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        רפואה הסיניתרפואה הסיניתרפואה הסיניתרפואה הסיניתעל פי העל פי העל פי העל פי ה    )PTSD(טראומטית טראומטית טראומטית טראומטית ����תסמונת דחק פוסטתסמונת דחק פוסטתסמונת דחק פוסטתסמונת דחק פוסט

  

מה יהיו הביטויי� לפי הרפואה הסינית של תסמונת הדחק , באופ� תיאורטי,  לנסות ולתארמאמר זה בא

  .תהפוסט טראומטי

        ????מהי תסמונת הדחק הפוסט טראומטיתמהי תסמונת הדחק הפוסט טראומטיתמהי תסמונת הדחק הפוסט טראומטיתמהי תסמונת הדחק הפוסט טראומטית

  

אלפי המדרי� 
DSM-IV ,טראומטית�תסמונת דחק פוסט) Post Traumatic Stress Disorder 

חשיפה  �הראשו� : שלו שני מאפייני� עיקריי� מתחוללת כתוצאה מחשיפה לאירוע )PTSD: להל�

עצמו �סכנה לשלמות הפיסית שלואו , ה של פגיעה רציניתאו סכנ, בה האד� חווה סכנת חיי�לאירוע 

 תגובתו של המאפיי� השני הוא שבעת האירוע כללה.  היה עד לאירוע כזהאו שהאד� , או של אחרי�

    .חוסר אוני� ואימה, האד� פחד אינטנסיבי

  

".  הפרעות חרדה"טראומטי נמנית על קבוצת הפרעות נפשיות המכונות �תסמונת הדחק הפוסט

 הוא תגובה אדפטיבית וא# הכרחית למצב שיש בו סכנה פחדפחדפחדפחד":  חרדה"ל" פחד"קיימת הבחנה בי� 

א� כמוב� שהאיו�  � למצב מדומיי�אמיתי או �א תגובה למצב לממנו בהיותה שונה חרדהחרדהחרדהחרדה ה;ממשית

 הוא רגש פחדפחדפחדפחד : מבחינה ביניה� הרפואה הסיניתג�.  עדיי� נחווה כאמיתי מאוד עבור האד� החרד

  ).  אלמנט האש( היא רגש העולה מ� הלב חרדהחרדהחרדהחרדהואילו , )אלמנט המי�(הקשור לכליות 

  

�הילח� ("Fight or Flight"�תגובת הגו# מאופיינת כ, )Stress(בעתות של חרדה אקוטית 

הכבד משחרר :  לח% הגו# זקוק לאנרגיה זמינה ומהירה ככל האפשריבמצב: זהו מצב חירו�).  ברח�או

הורמוני� משתחררי� על מנת להפו� שומ� וחלבוני� , את השרירי�" לתדלק" כדי )גלוקוז(סוכרי� 

פעולות גופניות .  י� נמתחי�קצב הנשימה עולה והשריר, לח% הד� עולה, קצב הלב עולה; לסוכרי�

הרוק והליחה מתייבשי� ומאפשרי� מעבר רחב יותר של אויר אל : מרוסנות, כגו� עיכול, חשובות פחות

�וכלי, )כאב�משככי(הגו# מפריש אנדורפיני� ).  יובש בפה הוא סימ� מקדי� ללח% וחרדה(הריאות 

ד� �הטחול משחרר תאי.  של פגיעההד� הסמוכי� אל העור מתכווצי� כדי לצמצ� את הדימו� במצב 

ד� לבני� כדי להלח� �העצ� מייצר תאי�ומח, על מנת להגביר את העברת החמצ�, אדומי� נוספי�

  .  בזיהו� אפשרי

  

מערכת העצבי� הסימפתטית ומערכת העצבי� : עצבי�למעשה מגיבות בגו# שתי מערכות 

ע� .  גניז� בכלי� לתגובה מיידיתמערכת העצבי� הסימפתטית מציידת את האור.  סימפתטית�הפרה

המערכת שתפקידה לשמר  –סימפתטית לפעולה �נכנסת מערכת העצבי� הפרה, על� מצב הלח%יה

 מערכת העצבי� הסימפתטית, PTSDבמצב של .  הרגילומשיבה את האורגניז� למצבו  �אנרגיה 

 אינה מעוררת ימפתטיתס�הפרההעצבי�  מערכת ,ובנוס# ; אמיתימעוררת ג� מגירויי� שאי� בה� איו�

                                                
א
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לח% זמ� רב � מכ� נשאר הגו# במצב של תגובתכתוצאה.  על מנת להחזיר את הגו# למצבו הרגיל הדי

 של הגו# היא יעילה כאשר יש סכנה פיסית fight-or-flightתגובת   .ובמקרי� רבי� מהסבירמהדרוש 

.  לח% של העול� המודרניאול� זו אינה תגובה אדפטיבית לרבי� ממצבי ה; הדורשת תגובה מיידית

תגובות גופניות כה , או כאשר מצב הלח% מתמש�, במצבי� בה� לא נית� לנקוט בפעולה מיידית

  .עלולות לגרו� לנזק, הנמשכות זמ� ממוש� ,אינטנסיביות

  

PTSDהתסמיני� העיקריי� של התסמיני� העיקריי� של התסמיני� העיקריי� של התסמיני� העיקריי� של 
            ::::בבבב

            : : : : חוויה מחדשחוויה מחדשחוויה מחדשחוויה מחדש

    מחשבות לא רצויותכוללת החוויה מחדש . תגובה נפוצה בקרב אנשי� שעברו אירוע טראומטי

לחלק מהאנשי� שעברו . היפטר ממחשבות אלואד� מוצא כי אינו מסוגל להכש, קשורות לטראומהה

