
10שיעור מספר 

C כל הזכויות שמורות למכללת אדמה לרפואה טבעית



הטמעה והזנה-באמבה 3שלב•

•

מעי דק ולב: המרידיאניםהאיברים האש: היסוד •

•

עיכלה ופירקה את , והשיגה לעצמה את המזון , הצורך וסיפקה אותו לאחר שהאמבה גילתה את •

,  המזון  והפכה אותו לחלק ממנה

.ממנו את כל הטובלהטמיע אותו ולמצותעכשיו הגיע הזמן •

הלב



והטובים אל כל תאי  החלקים המומרים לשלוח את ,קשור ליכולת שלנו לבצע המרה יסוד האש •

.להפגין את הרגשות החוצההיכולת שלנו , לגדול מתוך חוויות ולהעצים את האני ,  הגוף 

•

SHEN-ל –אותו למה שאני והופכים , הלב והמעי הדק מספיגים את המזון שהתקבל מהאדמה •

•

,  וכדומה , רגשות , מודעות , רשמיםהלב והמעי הדק מספיגים גם •

של האנרגיה לכל הגוף תנועה פנימה י "זאת ע•

הלב 



, הערה של האדםהתודעה וההכרה שהיא , SHEN-ה: לב הוא –של האש האספקט הנפשי •

•

,  עם לב רחב ,  נקייה ( תודעה) mindהוא הטוהר שמאפשר לאדם להתהלך עם SHEN–ה •

,  אל הסובבים אותו וחמלהאמפטיהבעל 

•

במהלך חיי  מכל שינוי מתערערתמוסטת  או לאהנפשית אשר  הוא היציבות SHEN–ה •

.האדם 

הלב



את התהליכים  המבשלתהאש היא )ליצור שינויים בחייםהאש מאפשרת לנו •

,(אך לא להשתנות כל הזמן ללא ציר מרכזי , וגורמת להם להבשיל כראוי 

•

,ולקחת אותם הלאהלהטמיע הבנות ותובנות האש גורמת לאדם •

,  בין האיברים וחלקי הגוף ושילובאינטגרציהליצור •

..אשר הוא גדול מסכום חלקיולתוצר הסופי ולהביא את האדם •

הלב



מוחקת את  התבניות הישנות לטובת תבניות חדשות האש , הרס ובניה מחדש ,  שינוי ועיבוד –טרנספורמציה . 1•

,  מוצלחות יותר

•

המסופק עם ,יותרלהפיק מהם חומר טהור ואיכותי מ "ע,  את חומרי הזנה שהתקבלו ונכנסו לגוף האש מפרקת . 2•

מהות לחלקי הגוף השונים 

•

, הבר מצווה ,  טקסי המעבר בחיים העוברים עלינו בחיים  כמו למשל האש אחראית על כל המעברים והשינויים .3•

ו  "וכ, הלוויה , חתונה

,  טקס הזה זן לפני תחילת הטיפולים , תפילת המזון , תחילת וסוף טיפול : יומיים כמו -וכן  טקסים פרטיים יום •

’וכו

:יסוד תפקודי ה



נתחיל אותו  ונסיים אותו  , שנרצה לתת לו משמעות ונפח גדול יותר, לכל מפגש בחיים : הערה•

שינפוך בו משמעות  , בטקס צנוע 

•

,  שאחראי ליצירת והבשלת תהליכים רבים, יסוד האש  שולט על החום בגוף . 4•

... (גמגום למשל הוא הפרעה בלב ) ,האש שולטת על הלשון . 5•

(חזק וטוב  SHENהברק והאור בעניים מעיד על ),האש באה לביטוי בעיניים . 6•

.ועל הפצת הדם בכלי הדם, הרגשות, האש  שולטת על הלב . 7•

תפקידי היסוד



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

.י מודל האמבה "עפ3שהוא  שלב , והמעי הדק 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 



יטסו'הגמול באיבר והיבטיו הנפשיים והפיזיולוגים אל מצבי הקיו אפרט את •

באיברים אחרים שמשפיעים על הקיו בלב   

•

:  ? כיצד יראה לנו האדם  : כשמרידיאן הלב בקיו •

,  במהותו ובמרכזיותו חש חוסר יציבות האדם •

כלפי הסביבה  יגרום לתגובה לא הולמת הדבר •

טסו'וגיקיו 



כשמרידיאן הלב בקיו: סימפטומים נפשיים •

,  מתח עודף , נפשית עייפות, לאחר משבר סחיטה רגשית •

,ומתח עצבי המשפיעים על התיאבון חרדה מתמשכת •

,  ואובדן זיכרון שכחה , חוסר מנוחה וחוסר יכולת להירגע •

,  ביישןבקלות או נחרד, פרנואידנטייה להיות •

חוסר ריכוז , מתח בלשון •

טסו'וגיקיו 



כשמרידיאן הלב בקיו: סימפטומים פיזיולוגים •

,  בחזה במקלעת השמש תחושת מתח וכאב וכיווץ •

,  עצבנית קיבה, לב הלמות, בטן חולשת שרירי •

,  לבנה עבה מכוסה בשכבה לשון•

,  בידיים קשיות, שזיף תקוע בגרון תחושת •

ואודם בעניים  צריבה , לעייפותנטייה •

וגיטסוקיו 



יטסו'בגכשמרידיאן הלב : סימפטומים נפשיים •

,  עייפות כרונית , ניסיון לגבור על חרדות וחוסר מנוחה , מתח ונוקשות כרונית בחזה •

יתר  צחוק, צימאון, לגמגוםנטייה •

•

יטסו'בגכשמרידיאן הלב : סימפטומים פיזיולוגים •

, וכווץ בחזה גוף נוקשה , באזור מקלעת השמש בליטה, בגרון מכחכח, תחושת משיכה בלשון •

