מרידיאנים
מנחי עבודה
נקודות
ומה שביניהם...

מגישה :שני גינת
שנה ב' – תשס"ג יניב פסו
עמוד  1מתוך 49

בית ספר מגע להכשרת מטפלי שיאצו ,דרך בית לחם  ,18ירושלים 93109
טלפון 02-5611933 :דוא"ל maga@maga.org.il :אתרwww.maga.org.il :

מתוך מכתביו של צ'ואנג טצה:

מפל המים הגבוה בערוצו של נהר הלו ) ,( LOOנישא לגובה מאות
מטרים .נתזיו נראים ממרחק קילומטרים מהמקום .במעמקי הנהר
הגועש לא נראה כל יצור חי.
יום אחד עמד קונפוציוס במרחק מה מהנהר ,כשלפתע ראה אדם
זקן נופל אל תוך המים הגועשים .הוא קרא לתלמידיו ויחד מיהרו
להציל את הקורבן.
כשהגיעו אל הנהר ,הזקן כבר טיפס אל הגדה ,התהלך לאורכה
ופיזם שיר להנאתו.
קונפוציוס מיהר אליו" .אתה וודאי רוח רפאים אם ניצלת ",אמר,
"אבל עושה רושם שאתה בשר ודם .איזה כוחות מסתוריים יש
לך?"
"שום כוחות מיוחדים ",אמר הזקן" ,התחלתי ללמוד בצעירותי,
ובמשך שנות בגרותי תרגלתי ותרגלתי ,עכשיו אני בטוח
בהצלחתי .אני יורד למטה עם המים ועולה חזרה עם המים .אני
הולך איתם ושוכח את עצמי .אני שורד כי אני לא נאבק בעליונותם
של המים .זה הכל".

העבודה מוקדשת לכל מי שהיא מדברת אליו ושהוא מדבר איתה.
שני.
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העבודה מסודרת עפ"י האלמנטים במעגל אם -בן:
איברי האש:

) SIמעי דק(

YANG

) HTלב(

YIN

) TWמחמם משולש( YANG

איברי האדמה:

איברי המתכת:

איברי המים:

) PCמגן הלב(

YIN

) STקיבה(

YANG

) SPטחול(

YIN

) LIמעי גס(

YANG

) LUריאות(

YIN

) BLשלפוחית שתן( YANG

איברי העץ:

 ) KIDכליות(

YIN

) GBכיס מרה(

YANG

) LIVכבד(

YIN

** כל מרידיאן מתואר עפ"י:
-

מסלולו.

-

דרך העבודה עליו עפ"י המנחים הנוחים.

-

והנקודות שלמדנו -מיקומם ,אופיים ושימושם.

** אני מתנצלת על שאין התייחסות למנח ישיבה )נגמרה לי הסבלנות רגע לפני שנגמר
הדיו(..
אבל -יש תוספת בונוס :נקודות ה!! MU -

בקרוב )בלי נדר( נספחי המשך -נקודות ה SHU -ומנח ישיבה.
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אז… אם נהנתם -ספרו לי !
אם לא  -ספרו לאביב הוא אחראי על השידרוג
☺!

עמוד  4מתוך 49

בית ספר מגע להכשרת מטפלי שיאצו ,דרך בית לחם  ,18ירושלים 93109
טלפון 02-5611933 :דוא"ל maga@maga.org.il :אתרwww.maga.org.il :

מעי דקSI -
מסלול:
בפנים -מתחת לעצמות הלחיים מכיוון האף לכיוון מרכז האוזן כשערוץ נוסף יורד מקצות
עצמות הלחיים
אל מתחת לתנוך האוזן.
בצוואר -יורד מתנוך האוזן ובמפגש עם הכתפיים יורד לעבר חולייה ) C7המרכזת סביבה
הרבה מרידיאני
יאנג ( ST ,SI ,BL -מקום הטוב לפיזור או ריכוז /חיזוק יאנג.
בגב-

יורד לעבר השכמות ,עושה זיגזג על השכמות דרך הנקודות  * SI-10 ,* SI-9ו-11 -

.* SI
ומתפצל לשני ערוצים:
 .1לאורך הזרועות -אחרי ה ST -ולפני ה KID -לאורך הזרוע והאמה ועד הזרת
בגב כף היד מצידה הלטראלי) .המרידיאן היאנגי הראשון(.
 .2לאורך הגב -מהשכמות לכיוון המותן לטראלית לערוצי ה) KID -משני צידי עמוד
השדרה , BL -לטראלית מהם ה KID -ואח"כ ה .( SI -במותן -לרוחבה ,מקיפה
באליפסה את המרכז האנרגטי של האיבר.
באגן-

בגומות של עצם הזנב -ה ,BL -בשולי עצם הזנב ה , KID -אחריו ה PC -ואחריו ה-

.SI
ברגליים -בירך -בקדמת הרגל ,פנימית למרידיאן הטחול ).( SP
** הערה :ה SI -עובר איפה שעפ"י המרידיאנים הקלאסיים עובר ה SP -כך
שלמעשה  SP 10נמצא
על ה. SI -
בשוק -כאשר כף הרגל פונה כלפי חוץ ה SP -עובר בצמוד לטיבייה וה SI -אחריו
)מתחתיו(.
בכף הרגל -יורד מאחורי עצם הקרסול קרוב מאוד לגיד אל קו המפגש בין העקב
לשקע כף הרגל.

מנחי עבודה:

מנח שכיבה על הגב
-

עבודה על המרידיאן בפנים ,ובצוואר.
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-

ברגליים  -עובדים על הרגל הרחוקה לאחר שמכופפים אותה כך שכף הרגל פונה
לעבר הברך של הרגל הישרה .גם מתיחות )מניפולציות( וגם פלמינג ואגודלים.

מנח שכיבה על הבטן
-

אפשר לעבוד לאורך המרידיאן בזרועות כשהן מונחות בצד הראש אולם האמות אינן
קרובות כ"כ לראש כמו בעבודה על ה ST -אלה פתוחות יותר.

-

עוברים לשבת מכיוון ראשו של המטופל -עבודה של האמות לרוחב השכמות על
המרידיאן .במידת הצורך ניתן לעבוד נקודתית על הנקודות הרלוונטיות.

-

עוברים לשבת לצדו של המטופל כשפנינו לכיוון ראשו בחצי סאג' -עבודה של האמות
לאורך המרידיאן בגב מהשכמות לכיוון המותן ולרוחב הגב תחתון כשאנו ישובים
ופנינו לכיוון מותניו העבודה לא בצמוד לישבן שם ה. KID-

-

באגן -עובר לטרלית ל PC -במרכזו של כל ישבן.

מנח שכיבה על הצד
-

ניתן לעבוד על המרידיאן בפנים -בעדינות ולאורכו בצוואר .

-

מתיחה למרידיאן הצוואר ע"י תמיכה שלנו ביד אחת בכתף ובשנייה תמיכה באזור
האוקסיפוט עפ"י הפורום.

-

חוזרים לשבת כשפנינו לגב המטופל -עבודה על השכמה לאורכה ע"י האמה שלנו.

-

עבודה על המרידיאן לאורך הזרוע כשהיא מונחת מעל הראש.

-

סיבובים של הזרוע תוך תמיכה בכתף או בשכמה מאחור.

-

מטים את גוף המטופל לפנים ,לכיוון בטנו ,ועובדים לאורך המרידיאן בגב ובמותניים.

-

ניתן לעבור על המרידיאן בישבן של הרגל הכפופה.

-

מחזירים את המטופל לשכיבה הרגילה של מנח צד ועוברים לאורך המרידיאן בשוק
של הרגל הישרה) .יותר נוח במנח שכיבה על הגב(.

ייעודן של הנקודות

 - SI 9מעט מעל כפל בית השחי  .מחזקת תנועתיות של הזרוע.
 - SI 10מתחת לעצם הכתף" -עוקץ השכמה" בקו ישר מעל בית השחי .מורידה מתחים
כלליים ולחץ דם.
 - SI 11על קו אמצע ברוחב השכמה בקצה התחתון של השליש העליון בקו האנכי שלה.
משפיעה גם על
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השכמה אבל גם על החזה -מועקה ,גודש ,וכיו"ב וכן למקרים שהכאב בכתף מקרין
לזרוע.
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לבHT -
מסלול:
במרכז בית החזה על עצם הסטרנום לכיוון הסרעפת ומהקצה העליון של הסטרנום לכיוון בית
השחי.

בזרועות -בחלק הפנימי של הזרוע בין ה LIV -ל .KID -ה LIV -עובר מתחת
לגיד וה HT -מתחתיו.
באמה-

נמשך לאורכה ומגיע דרך * HT -7בשורש כף היד אל הזרת.

ברגליים -כמו בזרוע מרידיאן פנימי מאוד וגם פה מתחת למרידיאן הכבד.
בירך-

ה -כבד עובר בחלק הפנימי שלה ,מתחת לגיד וה HT -מתחתיו.

בשוק-

כשכף הרגל פונה כלפי חוץ ,עובר המרידיאן במרכז פרופיל השריר.