נותני� תחושה ה ,  שלו או דימויי� מאוד חיי�,של האירוע) הבזקי�/החזרי�(    פלאשבקי�יש  טראומה

  .ראומטיתגובה שכיחה לאירוע ט ה�ג� מהווי�     סיוטי� . שהאירוע מתרחש ברגע זה

        : : : : פחד וחרדהפחד וחרדהפחד וחרדהפחד וחרדה

ה� מרגישי� .  שינוי בתחושת הביטחו� שלה� בעול�חשי� לעיתי�  PTSD� מהסובלי�שי� אנ

  זמ�כוללי� לחרדה נוספי� הגורמי�ורמי� ג.  באירוע הטראומטי כשה� נזכרי� מפוחדי� וחרדי�

  . הטראומטיהאירוערעשי� או כל מצב אחר שעלול להזכיר את , ריחות, מקומות, יו�מש� ה במסוי�

        : : : : הימנעותהימנעותהימנעותהימנעות

הימנעות  ,למשל (הימנעות ממצבי� שמזכירי� את הטראומההצורה הרגילה ביותר של הימנעות היא 

 א� לעיתי� ג� גורמי� שקשורי� באופ� עקי# יותר לטראומה מעוררי�  ).מהמקו� בו אירעה הטראומה

וס# של הימנעות הוא   סוג נ).ה קרתה בלילהמ א� הטראו,ה לא לצאת בערבי�ינטי ,למשל(חרדה 

הות קעלול להוביל לתחושה של  סיו� לא להרגישינה  . את המחשבות והרגשות הכואבי�הרחיקניסיו� ל

א� הוא מונע ג� את  ,מפחידי�הרגשות העל חווית לעיתי� ל מצב זה מק. העדר של רגשותלאו     רגשית

  . בה ג� רגשות של סיפוק ואהמהאד� נמנעי�כ� בו �נעימי� חווית הרגשות ה

            ::::יתריתריתריתר����וררותוררותוררותוררותעעעע

 ה� . קופצנות ורעדפיסית ה� חשי� לעיתי�;  כל הזמ�דרוכי�אנשי� החווי� עוררות מוגברת מרגישי� 

שרירי� המתח ש ו) מאודמהירשלה� דופק הש ,למשל ("עובד על טורי� גבוהי�" מרגישי� שהגו#

מצב זה . רי� פעוטי� ומגיבי� בחוזקה לדב)startle – תגובת רתע (ה� נבהלי� בקלות . גבוהשלה� 

מספר רב של איכות שינה נמוכה ו, ושי להירד�ק:  ולקשיי שינהלקשיי� בריכוזבהמש� עלול לגרו� 

  .לחוסר סבלנות ורגזנותמתמשכת עלולה להוביל  עוררות מוגברת  .התעוררויות במהל� הלילה

נזקי� גופניי� במחקרי� נמצא כי עוררות מוגברת של מערכת העצבי� הסימפתטית יכולה לגרו� ל

מחלות לב , ד� גבוה�אנשי� הנמצאי� בלח% מתמש� חשופי� יותר למחלות כמו לח%.  ממשיי�

                                                
  .פואה: להל�.  "Treating the Trauma of Rape", פ עדנה פואה"ע ב
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, )לב�העלולי� לגרו� ג� להתק#, התכווצות של שרירי הלב ושל העורקי� המובילי� אליו(ועורקי� 

  .וירידה כללית ביעילות המערכת החיסונית של הגו# וביכולת שלו ללחו� במחלות

        : : : : כעסכעסכעסכעס

אנשי�  ג� כלפי א אל, רק כלפי האירוע והמעורבי� בולא כעסלעיתי�  אנשי� שעברו טראומה חשי�

 ולכ� ה�  חשי� לעיתי� אנשי� שעברו טראומה כועסי� בגלל תחושת המתח הפנימי שה�  .אחרי�

הכעס  ;"העול� אינו הוג�"לנבוע ג� מהתחושה ש כעס יכולה  .)"פתיל קצר"( יותר נוטי� לכעוס מהר

מחוסר , בזמ� הטראומה הגיב על האופ� שבו תחושה של אכזבהמ: מכוו� פנימהכול להיות י

  .לסביבתו גור� שהואמהכאב  ולפעמי� ג� , לכאובשהוא ממשי�מהכאב ,  אחריהשלוההתאוששות 

  .כולל מהקרובי� ביותר, הכעס יכול להוביל להתרחקות מאנשי�

        : : : : דיכאו�דיכאו�דיכאו�דיכאו�

, אד� מדוכא בוכה לעיתי� קרובות יותר.  חוסר תקווה וייאושלה שתחוש,  מצב רוח ירודדיכאו� כולל

 לגבי העתיד יה�תוכניותיש שחשי� ש. �המ ליהנות שנהגובפעילויות  אחרי� אבד עניי� באנשי�מ

רגשות אלה עלולות להולי� למחשבות . אי� סיבה טובה להמשי� לחיות או ש,איבדו ממשמעות�

  . ותהתאבדסיונות ינוא# ל, אובדניות

        : : : : מה ובושהמה ובושהמה ובושהמה ובושהאשאשאשאש

הייתי צרי� לנהוג : "יש המאשימי� עצמ� על דברי� שעשו או לא עשו על מנת לשרוד במהל� האירוע

יש החשי� בושה כיו� ".  הייתי צרי� להלח� חזק יותר", "הייתי צרי� לדעת שזה יקרה", "לאט יותר

