
 תיאוריה ויישומים ברפואה הסינית

C כל הזכויות שמורות למכללת אדמה לרפואה טבעית 



 הכתביםי "הינה  עפ, הטאואת  המתעדתההיסטוריה •

 .לערךשנים  2500מלפני    

 

 ?יותראנחנו מניחים כי היו כתבים עתיקים מדוע •

 

 ,  רפואה הסיניתיש עדויות לקיומה של , שנמצאובכתבים •

 ,שנים 3000 – 2500עוד מלפני ידועה שהייתה    

 .מלפני כןאין עדויות כתובות שנמצאו אך    

 

 :היסטוריה



 הן אותה האחתבת זמננו בעבר וזו הרפואה הסינית •

 

הוא היה יכול  , הקדומהאם היה קם לתחייה היום מרפא סיני מהתקופה •
 לחזור לעבוד ברגע אחד

 

 ?למה•
         

 .נשמר וגלוי עד היום, אזשהיה ידוע משום שמה  •

 

 :היסטוריה



 פשוטההתשובה מאוד 
 קי/ י'צ= אנרגיה כולם מדברים על אותה •

 

  התייחסות לדם יש את אותה •

 

 איברים  מדברים על אותם •

 

 בגוף האדםמערכות תפקודי מספרים על אותם •

 

 המרידיאנים= ערוצי אנרגיה מתארים את אותם •

 ?ומה הסיבה לכך



 למזרחית  המערבית בין רפואה , כזההתיעוד הראשוני שידוע לנו על מפגש •

 אמריקאית  עם משלחת מחקר , לסין הגיע, כאשר הנשיא ניקסון היה    

 .הפנדהאת היכחדותם של דובי במטרה לחקור    

 

   בדלקת  המשלחת חלה אחד מחברי , בסיןהשהיה והמחקר במהלך    

 .ניתוחחייב לעבור והיה ( תוספתן ) אפנדיקס   

 סיני שם נתבקש להחליט האם לעשות אתח "הניתוח הוא עבר בביאת    

 .הניתוח בהרדמה או בדיקור   

 .הניתוח תועד במצלמה ועבר בהצלחה, הוא בחר בדיקור   

 :היסטוריה



ואף שיתפו אותה  , מאז החלו אנשי הרפואה המערבית לחקור וללמוד את הרפואה הסינית •
 .  במחקרים רפואיים מערביים 

 

 ,  לו מחקרים שונים מקדימיםשהיו ,  על סרטן השדבאחד המחקרים למשל •

 כבעלי יכולת לטיפול בסרטן השד   אשר נבדקו , למחקרגורמי רפואה  4נלקחו   

 

 הסינית  הרפואה היה רפואה אלו מגורמי  אחד  •

 ההצלחה הטובה ביותר בטיפול  נרשמה שלה •

 .  הצלחה  95% –למעלה מ       •

 

 אשר התפרסמה, המערבנוספת של הרפואה הסינית לרפואת  חשיפהזה היווה בעצם •

 .בעולם כולו   

 :היסטוריה



הנוטה התרבות הסינית הרפואה הסינית נשתמרה כל כך טוב בזכות •
 לשמרנות אדוקה

 

גם  אלא , פ"בערק הועברה שהיא לא הוא ביותר בשימורה החשוב  אולם•
 .  בכתובים

 

 ,משישעל סלעים ענקיים  נחקקוכתבים ידועים אלו •

 .בסיןהאסורה בעיר למצוא עד ימינו אותם אפשר  

 

 :היסטוריה



היהודית שהתפתחה  לרפואה הקבלית דומה עד מאד הרפואה הסינית •
 .התקופהפחות או יותר באותה 

 

 הבדל ברורשקיים אלא 

 בסין  שמרו את סודות הרפואה הזאת וידיעותיה רק הסינים 

 

 לעומת היהודים שהתפזרו בכל העולם 

 

כשם  אצל היהודים , דורשהקבלית  לא הונחלה לכל ובנוסף הרפואה 
 .שהרפואה הסינית הייתה זמינה לסינים

 

 :היסטוריה



 לרפואה הסינית  הבסיס את בעצם מהווה הפילוסופיה הסינית •

 

 המודרנית  כרפואה מדעית אינה היא •

 

