
+ תרגילי בסיס 

פרטני לב מעי דק 

קאטה שכיבה על הבטן 

KID/BLמרידיאנים22-27תמונות 

,  חיבור–יד אם יד בן 

תחושת קי

5שיעור 



מרידיאן שלפוחית השתן
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(נקודות 67) איבר יאנג   : פרטים •
המים: יסוד •
17:00עד 15:00: שעות השיא •
כליות: בן זוג •

:מסלול המרידיאן •
בעורף צוואר  יורד,קודקוד,עולה למצח , הפנימי של העין בקנטוסמתחיל •

,צמוד לאטלס10' עד נק, פוסטריורית
(  11-30),בקו ישר הסאקרוםעד על צון1.5יורד לאורך עמוד השדרה •
חוצה  ,לקוקסיסממשיך ( 34–31)מלמעלה למטה הסאקרוםעל חורי חוזר•

,  (36)את הישבן עד לקו ישבן אמצעי תחתון 
(.40)ממשיך עד לאחורי הברך •
צון3ש בקו "מעמוד שדרה ויורד לאורך עצון3המדיאליתלסקאפולהחוזר •

( 52עד 41.)
ויורד משם בקו ישר בירך אחורית עד אחורי הברך  GB30חוצה את הישבן ב •
(  60)לאטראלימלאולוס, ( 57)ממשיך במרכז התאומים עד •
(67)עד אצבע קטנה ,5מטאטרסליתממשיך בעצם •

BL:מרידיאן שלפוחית השתן 
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FUיאנג BLבן זוג של ,  ZANG: איבר יין :  הכליות •
1900עד 1700:יסוד מים   שעה •

שורש החיים הבסיס ליין ויאנג•

:המסלול
עליה  , סיבוב מקומי שם , קרסול בין עצם הקרסול לגיד אכילס ,עצם הקשת , כף רגל 

בין הגידים הפנימיים ומשם בקו ישר על הירך  , בצד השוק עד למפרק ברך פנימית 
.מתחת למפסעה ועליה בבטן

:תפקידים •

ולכן אחראיות על גדילה התפתחות פריון( ינג'ג)מאחסנות את התמצית . 1•

מייצרות מח עצם ושולטות בעצמות. 2•

הנעה והובלה, שולטות במשק המים . 3•

הראות' מעגנות את צי. 4•

נפתחות לאוזניים. 5•

מתבטאות בשיער הראש. 6•

שולטות בפתחים תחתונים. 7•

ומוטיבציה, הצבת מטרות , כוח הרצון = ZHIמשכן ה . 8•

המאוחסן בין הכליות  , והויטאליותשער החיות = מינג מן .9•

ברגל נגדית LIVכמו ( 2, על ירך המטפל ( 1: מנח המרידיאן •

מרידיאן הכליות  



זן  זא

"שורש"מדיטציית 

בסיסימרידיאניםתרגילי 

תרגיל ראות  

תרגיל מעי גס 

תרגיל קיבה

תרגיל טחול

5שיעור 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%98%D7%A6%D7%99%D7%94


:מרידיאן הלב 
ידיים  , בישיבה מזרחית 

במותניים גב תחתון 
כאשר כוח  , ונפילה לאחור 

( המקופלות )הרגליים 
מושך בנפילה לאחור על 

.הגב 

:מרידיאן מעי דק 
הרמת רגל , בישיבה מזרחית 

אחת תוך כדי ישיבה 
על הרגל , מזרחית 

, השנייה בקיפול קל 
הרמת יד מעלה ולאחורי  

הגב בין השכמות

תרגיל פרטני לב מעי דק



, שתי ידיים על מרידיאן אחד במרחק מה •

, העברת משקל מיד ליד •

, לבסוף התייצבות במשקל שווה בשתי האזורים •
...להרגיש באיזה עומק נמצא הקי

כאשר מרגיש שתי ידיים כאחד  •

, מטופל מדווח על הרגשתו שתי הידיים כאחת •

אפשר לצמצם מרחק למינימום ואז להתרחק  •
בהדרגה

תרגול חוזר –שתי ידיים כאחד 



בעמידה אחד מול השני  •

יד לפנים ואחיזה בכף ידי החבר•

אחד דוחף קדימה את היד אחד מקבל ולהיפך•

....למשך דקה או שתיים בעניים פקוחות•

,  מפסיקים תנועה נשארים עם הידיים קדימה , אחר כך •
.....בעניים עצומות 

....בדמיון ממשיכים את התנועה •

..  האם קיימת המשך התנועה , איך מרגיש •

....זאת תחושת הקי •

תרגיל תחושת קי  



,  העברת משקל מיד ליד –שימוש ביד אם ויד בן •
וחידוד התחושה בין  , התייצבות במשקל שווה 

הידיים

למרחב הטיפולי  , לקי , למטופל –תחושת החיבור •

,  להרגיש באיזה עומק נמצא הקי –תחושת הקי •
בורח  / דוחף החוצה , רגוע / רוטט , עמוק  / שטחי 
........פנימה 

דגשים בתרגול



תמונהפירוטשלב

מטופל שוכב על הבטן  –קאטה גב

דגשים

ישיבת סיזה לצד מטופלחיבור11.