עיתי� ג� הסביבה ל.  שבמצב נורמלי לא היו עושי�, שבמהל� האירוע הטראומטי נאלצו לעשות דברי�

  .הקרובה סבורה כי לא עשו מספיק או היו צריכי� לנהוג אחרת

        : : : : פגיעה בדימוי העצמיפגיעה בדימוי העצמיפגיעה בדימוי העצמיפגיעה בדימוי העצמי

העצמי שלו הופ� שלילי והדימוי , אירוע טראומטי באופ� שלילי אחרי לעיתי� האד� רואה את עצמו

 ". קורה לי זה לא היה� טיפש/פחד�/ש כל כ� חליא� לא היית"יש אנשי� שמרגישי� ש, לדוגמא.  יותר

,  רואי� ג� את העול� ואת האנשי� האחרי� באופ� שלילי יותרPTSD�לעיתי� קרובות הסובלי� מ

  .והאמו� שלה� באחרי� נפגע

        גגגגהמודל של הרפואה הסינית לחרדההמודל של הרפואה הסינית לחרדההמודל של הרפואה הסינית לחרדההמודל של הרפואה הסינית לחרדה

קבוצה זו כוללת " (הפרעות חרדה" נמנית על קבוצת הפרעות נפשיות המכונות PTSD, כפי שציינתי

לפי הרפואה הסינית ).  פחד קהל ופוביות שונות, פתוחי�קומות סגורי� או פחד ממ, ל פחד גבהי�למש

קיימי� חמישה גורמי� אפשריי� ) TCM: להל�, Traditional Chinese Medicine(הקלאסית 

  : לחרדה

                                                
  .האמר: להל�.  "Dragon Flies, Red Bird Rises", פ ליאו� האמר"ע ג
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שינה , חוסר מנוחה, פלפיטציות:   תסמיני�....שילוב של קונסטיטוציה חלשה ופחד פתאומישילוב של קונסטיטוציה חלשה ופחד פתאומישילוב של קונסטיטוציה חלשה ופחד פתאומישילוב של קונסטיטוציה חלשה ופחד פתאומי .1

הטיפול יתמקד .    ההשפעה העיקרית היא על הלב.אנורקסיה, המופרעת בחלומות

    . הלבדייהנשלט על , mind�י כ� הרגעת ה"בהרגעת הלב וע

, פגיעה בזיכרו� ובריכוז:   תסמיני�....חוסר בד� הלב בגלל איבוד ד� ומחלה כרוניתחוסר בד� הלב בגלל איבוד ד� ומחלה כרוניתחוסר בד� הלב בגלל איבוד ד� ומחלה כרוניתחוסר בד� הלב בגלל איבוד ד� ומחלה כרונית .2

ההשפעה העיקרית היא על .  ראיה מטושטשת, ורטיגו, חיוורו�, סחרחורות, פלפיטציות

היעד : שלושה יעדי� עיקריי� לטיפול.  י הלב'על ד� הלב מאשר על צ יותר –הלב 

).  שולט בעיכול ולפיכ� המקור העיקרי לייצור ד�(י חיזוק הטחול " בנית ד� ע�הראשו� 

 . חיזוק הלב–היעד השלישי .   הנעת הד�–היעד השני 

, רחורותסח, חוסר שינה, רוגזנות, פלפיטציות:   תסמיני�....עוד# אש הנובע מחוסר יי�עוד# אש הנובע מחוסר יי�עוד# אש הנובע מחוסר יי�עוד# אש הנובע מחוסר יי� .3

היעד .  יחד ע� חוסר ד�, ההשפעה העיקרית היא חוסר מי� בכליות ובלב.  טיניטוס

 .mind�הוצאת חו� מהלב והרגעת ה, לטיפול הוא ניקוי הכליות

עומס , פלפיטציות:   תסמיני�....אצירה של נוזלי� עכורי� בשל פגיעה בטחול ובכליותאצירה של נוזלי� עכורי� בשל פגיעה בטחול ובכליותאצירה של נוזלי� עכורי� בשל פגיעה בטחול ובכליותאצירה של נוזלי� עכורי� בשל פגיעה בטחול ובכליות .4

הטיפול יהיה באיזו� הטחול .  תצמא ללא רצו� לשתו, שיעול ע� ליחה, עייפות, בחזה

 . רגולציה של המי� וחימו� היאנג על מנת למנוע הצטברות של מי�–והכליות 

  ליחה נובעת מחוסר בטחול ועוד# אש עקב סטגנציה חמורה במעברי ....ליחה ואש פנימיתליחה ואש פנימיתליחה ואש פנימיתליחה ואש פנימית .5

הגורמי� .  החו� מייבש את המי� ומותיר את הליחה.  האנרגיה של בכבד וכיס המרה

, שימוש בכימיקלי� כמו אלכוהול, בד ובכיס המרה ה� רגשות מודחקי�לסטגנציה בכ

, "פתיל קצר", רוגזנות, פלפיטציות: תסמיני�.  מחלה ממושכת, מעבדה�קפאי� וסמי

הסרת : הטיפול.  ג� סכיזופרניה ואפילפסיה קשורות למצב זה.  יתר�אובססיה וחלימת

 .ליחה והסרת חו�

PTSDוחמשת המעברי� וחמשת המעברי� וחמשת המעברי� וחמשת המעברי� ::::        

 

 אילו, בשאלהאנסה להתמקד אלא , חמשת המעברי� על המאפייני� של כל אחד ואחד מא�לא ארחיב כ