 .והתבוננותהתנסות או ניסוי וטעייה על בסיס " נחקרה"רפואה שאלא  

 

 :הפילוסופיה הסינית



 מבוססת על כתביהם של הפילוסופים•

 CONFUSIUS - קונפיציוס•

    LAO TZE - ה'צולאו •

 

 .  הסיניתהפילוסופיה לאבות הם נחשבים •

 

 .הטאואיזם אבי - ה'צולאו  הקונפוציואיזיםהיה אבי  - קונפיציוס•

  

 שניהם חיו באותה התקופה•

 

 :הפילוסופיה הסינית



 פילוסופית חיים דיבר על •

 ,  ומובנתאו דרך חיים נוקשה •

 

 בחיי היומיום  , נוקשיםודפוסי התנהגות  נורמותהוא דיבר על •

 

 :כתבהוא •

 עלינו לחיות את החיים  איך •

  מקובל לעשות ומה לא  מה •

 ו "איך עלינו להתנהג וכ•

 :קונפיציוס



 :התנהגויותחמש דיבר על חמש מערכות יחסים או 

 

 לחברובין האדם . 1

 לאשתובין האדם . 2

 לאחיובין האדם . 3

 להוריובין האדם . 4

 לשלטון   –בין האדם לממסד . 5

 :קונפיציוס



 ישרים   כקווים דיבר על ההתנהגות   קונפיציוס•

 

 של התנהגות  נוקשים ומוכתבים על כללים דיבר הוא •

 

 הכול מובנה וידוע, דעתאין כל מקום לחשיבה או שיקול •

 

ולהתקיים לאורך זמן בצורה  להתנהל החברה יכולה , כךרק •
 טובה ויעילה 

 :היסטוריה



 

 ( הדאואיזיםאו )  טאואיזיםהנחשב לאבי  ה'צלאו •

 

 

 .ביותראו הזקן הראשון והמקובל העליון הוא נחשב למאסטר •

 

 

איש מרכזי  , מוכר בקהילה ובממסד, מכובד, ידועהיה  ה'צלאו •
 .וכיבדובחיי הקהילה שכולם אהבו 

 

 :ה'צלאו 



 :הספרכותב את  ה'צלאו •

 

    TAO TE CHING – ינג'צ טהטאו 
 

 "הדרך וכוחה"שפירושו 

 

 אחרשיר מבטא רעיון כל כאשר כאוסף שירים הספר נכתב •

 ה'צלאו של היקום על פי   

 :ה'צלאו 



 את  , שכתבבכל השירים מבטא בגדול  – ה'צלאו •

 :  יחסי הגומלין  –האינטראקציות 

 של האדם עם עצמו   •

 הסביבה  של האדם עם  •

 והארץהשמיים של האדם עם  •

 

 לסביבהשקיים בין האדם האיזון העדין דיבר על  ה'צלאו •

 ו "הצבעים וכ, השנהעונות , המזון, האקליםלמשל כמו   

 :זו הדרך, הטאו



 שלוהדרך  –בעצם לכל אחד יש את הטאו שלו •
 

 ,  מאווים והם הטאו שלו, רצונות, לכל אחד יש תשוקות•

 הדרך שלו אשר בה הוא הולך   

בינו לבין עצמו ובינו  איזון התוך כדי שמירת , שלובדרך על האדם ללכת •
 הרמוניה   עליו ליצור –לבין הסביבה 

האישית של   אינטואיציהבעצם מתוך הנובעת , האישיתידיעת הדרך •
  מתוך האני הפנימי שלו  , האדם

 

 .הטאו שלו  –הדרך שלו זו 

 :הטאו



 בסינית" טאו( "בערך)כך כותבים •
 הסימן מבטא את האינסופיות של הטאו   

 המשכיות מתמדת  , אינסופיתזאת זרימה 
 וכל אחד מוצא בה את הטאו שלו

 ...אם נפרק את הסימון הכתוב נקבל 

 :טאו



 או שתי דרכים לחיות  , הביאו שתי תורות

 שנראות כשתי דרכים הפוכות זו מזו  

 

 הדברלא כך אבל 

 זוהן משלימות זו את משום שבעצם 

 

   קונפיציוסהנוקשים של הקווים 

 ו'וכהסביבה , הקהילה, האדםכבוד מבטאים בעצם את 

 