,  תשוקה למשקאות קרים , חום בקיבה , הזעת יתר ספונטאנית , זיעה בכפות ידיים , היסטריה

.הלמות לב 

וגיטסוקיו 



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

.בהתאמה במרידיאניםבטיפול נאזן שניהם 

•

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

ולהניעו לצאת  למודעות של המטופל י העלאת המצב "את המצב עלשנותוננסה 

מהמצב הנוכחי המשפיע עליו ולתקנו  

הטיפול  



:הלב  
:אבחוןאיזור

בקצה התחתון של  -בהארה

צידיובין שני הסטרנום

הצלעות

חוליות איזורסביב -בגבT4-6

מתחיל במרכז בעקב בכף  1.

.הרגל

למלאולסעולה לטרלית 2.

צמוד לגיד ולעצם  , המדאלי

.הקלקנאוס

לשריר  מדאליתזורם בשוק 3.

התאומים

,  BL-למסלול המדיאליתבירך 4.

של  המדיאליעל הגבול 

ועד  semitendenosous:שריר

.לתחתית הישבן

,  האבחוןמאיזוריוצא , בחזה5.

ועולה על גבי גבולות 

-עד למרווח הבין, הסטרנום

.3-צלעי ה

סוטה בצורת קשת לכיוון 1.

.בית השחי/האקסילה

.עובר מתחת לעצם הלסת2.

בין השריר הדו ראשי  -בזרוע3.

.בחלק הייני-לתלת ראשי

האפיקונדיילבין -במרפק4.

בצד  )-לקפל המרפקהמדיאלי

(האולנרי

עד  , האולנריבגבול -באמה5.

רדיאלית  -לשורש כף היד

.לגיד

.#5מסתיים בקצה אצבע מס 6.



:הלב  
מרידיאן המעי הדקמרידיאן הלבמנח

המדאליעל גבי הרגל הרחוקה בחלק -רגלייםאחורי

כף יד/השענות בושי, ירך-השוק-לאורך העקב

בושי עד למרכז /כף יד/אם באמה, ש"על החלק הרחוק מע-גב

הישבן

מתיחה כאשר הרגל כפופה על גבי  -רגלייםקדמי

הירך הנגדית

להב כך /בושי, מרווח בין צלעי, בית חזה-טורסו

היד

השענות,המטופלמטפל יושב מעל ראש -פנים

השענות קלה  , אצבעות בתחתית הלסת8של 

אחורנית 

כאשר היד כפופה מעל ראש המטופל-ידיים

-ידיים

מטפל עומד עמידת גיבור לצד המטופל ועד מעל -אמה

בושי  /השענות כף יד. כף היד מונחת על ברך המטופל, ראשו

תוך כדי מתיחה קלה

כאשר הזרוע כפופה אל הכתף הנגדית השענות כף -זרוע

בושי בטכניקת משיכה דחיפה/יד

כאשר הראש מוטה מעט הצידה לחשיפת המסלול עד  -צוואר

הזיגומטיתהעצם 

השענות  , כאשר הרגל כפופה אל המרכז השוק הנגדי-רגליים

על הרגל הקרובה כאשר היא / בושי על הרגל הנגדית/כף יד

.נתמכת בברך המטפל



:הלב  
מרידיאן המעי הדקמרידיאן הלבמנח

-רגלייםצידי

של המדיאלילאורך הרגל הישרה בחלק 

ירך/השוק

-ידיים

כאשר המטפל עומד עמידת גיבור לצד ומעט מעל -אמה

מעוגנת  על גבי ברך המטופלףכף היד , ראש המטופל

.בושי תוך כדי מתיחה עדינה/השענות כף יד, המטפל

האמה , מטפל מניח ברך בשקע המותן של המטופל-זרוע

השענות כף . מונחת על ברכו וכף היד  פונה אל השמיים

אמה/יד

עם  , ועד מרכז הישבן, על החלק הלטרלי של הגב-טורסו

מרפק אחורי/אמה

מתיחה של היד כאשר היא כפופה מעל ראש  ישיבה

המטופל

.מתיחה של היד כאשר היא כפופה אל מעבר הכתף הנגדית

יד , השענות לאורך החלק הלטרלי של הגב בעזרת אמה-טורסו

האם תומכת בכתף נגדית



פרטניים+ תרגילים + זה זן •

עבודה+ מסלול קלאסי ונוסף + מרידיאן הלב •

וטיפול בהתאמה......................... י "תרגול אבחון עפ•

•

:שיעורי בית •

פתולוגיות וסימפטומים  , מאפיינים –להכין עבודה על יסוד האש •

:מעשי 