מ� המודל של   .�PTSD להיות קשורי� לתסמיני� של עשוייביטויי� של עוד# וחוסר בכל אלמנט 

מצב הלב משפיע על : ולהפ�(על הלב בעיקר נית� לראות כי חרדה משפיעה הרפואה הסינית לחרדה 

 של הלב בפרט ושל PTSDבהמש� ארחיב על הקשר ההדוק לתסמיני� המאפייני�  ,אכ�ו).  החרדות

  .אלמנט האש בכלל

        ::::אדמהאדמהאדמהאדמה

  כאשר היא כבדה .היא אינה מחזיקה אותנו בביטחו�, כאשר היא נקבובית מדי: האדמה מקנה יציבות

אפשר את  והוא מהאדמה מהווה עוג� שעליו נתלי� כל הדברי�.  ו� אחדאנו עלולי� להיתקע במק, מדי

    .הרגש המקושר לאלמנט האדמה הוא ההכלה האימהית.  התנועתיות

, לפי התפיסה הסינית).  יאנג (והקיבה) יי� (הטחולדמה ה� אהאיברי� הקשורי� לאלמנט ה

  לטחול תפקיד מרכזי ביצירה של .בקיבה ובכליותוהיא פוגעת ג� ,  באופ� ישירטראומה פוגעת בטחול
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, י למעלה'הטחול מעלה צ.  י ולד�' לצה יחד שולטי� בהתמרת תמציות המזו�והטחול והקיב, י בגו#'צ

הכיווני� המשלימי� הללו שומרי� על .   היא כלפי מטההוהתנועה של,  בהורדהשולטתבעוד שהקיבה 

 : פתאומי או מתמש�,של חוסר איזו�קיצוניי� הטחול והקיבה נוטי� שניה� להיפגע ממצבי�   .המרכז

הטחול .  )רהאווימזג (או חיצוני ) מצב הגו#(מיובש פנימי , ו� ח� מדי או קר מדיהקיבה נפגעת ממז

מחלות כרוניות מחלישות ; מלחות פנימית וחיצונית ומחשיפה לקור, נפגע מתזונה שאינה מסודרת

   .י בגו#'ובנוס# ה� מחלישות את הטחול ובכ� פוגעות בחידוש הצ, י'מכלות את הצ

  

 מדאגה,  אובססיביתחשיבהמעוד# מחשבות או חול והקיבה נפגעי� הט, רגשיתמבחינה 

 הגו# fight-or-flightנאמר לעיל כי במצב של   .PTSDכל אלה מאפייני� ג� .  ומעייפות יתר

במצב של .  ובראש� העיכול, מפחית למינימו� תהליכי� אשר אינ� דרושי� להישרדותו המיידית

PTSD , בהגו# נמצא באופ� כרוני ומתמש��fight-to-flight , מה שמחליש את הטחול והקיבה ג�

  .בטווח המיידי וג� בטווח הארו�

  

, חוסר ד�י עלול להתפתח ל'חוסר צ.  לחולשה ולחוסר תיאבו�,  בטחול גור� לעייפותי'צחוסר 

 האנרגיה האצורה בטחול – Yi של חוסר איזו�  .אשר יוביל לחולשה גדולה ועמוקה ויתבטא בחיוורו�

אי� תהלי� שינוי של לכ�  זור� וי לא'הצ(ת וחששות עד כדי מחשבות אובססיביות מביא לדאגו �

  לחות פוגעת בטחול .ופוגע ביכולת ללמוד, גור� לקשיי� בריכוז ולחשיבה לא בהירה; )המחשבה

 סימפטו� זה נחווה PTSD�ב.   כשלאד� אי� חשק ללמוד ולהתפתח–וגורמת לכבדות מנטלית 

 האד� חש כי אי� טע� לתכנ� תכניות לעתיד כיו� שממילא לא יוציא� – כתחושה של עתיד מקוצר

  .וכי התכניות שהיו לו לא יתממשו, לפועל

        ::::מתכתמתכתמתכתמתכת

עונת , עונתה היא הסתיו.  המתכת היא חומר טהור הנגזר מהאדמה ונוצר על ידי תהלי� של הפחתה

זר למקורותיו ומכי�  החומר חו.   המעורבת בתחושה של אובד� תקופה של התקבצות ואכסו�,האסי#

המתכת עוסקת בזיקוק הטוב .  של רתיעה ומיתה, וצתהסתיו הוא עונה מכ..  עצמו ליצירה מחודשת

    .העיקרו� והיופי, שומרת על רמה ומידה ומגנה על המעלה, מעדנת, היא מגדירה.  והז� מ� הגס והירוד

    

 המעי הגס מהווה את  ).יאנג (והמעי הגס) יי� (הריאותהאיברי� הקשורי� למתכת ה� 

.   על כל מה שעובר בגו#–על הדרכי� ועל המרידיאני� , והוא אחראי על המעברי�, של הגו#" מרזב"ה

 שולטות בפיזור ,י ובנשימה'  הריאות שולטות בצ.הוא מפריש ומנקה החוצה את מה שהגו# לא צרי�

ברי המי� ושולטות בשיער מווסתות את מע, (Wei Qi)המג� �י'של נוזלי� ושל צ, י'ובהורדה של צ

  .הגו# ובעור

  

.   ומתזונה קרהחשופות לפגיעה ממחוללי מחלה חיצוניי�, שלה� קשר ישיר לחו%, הריאות  

�אנשי� רבי� הסובלי� מ.  וכ� ג� ישיבה כפופה וסגורה לאור� זמ�, עישו� מרובה פוגע בריאות
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PTSDרבי� .  ת מה�עוהסחת הד הדחקת הרגשות הקשי� –דר� של הימנעות  משתמשי� בעישו� כ