מנחי עבודה:

בשכיבה על הגב
בזרועות:
 הנעת הזרוע. עבודה על המרידיאן מבית השחי ועד הזרת כשהזרוע מונחת קרוב מאוד לראשוהאמה כפופה אף היא בצמוד אליו.
 מתיחת המרידיאן באותה תנוחה של הזרוע כשיד אחת תומכת בכף היד והשנייהנשענת על המרפק ומצמידה למזרן.
 החזרת הזרוע כך שהיא נשענת על המזרן ב 90-מעלות לגוף המטופל והאמה ניצבתלה -עבודה על פנים כף היד לאורך המרידיאן עד הזרת.
 הנחת כף היד על הירך שלנו כשיד אחת שלנו תומכת בשורש כף היד של המטופלוהשניה מותחת את הזרת לעברנו.
ברגליים:
 מכופפים את הרגל הקרובה אלינו ומניחים את השוק של המטופל על הירך שלנו-עבודה רגישה וצנועה על המרידיאן לכל האורך.

מנח שכיבה על הצד
ברגליים:
 עבודה על המרידיאן לאורך הרגל הישרה.ייעודה של הנקודה:
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HT 7
שם

נמצאת -בשורש כף היד בקו הזרת פנימית מהגיד הלטראלי של הכף בשקע שנוצר

כשמכופפים את המפרק.
נקראת  – " SHENMEN"-שער הנפש.
שימושיה -נקודה עיקרית להרגעה -כתוצאה מהיסטריה ,נדודי שינה ,פלפילציה )דופק
חזק ומהיר
במיוחד על רקע נפשי(.
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מחמם משולשTW -

מסלול
בזרוע :מתחיל מהשקע האחורי של שריר הדלתואיד בכתף ,יורד לאורך הזרוע עד המרפק בין
כפל המרפק לעצם המרפק וממשיך לאורך גב האמה דרך מרכז שורש גב כף היד
ובין גידי האצבע השלישית)אמה( והרביעית )קמיצה( ומגיע בסופו של מסלול אל
ציפורן הקמיצה בצד הפונה לאצבע השלישית.
בצוואר :מתחת לאוזן , SI -מעט אחריו לכיוון העורף GB , Liv -ו. TW -
בראש :מה BL -לכיוון צד הראש ,האוזן ,הלחי מסודרים המרידיאנים לפי הסדר, GB ,BL -
ומעבר לאוזן לכיוון הלחי. GB ,TW -

, GB, TW

ה TW -על הפנים עובר מקצה הגבה לכיוון האוזן ויורד אל מתחת לתנוך ומאחוריו
שם הוא נפגש עם הערוץ שבא בצד הראש.(* TW – 17) .
בכתף :מאחורי עצם הכתף ולאורכה .בסופה מתפצל לשני ערוצים ,האחד אל הזרוע והשני
לצד הגו.
כאשר המטופל שוכב על צדו וזרועו מונחת על גופו מרידיאן ה TW -יעבור על צד הגו

בגו:

מצדה האחורי

של היד לכיוון הגב.

ברגליים :שני הערוצים המרכזיים בקדמת הירך הם  STו SP -כשהלטראלי מביניהם הוא ה-
 STוה TW -אחריו .כך לאורך הירך והשוק עד לגב כף הרגל באצבע השלישית
ליד הציפורן בצד הפונה לרביעית.

מנחי עבודה
מנח שכיבה על הבטן
-

עבודה על הזרוע כשהיא מונחת ארוכה מצדי ראשו של המטופל בצורה נוחה ואנחנו
מעברה השני .כף ידו של המטופל מונחת על גבי המזרון.

מנח שכיבה על הגב
-

עבודה על הצוואר יכולה להיעשות בתנאי שמטים את הראש לכיוון הכתף ואז מפנים
אותו מעט עם הפנים לכיוון הכתף.
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-

עבודה לאורך המרידיאן ברגל כאשר היא מוטה כלפי פנים או לחלופין לכפלה
ולהעמידה על כף הרגל עבודה מהצד ולא מלמעלה תוך הטיית הרגל הכפופה לכיוון
הרגל השוכבת.

מנח שכיבה על הצד
-

כבר במתיחות הראשונות של הכתף -אם מטים אותה מעט לפנים מותחים את ה-
. TW

-

ניתן לעבור גם על המרידיאן בצוואר.

-

השענות על הראש ומעבר לאורך הערוצים בראש ובפנים.

-

כשיושבים מעבר לראש ניתן לעבוד על המרידיאן מאחורי עצם הכתף.

-

כדי לעבוד על המרידיאן בזרוע יש להניח את הזרוע על הירך שלנו כשהברך שלנו
נשענת על האגן של המטופל ואז יש לסובב את היד מעט פנימה.

-

כשלוקחים את זרוע המטופל לאחור ,לכיוונינו  ,ניתן לעבוד על המרידיאן לאורך
הצלעות בצדן האחורי.

-

בעבודה על המרידיאן בירך )של הרגל המקופלת לפנים( ישנן שתי אופציות:
 .1כשאנחנו על השוקיים שלנו משני צדי הרגל הארוכה והעבודה נעשית בעזרת
הזרוע
)מרפק /אמה( מעבר לירך המקופלת תוך התיישבות שלנו לאחור .ניתן להמשיך
ולעבור גם על
השוק של המטופל בפלמינג ,אגודל ו/או ברך.
 .2כשאנו ישובים לפני גוף המטופל על השוקיים כשפנינו לירך המקופלת) .גם כאן
ניתן להמשיך
לאורך השוק.

ייעודה של הנקודה
 TW-17מיקומה -מאחורי תנוך האוזן במפגש הערוצים של הראש והפנים.
אופייה – מפזרת רוח.
שימושה – טובה לבעיות אוזניים ,נוזלים ,דלקות ,צלצולים באוזניים.
 לדלקות אוזניים טוב להשתמש בנרות "אופי" – נרות מדונג דבורים אופרפין ,נרות
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חלולים שצד אחד שמים בתוך האוזן ואת הקצה השני מדליקים.

מגן הלב-

PC

מסלול
מרידיאן הריאות ) ( LUעובר בצמוד לקנה הנשימה משני צדיו ומרידיאן הPC -

בצוואר-
מיד אחריו.

)אם מחליטים לעבוד שם -בעדינות!(.
בחזה-

יורד בשני ערוצים מקבילים משני צדי עצם הסטרנום בחיבורי הצלעות אליה

ומתחבר לאחד
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בקצה העליון של השליש התחתון של העצם וממשיך לרדת במרכזה עד סופה.
במקום ההתחברות יוצאים שני ערוצים:
1

במורד הסטרנום עד הסרעפת.

2

על החזה עצמו עד נקודה לטראלית לפטמות ומשם עולים לכיוון
בית השחי והזרועות.

)בשל רגישות המקום לא נהוג לעבוד על מרידיאן זה בחזה במיוחד אצל נשים

***

אבל גם בעבודה
עם גברים(.
בזרועות -כאשר הזרוע מונחת על המזרון על גב כף היד ב 90 -מעלות לגוף המטופל,
אוחזים בשריר
הזרוע משני צדדיו הקו המדיאלי הוא קו המרידיאן של מגן הלב )ה.( PC-
באמה  -עובר המרידיאן במרכזה דרך הנקודה  *PC -6בין שני הגידים המרכזיים בשורש
כף היד ובכף
היד עובר דרך הנקודה  * PC -8ועד קצה האצבע השלישית )אמה(.
באגן

-

בגומות עצם הזנב -ה ,BL-מחוץ לגומות ,בשולי העצם עובר ה KID -ואחריו ה-

. PC
ברגליים -בירך

-

בגומה המדיאלית של הברך עובר ה , SP -מתחתיו ה SI -ומתחתיו

עדיין בתחום
השריר ומעל הגיד -ה. PC-
בשוק -

מצידה המדיאלי של עצם הטיבייה – ה, SP -מתחתיו ה, SI -

ומתחתיו לכיוון
השריר ,ה. PC -
בכף הרגל -ה PC -יורד מאחורי הקרסול  ,מאחורי ה KID -אל מרכז כף הרגל.

מנחי עבודה
מנח שכיבה על הגב

-

עבודה על הזרועות בפלמינג ובעזרת האגודל תוך שימוש בנקודות PC 6,8 -במידת
הצורך.

-

הנעת הזרועות ומתיחת המרידיאן כשיד אחת שלנו תומכת בכתף כלפי הרגליים כך
שהכתף לא "תעלה" ולא תשתתף בעת העלאת זרועו של המטופל מעבר לראשו
וידנו השנייה מניעה את הזרוע.
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-

מחזירים את זרועו של המטופל למצב בו הזרוע מונחת על המזרון ב 90 -מעלות
לגופו והאמה ניצבת לזרוע ונשענת על המרפק .עבודה על שורש כף היד בסיבובים
של המפרק וכן בפנים כף היד לאורך המרידיאן.

-

מתיחה של האצבע האמצעית כשכף יד אחת שלנו תומכת ומקבעת את שורש כף
היד בזמן שידנו השנייה מבצעת את המתיחה.

-

עבודה לאורך המרידיאן ברגל המרוחקת מאתנו לאחר שכופפנו אותה כך שכף הרגל
המכופפת פונה כלפי שוק הרגל הישרה קרוב לברך .מתיחות ,פלמינג ועבודה
ממוקדת לאורך המרידיאן .