.  כך שיד ימין שלנו קרובה אל גופו אנו יושבים לצדו של המטופל 

.  הירך שלנו נוגעת בצד הגוף שלו האגן שלנו בקו האגן שלו 

נושמים כמה נשימות עמוקות מתעוררים למצב כפי  ,עוצמים את עיננו 

.  שהוא ומשלימים עימו  

מקשיבים  , מניחים את יד ימין בגב התחתון ואת יד שמאל בין השכמות 

.מלטפים מעט , לתגובת הגוף , לנשימה 

אל מטפל על הברכיים רוקינג12.

,  מול המטופל

יצירת נענוע מתוך עבודת  

הארה

:במתיחה שני שלבים ...מתיחות לגב תמונות בהמשך :מתיחות13.

זו מזו  הרחקת הידיים .  א

על פני השטח עד מצב 

ביטול  גמישות של העור

כניסה עם הגוף בין  . ב

.  הידיים 



אורכיות-מתיחות14.

מתיחות לאורך שרירי  

עמוד השדרה משני צדדיו

:בשני אופנים

מרחק קצר  : מתיחה קצרה

ג קו  "יד אם ע, בין ידיי מטופל

,הסקרום

הגדלת : מתיחה ארוכה

המרחק בין הידיים

:מתיחות אלכסוניות15.

מתיחות אלכסוניות בין  

קצה השכמה לעצם האגן  

הנגדית 

,  ידיים באלכסון

גב  /ג קו המותן"יד אחת ע

,  תחתון

ג השכמה  "יד שנייה באלכסון ע

הנגדית

-מתיחה אלכסונית  ארוכה16.

עד לקרסול

עם  ) מתיחה בין הקרסול 

הנגדית ולאגן  לשכמה( הרגל 

לבצע בשני צדדי  , באותו צד 

הגוף



BLמסלול 17.

עבודה על זוקפי הגב 18.

מסלול מרידיאן -

כף יד – BL-ה

מלאה

(ש"צון מע1.5כ )

:צד רחוק:  צד קרוב

יד בן נשענת  , ג הסאקרום"יד אם ע

לאורך הזוקף הרחוק

:צד קרוב

יד הבן  , יד אם מונחת באותו האופן

אצבעות פונות אל  )מונחת הפוכה 

ונשענת על הזוקף הקרוב  (המטפל

אלינו

, בושי , עבודת אגודלים תוספת

צד רחוק וצד קרוב 

אפשר מעל הראש או בסיזה גבוהה  

מצד המטופל  

ג צד  "השענות אמה ע19.

רחוק

(:ש"צון מע3-כ)

ניתן להישען כאשר יד  

,כף יד= האם גבוהה

מרפק  = יד האם נמוכה

אחורי

ג שכמה  "יד אם מונחת ע

יד הבן נשענת בעזרת  ,רחוקה

האמה על החלק הלאטרלי של  

הזוקף הרחוק



השענות אמה על  110.

הצד  הקרוב

לצידי  , מטפל יושב עם רגל גבוהה

ג  "יד אם מונחת ע, מטופל

יד בן נשענת על צידי  , השכמה

את יד הבן יש להניח כאשר  -הגב

היא כפופה ופונה לכיוון המטפל

קו  -ש"השענות לאורך ע111.

מרכזי

(GV)

,  ג הסקרום"יד אם נשענת ע

,יד בן נשענת מלמעלה למטה

יד האם נשענת  –כ החלפה "אח

יד הבן יורדת לאורך  , בין השכמות

ש"מרכז ע

השענות פרפר לאורך 112.

ש"ע

עד כאן 

,  עמידה גבוהה לצידי המטופל

בצורת  "כפות ידיים נשענות 

לאורך הזוקפים, "פרפר



על  " צלב"השענות 113.

גבי קו מרכזי

כאשר יד בן מונחת בצלב על גבי  

ש  "השענות על מרכז ע, יד האם

ולאורך הגב

מטפל מתמקם מעל ראשו של  מעבר אל  גב עליון114.