  .מדווחי� על עליה בכמות הסיגריות שה� מעשני� או על חזרה לעישו� אחרי תקופה של הפסקה

  .ויכולי� לגרו� לעצירות, רגשות קשי� שאינ� מעובדי� עוברי� למעי הגס ומחלישי� אותו

    

לישי� את מחפרידה וטראומה , אובד�, אבל, צער: חולשה בריאות נגרמת ג� מפגיעות רגשיות

 יפגעו בריאות –התפתחות� � תקופה בה הריאות אינ� במלוא–טראומות ואבל בילדות .  הריאות

כיו� שה� אינ� ממלאות כהלכה את ,  האד� נוטה יותר לחלות במחלותי הריאות חלש'כשצ.  בבגרות

רו   דבר זה עולה בקנה אחד ע� הממצאי� שהוזכ.תפקיד� בהתמודדות ע� מחוללי מחלה חיצוניי�

    .נוטי� יותר לחלות והמערכת החיסונית שלה� נחלשת PTSD�כי אנשי� הסובלי� מ, לעיל

        ::::מי�מי�מי�מי�

.  לכיוו� של עומק, המי� מושכי� כלפי מטה.  זה שמתחיל דברי�, אלמנט המי� נחשב לאלמנט הראשו�

די עד כ, וה� מסוגלי� להתמדה ונחישות, אנשי� שאלמנט המי� טיפוסי לה� ה� בעלי דמיו� מפותח

 דיימבוקרי� על ; מקבלי� את צורת הכלי בו ה� נמצאי�(המי� ה� מצד אחד חסרי גבולות .  עקשנות

.  של הנעה, ומצד שני יש לה� כוח של עוצמה והתפרצות, )כמו שתוואי הנהר מנתב את זרימתו, האדמה

  .לא יהיה לבלוב באביב, א� אי� די מי�: המי� ה� פוטנציאל השפע

    

  הכליות ).יאנג (ושלפוחית השת�) יי� (הכליותלאלמנט המי� ה� האיברי� הקשורי� 

, jing, תמצית החיי�.  (ming men)וביניה� נמצאת אש הכליות , (jing)מאכסנות את תמצית החיי� 

היא הולכת ומתכלה במהל� .  ליתאמינית ומנט,  פיסית–אחראית על כל הקשור לגדילה ולהתפתחות 

היא מקור .  ש הכליות מהווה את הניצו% המדליק את התנועה לכל התהליכי� הקורי� בגו#א.  החיי�

  הכליות אחראיות על מציאת האיזו� בי� .היא מחממת את המי� על מנת לאפשר חיי�, היאנג בגו#

  .המי� לאש

    

החשוב , פחד נכו� הוא רגש אדפטיבי, כפי שציינו.  הרגש הקשור באלמנט המי� הוא הפחד

וההחלטות המתקבלות בעקבות , המידע שיש בידינו נכו�. כאשר הפחד הוא נכו�.  שרדותילה

כיו� שאי� איו� מיידי או :   חרדה היא צורה פתולוגית של פחד.התעוררות הפחד ה� החלטות נכונות

ת למעלה צ היא מתפר:אש של הכליות�החרדה מפרה את האיזו� מי�.  נגרמת חרדה, סכנה ברורה

  ).  דפיקות לב(מה שגור� לפלפיטציות , shen�משכ� ה, לבומציפה את ה

  

עד כי אש הלב לא , ming men�ויכולה לגרו� לחולשה ב, טראומה מחלישה את הכליות

הוא יתקשה .  עייפות וחולשה,   חולשה כזו גורמת לאד� לחוש חוסר התלהבות וחוסר שמחה.תוצת

 מתארי� לעיתי� קרובות כי PTSD� הסובלי� מ  אנשי�.ועיניו יהיו כבויות, ליצור קשר ע� אנשי�

 ונוטי� מגע ע� אנשי�את ה ממעיטי�ה� , אבדו עניי� בפעילויות שקוד� לכ� היו מהנות עבור�
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אשר גור� לנוקשות ופגיעה ,  האד� סובל מחוסר יאנגming men�כתוצאה מחולשת ה.  להסתגר

  . ולפגיעה ביכולת ההתגוננות ממחלות)גו# נוקשה ומכוו%, מתח שרירי� גבוה: PTSD�ב(בתנועתיות 

        ::::ע%ע%ע%ע%

 –הע% קשור באביב .  בנייה של התעוררות תהלי� החיי�, התנועה של הע% היא התרחבות והתפרצות

א� לא ,  אנו יודעי� כי הוא קרב להגיע–שינוי שהוא צפוי ומסתורי בו זמנית .  עונת הלבלוב והפריחה

הע% מבטא את תחילת� .  אלסטית וחופשית, עה גמישהבתנו,   הע% קשור בהשתנות.יודעי� בדיוק מתי

, מצד אחד יש בו את היכולת להשריש ולחלחל לעומק.  את האפשרות של היצירה והתנועה, של דברי�

  . להיות בעול�, קשור בדח# הבסיסי להתקיי�.   וצומחומצד שני הוא נע לכל הכיווני�

    

הכבד ממרי% תנועה .  )יאנג (ס המרהוכי) יי� (הכבדהאיברי� הקשורי� לאלמנט הע% ה� 

הכבד מווסת את העוצמה והכוח של .  ומעורר את השכל על ידי כ� שהוא מתיר למתח וללח% להיבנות