** הבהרה :הרגל המכופפת מונחת על המזרן!

ייעודן של הנקודות:
 PC -6נמצאת  2צון או  3אצבעות משורש כף היד בין הגידים .אפשרות נוספת
למציאת הנקודה-
"ללכת" בין הגידים מכיוון שורש כף היד על האמה עד ש"נתקעים" .שם.
משפיעה על החזה -לחזה סגור ,כואב .הנקודה לבחילות בכלל ובהריון בפרט.
מותרת ללחיצה
בזמן הריון ,מרגיעה ,טובה בעיקר לנשים אבל לא רק.

 PC -8נמצאת בין האצבע השנייה לשלישית בחלק הפנימי של כף היד ,בקצה העצם
המטטרסלית.
מוצאים את שני ראשי העצמות של אצבע שנייה ושלישית ומחליקים לסופן) כלפי
מרכז כף היד(
למפגש ביניהן.
נחשבת לנקודת שעה ) ,( 11:00-13:00נקודת אש על אש ,נקודת מעיין .מפזרת
חום בכלל ,חום
מהדם ובעיקר מהלב .נקודה חזקה מאוד כשישנה אדמומיות ,הפרעות נפשיות.
כשהאש פוגעת
ב SHEN -מתבטא בצחוק בלתי פוסק ,הזיות ,אי שקט ועד הפרעה נפשית
מובהקת.
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יכולה גם לעבוד הפוך -כדי לרכז חום במקרה של קור גדול -גפיים קרות ,שפתיים
כחולות,
כשה YANG-קורס.
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קיבהST -
תפקידה של הקיבה לקבל ולהפריד מזון  .הקיבה נקראת "ים הנוזלים" ושולטת על כל נוזלי
הגוף
)החומר ה (Yini -ואיזון הנוזלים .ה SP -וה ST-עושים את עיקר תפקידי העיכול והספיגה.
הצ'י של הקיבה זורם מטה.

מסלול:
בראש -ממרכז ארובת העין בחלקה התחתון אל צדי הנחיריים ומשם לצדי השפתיים )ערוץ
פנימי יותר מה-
 (LIומתפצל לשניים:
-

ערוץ אחד ממשיך על הפנים מתחת לשפה התחתונה ומעל הסנטר לאורך ומעל
הלסת התחתונה עד .* ST-6

-

ערוץ שני יורד בקו ישר אל הצוואר ומתפצל בגו ל 2 -מסלולים:
•

מסלול קדמי -לאורך החזה על קו הפטמה.

•

מסלול אחורי -מעל קו השכמה כששוכבים על הבטן והזרועות לצדי הגוף
) ה GB -מגיע עד עצם הכתך למעלה ,ה TW -אחריו לכיוון הגב ואחריו ה-
.(ST

לאורך הזרועות:
ה TW -מתחיל מהשקע האחורי של הדלתואיד וה ST -אחריו לכיוון צידה האחורי של
הזרוע .המרידיאן יורד לאורך הזרוע מעבר לפיקת המרפק ובאמה -לאורכה עד קצה
הקמיצה )האצבע הרביעית ,האצבע עם הטבעת -כשתהיה(...בגב כף היד.
לאורך הרגליים:
מהאגן לאורך קדמת הירך עד השקע הלטראלי של הברך ולאורך השוק -מצידה הלטרלי
של עצם הטיבייה )העבה יותר( דרך הנקודה  * ST -36ועד כף הרגל שם מגיע המרידיאן
בגב כף הרגל דרך הנקודה
 * ST -44אל קצה האצבע השנייה בנקודה הפונה לאצבע השלישית.

מנחי עבודה
מנח שכיבה על הגב:
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 פנים -ניתן לעבוד על ערוצי המרידיאן בפנים בו זמנית ולהשתמש במידת הצורך ב –6.*ST
 רגליים -פלמינג ועבודה עם האגודלים לאורך הירך .ובשוק -במידה שכף הרגל פונה כלפיחוץ ניתן
לתמוך עם כף הרגל שלנו ולהטות כך את כף רגלו של המטופל כלפי פנים ולעבוד עם
האגודלים לאורך
המרידיאן.
מנח שכיבה על הבטן:
 ניתן לעבוד לאורך הזרוע כשהיא מונחת מעבר לראש והאמה מוטה לכיוון הראש כשכףהיד מונחת על
המזרון .אנחנו כמטפלים נשב מכיוון הזרוע ולא מכיוון ראשו.
 מעבירים את הידיים לצדי הגוף כשאנו יושבים מכיוון ראשו של המטופל .כך ניתן לעבודלאורך המרידיאן
בגב עליון.
?
מנח שכיבה על הצד

 ניתן לעבוד על המרידיאן בזרועות בשני מצבים: .1כשהיד מורמת ומונחת מעבר לראש.
 .2כשהברך שלנו נשענת על האגן של המטופל וידו מונחת על הירך שלנו כשהיא
מסובבת כלפי גופו .
 ניתן לעבוד על המרידיאן מעל השכמה בגב עליון. ניתן לעבוד על המרידיאן ברגל המכופפת כשאנו יושבים ופנינו לעבר המרידיאן .עבודהנמוכה מההרה ולא מלמעלה.

ייעודן של הנקודות:
 ST-6נמצאת -במפגש הלסתות .כדי למוצאה כדאי לבקש מהמטופל שיצמיד את שיניו
העליונות
לתחתונות בחוזקה שריר הלעיסה והדיבור יהיה אז בולט ועליו נניח
אצבעותינו ונבקש כי
ירפה .זהו השריר החזק ביותר בגוף.
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אופייה -נקודה זו נקראת "ים התזונה" .היא שולטת בבטן ,מוסיפה צ'י מבחוץ,
מסדירה את צ'י
הקיבה ,מפזרת אש של הקיבה.
שימושיה -במקרה של צרבות ובחילות ומורידה את האנרגיה מטה ,מועילה במקרה של
שיתוק בפנים
או עיוות או עוויתות ,משפיעה על בלוטת התריס והלימפה טובה למקרים
של צניחת
איברים ומטפלת בבעיות לחות כמו שלשולים וכבדות בגפיים תחתונות.
טובה בטיפול
בבעיות שיניים ולסת ,איבוד קול ,לסת ננעלת.

 ST-36נמצאת  -מתחת לברך במפגש עצמות הפיבולה והטיבייה של השוק.
אופייה  -נקראת "נקודת שלושת המייל".
שימושיה  -מפיגה עייפות מסדירה צ'י של הקיבה ומורידה במקרה של צרבות
ושלשולים .מטפלת
בכאבי ראש הנובעים מכבדות ,צניחת רחם ובעיות עיכול למיניהם.

 ST44נמצאת -ב"עור הברווז" בקרום שבין האצבע השנייה והשלישית בגב כף ברגל.
אופייה -מאזנת חום מפזרת או מוסיפה גם ע"י מוקסה.
שימושיה -לגפיים קרות ,חולשה וכד'.

טחולSP -
ביטויים פיזיים
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בעיות הקשורות לעיכול .נטייה להשמנה או להפך .ה SP-אחראי על השרירים .בצקות,
אנשים שמנים ,תחושת מימיות ,בעיות חוסר דם במחזור ,צורך במתוק באוכל בכלל
ובזמן מחזור בפרט .בתחילת מחזור הטחול יכול להיות ב-קיו ובמהלך המחזור ,סביב
ייצור הדם יתכן ויהיה פעיל ועד – ג'יטסו.
צניחת איברים ,בעיות יציבות ,עייפות וכבדות )יתכן וקשור לכליות אבל אם הסימפטום
מתחבר לאוכל -כנראה שייך לטחול( .עיסוק מתמיד במחשבות חוזרות ,צורך לקבל מגע.
אנשים שמדברים הרבה רבות קשור בלב שרוצה להתבטא אולם לעיתים שייך לSP -
שלמעשה רוצה שיקשיבו לו.
טחורים שייכים לצניחת איברים ולכן SP -אולם שייכים גם ל BL -ו.LI -
מסלול

ביד:

בזרוע :במרכז השריר.
באמה :בין ה LU -וה PC -לאורך האמה עד האצבע השנייה.

ברגל  :בירך בקדמת הגוף ,ישנם שני השקעים של הברך .ה SP-יורד מהאגן בקו ישר
דרך הנקודה
 *SP-10אל השקע הפנימי ,המדיאלי.
בשוק יורדים מדיאלית מעצם הטבייה אל המקום הרך לאורכה .מהברך דרך
הנקודה  * SP-6עד
מאחורי עצם הקרסול שם מתפצל המרידיאן אל העקב ואל כף הרגל
מצידה המדיאלי דרך
הנקודה  * SP -3ועד קצה הבוהן.
צוואר-ראש :מתחת לתנוך ולאורך הצוואר -ה .SI -לפניו ,לכיוון הגורגרת ,ה.SP -
בפנים :עולה המרידיאן בקדמת האוזן ולאורכה ומעבר לרקות בקו די ישר.
קדמת הגו:

מהצוואר אל הבטן דרך צדי הגוף עוברים שני מרידיאנים -ה LIV -ןה.SP -

ה LIV-חיצוני
יותר וה SP -מעט פנימי יותר.
מנחי עבודה

מנח שכיבה על הגב:
-

עבודה לאורך המרידיאן בזרוע ובאמה כשגב כף היד מונחת על המזרון.
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-

מתיחת הזרוע כך שהיא מוגבהת מעט מעל המזרון עדיין ב 90מעלות לגוף השוכב
כשאנו תומכים עם ידינו האחת בכתף לכיון גופו של המטופל וידינו השנייה אוחזת
באצבע השנייה בכף ידו.

