
תרגילי בסיס •

פרטני קיבה טחול+ מעי גס , ראות •

11-21שכיבה על הבטן תמונות קאטה•

KID/BLמרידיאניםתרגול + •

, תחושת קי –המשכיוית/ השענות אנכית : דגשים •

בקאטהמתי ממשיכים לתנועה הבאה •

הרגשת שתי ידיים כאחת•

4שיעור 



מרידיאן שלפוחית השתן

112עמוד 

להקריא



(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 



בשכיבה על הבטןרגל ישרה: מנח המרידיאן 

מוציא אותם  ' י טרנספורמציית צי"מקבל נוזלים עכורים מאחסן אותם וע•
הנוזלים הטהורים עולים ללחלח את העור והשרירים.  החוצה•
יוצר גירוי ושליטה במערכת העצבים והפעילות הרצונית•
KID YANG: מתקבל מה , והחום להוצאה הפסולת ' הצי•
מסלולו הארוך והייחודי מקשר אותו לסימפטומים רבים בגלל מעברי הקי  •
במרידיאן  •
ועוד, נוקשות עמוד שדרה , כאבי עורף צוואר , מטפל בבעיות מתח •
מיקוד בגב יטפל בבעיות פיסיות ונפשיות בגלל נקודות האסוציאציה שעליו•
לצד (  הפניית הגב ומנוסה )קשור בפחד  ( ביסוד המים)ביחד עם הכליות •
כוח רצון והתמדה  •
יטפל בבעיות תשישות ועייפות  •

BL-תפקידים 



:הערות ותוספות לתפקידים •

(shuנקודות )באספקט הפיזי ' הנעת דם וצי, מתייחס לאיברים צון1.5קו •

.מתייחס להיבטים הרגשיים נפשיים של האיברים צון3קו •

•BL 11- רוח = הן הנקודות להתקררות C7מול צון3בקו SI 14, צון1.5בקו 12
חיצונית

•BL חיצוני כי הוא החיצוני והשטחי ביותר וגם עשוי  מפתוגןהוא הראשון להיפגע
להיפגע מרוח פנימית העולה לראש  

כיוון שהוא עשוי להיפגע מרוח פנימית או חיצונית הנקודות על המרידיאן יסלקו רוח  •
פנימית וחיצונית

המוח ודיסהרמוניה נפשית, נקודות בראש ישפיעו על הראש •

והאגןהלומברינקודות על הירך ישפיעו על האזור •

(דיסטאליותכי הן )נקודות על השוק האחורית ישפיעו על הצוואר והראש •

מכיוון שהמרידיאן עולה עד הראש יש לו השפעה על כל איברי החישה•

:הערות ותוספות לתפקידים 



זן זא

מדיטציית חוטי המשי

מרידיאניםתרגילי 

בסיסי

תרגיל ראות  

תרגיל מעי גס 

מעשי

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


:קיבה•
כאשר העקב לכיוון העכוז יד אוחזת   , קיפול הירך, בעמידה•
.בקרסול •
יד נגדית מושטת לפנים וביצוע מתיחה כאשר יד  על  •
יד שנייה מושטת  , הקרסול מושכת לכיוון הישבן והחוצה•
.לפנים ליצירת היציבות•
•
,  תוצר של היציבות שלנו באופן כללי, היציבות היא: הערה* •
,  כי היסוד שייך לאדמה•

:טחול•
רגליים מושטות לפנים אצבעות פשוטות לפנים ידיים  •
והרמת האגן למתיחה כאילו שמישהו מושך  ( מאחורי הגב)לאחור •
אותנו מעלה מהטבור  •
ברכיים  )' אפשר כפות הרגליים והגוף בצורת ח, אם קשה לבצע•
(.כפופות•

תרגיל פרטני קיבה טחול  



:תרגיל ראשון בחישת הקי . 1

, מטופל שוכב •

אחד אוחז בכפות רגליים•

אחד אוחז בכפות ידיים  •

מעבירים קי מצד לצד  •

מטופל, מקבל , מעביר ,כיצד מרגיש כול אחד •

"  שתי ידיים כאחת": תרגול . 2•

מטופל מספרים על הרגשתם    /מטפל•

תרגילי חישה  



תזוזת האגן  , התנועה מהכתפיים -השענות אנכית  •
קדימה ואחורה  

השענות והמשך העבודה ברצף–רצף והמשכיות •

"מאירה את אזור העבודה"ההארה –הארה •

את הקי בשלושת  , להרגיש את הגוף –תחושת הקי •
המימדים

מעבר רציף ללא ניתוק מגע   –מעבר מתנועה לתנועה •

הקאטהדגשים בעבודת 



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



"? ה רוצה שאהיה /איפה את"•

שלמדנו האם ראיתם מקום או אזור הקאטהבמהלך •
חום , חוזק או חולשה , שבו יש נוקשות או שקיעות 

?או קור וכדומה 

?אם כן מה הרגשתם כשעברתם במקום זה •

.... בואו נחזור במגע לאותו מקום •

"  מה המקום אומר לכם לעשות"•

תרגול בסיום הקאטה  / דיון 