  הכבד זקוק מאוד .י ולאלסטיות של האיברי�'הוא דואג לזרימה החופשית של הצ.  כל תנועה ותהלי�

כפי שתואר (הוא נוטה להתחמ� ולהתייבש , זלי�כשאי� לו די נו).  יי� הכליות ( של אלמנט המי�להזנה

   ).   לחרדהTCMבדג� החמישי של מודל 

  

כבדות , גפיי� נוקשותנוקשות כללית ובפרט עוד# באלמנט הע% מתבטא מבחינה פיסית ב

הכבד אחראי על מעבר .  צריכת יתר של סוכר ואלכוהול ועוד, כאבי ראש ומיגרנות, עצירות, בראש

, עצבנות, שינויי� תכופי� במצבי רוח,  בכבד גורמת לדיכאו�י'סטגנציה של צ: גשהרמוני בי� רגש לר

התעקשות על , חוסר סבלנות, מבחינה רגשית בעייפותהעוד# יכול להתבטא .  רגזנות, תזזיתיות, כעס

  אנשי� .עבודה אימפולסיבית עד כדי מותשות, סחרחורות, נטילת אחריות רבה מדי, פרטי� קטני�

יש הבוחרי� לשקוע .  וכנוחי� לרגוז" פתיל קצר" נוטי� לתאר עצמ� כבעלי PTSD�הסובלי� מ

  .בעבדה אינטנסיבית כדר� להימנעות מהתמודדות ע� רגשותיה� וע� ההשפעות של הטראומה

  

 במקו� לזרו� לכל –שכיוונו פנימה , י מורד'צ  פתולוגיה אפשרית אחרת באלמנט הע% היא 

אנשי� .  צחוק וכעס,  בייחוד תסכול–ר לאד� לבטא את רגשותיו הע% הוא זה שמאפש:  הכיווני�

 אשר אינ� מעבדי� את רגשותיה� ומבטאי� אות� חשי� כי אי� מי שיכול להבינ� PTSD�הסובלי� מ

מה שגור� , י זור� פנימה אי� ביטוי של רגשות'כאשר הצ.  וה� חשי� כעס על העול� המתנכר לה�

  .   ביטוי נצפה ג� ככאב בצידי הראש  כעס שאינו בא לידי.תוהתמרמרותסכול , דיכאו�, לכאבי�

        ::::אשאשאשאש

הפוכה מזו של (תנועת האש היא כלפי מעלה .  באלכימיההאש עוסקת ; האש היא הרוח של ההשתנות

 מעגנות אותה – המי� הקשורות לאלמנט –והכליות , האש הפיסיולוגית נמצאת בכליות).  המי�

  .משנה ומתירה, מלכדת,  וטרנספורמציה בכ� שהיא מחממתהאש מאפשרת שינוי.  ומרסנות אותה

ה את כל לאש שיוצאת מכלל שליטה מכ: א� ג� את ההרס, האש מגלמת את יכולת ההשתנות המתמדת
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אש שאינה מרוסנת גורמת  –מבחינה רגשית   .תשוקה לרוחניותהאש מבטאת ,   במיטבה.מה שבדרכה

  ).�התמכרות לסמי, למשל(לתופעות של הרס עצמי 

  

, הסמלה, מצפו�: ת הביטוי של האד�ויכולכל האנרגיות של האש אחראיות על התפתחות 

ויזואליות ויכולות ביטוי לא , מוזיקליות, מתמטיות, יכולות ורבליות, תקשורת בינאישית, אינטליגנציה

עומדת אנרגית האש לכ� .  יצירתיות ואהבה, באנרגיות האש יש תפקיד דומיננטי למודעות  .מילוליות

 כחלק יכולת לשאת חידוש של העצמיב  האש קשורה .במרכז� של כל מערכות היחסי� הבינאישיות

  .כולת להיות במצב של שינוי ולהיות מסוגל לשאת שינוילי, מהרצ# ההתפתחותי

  

לאלמנט .  אלמנט האש אחראי על היכולת של כל אחד מהאלמנטי� האחרי� לבוא לידי ביטוי

).  יאנג (והמחמ� המשולש) יי� (מג� הלב, )יאנג (והמעי הדק) יי� (הלב:  איברי�האש קשורי� שני זוגות

;  קושר את האנרגיה הכלליתהלב:  א� משלימי��לאיברי� הקשורי� באלמנט האש יש תפקידי� שוני

  . מטהר את האנרגיההדק    המעי;  דואגי� שהאנרגיה תחולק באופ� שווההלב�המחמ� המשולש ומג�

 mind�יי� הלב מעורר את ה; )התבוננות פנימית, חזו� (insight �הלב קשורה לאנרגית היי� של 

 וליכולת אנרגית היאנג של הלב קשורה לביטוי; מעניק צורה לרעיו� היצירתייאנג הלב .  תלמודע.