-

צוואר -ראש :מטים מעט את הראש -עבודה לאורך המרידיאן בצוואר משני צדיו,
אפשר בו זמנית
עם שתי הידיים ולאורך המרידיאן עד הרקות.

-

רגליים:

אם כפות הרגליים מוטות כלפי חוץ ,ניתן לעבוד לכל אורכן בפלמינג ועם

האגודל.
במידה שמונחות ישר עובדים קודם על הירך ואח"כ מקפלים מעט את
הרגל כך שכף
הרגל המקופלת תפנה לכיוון חלקה התחתון של השוק מעל הקרסול.
בתנוחה זו ניתן
גם למתוח את המרידיאן ע"י תמיכה של ידינו אחת על האגן והשניה
לאורך המרידיאן.
ייעודן של הנקודות

SP -3

נמצאת :בקצה צוואר העצם המטטרסלית של הבוהן מצידה המדיאלי

)הפנימי(של העצם.
מעט מתחת לבליטת המפרק.
אופייה:

נקודת אדמה על אדמה .נקודת שעה ) .(9:00-11:00נקודת מקור

לYUAN QI -
הקשורה לכליות ,לאנרגיה שנולדנו איתה.
שימושיה - :מחזקת אדמה ותפקודי האיבר ,מחזקת את המרכז ,הבסיס.
 יציבות נפשית ,פיזית ורגשית. חיזוק הזיכרון. פיזור לחות -כדי למנוע מהאדמה להפוך לבוץ .תחושת כבדות,שלשולים ,נזלות,
בלבול.

 SP -6נמצאת:

 3 -צון )ארבע אצבעות( מבליטת עצם הקרסול הפנימית במעלה

השוק .עולים
מהעצם לאורך השוק עד השקע הראשון .שם.
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שימושיה:

 -נקודה בה נפגשים מרידיאני הכליות והכבד עם הטחול -כל הYIN -

ברגל ולכן
מחזקת מאוד  YINכללי של הגוף .נשים ,שהן  YINבאופיין ,כדאי
לחזק נקודה זו.
 טובה לכל בעיות ה -PMS-הבעיות הקדם מחזוריות :כאבים ,חוסרדם ,ריבוי דם.
 מניעה אנרגיה ,מניעה דם. בעיות שינה קשורות לדם ול YIN -לכן טיפול דרך נקודה זו יכוללעזור
 מחזקת עצמות. יכולה להועיל למי שמנסה להיכנס להריון.***
 SP -10נמצאת:

 אסורה לשימוש בזמן ההריון! 2 -צון מעל הפינה המדיאלית של עצם הברך ,לכיוון הירך ,בין שני

שרירים .הצון
בירך גדול יותר מאשר בשוק לכן דרך נוספת למצוא נקודה זו היא
ע"י מציאת
האזור שבין החלק העליון של הירך והחלק הפנימי של הירך .בקו
האמצע ביניהם
מחליקים מהבליטה של העצם אל בין השרירים.
אופייה:
שימושה:

נקראת "ים הדם".
 מטפלת בבעיות חוסר דם או תקיעות בדם או חום בדם. -חוסר דם :חיוורון ,נמלול בגפיים ,עייפות ,גפיים קרות ,סחרחורות,

חוסר מחזור-
דליל וחלש.
 -תקיעות:

כאבים מתמידים.

 חום בדם :מתבטא בגירודים ,דימומים בזמן מחזור ובכלל ,בעיות עורהקשורות
לחום בדם
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מעי גס – LI
מסלול
ביד  :מתחיל מהשקע הפנימי של הדלתואיד בכתף) ,החיצוני ,( TW -ממשיך לאורך הזרוע
עד כפל המרפק
) ( *LI -11ובאמה ממשיך עד נקודת המפגש בין האגודל לאצבע ) ( *LI -4וממשיך עד
קצה האצבע
השנייה ,בגב כף היד בצידה הפונה לאגודל.
בפנים  :משני צדי הנחיריים )  (* LI -20נקודות הנקראות "ברוך בואך הריח" מהן יורד
המרידיאן מתחת
לאף בצמוד לנחיריים ויורד כמו שפם משני צדי הפה אל הסנטר.
בצוואר :במורד האוזן ,SI -לפניו  SP -לפני ה SP -לכיוון הגרוגרת . LI -המרידיאן ממשיך
בבית חזה עליון
מעל עצמות הבריח עד עצם הכתף ומשם מתפצל לזרוע ולגו.
כשהאדם שוכב על צדו והזרוע מונחת לאורך גופו ,מרידיאן ה LI -יעבור על צדו לפני

בגו:

היד לכיוון
בטנו לאורך הצלעות .הערוץ הלטראלי ביותר של קדמת הגו.
באגן:

המרידיאן הצדי ביותר באגן הוא של כיס המרה ) ( GBמדיאלי ממנו ה. LI -

ברגל:

יורד מהאגן אל הרגל מאחור בקו חיצוני יותר מה KID -וממשיך מצדו החיצוני של

שריר השוק אל
מאחורי עצם הקרסול .חותך את גב כף הרגל ועובר על כרית האצבעות קרוב
לאצבעות אל מפגש
כריות האצבעות עם כרית האגודל.

מנחי עבודה
שכיבה על הצד
כבר במתיחה הראשונה של הכתף לכיוון האגן ישנה עבודה על מרידיאן ה.LI -
-

ניתן להמשיך בעבודה על המרידיאן בצוואר.
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-

לשנות את אופן הישיבה כך שאנחנו מעבר לראש ופונים כלפי גופו של המטופל-
עבודה על המרידיאן מהצוואר לעצם הכתף.

-

בהמשך -כשאנו ישובים ופנינו לגב המטופל ,לוקחים את הזרוע )המונחת על הגוף(
אלינו ,ואז ניתן לעבור על המרידיאן לאורך צד הגוף.

-

העבודה על היד עצמה נעשית כאשר היד של המטופל נשענת על הירך שלנו והברך
שלנו נתמכת על אגן המטופל.

-

כאשר רגלו של המטופל כפופה לפני גופו )כפי שהיא מונחת במנח זה( קו מעט
אחורי
בירך הוא של מרידיאן ה . LI -ניתן להמשיך כך לאורך שריר השוק אל כף

הרגל.
דרכים נוספות לעבודה על ה LI -לאורך הרגליים:

בשכיבה על הגב
כאשר רגל אחת ישרה והשנייה מקופלת כלפי הבטן ,ניתן לעבוד עם הברך שלנו מאחורי
הירך הניצבת.
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בשכיבה על הבטן
שתי דרכים:
 .1כשהרגל ישרה וכף הרגל מופנית כלפי חוץ ,ניתן לעבוד תוך שאנו יושבים על השוקיים
שלנו ופנינו אל רגלו של המטופל .עבודה נמוכה מההרה ולא מלמעלה.
 .2הנחת כף הרגל של המטופל על הקרסול של הרגל השנייה .ניתן לעבור על המרידיאן עם
הברך ,כף היד והאצבעות.

ייעודן של הנקודות
נמצאת  -בין האצבע הראשונה )האגודל( לשנייה )אצבע( ,בין העצמות ,במרכז

LI -4
השריר,

בקודקוד המשולש.
שימושיה -טיפול בכאבי ראש ושיניים ,שכוך כאבים באופן כללי.
 שולטת בפנים ובפה -טובה גם לטיפול בהרפס ,גודש שמתרכז בפנים,שיתוק ,גודש
באף ,סינוזיטיס ,עיניים אדומות.
 מניעה רוח גם חמה וגם קרה -טובה להצטננויות ,בעיקר כשיש חום. טובה להסדרת מחזור.-

טובה להנעת אנרגיה ,פתיחת מרידיאנים ,הרגעה נפשית.

***

-

אסורה לשימוש בזמן הריון אבל טובה בזמן לידה.

***

-

אין לעבוד בנקודה זו על אדם מחוסר אנרגיות כיון שאין די צ'י להניע.

טובה לאנשים
בעודף אנרגיה.
***

-

 - LIV 3 + LI-4נקראות "ארבע השערים" .אם עובדים לבד על

מטופל אפשר לדקור
ביד אחת וברגל הנגדית.
LI -11

נמצאת  -בקצה כפל המרפק.
אופייה  -נקודת אדמה ,נקודת ים.
שימושיה  -בעיקר מפזרת חום מהדם -גירודים ,טובה לבעיות עור.
 מחזקת מערכת חיסונית ,מחזקת את אנרגיית הריאות. -מטפלת מקומית -כאבים ,בעיות בהנעת המרפק.

LI-20

נמצאת

 משני צדי הנחיריים בחלקן הנמוך.עמוד  24מתוך 49
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אופייה

 -נקראת "שערי הריח" או "ברוך בואך הריח".

