •

וזמן  נחישותחסר לו , חוסר מנוחה , רגישים עצבים, יתר עבודת, סבלנותחסר •

•

יטסו'בגכשמרידיאן הכליות : סימפטומים פיזיולוגים •

,  לקויה שמיעה, צמא, והתעלפות לדימוםנטייה , כהה וחוסר ברק גוון עור •

,  כהה שתןצבע , לא תקינה הורמוניםהפרשת , בגב ונוקשותאוזניים צלצולי•

מהעבודה  עייפות, לדלקותנטייה 

הכליות 



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 



כליות  
:אבחוןאיזור

בקשת מתחת ומסביב :  בהארה

הטבור

סביב חוליות : בגבL3-4

-מתחיל בשקע הגדול של כף הרגל1.

בין כרית הבוהן הגדולה לכרית 

.האצבעות

המדאליהמלאולוסעולה לעבר 2.

.ועוטף אותו

של השוק  המדיאליזורם בגבול 3.

(.שריר התאומים)

בין  -המדאלימאחורי הקפל , בברך4.

.שני הגידים

סוטה לחלק -בירך5.

לטרלי של הירך עד /הפוסטריורי

.גבול הישבן

.הסקרוםגבולות לצידיזורם -בישבן6.

בגבול הלטרלי  -מטפס לאורך הגב7.

צון3מרחק -של שרירי זוקף שדרה

משם נכנס  . T1מהמרכז  עד לחוליה 

.אל החלק הקדמי של הגוף

יוצא  -של הטורסוהאנטריוריבחלק 1.

האבחון ועולה בצמוד מאיזור

עד למפגש בין  הסטרנוםלגבולות 

.לסטרנוםclavicula-ה

:מתפצל2.

הגרון עד לבסיס הלסת  לצידיעולה 3.

(LU-ולטרלית מST-למדיאלית)

לכיוון  claviculaזורם אל מתחת ל 4.

.הזרוע

יוצא בקצה הקפל  5.

וזורם על  , פוסטריורי/האקסילרי

.הגבול של התלת ראשי

ואנטריוריתצמוד -במרפק6.

.המדאלילאפיקונדייל

בצד  -זורם באמה בין יין ליאנג7.

האולנרי

#5מסתיים בכרית אצבע 8.



מרידיאן שלפוחית השתןמרידיאן  הכליותמנח

:רגלייםאחורי

כאשר היא מונחת על ירך  -כף הרגל

המטופל

מרפק אחורי כאשר השוק מונח  /אמה-שוק

של  המדיאליעל גבי ירך המטפל והחלק 

השוק חשוף

השענות ברך כאשר החלק הלטרלי  -ירך

של הקרסולהטייהשל הירך חשוף בעזרת 

גב לאורך החלק הלטרלי של  -טורסו

בושי/אמה/כף יד מלאה-הזוקפים

הגולגלותהמצח וכל אורך מאיזורעל החלק החשוף -ראש

כאשר המטפל יושב מעל ראש המטופל

אחורית של גב  קאטא–לכל אורך הגב -טורסו

הגב עד לתחתית  זוקפיש ושריר "עלצידיתחתון /עליון/מרכזי

הסקרום

רגליים

כף  /בושי/ברך-לריאותמידאליתעל מרכז הירך מעט -ירך

יד

בושי כאשר ההרגל  /אמה/במרכז התאומים כף יד-שוק

ירך המטפל/מונחת על המזרון

בושי לאורך הלהב החיצונית של הרגל-כף רגל

כליות  



מרידיאן שלפוחית השתןמרידיאן  הכליותמנח

רגלייםקדמי

כאשר הרגל עומדת כפופה על המזרון-שוק ,

בזוייתישיבה , מעוגנת על ידי ברכי המטפל

אצבעות תוך כדי  8השענות , לכיוון כתף נגדית

השענות קלה אחורנית

של פוסטריורי/על גבי החלק הלטרלי-ירך

, השענות ברך בטכניקת משיכה דחיפה, הירך

מטפל פונה אל הכתף הנגדית

, ועד עצם הבריחהסטרנוםלכל אורך -טורסו

בושי/השענות להב

בושי, הוושטלצידי-צוואר

עם , כאשר היד ישרה מעל ראש המטופל-ידיים

.כרית /תמיכת ברך

אגודל –מעלות ומונחת על הלהב 45כאשר היד פתוחה ב -ידיים

פונה אל השמיים

של  הטייהעם , כאשר המטופל מעל ראש המטופל -עורף/צוואר

השענות בושי לכל אורך המצח ועד לחוליית  הטייהללא /הצוואר

C7הצוואר 

רגליים

השענות ברך בטכניקת משיכה דחיפה-ירך אחורית

מעוגנת באמצעות , רגל מטופל כפופה ועומדת על המזרון-שוק

אצבעות תוך כדי משיכה קלה  8השענות , ברכי המטופל

.אחורנית

יד אם בקרסול, ישרה על המזרוןמונחתצכאשר היא -כף הרגל .

הלהב הלטרלילצידיבושי 

כליות  



מרידיאן שלפוחית השתןמרידיאן  הכליותמנח

ירך אחורית  -על גבי הרגל הכפופה-רגלייםצידי

בושי  /לטרלית בעזרת כף יד

מרפק , לטרלית לשריר הזוקפים, גב-טורסו

–בושי  או כף יד מלאה כאשר המטופל /אחורי

נשען יותר קדימה אל מזרון

כך , המטופללצידימטפל בעמידת גיבור -ידיים

השענות סחיטה . היד מונחת מעבר לירך העומדת

ובושי לאורך האמה. של הזרוע

על גבי הרגל הכפופה-רגליים

השענות ברך-ירך

בושי במרכז התאומים/כף יד-שוק

בושי לאורך הלהב הלטרלית-כף רגל

החוליותלצידיסחיטה של העורף והשענות בושי -עורףאמה לאורך הגב והזוקפים/השענות כף יד-טורסוישיבה

אמה לאורך הגב והזוקפים/השענות כף יד-טורסו

כליות  



זן  זא•

תרגילים•

עבודה על מסלול הכליות הקלאסי והכליות הנוסף •

מעשי