 שביניהםנותן לנו את האיזון ההרמוני  ה'צולאו 

 .חייםעצמנו עם הסביבה שבה אנו האיזון שלנו 

 

 :ה'צולאו  קונפיציוס



 ,  לנפשבין הגוף , לפנימיקשר בין החיצוני שקיים הסינים מנסים להגיד •
 שהכול אפשרי ביקום     

 
 :הקשרמבטא את הטאו •

 
 בין האחד לכלל  •

 
 בין האחד לעצמו•

 
 לכלל  הכלל ובין •
 
 .בטבעלבין עצמו ולסביבתו , כאדםבין האדם מבטא את הקשר  הסמל•

 

 ?ומה הקשר בין הסימן הכתוב לבין הטאו



 :ציטוט•

 ,  הינו הדרך להבנת העולם הטאו"
 .  שבבריאה המיסתוריותלהבנת מפתח 

 

 דרך להשגת הרמוניה  הוא הטאו 
 .לקייםומה שמעבר " הקייםהעולם "בין 

 

 עיצוב דרכי האדמה י "ע
 (המשולים להתנהגות שלנו )

 "העולם האחרקשר ישיר ומוחלט עם דרישות ייווצר 

 

 :הטאו



 הקיימים בטבע  המחזוריםכל •

    

 ,  מחזור השמש והירח, וחורףקיץ , יום ולילה)   

 (  ו"וכעונות השנה , המיםמחזור                                     

 

 ,  בתוכםהמאפשרים שילובו של האדם  הם•

 בכדי שיוכל להתקיים                                              

 :הטאו



 :ציטוט מתוך הטאו•

 

 הדרך היא בעצם ההבנה שיש לנהל את החיים  "

 ,  החלטותקשב פנימי ולא מתוך מתוך 

 המשתנהמתוך ריקוד עם המציאות אלא , שונותתיאוריות או 

 "  לההקשבה בלתי פוסקת ומתוך 

                                                      

 .הטבעבדרך וטקסים אלא פולחן , בדתותהטאו לא מאמין •

 

 :הטאו



את היקום וגורמת לו אנרגיה שמניעה הטאו מסביר שיש •
 .  הטבעזהו כוח  ,הזמןכל  להשתנות

 
 
ומאפשרת את המחזוריות הזורמת האנרגיה השמימית זוהי •

 .  שבטבע
 
הוא מושפע מאותן אנרגיות  והאדם הוא חלק מהטבע מאחר •

 שמימיות באותה הצורה  
 
 המחזוריות שבטבע משפיעה על האדם  כלומר •

 :הטאו



 הגדול - המקרובתוך , הקטן - מיקרוהוא האדם  •

 

 המקרוקוסמוסמאותן אנרגיות אשר משפיעות על אנו מושפעים  •

 

 (אחד הם ) . היקוםהאדם הוא כמו  גוף •

 

 והאדם מתבטא ביקום, האדםמתבטא בגוף היקום  •

 

 :הטאו



 
 :והפילוסופים הסינים שמו לב כי מדובר בשני היבטים ה'צלאו 

 
 מחזורי  , שמימי, רוחני: היבט ראשון1.
 

 מעשי יותר של החיים  , ארצי: שניהיבט .   2      

 

 :שבין שני ההיבטים אומר אחר לקשר הסבר סיני 
 

 :וארץהאדם נמצא בין שמיים •
 

•HAVEN   -         שמיים    -  H 
•MAN      -         אדם      - M 
•EARTH    -          ארץ    -   E 

 

 (רוחני שמימי והשני מעשיאחד )צירים האדם והארץ סובבים בשני , השמיים•

 

 :הטאו



 השמיים מקרינים לאדמה ויוצרים את האדם: היצירהציר •

 

 .והארץהאדם מושפע מהשמיים והארץ והוא משפיע גם על השמיים : שניציר •

 

 ספר התמורות והשנויים המבטא את שני הצירים   -   I CHING –יש ספר הנקרא ה  •

 קווים  3(     טריאגרמותמורכב משני )   •

 

 שמבטאים את השינויים שביקום  ( שישה קווים )  הקסוגרמות 64 –ספר זה מורכב מ •

 
 ב

 :הטאו