שימושה  -פתיחת ערוצי הריח והנשימה דרך האף.
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ריאות LU -

מסלול
ביד:

אוחזים את שריר הזרוע משני צדו .בצדו הלטראלי )החיצוני יותר( ,בכיוון האגודל-

נמצא מרידיאן
הריאות .המרידיאן ממשיך באותו קו לאורך הזרוע והאמה דרך הנקודות  * LU-7ו-
 * LU-9עד
האגודל.
ברגל:

)מאחור( -במרכז הירך בדיוק .בשוק ,כשהרגל מוטה מעט כלפי חוץ ,עובר המרידיאן

מעט החוצה
)לטראלית( משריר השוק אל מאחורי עצם הקרסול לכיוון הזרת וחוצה אל פנים כף
הרגל לאורך
הכריות ,בערך במרכזן עד כרית הבוהן.
בצוואר :עובר המרידיאן משני צדי הקנה בצמוד אליו ובשל רגישות המקום לא כ"כ
משתמשים בו.
בחזה:

במרווח הבין צלעי השני מכיוון עצם החזה )הסטרנום( לכיוון הזרועות דרך הנקודות

* LU-1
ו .* LU -2 -ערוץ נוסף יורד לאורך החזה לכיוון הבטן אולם מיקומו רגיש ואינטימי
מאוד ולכן לא
נהוג לעבוד שם.

מנחי עבודה
מנח שכיבה על הגב
-

פלמינג לאורך היד כולה.

-

עבודה לאורך המרידיאן בזרועות כשכף היד מונחת על המזרון.

-

עבודה לאורך האמות כשגב כף היד מונחת על המזרון.

-

מתיחת הזרוע ב 90-מעלות לגוף כשהיא מורמת מעט מעל המזרון ואנו אוחזים
בידינו האחת בכף ידו כשהאגודל פונה כלפי מעלה) .יותר נוח במנח ישיבה כשניתן
לקחת את הזרוע אחורנית(.
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-

אפשר להשתמש בנקודות שצוינו לעיל במידת הצורך.

מנח שכיבה על הבטן
-

פלמינג לאורך שתי הרגליים

-

עבודה עם האגודל על המרידיאן לאורך כל הרגל

-

הרמת השוק של הרגל הקרובה אלינו -עבודה עם הברך שלנו לאורך מרכז הירך.

-

הנחת השוק על גבי הירך שלנו .ידינו האחת תומכת בכל הרגל של המטופל כשהיא
מופנית מעט כלפי חוץ -עבודה עם האמה שלנו לאורך המרידיאן בשוק.

-

החלפת היד התומכת ועבודה עם האגודל לאורך המרידיאן הכף הרגל.

מתהפכים שוב לשכיבה על הגב
-

עבודה לאורך מרידיאן הריאות במרווח הבין צלעי השני ושימוש בנקודות עפ"י
הצורך.
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ייעודן של הנקודות
 LU -2נמצאת  -מתחת לעצם הקלויקולה 6 ,צון מעצם הסטרנום ,מתחת לעיקול
הקלויקולה קרוב לכתף.
תפקידה  -מסדירה ריאות ,עוזרת בהורדת אנרגיה ,משחררת מלאות החזה.
 מטפלת בבעיות הנעה של הזרוע בעקבות דלקת או טראומה .במקרה שלפריקת כתף
ניתן לעבוד בנקודה זו רק לאחר השבת הזרוע למקומה והקלה בכאב.
לאחר הטיפול
הנקודתי כדאי לבקש מהמטופל שינסה להניע בעדינות את הזרוע.

 -צון אחד מתחת ל LU-2-בהמשך המרווח הבין צלעי הראשון.

 LU-1נמצאת

 -נקודת  MUכלומר -נקודת ההתראה של הריאות משמשת לאבחון מצב

אפיונה
הצ'י של

הריאות.
שימושה  -הפסקת שיעול" ,צפצופים"  ,הצטננות ,גודש באף ,נזלת ,חולשה של
הריאות.
הריאות אחראיות על ה WEI QI -וכאבי שרירים נזלות וכו' הן סימני

***
מחלה ראשונים

וחולשה של ה.Wei Qi -

 LU-7נמצאת  -בסטייה קלה מקו המרידיאן .מחזיקים את יד המטופל כך שהאגודל כלפי
מעלה ומחליקים
על העצם הצדית של מפרק כף היד מהאגודל לכיוון האמה אל בין שני
הגידים
שבהמשכה .שם.
שימושה  -נקראת "רצף שבור" כי היא יוצאת ממסלול המרידיאן.
 נקודה ראשית ששולטת על הראש והעורף .טובה לצוואר תפוס. טובה להצטננויות אקוטיות בתחילת שפעת. -מסלקת רוח ,מעוררת הזעה מטיבה עם האף והגרון ,מוציאה ליחה ונזלת.

 LU-9נמצאת  -מעט מעבר לעורק הדופק במורד האגודל ולפני העצם.
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אופייה  -נקודת אדמה ,נקודת מקור ונקודת חיזוק .האדמה היא אם המתכת ולכן
מחזקת את
הריאות.
שימושה -פותרת מלחות )כיון שהאקלים של האדמה הוא לחות(.
 טובה למצבים כרוניים של אסטמה -כדאי לטפל בין ההתקפים.ולאנשים המנוזלים תכופות -כדאי לטפל בין ההתנזלויות.
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שלפוחית שתן BL -

מסלול:
ביד:

כ ½ -ס"מ לטראלית ממרידיאן הריאות לאורך "סכין העצם" בזרוע ובאמה עד כרית

האגודל בכף ושם
חותך פנימה למרכז כף היד.
בראש :משני צדי האף בקצוות המדיאלים של העין  * BL-1דרך הקצוות המדיאלים של
הגבות * BL-2
ובשני קווים מקבילים מעבר לראש ודרך הנקודה  * BL-10ובמורד העורף משני צדי
עמוד השדרה.
בגב:

משני צדי עמוד השדרה )הקווים הקרובים יותר לעמוד השדרה( ועד האגן.

באגן :בשקעי עצם הזנב ובמורד הישבן עד הירך.
בירך) :מאחור( במרכז הירך עובר ה LU -מעט מדיאלית ממנו ה BL -לכל אורך הירך דרך
הנקודה  *BL-40ואל השוק.
בשוק :במרכז השריר ולאורכה של השוק דרך הנקודה  * BL-57מאחורי הקרסול בצדה
הלטרלי של העצם
דרך הנקודה  * BL-60וממשיך על "סכין העצם" עד הזרת.

מנחי עבודה
מנח שכיבה על הגב
בזרועות:

 -עבודה לאורך המרידיאן כשהיד מונחת קרוב לגופו של המטופל וגב כף היד על

המזרון או על
הירך שלנו.
 מניחים את הזרוע ב 90-מעלות לגוף המטופל ואת האמה ניצבת לו ועובדיםעל המרידיאן
בפנים כף היד.
מנח שכיבה על הבטן
-

עבודה לפי הפורום :גב ,גב עליון ,אגן ,רגליים.

-

בעבודה על הרגליים לאחר הפלמינג לאורכה עוברים עם האגודל לאורך המרידיאן.

-

מרימים את השוק ומטים אותה מעט כלפינו -עובדים עם הברך במרכז הירך.
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-

מניחים את שוק המטופל על גבי הירך שלנו כשכף רגלו פונה ישירות כלפי מטה ולא
מוטה .עבודה עם האמה שלנו לאורך המרידיאן בשוק ובכף הרגל.

-

עבודה עם האגודל שלנו לאורך "סכין העצם" בכף הרגל עד הזרת.

חוזרים לשכיבה על הגב
-

עבודה לאורך המרידיאן מהגבות עד מרכז הגולגולת.
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ייעודן של הנקודות
נמצאת:

BL -1

מעט מעל הקצוות המדיאלים של העיניים .

שימושיה -:נקראת "עיניים מבריקות" ותפקידה לטפל בעיניים ,להבריק אותן.
 מאזנת  YANG-YINכי שם הם נפגשים. טובה לטיפול בנדודי שינה או עודף שינה. נפיחויות ,אודם בעיניים ,דלקות עיניים. -עיוורון צבעים עדין ,תקופתי.

נמצאת:

BL -10

מתחת לזיזי החוליה הצווארית הראשונה  C1בראש שריר הטרפז.

שימושיה - :נקראת "אשנב לרקיע" .נקודות סביב הצוואר קושרות בין  YINל-
 YANGובין
הראש לשאר הגוף.
 טובות למודעות בין גוף לנפש. לטיפול בבעיות ראש וצוואר -כאבים ,שרירים תפוסים וכד'. -מרגיעה מאוד.

BL-40

נמצאת:

במרכז הברך מאחור בין הגידים.

אופייה:

נקודת ים ,נקודת אדמה.

שימושיה - :שולטת על הגב ,מרפה ומשחררת כאבים כמו במצב של תפיסה
אקוטית של גב
תחתון.
 נקודה מקררת ולכן מטפלת בבעיות חום כמו חום בדם -פריחותוגירודים.
***

 -אם הגב נתפס בגלל קור -לא לטפל בנקודה זו .ניתן לחוש בקור ע"י

מגע בגב תחתון
וע"י תשאול .במקרה כזה ניתן לחמם את המקום הכואב בעזרת
מוקסה.