  .להתבטא

  

הפתעה , חה היוצאי� מהרגילתפקודו של הלב נפגע כתוצאה מזעזועי� כמו צער או שמ

פחד .  פגיעה בתפקוד הלב משבשת את זרימת הד� ואת רציפות ההכרה.  רגשיתמהממת או טראומה 

 אי� היכ�  השוכנת תמיד בלב(mind) לנפש, כאשר ד� הלב אינו מספיקו, פתאומי מערער את הלב

חודר פחד פתאומי .  (mind)  יש להרגיע את הלב כדי להרגיע את הנפש ".משוטטת"והרוח  �לשכו� 

הפרעה לקצב .   על קצב הלבובייחוד, משפיע על הלבההל� .  shen�ת ע� הללב ומערער את התקשור

  .הלב מפריעה לזרימה ההרמונית בגו# ולקשר ההרמוני בי� כל האלמנטי� והאנרגיות

 

 מופיעי� מרבית התסמיני� (Heart Yin Excess) בלבנראה כי בתסמונת של עוד# יי� 

 מודעות מוגברתחווה אד� הסובל מעוד# ביי� הלב     .דטראומטי�� ג� לתסמונת הדחק הפוסטיהאופייני

המגיעי� אליו וה� לגירויי� הסנסוריי� והרגשיי� , מודע שלו עצמו� ה� למציאות הכאוטית של הלא�

 מרגישי� � PTSD� כמו ג� אנשי� הסובלי� מ–אנשי� ע� עוד# ביי� הלב   .מ� העול� החיצו�

חוששי� ממה שאחרי� יגידו עליה� והדבר יכול ה� ; מוצפי� בגירויי� מאיימי� וחוששי� להשתגע

  .עד כדי ניתוק מהסביבה והקרובי� ואפילו לפוביה חברתית, להוביל להתרחקות מאחרי�

  

 נקראתהאדמה  :המודעות המוגברת קוראת לאנרגיות הבאות לסייע לה לארג� את העוד#

 לשליטה בזרימת �יבה הק ; להגנהנקראהלב �מג� ;ארגו�ב נקרא לסייעהמעי הדק  ;ב גבולותילהצ

                                                
ד
 .שנזכר לעיל, תיאור התסמונת של עוד# יי� בלב נעשה על פי ספרו של ליאו� האמר 



 מאמרים

  אפרת בזרקון

  מטפלת שיאצו

052-3923941 

פנימי  ( לארגו� הזרימה המתמדת של חומרי� משני המקורות–ע%  וה;הגירויי� האינסופית ולעיכול

  האד� חווה .מותשתולתחושה כל האנרגיה הנדרשת על מנת להשיג יציבות גורמת לעייפות   .)וחיצוני

הפחית באופ� משמעותי את  מנסה להוא; ע� הצור� לעבור מדבר לדבר, קושי בהתמודדות ע� שינוי

תשישות גופנית וחש ,  ולא לתקשרלא לצאת, הוא זקוק למנוחה ולכ� נוטה להתכנס; הגירויי� שסביבו

    .רצו� לנוח ולישו�יחד ,  רבהונפשית

  

 בעיקר ממצבי� – הימנעות הוא PTSDאחד התסמיני� הנפוצי� של , כפי שצוי� לעיל

, להפחית מ� הבלבולהניסיו� והיא , וג נוס# של הימנעותא� יש החווי� ס.  המזכירי� את הטראומה

עיסוק עיסוק עיסוק עיסוק ,   הראשונה:להתבטא בשתי דרכי�  ניסיו� זה יכול .להרחיק והדחיק את הרגשות הכואבי�

  אנשי� . חיפוש אחר תעסוקה מתמדת כדי להימנע ממגע ע� העול� הפנימי– """"עול� האמיתיעול� האמיתיעול� האמיתיעול� האמיתי""""מרובה במרובה במרובה במרובה ב

דעת אחרות על מנת להתרחק מההתמודדות ע� רגשותיה� �אלה שוקעי� בעבודה ובפעילויות מסיחות

בדימויי� ,  במחשבות–עיסוק אובססיבי בעול� הפנימי עיסוק אובססיבי בעול� הפנימי עיסוק אובססיבי בעול� הפנימי עיסוק אובססיבי בעול� הפנימי ומתבטאת ב, הפוכההדר� השנייה .  וכאב�

יש הפוני� ליצירה אומנותית כדר� .   האד� הופ� עסוק בעצמו ומופנ�:ובתחושות העולות מבפני�

 כדר� אחרי� עוסקי� באינטרוספקציה אינסופית.  'בה וכוכתי, מוזיקה, ציור: לביטוי ולארגו� פנימי

  .להתמודד ולעבד את החרדה שמעוררת המהומה הפנימית

  

הזרימה :  הבאי� לידי ביטוי ג� בעוד# ביי� הלבPTSD�עוררות יתר א# היא ממאפייני ה

יתר �לרגישות ,עצבנותשאי� מה� הפוגה גורמת לתחושות ודימויי� פנימיי� , מתמדת של רעיונותה

 קשיי� בריכוז, שבתי קושי בשמירה על רצ# מח,ארגו��בלבול וחוסר  קיי� .חוסר מנוחהלגירויי� ול

חוסר היכולת לחסו� גירויי� חיצוניי� בעת השינה גור� לכ� שג� השינה .  לב�קשיי� במת� תשומתו

 כשהוא ק� האד� אינו וחש רענ�.  והיא מופרעת בקלות מחלומות כאוטיי� הנראי� אמיתיי�, נפגעת

  התפוקה של . הנובעת מצריכת האנרגיה הנדרשת כדי להשיג יציבותהדבר מוסי# על העייפותמשנתו 

  בשל הצור� ליצור .האד� יורדת והתפקוד הכללי שלו נפגע כיו� שאנרגיה רבה מופנית להשבת האיזו�

עוד# של אנרגיה   לעומת פעמי� בה� נצפה .הגו# הופ� נוקשה ומתח השרירי� גבוה, מצב של שליטה

נצפה ג� , ) כדי להימנע מהמחשבות והזיכרונות הכואבי�כמו כאשר האד� משקיע עצמו בעבודה(

  .מאוזנת�לא" נדנדה "–דפוס של התמוטטות 

  

.  מודע�בה� עוד# היי� בלב גור� לכ� שהמודע מוצ# בתכני� מהלא, קיימי� מצבי� קיצוניי�

