
לעומקם של הנושאים בתוכנית

מפגש ראשון
 Constitutional Five Phase pulses :מעשי

דיון: ארבע נביעות שמיימיות וחמשה מעברים ארציים
 

מפגש שני 
 Constitutional Five Phase pulses :מעשי

Qing Xing – דיון: חמשת המעברים וטבע האדם
 

מפגש שלישי 
מעשי: Shen, Root, Stomach Qi  | מיקומים ועומקים של הדופק 

דיון: שמים-אדם-אדמה, Dantian 3, מחמם משולש
 

מפגש רביעי 
מעשי: מאפיינים טבעיים ופתולוגיים בכל עמדת דופק 

דיון: תפקודי האיברים ואנרגיות עונתיות
 

מפגש חמישי 
מעשי: הדגמת אבחנה מלאה 

דיון: אסטרטגיה טיפולית ובחירת נקודות
 

מפגש שישי 
דיון: התבוננות ותשאול

מעשי: אבחנות וטיפולים מונחים
 

מפגש שביעי 
מעשי: אבחנות וטיפולים מונחים 

דיון: הצגת מקרים והרחבות
 

מפגש שמיני 
מעשי: אבחנות וטיפולים מונחים 

דיון: הצגת מקרים והרחבות
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לפניך 3 שאלות חקר, אתן.ם מוזמנות ומוזמנים לענות על אחת מהן.
 

 לשאלות החקר אין "תשובה נכונה", מטרתם לעודד חיפוש והעמקה,
או חתירה למצוינות

 שאלו קולגות ומורים, קראו בספרים, באתרים או בפורומים
ונסו לגבש ולהציג דעה משלכם – כזו ששווה לחקור אותה בקליניקה

 
את התשובות יש לשלוח ישירות למייל של רני:

clinic@flying-stars.co.il
לא פחות מעמוד אבל, בבקשה, לא יותר משניים

תשובות יתקבלו עד לתאריך 1/10/2022
 

כותבי התשובות המעניינות ביותר יוזמנו לראיון אישי
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http://clinic@flying-stars.co.il 
http://clinic@flying-stars.co.il 


שאלת חקר מספר 1
כמה זמן אורך טיפול בדיקור?

 

 בכתבים העתיקים, אורך הטיפול מתואר כמספר מחזורי נשימה –
בין 1 ל- 50 נשימות, כתלות במקרה.

 
כיום, מקובל להגדיר אורך טיפול כ-20 דקות )לפי המורה שלי, 21 דקות – 

שהן 3 כפול 6, ועוד תקופת 'המתנה ל- Qi' של עד 3 דקות(.
 

 בתינוקות ובילדים, וגם במחלות אקוטיות, מקובל דיקור קצר –
של שניות עד דקות בודדות, 

בעוד בדיקור היפני ישנה גישה של דיקור שטחי והמתנה לנפילתן 
הספונטנית של כל המחטים, ללא הגדרת זמן בכלל.

 
ומה לגבי תדירות הטיפולים?

הגישה המקובלת בעולם המערבי היא בין פעמיים בשבוע לפעם בשבועיים, 
תלוי בחומרת הבעיה. 

בבתי החולים בסין מקובל דיקור כל יום או יומיים.
מטפלים בגישת הגזעים והענפים יקבעו טיפול כל 3-6 שבועות, או רק פעם 

אחת בכל עונה.
 

מי צודק? ולמה?
מהם השיקולים הקליניים שרצוי להביא בחשבון בקביעת משך ותדירות 

הטיפולים?
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שאלת חקר מספר 2
Shu-Transporting points of the Bladder

 

בכתבים העתיקים, מוזכרות רק 6 'נקודות אסוציאציה' של האיברים על 
מסלול שלפוחית השתן.

כיום ישנן 18 נקודות המוגדרות כך.
 

 בתחילה, האינדיקציות לשימוש היו מחלות פנימיות של האיברים –
עם דלקתיות, חום וכאב. 

הטיפול נעשה בעזרת מוקסה בלבד והנקודות נאסרו לדיקור.
 

 כיום, הן משמשות גם למצבי עודף וגם למצבי חוסר, הן למחלות פיזיות
והן למשברים נפשיים.

לפעמים הטיפול נעשה במוקסה ולפעמים במחטים, לפעמים הדיקור שטחי 
ולפעמים עמוק ואלכסוני, ומשך הטיפול נע בין רגעי, ל- "לא יותר מ-10 

דקות", ועד לפרקי זמן של 30 דקות ויותר.
 

מי צודק? ולמה?
מתי ממש כדאי לבחור בנקודות האלה? מתי זה לא רלוונטי? ואיך זה בכלל 

קשור לשלפוחית השתן?
 

ולמיטיבי לכת: מה לגבי 'הנקודות הנפשיות' במסלול המקביל של שלפוחית 
השתן בגב? 

מה הן באמת עושות?
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שאלת חקר מספר 3
על חמש ושש

 
בנומרולוגיה הסינית, מספרים אי-זוגיים הם Yang, או "יצירתיים", בעוד מספרים זוגיים 
הם Yin, או "מגיבים" – כלומר מווסתים ומארגנים את היצירה, בצורה שמאפשרת חיים:

 
五 Wu – 'חמש' מתאר את היצירה כגלגל אינסופי של שינויים: 

ארבעה כיוונים של התפשטות והתכווצות, של Yang ושל Yin, ובמרכזם האדם, או 
האדמה. 

 
הכתבים העתיקים מתארים חמישה איברי Zang )איברים 'מלאים'( – שאוצרים את 

חמש ה-Shen ומהדהדים את התדרים השמיימיים של  ה- 五行 Wu Xing, או חמשת 
ה'מעברים'.

 
 六 Liu – 'שש' מווסת ומארגן את החיים דרך שש איכויות אקלימיות שמקשרות בין 

שמים וארץ, ושש 'שכבות' של מרידיאנים בגוף האנושי.
 

 Qi -איברים 'חלולים'( – שמקבלים את ה( Fu הכתבים העתיקים מתארים 6 איברי
.Zang -טהור, המזין את איברי ה Qi העכור ומפיקים ממנו

 
מהכפלה של ה'חמש' אנו מקבלים את עשרת איברי הגוף: Yin ו- Yang של חמשת 

המעברים.
מהכפלה של ה'שש' אנו מקבלים את שנים-עשר המרידיאנים:

 
על כל אחד משנים-עשר המרידיאנים נמצאות ה'נקודות העתיקות' – הנקודות 

החשובות ביותר בדיקור.
 

למה על מרידיאני Yang יש 6 'נקודות עתיקות' )5 נקודות המייצגות את חמשת   .1
המעברים ועוד נקודת מקור(, בעוד למרידיאני Yin יש רק 5 'נקודות עתיקות' )5 

נקודות המייצגות את חמשת המעברים, כאשר נקודת האדמה משמשת גם כנקודת 
המקור(?

מה זה אומר על החשיבות הקלינית של נקודות המקור? למה הן באמת משמשות,   
?Yang ובמרידיאני Yin והאם יש הבדל בשימוש בהן במרידיאני

 
במחלות של איברי ה-Zang, הכתבים העתיקים ממליצים לדקור את נקודת המקור   .2

ביחד עם נקודת ה'מעין', שהיא גם נקודת האש.
 

במחלות של איברי ה-Fu, מומלץ לדקור את נקודת המקור ביחד עם נקודת ה'באר',   
שהיא גם נקודת המתכת. 

למה?  
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