BL-57

נמצאת:

 8צון ממרכז הברך מאחור לכיוון הקרסול .מרכז השוק במקום

החיבור של שרירי
השוק לגיד אכילס.
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שימושיה - :לשחרור הגב ,לטיפול בגב תחתון ,שחרור שרירים וגידים ברגליים.
 טובה לטיפול אחרי לידה. הנקודה לטיפול בטחורים ובעיות בפי הטבעת .ניתן לחוש בשינויבתוך מספר שעות.
)גם .( ST-36
***

 -לטיפול בטחורים אפשר לשים מספר טיפות "רסקיו" על צמר גפן

ולהניח על פי
הטבעת .במקרה של תולעים וטפילים ניתן להכניס שן שום לפי
הטבעת.
BL-60

מאחורי עצם הקרסול בצדה הלטראלי מהצד השני של .KID-3

נמצאת:

שימושיה - :מטפלת בבעיות גב כרוניות.
 מעודדת לידה וירידת שילייה.כליות KID -

כליות בחוסר איזון-
-

בעיות ברכיים ,כאבי גב תחתון.

-

אוזניים -צלצולים ,כאבים ,דלקות אוזניים ,בעיות שיווי משקל.

-

חוסר  -YINתחושת חום או קור ,חולשה כללית בעיקר חוסר בכוח ראשוני -לקום
בבוקר ,להניע
דברים ,חוסר מוטיבציה ,עייפות.

-

בעיות שתן -דלקות בשלפוחית ,בריחת שתן ,שתן כהה מדי) .יכול להיות קשור גם ל-
.( BL

-

בעיות נשימה -בעיקר קושי להוציא אויר.

-

שיער -נשירת שיער ,שיער לבן.

-

עצמות -שברי הליכה ,אוסטופורוזיס ,כאבי עצמות של ילדים -בעיות גדילה.

-

נפשית -חרדות ,פחדים ,טראומות.

-

כוח מיני.

פגיעה ב YIN -נעשית ע"י אורח חיים לא נכון-
עירנות בלילה ,פעילות מינית מוגברת ,עבודה בעמידה ועוד..
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בד"כ אין ג'יטסו בכליות אבל יכול להיות הרבה מתח.

מיקום ה KID -בהארה -כמו קערה סביב הטבור ,חשוב לחוש את שני הצדדים ,לעיתים
ניתן לעשות טיפול מקומי ע"י שהייה בשני הצדדים .ניתן גם לתמוך עם אחת הידיים בכליות
מלמטה )בגב(.

מסלול
ביד :מתחיל מבית השחי ויורד לאורך הזרוע מתחת ל HT -על עצם המרפק הקטנה.
באמה ,לאורך העצם מצידה הפנימי )מעבר לעצם ( LI -ובכף היד – חותך את הזרת כבר
בשטח הכף עצמה לכיוון מרכז כף היד.
בחזה :במרווח הבין צלעי ה 1-מכיוון הסטרנום לכיוון הזרועות.
לאורך הסטרנום מעט החוצה )לטראלית( מחיבורי הסטרנום לצלעות עובר על פני הנקודה
.* KID-25
באגן :במרכז הגומות ,BL -מעט החוצה מהם על קו העצם.KID -
ברגליים :בירך )מאחור( שני הערוצים המרכזיים LU -פנימי יותר KID ,חיצוני יותר.
בברך -בין שני הגידים ( BL -40) -נקודה בה מצטלבים ה BL -וה. KID -
בשוק – ה  KIDעובר לצד הפנימי יותר של השוק ויורד מאחורי הקרסול ) ( *KID -3וחותך
את "הגבעה" )כרית הבוהן( אל פנים כף הרגל ומגיע אל חיבור הכריות בין כרית הבוהן לשאר
)" ( *KID -1מעיין מבעבע" דרכה ניתן להעלות או להוריד אנרגיה בהתאם לכוונה.

מנחי עבודה
מנח שכיבה על הגב
-

עבודה על הזרוע כשהיא מורמת ומקופלת לצד הראש.

-

בצוואר המרידיאן עובר קרוב לגרוגרת) .צמוד לגורגרת LU-אחריו  TWובצמוד אליו-
 ( KIDבשל קרבתו לגורגרת בד"כ לא עוברים עליו שם.

-

ניתן לעבור על הערוצים בחזה ולאורך הסטרנום.

-

ברגליים -כשהירך מקופלת לכיוון הבטן -ניתן עם הברך שלנו לעבוד על הערוץ
מאחורי הירך.
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-

מישרים את הרגל כשכף הרגל ב"פלקס" -מתיחה למרידיאן מאחור.

-

ניתן לקפל את שתי הרגליים אולם לא מעבר ל 90 -מעלות כדי שגב תחתון ישאר
צמוד למזרן .לחץ קל וסיבובים עדינים.

מנח שכיבה על הבטן
-

היות שהמרכז האנרגטי וכן המיקום הפיזי של ה KID-הוא בגב תחתון ,כל עבודה על
גב תחתון כולל על ערוצי ה ) BL -ו ( BL-23 -עובדים טוב על ה.KID -

-

באגן -מחוץ לגומות ובמורד הישבן.

-

ברגליים -ניתן לעבוד גם בפלמינג ,אגודל וברך לאורך הירך.

-

ע"מ לעבוד על השוק -יש להניחה על גבי הירך שלנו ולהפנותה כלפי פנים .הBL -
יהיה אז מולנו ,ה HT -מעט פנימה ממנו ואחריו ,פנימה יותר ,ה.KID -

-

בכף הרגל – ניתן לשהות ב * KID-1 -ע"מ להעלות או להוריד אנרגיה ולהרגיע.

ייעודן של הנקודות
 KID -1נמצאת  -ב"מקלעת השמש"  ,הסרעפת של כף הרגל במפגש בין כרית הבוהן
ושאר הכריות.
אופייה  -נקודת באר -איזון  YIN-YANGבגלל ששם נעשית התחלופה של
האנרגיה .נקודת
הארכה -החזקת הצ'י למטה ,את החום ,האש.
שימושיה  -נקודת קצה הטובה לדברים קיצוניים -מרגיעה גם היפרים ,החזרה
מטריפים ,החזרה
להכרה ,טובה ללידה עצמה ,טובה להתעלפויות .טובה לשימוש
במוקסה .בגלל
ששולטת בפתחים -טובה במקרי הרטבה כיוון שמדובר בשליטה
בפתחים ובקור ולכן גם
מחממים.

 KID -3נמצאת-
אופייה-

בצד הפנימי של בקרסול בשקע שבין עצם הקרסול לגיד אכילס מאחור.
נקודת אדמה ,נקודת מקור .מחזקת  YINו. YANG -

שימושיה -טובה להסרת ווסת ורחם.
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 -טובה לטיפול בבעיות מין אצל גברים.

 KID -25נמצאת – בערוצי ה KID -היורדים אנכית על בית החזה 2 ,צון ) 2.5אצבעות(
ממרכז הסטרנום
הצידה ,במרווח הבין צלעי השני.
אופייה -כל ה KID -בחזה מחבר את ה KID -לריאות ומחזק את הקשר ביניהם.
ישנו קשר חזק במחמם העליון בין הלב לריאות בשילוב שבין בצ'י לדם,
לייצור הסופי
שלהם .הם שייכים אחד לשני גם במקצב -דופק ונשימה .הכליות מעגנות
את האש,
נותנות בטחון והרגעה.
שימושיה -במקרים של אסתמה ושיעולים כשהצ'י לא יורד למטה.
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כיס מרה GB -

מסלול
בראש ובפנים עוברים שלושה ערוצים של ה GB-שזורים

בראש-

לסירוגין עם מרידיאנים אחרים לפי
סדר מהקודקוד לכיוון הצוואר.GB ,TW ,GB ,TW ,GB ,BL :
ה BL -עובר בשני קווים מקבילים משני צדי ה . CV/GV -שני ערוצי הGB -
מתחילים מעל הגבה מעט לטרלית מה BL -ומתפצלים לשתי קשתות האחת
מקבילה ל BL -והשנייה מעל ומאחורי האוזניים .שני ערוצים אלה נפגשים
מאחורי האוזן וממשיכים דרך הנקודה  * GB -20שם הם נפגשים עם ערוץ נוסף
של ה .GB -ערוץ זה מתחיל מהקצה הלטרלי של העין ויורד על הפנים לכיוון
האוזן ומתחת לתנוך במסלול מקביל ונמוך יותר מה. TW -
קו מעט אחורי לאוזן ,אחרי ה LIV -וממשיך על קו הכתף דרך הנקודה GB -21

בצוואר-
* עד העצם

הבולטת של הכתף ושם יורד אל הגב.
בגב

-

עובר המרידיאן ומקיף את השכמות דרך צדן המדיאלי ומתחתן ועולה חזרה אל

בית השחי שם
מתפצל לשני ערוצים :האחד -אל הזרועות והשני -יורד בשני צדי הגב והאגן ואל
הרגליים.
בזרועות -בזרוע -יורד ממרכז הדלתואיד לאורך הזרוע ועל עצם המרפק הקטנה יותר.
באמה -בקו מדיאלי מהמרכז לכיוון האצבע השנייה ,לפני ה TW -העובר במרכז
האמה ועד קצה
האצבע השלישית )האמה( בצדה הפונה לאצבע השנייה.
באגן

 -עובר לטרלית מה LI -ועובר דרך הנקודות  *GB -30ו.*GB -34 -

ברגליים -לטרלית מה LI -בירך ובשוק ויורד לפני עצם הקרסול ולאורך כף הרגל עד
האצבע הרביעית
)הקמיצה(.
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מנחי עבודה
מנח שכיבה על הגב

-

בצוואר  -ניתן לעבוד לאורך המרידיאן בתנועות עיסוי תוך שימוש בנקודות -20
 *GBו * GB-21 -במידת הצורך.

