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  והבחנה神  שן-רוח

  אגורסקי הרצל טניה

  

מפגש בין ב מתחילהאבחנה עתיקה הסינית המחשבה הלפי  ?מה הוא העיקר באבחנה

חיוניות ה, י'צ אנרגיהה, נפשה, גוףההמטפל צריך לאבחן את מצב . מטופלההמטפל ו

תי בין בני אדם הוא וכל מפגש משמע. של המטופל שן神 רוח הומצב  ינג'ג  精)תמצית(

 קודם הואגם מפגש בין מטפל ומטופל .  של האחרשן-רוח של האדם עם שן-רוחשל מפגש 

בעקבות את עצמו ואת המטופל  מווסת מטפל שואל וההמטופל. שןכל מפגש בין שני 

   :מטופלהמפגש בין המטפל וה מדבר על אומנות סו וון של 13פרק . השאלה

  

岐  
  岐  י'צ  י'צ

  岐  י'צ  י'צ
  י'צ  י'צ

伯  
  伯  בו  בו

  伯  בו  בו
  בו  בו

曰  
  曰  אומר  יּוֶאה

  曰  אומר  יּוֶאה
  אומר  יּוֶאה

治  
  一  לטפל  שי

  閉  אחד  אי
  לסגור  בי

之  
  者  זה    ה'ְג

  戶  פסיק  ה'ֶג
  דלתות  הֹואּו

極  
  因  פסגה  י'ג

  塞  סיבה  יין
  לסגור  נאי

於  
  得  ל  יו

  牖  דה
  חלונות  יֹואּו

一  
  之  אחד  אי

  ה'ְג

  יגשלה
  לתפוס

    系  
  לקשור  ִסי

帝 קיסר  די  帝 
  之  קיסר  די

  של, אל   ה'ְג

曰  
  曰  אומר  יּוֶאה

  病  אומר  יּוֶאה
  חולה  בינג

何  
  者  אז  ָנאי  奈  מה  ֶהה

  פסיק  ה'ֶג

謂  
  何  נקרא  ווי

        מה  ֶהה

一  
              אחד  אי

דבר אחד ": י בו אומר'צ
  ".חשוב ביותר לטיפול

 הדבר ואהה מ": הקיסר אומר
  "?האחד

הודות ":  משיבי בו'צ
  ".יגים אותו דרך אחדותששמ

  "?איך זה": הקיסר אומר

סוגרים דלתות ": משיב י בו'צ
מתקשרים , וסוגרים חלונות

  . החולהעם

  

數  
  以  לעתים  שו

  得  ו  אי
  失  לתפוס  דה

  לאבד  שי

問  
  從  לשאול  וון

  神  עקובל  צֹוְנג
  神  רוח  שן

  רוח  שן

其  
  其  שלו  י'צ

  者  שלו  י'צ
  者  פסיק  ה'ֶג

  פסיק  ה'ֶג
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情  
  意  רגשות  ינג'צ

  昌  רעיונות  אי
  亡  פריחה  אְנג'ָצ

  הרס  ואנג

ל עשואלים אותו 
  ,הרגשותיו

ועוקבים אחרי 
  .רעיונותיו וזיכרונותיו

שן -לתפוס את הרוח
  ,)פריחה(זה בריאות 

שן - לאבד את הרוח
  ".זה הרס

  

  (一"הדבר האחד" מדבר על י בו'צ  של הקיסר הצהוב ששמובמשפטים הראשונים המורה

זמן כדי לחפש את השאלה ל זקוקיםהמושגים החשובים .  של הקיסרו ומותח את סבלנות)אי

  . הנכונה

 דרך א למטופל לא דרך ידע אלהוא הקשבה" הדבר האחד"  סו ווןשל  13 בפרק מספר

 יש -יש פריחה   המטופלשן- רוחלבין המטפל שן-כאשר יש תקשורת בין רוח. שן  神רוחה

 -  הרסיש כאשר אין אפשרות תקשורת בין מטופל ומטפל . לריפוי- אפשרות להגיע לאיזון

  .  אפשרות ריפויחוסר

  ? איך מתקשרים עם המטופל

סיבה העיקרית ה הם )ינג'צ  (情תשוקות-רגשות. יש קודם כל לבדוק איך המטופל מרגיש

  (意תפיסת העולם, אוסף מחשבות, זיכרונות, אחר כך יש חשיבות לרעיונות. לחוסר איזון

יסוד של הה את הנחות  הנאגר בטחול ומהוושן-הרוח הוא ההיבט של אי  意. של המטופל)אי

רגשות ותפיסת העולם של המטופל יש תשאול לגבי הדרך . עצמי והתנהגות האדםה ידימוה

  . של המטפלשן-רוחה של המטופל ושן-רוחה תקשורת בין אפשרות

  ?שן  神מהו המושג רוח

 י'צזהו המנגנון לארגון ה.  מייצג בעבור האדם את המקור ליצירתיות ולתמורה רוחנית 神שן

כל אדם הוא יצירה  .המנצח והתזמורת של מכלול היצירה הנקראת אדם, הוא המלחין: בגוף

תלויה ה , 精ינג'גלכל אדם יש כמות שונה של . ל העולםעיחודי ימבט , תמוזיקלית מיוחד

, מביא איתו חומרים, עובר דרכינוי 'צ .אינו אישי  精ינג'גאך , חייםהבאורח , בגיל ,במזל

וחד ושונה ימה שעושה כל אדם מ. עובר דרכינוהוא  ,י אינו אישי'צה אך ,ינג'ג, נוזלים, טעמים

  .שן  神רוחהמאחרים זה 
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  שןהאידאוגרמה . 1' ציור מס 

  

  

  

  

  

  

  

  

הוא אותות  ,מושגההמעבירה מסר ויזואלי על ) 1' ציור מס( 神 שן ההאידיאוגרמפירושה של 

, ברכיב הפונטי, מימין. ומיתי-שמימיים המעבירים לבני האדם מסרים שמעבר לתודעה היום

 שורש, משמאל.  סמל לתקשורת של האדם עם היקום–מתוארות ידיים פותחות חבל קשור 

אפשר לומר ששני , ר איסאלה" על פי ד.示  מתאר את ההשפעה של היקוםההאידיאוגרמ

 ושלושת הקווים למטה ,יאנגאת העין השחורה בתוך ה י'טאי גהקווים למעלה מייצגים בסמל 

  .הוא רוח החיים שןהתרגום של . ייןגים את העין האדומה בתוך המייצ

זאת , בגוףי 'ציסוד של הרפואה הסינית העתיקה מחלה היא שיבוש בזרימת ההלפי הנחות 

טיפול אנרגטי נכון מחזיר לגוף את יכולת . ליהע אחראי שןהאומרת זיוף ביצירה המוזיקלית ש

ל אחראי ע, ל המוותעל החיים וע אחראי שןה ויותה" ה למקומשן-רוחהמחזיר את ", איזוןה

  . ריפויהיכולת 

  

 את (ןוחוכמת האבח: "הבחנה בשןה של ואת משמעותמת מסכ ינג'נאן ג של 61ה מספר יקוש

   ."שן-ת רוחנקרא) המחלה
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望  
  ןחמאב  אנגנ

而  
  מלת קשר  אר

知  
  חוכמה, ידע  ה'ג

之  
  מלת קשר  , של,  אל  ה'ְג

謂  
  נקרא  ווי

之  
  מלת קשר  , לש,  אל  ה'ְג

神  
  רוח  שן
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