
חזרה על עקרונות העבודה  

דיון והסבר על מרידיאנים

תרגילי בסיס  

פרטני ראות מעי גס+ 

קאטה שכיבה על הבטן 

תרגול+ 1-10תמונות 

KID/BLמרידיאנים 

מגע בתנועה-תרגיל  

לקרוא על המרידיאנים  : מטלה

3שיעור 



המרידיאנים



הקיימת  , י  עדינה 'המרידיאן הוא מסלול של זרימת צ•
.בכל אדם ואורגניזם 

היא לשפר את  , בשיאצו מרידיאניםהמטרה בטיפולי •
איכות הזרימה האנרגטית במרידיאן לכל אורכו

י זרימה זו נוכל להחזיר את בריאותו של האדם "וע•
.  למסלול תקין 

הרפואה הסינית רואה בכל הבעיות הפיסיולוגיות  •
,י  'בזרימת הצ" תקיעה"והמנטאליות ירידה או 

כך שחידוש הזרימה יביא בעצם למרפא •

המרידיאנים



הקי הוא כוח דינמי שבטבע ובאדם וזרימתו מתקיימת בכל צורת חיים  •

י  'תנועות הגוף ותפעול איבריו השונים תלויים בפעולת הצ•

אחראי על חלוקת העבודה בגוף האדם  ' הקי•

המחולקים לשישה זוגותהמרידיאנים12: זורם ב ' הקי•
יאנג:6יין     :6•
•

אחראים למצבי התפקוד השונים של הגוף ואיבריו  המרידיאנים

:היאנגמרידיאני •
אחראים לתפקוד האזורים השטחיים והתנועתיים  •

:מרידיאני היין •
.אחראים לתפקוד האיברים הפנימיים יותר בגוף •

המרידיאנים



:מרידיאני היין של היד •

•HT  PC  LU : של  המדיאלימתחילים בחזה ממשיכים בצד
היד עד לאצבעות

:של היד היאנגמרידיאני •

•LI  TW  SI :  מתחילים בקצות האצבעות ממשיכים בצד
הליטראלי של היד עד לפנים ולראש

:מרידיאני היין של הרגל •

•SP  LIV  KID : מתחילים בקצות האצבעות ברגליים ממשיכים
של הרגל עד לחזה בטןהמדיאליבצד 

:של הרגל היאנגמרידיאני •

•ST  GB  BL :  מתחלים בפנים ובראש עוברים בצד או באחורי
הגוף ממשיכים בצד הליטראלי של הרגל עד לקצות  

האצבעות  

המרידיאניםחלוקת 



הזנה ולחלוח, ודם בגוף ' העברת צי•

ויסות ואיזון בין יין ליאנג•

(המגן' צי)'י הוואי צי"ע,פתוגניםהגנה מפני •

לוויסות בין עודף לחוסר" הצובו"העברת תחושת הלחץ על •

ג המרידיאן  "י מישוש במרידיאן או בנקודות ע"אבחון ע•
(בליטה, עומק , רגישות )

הגבה לפעילות לא תקינה של הגוף בכדי לאזנו•

המרידיאניםתפקידי 



(י תיאורית האמבה "עפ)

בכדי שיתחילו חיים זקוק האורגניזם לתא חי עם דופן  

שתפריד בין הסביבה החיצונית לפנימית   

האחראים לחילוף מרידיאן הראות והמעי הגס•

(יצירת גבולות= 1שלב )אנרגיה עם הסביבה 

בעצם הוא התפקיד הראשון ליצירת או קיום החיים  •

במרידיאניםסדר הזרימה 



והקיבההטחולהזוג השני מרידיאני •

(סיפוק צרכים= 2שלב )•

י אספקת המזון "אחראים על שימור הכוח המחיה ע•
מ  "הנלקח מהסביבה ועל הטמעתו בגוף החי ע

. שימשיך לצמוח 

=  3שלב )והמעי הדקהלבהזוג השלישי מרידיאני •
(עיבוד והטמעה 

י יצירת  "מהמרכז ע, שולטים על החיים מבפנים •
מרכזיות אשר הופכת את המזון לחומר שימושי  

.לגוף 

במרישיאניםסדר הזרימה 



ושלפוחית השתןהכליההזוג הרביעי מרידיאני •
(בריחה מסכנה = 4שלב )

מבצעים זיקוק וטיהור נוסף של החומרים ויוצרים  •
את המהות המתעכלת באיברים כמרכיבים חיוניים  