-

ברגליים -אנו ישובים ופנינו לכיוון ראשו של המטופל .רגלו של המטופל מקופלת
לכיוון בטנו ,ידינו
האחת תומכת בעזרת האמה תחת הברך של המטופל וכף ידינו השנייה

תומכת בכף
רגלו של המטופל .בתנועה סיבובית נגד כיוון השעון אנו מסובבים את
הרגל לכיוון הרגל
הישרה ומניחים את כף רגלו חזרה על המזרון .רגלו נותרת כפופה
והמרידיאן חשוף מולנו.
אנו משעינים את ידינו האחת על עצם האגן וידינו השנייה מטה את הברך
הכפופה לכיוון
הרגל הישרה -מתיחה של המרידיאן .כף רגלו יכולה לנטות בעקבות המגע
שלנו אבל כף
רגלנו המרוחקת מהאגן תתמוך בכף רגלו ע"מ שלא תחליק.
 לאחר המתיחה ניתן גם לעבור על המרידיאן בפלמינג ובמגע ממוקדולהשתמש בנקודה
 * GB -34במידת הצורך.
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 בכף הרגל -ניתן לעבור לאורך המרידיאן בכף הרגל מהמקום בו אנו נמצאים אולשמור
זאת לסוף העבודה על הרגל השנייה ואז לשבת מכיוון הרגליים כשפנינו
לכיוון ראשו של
המטופל.
במהלך העבודה על המרידיאן ניתן להתעכב בנקודה  * GB -41במידת
הצורך.

מנח שכיבה על הבטן
 -בגב

 -כשידיו של המטופל מונחות מצדי ראשו ואנו ישובים ליד ראשו ופנינו

לכיוון רגליו ,ניתן
לעבוד לאורך המרידיאן סביב השכמות בעזרת האמות שלנו וע"י מגע
ממוקד.

מנח שכיבה על הצד
עבודה על המרידיאן לפי הפורום:
-

כבר במתיחות הראשונות כשאנו יושבים מאחורי גב עליון של המטופל ופנינו לעבר
ראשו.

-

עבודה על המרידיאן בצוואר כשאפשר להתעכב על הנקודה  * GB -20באוקסיפוט
במידת הצורך.

-

עבודה לאורך ערוצי המרידיאן בראש ובפנים.

-

התיישבות שלנו מכיוון ראשו של המטופל ועבודה על המרידיאן לאורך הכתף כשניתן
להתעכב בנקודה  * GB -21במידת הצורך.

-

עוברים לישיבה מאחורי גב עליון של המטופל כשפנינו לגבו .מניחים את ידו הקרובה
אלינו על המזרון כשידנו האחת נשענת על האגן שלו וכף ידנו אוחזת באזור המרפק
של ידו ,וידינו האחרת עוברת על המרידיאן בעזרת האמה שלנו על חלקו האחורי של
בית השחי וסביב השכמה.

-

מניחים את ידו על ירכנו כשברכנו נשענת על האגן שלו ועוברים בפלמינג ובמגע
ממוקד על המרידיאן לאורך הזרוע והאמה.

-

מתיחות של הזרוע והנעתה בסיבובים תוך תמיכה בשכמה מאחור.
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-

באגן -עבודה לאורך המרידיאן ברגל הכפופה ניתן להתעכב במידת הצורך על נקודה
.* GB -30

-

ברגל -עבודה לאורך המרידיאן בעזרת הברך שלנו ,האמה או האגודל .ניתן להתעכב
בנקודה
.*GB -34

ייעודן של הנקודות
 GB -20נמצאת -על האוקסיפוט במקום מפגשם של ערוצי המרידיאן בראש והפנים.
אופייה -נקראת "  – " Feng Qiנקודת בריחת הרוח .הרוח ,אקלים העץ ,נוטה
כלפי מעלה ולכן
מטפלים הראש.
שימושיה -כשה YANG -של הכבד עולה למעלה כמו במקרה של מגרנה או
אפילפסיה.
כשרוח חיצונית נכנסת כמו במקרה של שפעת.
טובה בטיפול בבעיות ראייה ובעיניים בכלל.
באוזניים -בבעיות שמיעה או שיווי משקל.
טובה לטיפול ברוח פנימית כמו חוסר שקט ,מחלות רוח.

 GB -21נמצאת-

באמצע הדרך בין הצוואר לעצם הבולטת של הכתף בנקודה הגבוהה בין

השרירים.
משמשת -הורדת אנרגיה ושחרור ממתחים.
 שחרור שלייה בסוף הלידה ,שחרור חלב לשד ,עזרה בלידה שנתקעת.***

 -מורידה אנרגיה לא מפחיתה.

***

 -אסורה לשימוש בזמן הריון ואסורה לשימוש עם מטופלים חלשים ממילא.

 GB-30נמצאת-

בבסיס עצם הירך )הטרוכנדור( קרוב למפגש עם ה"מכתש" .במרחק

שבין עצם הזנב
לבליטה הצדית של הטרוכנדור  2/3 ,מכיוון עצם הזנב או 1/3 -הדרך
מכיוון הטרוכנדור
נמצאת הנקודה) .קל להסביר אבל נראה אותנו מוצאים…(
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משמשת -לחיזוק ופיזור כאחד.
 במקרה של שיתוק או ניוון -נחזק גב תחתון דרך נקודה זו. במקרה של כאבים מגב תחתון שמקרינים לרגל -נפזר את הכאב בנקודהזו.

 GB-34נמצאת -בפרופיל החיצוני של הרגל מתחת לבליטת הפיבולה.
אופייה -נקודת ים ,נקודת אדמה על עץ .מטפלת בחוסר איזון שבין האדמה לעץ.
משמשת -כשהעץ פולש לאדמה ולא נותן להניע צ'י כמו שצריך -צרבות ,הכאות,
שלשולים ,עצבנות.
 כשיש יותר מידי לחות באדמה -אבנים בכיס מרה. -נקודת השפעה על -נקעים קרעים ברצועות ,פריקות ,דלקות.

 GB-41נמצאת -בכף הרגל ,בין האצבע הרביעית )הקמיצה( והזרת מצדו החיצוני של הגיד,
בשקע שבין
העצמות.
אופייה -נקודת עץ על עץ -מניעה את אנרגיית הכבד.
משמשת -לטיפול בכאבי ראש ,סחרחורות ,עיניים ,כאבים בצד אחד של הראש.
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כבדLIV -

מסלול:
בצוואר-

ה SI -יורד בקו ישר מתנוך האוזן ,ה LIV -מיד אחריו .במפגש עם הכתך

הוא יורד לכיוון
בית החזה.
חוצה את הקלויקולה ויורד בצדי בית החזה בערוץ לטראלי מאוד סמוך לבית

בחזה-

השחי פנימי
יותר מה.LI -
בכפל בית השחי הוא מתפצל לערוץ נוסף היורד לאורך הזרוע.
כשהמטופל שוכב על גבו וזרועו מונחת על המזרון ב 90 -מעלות לגוף המטופל

בזרוע-
והאמה על

המזרון פונה כלפי מעלה וגב כף היד אף היא על המזרון ,מרידיאן הLIV -
חשוף אלינו ונמצא
מתחת לגיד של שריר הזרוע ,מתחת ל.PC -
ממשיך המרידיאן עד הקמיצה )האצבע הרביעית( בכף היד.

באמה-

ברגליים -כמו בזרוע כך גם ברגליים ,מרידיאן ה LIV -עובר בחלק הפנימי של הירך
מתחת לגיד של
שריר הירך ,מתחת ל PC -ומעל ה .HT-עובר פנימית ותחת הברך ועובר
לפנים על השוק.
בשוק -עובר דרך הנקודה  * LIV-8ויורדת על עצם הטיבייה.
בכף הרגל – עובר המרידיאן דרך הנקודות  * LIV-3ו *LIV -2 -על גב הכף עד
הבוהן בצידה
הפונה לאצבע השנייה.
מנחי עבודה
•

מנח שכיבה על הגב

זרועות  -עבודה לאורך המרידיאן בזרועות כשהן מונחות כפי שכתוב לעיל ,בפלמינג
ובעבודה
ממוקדת.
 הנעת הזרוע ומתיחתה.עמוד  43מתוך 49
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 -עבודה לאורך המרידיאן בצוואר כשאנו יושבים מכיוון ראשו של המטופל.

צוואר

הטיות ראשו של
המטופל לצדדים יכולות להוסיף מתיחה למרידיאנים .אפשר להמשיך במצב
זה ולעבור על
המרידיאן בבית חזה עליון עד בית השחי).מעבר לזה -רגיש ואינטימי מדי(.
•
•

ברגליים  -עבודה של מניפולציה )מתיחה( של המרידיאן .אנו עובדים על הרגל הרחוקה
כשהיא
מכופפת וכף הרגל פונה כלפי ברך הרגל הישרה .פלמינג ועבודה ממוקדת.

