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  מבוא

  
  
ניתן לרתום אותם . והן בגוף האדם זרימה רבים המתנהגים בצורה מחזורית הן בטבע הסינית קיימים מודליראייה ב

  .לעיתים הם תואמים ולעיתים הם סותרים זה את זה. לטיפול או להתחשב בהם בעת החלטה על טיפול
  

ונדירים כיום בשימוש פחות מוכרים  ומחזורים , כגון מחזור האישהששימושם שכיח ,ישנם מחזורים מוכרים יותר
  .כגון מחזור הירח

  
השפעת המחזורים על הגוף יכולה , המלצות לאורח חיים, פולים מיוחדים התואמים אליהםממחזורים אלו נגזרים טי

  .'לרתום אותם למטופלים שאין התקדמות בטיפול וכו, לתרום לאפקטיביות של טיפולים מסוימים ולפגוע באחרים
  

  .יממה השעותמחזורים הקשורים לב נתרכז בעבודה זו ,מכיוון שהיריעה קצרה מלהכיל את כל המחזורים
  
  

  :מחזורים אלו הינם

  . במהלך היממהYin-Yangמחזור  .1

  . במרידיאניםYing Qiמחזור זרימת  .2

 .Nai Zhi Fa –הביוריטמי היומי המחזור  .3

 .Nai Jia Fa – הימים 10הנקודות הפתוחות של מחזור  .4

 .Ling Gui Ba Fa – הימים 60הנקודות הפתוחות של מחזור  .5

  
  

  :התוודע אליהם לכדאיאך  בהם לא ניגע ים שלרוב אינם מוכרמחזורים אחרים
  
o באביב ובקיץ ה: השנתי לפי השמשר מחזוה – מחזור העונות- Yang הינו בשיא וכך גם Yang Qiבסתיו ,  בגוף

 נאמר ).21/6 או 21/12( נולדים במפנה השמש Yang/Yin -ה.  בגוףYang Qi הינו בשפל וכך גם Yang -ובחורף ה
 ישנם טיפולים והמלצות לאורח חיים הנשענות על .ה מהירה יותר בקיץ מאשר בחורףתגובת הגוף לטיפול הינכי 

  .יגן על הגוף בזמן החורף) Yang) 21/6 - בזמן מולד הSt36 מוקסה ישירה על דוגמאל. מחזור זה
  

o במולד הירח ה:  במהלך החודש הירחימחזור הירח- Yinנמצא ברמה הפעילה ביותר וה - Yang ברמה הנמוכה 
ובירח )  אך כידוע במציאות לרוב זה שונהווסת ובירח מלא הביוץה להתרחשנאמר כי בשלב זה אמורה (ר ביות

  . לפיכך ניתן למצוא שיטות טיפול או המלצות טיפול התואמות מחזור זה. בשפלYin - הינו בשיא והYang -המלא 
  

o ימים (מזג אוויר חם וימים שטופי שמש : שינויים במזג האווירYang (מת מזג אוויר קר וימים מעוננים לעו) ימים

Yin .(בימים אלוקלים יותר לביצועהטיפולים ישנם י והדם בגוף ולכן 'אלו דברים שמשפיעים על תנועת הצ  .  
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   במהלך היממהYang-Yinמחזור 
  

Yang-Yin  
  

יחסי זיהוי סה על הבנתם התבס. זיהו בטבע תהליכים המתרחשים לרוב בחוקיות הניתנת לזיהויהסינים העתיקים 
 של שני כוחות כחלק מכך הם הסתכלו על העולם כעולם דואלי. ועל עובדות אמפיריותשונות גומלין בין תופעות 

 .מנוגדים ומשלימים שהשתנותם הפוכה
  

. )אין אחד ללא השני, יחסיים (תלויים האחד בשנימשלימים ו, נגדיים/הופכייםהם  :Yin-Yang הדואליות של זוהי
 תנועת השמש דוגמאבעזרת דואליות זו תוארו ל. השנייםקציה ביניהם יוצרת השתנות בלתי פוסקת בין האינטרא
  . וכן הלאההשתנות עונות השנה, השתנות אור הירח בחודש, ביממה

  
.  השפעה עצומה וגדולה בהרבה מהיום על מרקם החיים של החברה החקלאיתההייתע בטבות בעת העתיקה למחזורי