חולצה מוקפדת בתוך  , סיזה, המטופל

המכנס

מעבר בהליכת סמוראי  

הליכת פיל לאורך  115.

ידיים/גב עליון 

השענות כף יד  , ממרכז גב עליון

עד לקצות  " הליכת פיל", מלאה

האצבעות של הידיים

השענות אמה  116.

לאורך גב עליון

יד בן  , ג שמכה נגדית"יד אם ע

ג זוקפים"נשענת עם אמה ע



הורדה של הידיים לצידי  117.

הגוף

השענות אמה  לאורך  118.

+ מסביב לשכמה , זוקפים

גיהוץ

רק שהפעם ידי  , אותה הטכניקה

.המטופל לצידי הגוף

ג  "יד אם ע, השענות עם האמה

שכמה נגדית

-"הליכת פיל"חזרה על 119.

לאורך הגב  והידיים

ש           "החלקה לאורך ע120.

נענוע+ 

ידיי מטפל  , בישיבת סיזה נמוכה

עד  , נמתחות לאורך הגב

למתיחה של חוליות הגב 

ואז נענוע, התחתון

סוף



,  כתפיים121.

שכמה וגפה 

עליונה

רוטציה של  122.

הכתף

אחת מעליה ושנייה  )ידיים חובקות את הכתף 

בעזרת תנועה של כל הגוף נניע את  , (תחתיה

הכתף בסיבוב

טלטול היד  123.

והרמה שלה  

על הגב

.מטפל עובר לשבת לצידי המטופל

יד אם אוחזת מתחת כתף יד בת אוחזת באזור 

מטלטלים את היד עד שנרגיש כי היא  , האמה

ואז נרים את היד כפופה על גבי  , רפויה לגמרי

כך שהיא חושפת את גבולות השכמה-הגב

רוטציות  124.

של  

השכמה

,מטפל ישוב סיזה עם רגל חיצונית עומדת

.הרגל הפנימית תומכת צמוד לגוף המטופל

יד אם אוחזת מתחת לכתף ודואגת שהיא  

.רפויה

בעזרת תנועה של  . יד בת חובקת את השכמה

-ניצור רוטציה לפתיחה של הכתף -כל הגוף

.שכמה



מתיחות של  125.

השכמה

יד , יד אם מתחת לכתף-אותה ישיבהמתיחה אורכית 

והשענות  , בת מתחת לקו השכמה

תוך  -אחורנית של המטפל לכדי מתיחה

כדי נשיפה

כניסת אצבעות  126.

אל מתחת  

לשכמה

תוך כדי סיבוב של  , באותה הישיבה

אצבעות לתוך  4כניסה של , השכמה 

."טכניקת משיכה דחיפה"-השכמה

חזרה על רוטציות127.

כל המהלך לכתף שנייה  



:סגנון שני-עבודה על השכמה128.

חלק ב של השיעור

ניתן לשלב בין שתי הטכניקות  

או לבחור את המנח הנכון יותר  

עבור המטופל

מעבר  129.

לישיבה אל  

מול השכמה

ג  "כתף המטופל מונחת ע

המטפל , ברכי המטפל

פונה אל מול זווית השכמה  

של המטופל



השענות אמה  130.

סביב השכמה

יד אם סביב החלק העליון של  

יד הבן עוטפת את  , השכמה

,  החלק התחתון בעזרת האמה

וחזרה על  , החלפה בין הידיים

הטכניקה בחלק העליון של  

השכמה

מרפקים לתוך  131.

השכמה

כניסת מרפק ,מטפל סיזה נמוכה

אחורי לתוך השכמה והרמה עדינה  

.  של השכמה

הרמת השכמה  132.

עם אצבעות

אוחז בעדינות  , מטפל סיזה נמוכה

בשולי השכמה ומרימם תוך כדי  

מתיחה עדינה אחורנית

מעבר אל  133.

השכמה השנייה

....חזרה על אותם שלבים



(פתקים לטכניקה :  )איכות הטכניקה והמגע •

,  מטופל שוכב •

למשל אגודלים  , מטפל משתמש בטכניקה מסוימת  •
אמה וכדומה  , בושי , כף יד , 

מזהה את הטכניקה ומעביר משוב על , מטופל •
או על איכות המגע / הטכניקה ו 

שמספר מה לא היה , אפשר להוסיף שלישי צופה •
..... (, מיקוד , השענות , תנועה )בסדר 

טכניקות הטיפול–תרגול בזוגות 