ייעודן של הנקודות
 LIV -2נמצאת -בין הבוהן לאצבע .פותחים בין האצבעות -בין סוף המפרק והעור
)"הקרום"( שבין
האצבעות.

אופייה -נקודת אש ,נקודת פיזור .האש היא הבת של העץ )הכבד שייך לעץ( ולכן אם
העץ בעודף
ניתן לטפל בנקודת הבן ע"מ ש"תיקח" אליה מהעודף וכך תאזן.
משמשת -בעיקר בעודף קיצוני כמו -לחץ דם גבוה ,סחרחורות ,מגרנות ,עוויתות,
אפילפסיה.
מטפלת בעיקר בבעיות המופיעות בראש ובפנים אבל גם בבעיות הקשורות
באברי המין כמו
כאבי מחזור מאוד קשים.

 LIV -3נמצאת -בהמשך הקו של " .LIV-2הולכים" בין הגידים של האצבע והבוהן עד
ש"נתקעים" .שם.
אופייה – נקודת אדמה ,נקודת מקור.
משמשת -להנעה ,חיזוק והרגעה .טובה לפיזור כעסים ועצבים.
)ב LIV-2 -נשתמש בזמן כאבי מחזור -פיזור עודף ,אולם ,אם יש מעט דם ,מחזור
חלש ,כאבים
כתוצאה מחוסר נשתמש ב.( LIV-3 -
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בנוסף -היות שהיא נקודת אדמה והכבד )העץ( "מבקר" אותה היא עוזרת למתן
צרבות ,הכאות
ובחילות.

 LIV-8נמצאת בשוק .יורדים בצד השוק על עצמות הברך עד סופן .שם.
***

ישנו מיקום נוסף בירך אם למישהו יש רעיון איך למצוא אותו -בבקשה...
אופייה  -נקודת ים ,נקודת מים .המים הם אם העץ ולכן מחזקת את האם כדי

"שתתן" לבן.
משמשת -לחיזוק  LIV-YINו LIV -דם .כשהכבד מורכב ובעייתי נחזק את האם.
חשוב לחזק אותו
כשהמצבים מורכבים כמו במיגרנות כשה YANG-עולה למעלה .בזמן מיגרנה נטפל
במצב עודף
מובהק ע"י  LIV-2ובין המיגרנות.LIV-8 -
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 -MUפירוש המילה:
לאסוף ,לאגור.
נקודות  MUהן נקודות התראה והשפעה כיון שבהן נאגרת האנרגיה של האיברים הפנימיים.

שימושים:
 .1ויסות ואיזון אנרגיית האיברים הפנימיים.
 .2אבחנה -כאב ספונטני בנקודה יעיד על חוסר איזון .מגע )לחץ( בנקודות אלה יכול
לעזור.
 .3במצבים אקוטיים  ,כרוניים שילוב בין נקודות ה MU-וה SHU -הוא טיפול חזק
ביותר.

נקודות ה: MU -
 CV -4נקודת ההתראה של המעי הדק ):( SI
נמצאת 3 :צון ) 4אצבעות( מתחת לטבור) .עמוד  151 ,140בחוברת הנקודות(
 CV -14נקודת ההתראה של ה -לב ):( HT
נמצאת:

 6צון מעל הטבור) .עמוד  140בחוברת הנקודות(.

תפקידה :מסדירה את הלב ,תחושת הלפיטציות )הלמות לב( ,אנגינה טקטוריס )התקף לב(
במקרים קלים.
מרגיעה את הנפש ,מחלות נפש ,בעיות עיכול על רקע נפשי -עודף/חוסר תיאבון,
אנורקסיה/בולמיה
פותחת את החזה במקרה שהוא סגור ומכונס.
אפילפסיה.

 CV -5נקודת ההתראה של המחמם המשולש ):( TW
נמצאת 2 :צון מתחת לטבור) .עמוד  140בחוברת(.
 CV-17נקודת ההתראה של מגן הלב ):( PC
נמצאת :על הסטרנום בין הפטמות ,בקו המרווח הבין צלעי הרביעי) .עמוד  140בחוברת(.
תפקידה :טובה לנשימה ,אסטמה .אנרגייה הנשימה נוצרת באזור זה ) ,( ZONG QIמרגיעה
את הסרעפת,
מסדירה תנועת צ'י בחזה.
מורידה צ'י במקרה של שיעולים ,שיהוקים ,התעטשויות.
מחזקת דם לעידוד ייצור החלב.
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מקלה על מועקה בחזה.
 -נקראת "ים הצ'י" .לעבוד עליה בעדינות!

 CV -12נקודת ההתראה של המחמם האמצעי והקיבה ):( ST
נמצאת :בין הטבור לסטרנום ישנן  8צון .נקודה זו נמצאת  4צון מעל הטבור ,באמצע הדרך.
)עמוד .(140
תפקידה :לטפל בכל בעיות העיכול.
מחזקת ומסדירה את הטחול והקיבה.
מפזרת לחות ומורידה צ'י מורד העולה למעלה כמו -הכאות ,צרבות.
מניעה חסימות מזון ,תחושת נפיחות באזור ,כאבי בטן.
מחזקת וממרכזת) .עוזרת גם מבחינה אישיותית -אנשים מפוזרים יכולה לעזור
למרכז(.
הערה:

הקיבה היא "ים הנוזלים" בגוף .למרות שנחשבת איבר יאנג ,קיבה מאוזנת תומכת

ב -ין הכללי.
פגיעה ב YIN -של הקיבה נגרמת למשל ע"י אכילה בלילה.
 LIV-13נקודת ההתראה של הטחול ):( SP
נמצאת :על מרידיאן הכבד בצד הבטן ,בגבול הקדמי והתחתון של הצלע ה,11-החופשייה.
)עמוד (130
תפקידה :לטפל בעיקר בחוסר איזון בין הטחול והכבד :
 עיכול על רקע נפשי -רגשי סביב מחזור ,לחץ ,התרגשות. כבד פולש -שלשולים ,גזים ,בחילות ,הכאות. מחזקת טחול כדי למנוע פלישת הכבד. מפזרת סטגנציות )תקיעות( של הכבד.הערה - :נקודות נוספות שעובדות על חוסר איזון זה GB34 , LIV-3 -נקודות עץ עם אופי
אדמה.
  CV-14נקודת ההתראה של הלב עובדת )גם( על עיכול -יותר על רקע נפשי-13 ,– LIVעיכול על
רקע רגשי.
 ST-25נקודת ההתראה של המעי הגס ):( LI
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נמצאת 2 :צון לטרלית לטבור) .עמוד  29בחוברת הנקודות(.
תפקידה.1 :מטפלת בבעיות מעיים בעיקר של המעי הגס אבל גם של הדק.
.2מטפלת בבעיות עיכול בזמן מחזור.
.3מטהרת חום ולחות מהמעיים ,מזרימה צ'י ומניעה חסימות מעיים -שלשול,
עצירות ,צרבות,
גזים.
הערה :משתמשים הרבה עם ילדים במקרים של שילשולים +וירוס.
 LU-1נקודת ההתראה של הריאות ):( LU
נמצאת :מתחת לקלויקולה ,במרווח הבין צלעי הראשון ,צון מתחת ל) .LU-2-עמוד 5
בחוברת(.

 CV-3נקודת ההתראה של שלפוחית השתן ):( BL
נמצאת 4 :צון )כ 5-אצבעות( מתחת לטבור ,צון אחד מעל עצם הפופיס.
תפקידה :מקררת ומחזקת )אם רוצים לחמם אפשר עם מוקסה(.
מטפלת בבעיות שתן ,הרטבה ,בריחת שתן בגיל המבוגר ,דלקות בשלפוחית
השתן ,חול בשתן.
מסדירה את שלפוחית השתן ומחמם תחתון -אנרגיית ה. JING -
משפרת תפקוד מיני.
מסלקת לחות חמה מהרחם ושלפוחית השתן.
מסדירה רחם ומחזור.
סמפטומים :אמפוטנציה ,אבוד זרע ,הפרשה וגינאלית ,צניחת רחם.
 GB-25נקודת ההתראה של הכליות ):( KID
נמצאת :בסוף העצם ה 12-בגב ,מאחור) .עמוד .(118
הערה :לא כ"כ שימושית.
 GB-24נקודת ההתראה של כיס המרה ):( GB
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נמצאת :מתחת בין הצלע ה 7-ל) .8 -עמוד .(118
הערה :לא שימושית.
 LIV-14נקודת ההתראה של הכבד ):( LIV
נמצאת :במרווח הבין צלעי ה 6-כ 4-צון מה CV -במפגש העצם עם הסחוס) .עמוד 130
בחוברת(.
תפקידה :מרגיעה כאבים בצלעות תחתונות .מרגיעה את אזור ההיפוכונדריום -האזור תחת
ההצלעות.
מרגיעה ומאזנת תפקודי כבד .מניעה צ'י של הכבד.
מניעה תקיעות בדם המורגת ככאבים חזקים וממוקדים.
טובה להפגת תחושת נפיחות בבטן.
כאבי ראש.
הערה:

לרוב ,כאבים לפני מחזור שייכים לתקיעות צ'י.
במהלך המחזור ,כולל גושים בדם -תקיעות דם.
 -המיקום בעייתי לשימוש.
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