הנובעות מבלבול בי� גירויי� שמקור� פנימי ,  לדלוזיותוא#, לוגית�חשיבה מבולבלת ולאהדבר גור� ל

�האופיינית כל כ� ל, דבר זה יכול להוות הסבר לתופעה של חוויה מחדש  .לגירויי� שמקור� חיצוני

PTSD : חוסר היכולת לארג� את המחשבות בשל הפגיעה בלב גור� לבלבול בי� העול� הפנימי

והזיכרונות שעולי� נחווי� , רמת ליותר זיכרונות לעלותגושהאד� חווה העוררות המוגברת , לחיצוני

 ממנה סובלי� רבי� �יכולת להיפטר מחשבות טורדניות ה חוסר –  ג� תופעת החודרנות .כממשיי�

  .אחרי טראומה יכולה להיות קשורה לעוד# יי� ולפגיעה ביכולת לארג� את המחשבות
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, האד� עסוק בניסיו� להשיג יציבות: יד מופיע מיוהדיכאו� המאפיי� את העוד# ביי� הלב אינ

  כשמופיע .אי� הוא עוסק באופ� מיידי בקשיי� שמעורר מצבו, למרות הנטייה לסגת פנימה, וכ�

 חברתיי� תכישלונובשילוב ע� , התשישות הגוברת של האד�: הוא קשור באפקט מעגלי, דיכאו�

�ב.  בדימוי העצמי גורמת לדיכאו� הפגיעה.  מובילי� לאיבוד תקווה ולתחושת תבוסה, ותעסוקתיי�

PTSDי�במחקר.  אול� הוא אינו מופיע אצל כל הסובלי� מהתסמונת,  דיכאו� הוא נפו% ואופייני 

גוברי� , ש� זמ� רב יותר נמPTSD�הכי ככל ש, אשר עקבו אחר נפגעי טראומה לאור� זמ� נמצא

    .סיכויי האד� לפתח דיכאו�

  

דיכאו� כזה אופייני למצב של .  כאו� בסמו� לטראומה מפתחי� דיPTSD�חלק מהסובלי� מ

  התפתחות דיכאו� זה תלויה .איבוד ד� או ניתוח מורכב, כמו לאחר מחלה ארוכה, איבוד אנרגיה רבה

,   הלב שולט בזרימת ה�.הכבד והכליות, ובייחוד של הלב, במצב האנרגיה של כל אחד מהאיברי�

 כ� משמר אנרגיה ל ידיוהכבד מאכס� את הד� וע, צור ד�הדרושה ליי, הכליות מכילות את התמצית

פגיעה באנרגיות של .  הקשור ביכולת להרגיש שמחה, איבוד ד� משפיע על הלב.  עבור כל המערכת

  .ויכולה להוביל לדיכאו� מתמש�, הלב משפיעה על התפקוד המנטלי ועל היכולת לחוש שמחה

  

שהיא , טראומטית�לתיאורה של תסמונת הדחק הפוסטברפואה הסינית אי� מודל אחד המתאי� במלואו 

נראה כי הרפואה , ככלל.  תצפיות ומחקרי�, מודל שמציעה רפואת המערב על סמ� ניסיו� מצטבר

 מתבטא באופ� PTSD�ברור ג� שכש� ש.  אלא מאפיינת מצבי�, "תסמונות"הסינית אינה מתארת 

 יהיה PTSDשל " סיני"�� ג� הביטוי הגופניכ, ג� א� יש הרבה מ� המשות#, שונה אצל כל אד� ואד�

מעניי� לראות כיצד .  ועוד, במצבו הכללי לפני האירוע הטראומטי, שונה אצל כל אד� ותלוי ברקע שלו

, שנראי� לכאורה שוני� זה מזה, פסיכולוגיה ורפואה סינית,  רפואה מערבית–שלושת התחומי� 

שהוא אולי של� ומקי# יותר , יחד תיאור של תופעהיכולי� א# ה� להשתלב בהרמוניה מעגלית ולהציע 

  .משיכול להציע כל אחד מהתחומי� לבדו

  

�הלב או ב�י�ביבתיאור התיאורטי שהצעתי כא� אי� התייחסות ישירה לאופ� שבו יש לטפל בעוד# 

PTSD  .שיאצוכותבי� מסונגה ואוהשי כי " ז� שיאצו"בספר� : כמה מילי� על שיאצו, ובכל זאת 

ה� מדברי� על .  אות� הזכרתי קוד�, סימפתטית� במערכות העצבי� הסימפתטית והפרהעוסק ג�

הלח% הקבוע והמתמש� מאפשר .  חשיבות המגע התומ�על ו,  וקבועממוש�החשיבות של לח% 

לעבוד ע� מערכת העצבי� כ� הוא מאפשר ו,  ולהרגיע אותהלשלוט על מערכת העצבי� הסימפתטית

 יכולי� לקבל PTSD�  אנשי� הסובלי� מ.ת תפקוד האיברי� הפנימיי� ולהרגיע אסימפתטית�הפרה

עיסוי ומתיחות יכולי� לסייע להמרי% ושלחרר את הגו# , מניפולציות לשרירי�.  הרבה מטיפול במגע

זה שמגיע אל מערכת העצבי� , הח� והתומ� של מטפל השיאצוהמגע בעיקר אול� ; המתוח והנוקשה

יכול לחולל שינוי אמיתי בתסמיני� הספציפיי� ובתחושה ,  הגו# המרגיעה את,סימפתטית�הפרה

  .הכללית
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