.תוך הוצאה החוצה של הפסולת הבלתי יעילה 

הלב והתלת  מעטפתהזוג החמישי מרידיאני •
(סירקולציה והגנה= 5שלב )מחמם

מבצעים את העברת כל החומרים המטוהרים לכל •
.חלקי הגוף לצורך הזנת האיברים והגנתם 

במרידיאניםסדר הזרימה 



הכבד וכיס המרה  הזוג השישי מרידיאני •

(בחירת כיוון= 6שלב )•

אחראים לאחסון החומרים המטוהרים ושיגורם לאן  •
.שהם נדרשים לקיום צרכים פיזיולוגים  

ומושלם כאשר האנרגיה  מסתייםמעגל זרימה זה •
מהכבד חוזרת לראות המתאמות את הנשימה  

.לתחילת תהליך זרימה חדש 

במרידיאניםסדר הזרימה 



סדר הזרימה  
Lung

3AM - 5AM
Large Intestine

5AM - 7AM

Spleen
9AM - 11AM

Stomach

7AM - 9AM

Heart
11AM - 1PM

Small Intestine

1PM - 3PM

Kidney
5PM - 7PM

Bladder

3PM - 5PM

Pericardium

7PM - 9PM

Triple Warmer

9PM - 11PM

Liver

1AM - 3AM
Gallbladder

11PM - 1AM



(השליוהאיש ) זן זאמדיטציה  : פתיחה •
(הארה)הסבר על מהות המדיטציה ומטרתה :המטרה •

בלימוד בכיתה  , בי , ניתוק מהחוץ ומיקוד באדם •
(שמים ארץ ואדם: )ייצוב באדמה ואיחוד בין גוף נפש ורוח•

:השיטה •
הישיבה ברגליים מסוקלות•
גב ישר וזקוף  •
מטר לפנים  2ללא מיקוד המבט •
ולנשוף  , להחזיק את האוויר , שאיפה מהאף אל הבטן , נשימה נכונה •

לאט 
אגודלים לפנים נוגעים, הידיים שלובות כף יד שמאל בתוך כף ימין •
ש עד צוואר ראש ופה  עולה מהאדמה"בשאיפה האוויר עולה בע•
יורד  , גרון חזה בטן עד בין פי הטבעת לאברי המין : בנשיפה האוויר יורד •

מהשמיים
כך יהיה חיבור בין השמיים לאדמה שביניהם נמצא האדם  •

מעשי  



1

2

3

4

5

6

ראות 

מעי גס

כליה

שלפוחית שתן

כבד

כיס מרה

לב 

מעי דק

קיבה

טחול

תלת מחמם

מעטפת הלב



המטרה ללמוד כיצד להרפות את הקי העצור במרידיאן•
ולהגביר את זרימתו' להפחית חסימת צי•
להשבת  יטסו'וגהשימוש הוא במיוחד לטיפול בקיו •

האיזון בגוף
הסוד הוא ביצוע שוב ושוב של התרגילים הקשים עד •

להשגת הרפיה ואיזון
י ריכוז בקי ובתנועתו"יש להפעיל תשומת לב ע•
קיו ורק אחר כך  = תמיד נקפיד לעבוד על התרגיל הקל •

גיטסו= על הקשה 
בתרגילים אלה אנו מתחילים לשים לב לחוסר האיזון  •

הקיים בגוף ולטפל בו באמצעות התרגול החוזר
אלה הם התרגילים שניתן למטופל שלנו לתרגל בביתו•

התרגילים הפרטניים



:מרידיאן הראות 
סיבוב הגב  , פיסוק קל , ידיים שלובות מאחורי הראש , בעמידה •

לצד אחד כאשר הרגל הנגדית עולה על קצות האצבעות  
בנקודה זו  , הסיבוב עד לקצה . רגל שנייה יציבה , ומסתובבת 

פתיחת המרפקים לאחור כאשר כפות הידיים עדיין על הראש  
.מאחור והרמת מבט כלפי מעלה 

.ל לצד השני "חזרה לנקודת המוצא וסיבוב כנ•

:מרידיאן מעי גס 
,  פיסוק קל ברוחב הכתפיים , ידיים שלובות על הראש , בעמידה •

הרמת הידיים כאשר הן שלובות מעלה תוך כדי עליה על קצות  
.  תלוי מלמעלה: כאילו נתלה , האצבעות ומתיחה מעלה עם הידיים 

וחזרה למעלה למתיחה  , ירידה לישיבת צפרדע 

כל תרגיל צריך לבצע  , התרגילים פותחים כל מרידיאן בנפרד •
.פעמים 6עד 5: כ •

2, 1תרגיל פרטני 



רגל אחת  , עומדים קרוב אחד מול השני , בזוגות •
קדימה עד יצירת מגע  

יד נגדית לפנים וגבוה ויצירת מגע  •

......מתחילים בתנועה דחיפה ומשיכה ללא ניתוק מגע •

אחר כך מנתקים מגע בכפות הרגליים ומתחילים  •
.....תנועה כשקיים מגע בין הידיים בלבד 

:  המטרה •

יצירת אחדות והרמוניה בתנועה בין מטפל למטופל •

הרמוניה  , תנועה , מגע , עמידה 



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



"? ה רוצה שאהיה /איפה את"•

מקום או אזור זיהתםשלמדנו האם 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 