  .העונות ומזג האוויר,  שקיימה את הכלכלה והמחיה הושפעה רבות מהשתנות היממהתנובת החקלאות
  

• "Yin and yang, they are the Way of heaven and earth, the fundamental principles [governing] 

the myriad beings, father and mother to all changes and transformations, the basis and 

beginning of generating and killing, the palace of spirit brilliance."  Su Wen 11-78-8 

• "Heaven and earth, they are the above and the below of the myriad beings. . . .Yin and yang, 

they are the beginning of the myriad beings." Su Wen 11-78
1
 

  
חלק מהטבע ולכן מושפע ממנו ונענה כנתפס אדם ה. היענות האדם לחוקי הטבעשהם ייחסו לנובעת החשיבות כאן מ

  ..לפיכך חשבו כי על מנת לשמור על בריאות תקינה יש לחיות בהתאם לתהליכים אלו ולא כנגדם. לחוקיות שבו
  

• "The people of high antiquity, those who knew the Way, they modeled [their behavior] after yin 

and yang." Wang Hongtu 1997: 108 ff 

• "The physical appearance of human life, it does not leave yin and yang." Xin xiu si ku quan shu 

ti V15 P 1113 

• Yin [qi], yang [qi], and the four seasons, they constitute the end and the beginning of the myriad 

beings, they are the basis of death and life. Opposing them results in catastrophe and harms life. 

If one follows them, severe diseases will not emerge. This is called “to achieve the Way.” Su 

Wen 2-14-1 

  Yang-Yinההשתנות של 
  

. עם הזמן הורחב המודל הדואלי לחלוקות נוספות לתיאור טוב יותר של הטבע ולאבחנה מפורטת יותר של התופעות

שייצגו גישות שונות באותה תקופה שלא מתיישבות , Nei Jing - ב המתוארות למודל הדואלי שלוש הרחבותישנן 
-הינם להחלוקות  . במידת הצלחה כזו או אחרתסונטזו מודלים אלועם השנים לרוב , אך כדרכם של הסינים. בהכרח

 :6 - ו5, 4
חלוקה זו ב). ' וכוYin-Yang )Yin within Yin ,Yang within Yinנוספה תת חלוקה נוספת של : 4-חלוקה ל .1

 באותה צורה ישנן הרחבות נוספות של. השנה וכן הלאה,  בתיאור מפורט יותר של היממהדוגמאנעשה שימוש ל
 . תתי חלוקות נספות של שתיים

חלוקה זו ניתן לראות שימוש ב. )Max, Med, Min(נוספה תת חלוקה נוספת של שלושה פרטים  :6-חלוקה ל .2
 . ישנה דוגמא להסתכלות על היממה בצורה זושעון הביולוגי פרק על הב. בחלוקה לששת השכבות

נוגדת את זו זו את זו הרי שחלוקה ט נוגדות י החלוקות הקודמות מעתשאם . )חמשת האלמנטים: (5-חלוקה ל .3
ליך התכחלק מ. בעבר ניטש ויכוח עיקש בין הצדדים על תקפות מודלים אלו. את המודל הדואליגם שתיהם ו
בדומה האלמנטים  ויש שמיינו את) מודל שלא שרד(יש שהוסיפו אלמנט שישי בדומה לחלוקה השנייה הסינטזה 
חלוקת היממה או בניתן למצוא למשל זה דוגמאות למיון . נטרליישי הוגדר כהראשונה כך שהאלמנט החמלחלוקה 
 ).חולק שוב לארבע(אלמנט החמישי משמש כציר סיבוב או מעבר בין שאר האלמנטים לחמש כך שההשנה 

                                                 
  .התרגומים של הטקסטים הסינית לאנגלית לקוחים מספרים שונים ברי סמכא ששקדו על מלאכת תרגום זו 1
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  Yang-Yinההשתנות היומית של 
 

 או את השתנות יממה ב)Yin ( והלילה)Yang (השתנות היום מתארת את Yin&Yangההשתנות והאינטראקציה של 

  .תהשני גוברעוצמת  ותהאחד פוחתעוצמת בכל שלב  .ביממה) TaiYin(והירח ) TaiYang(השמש 
  

 Yang או Yin within Yinבחלוקה זו  .4 -ת המודל הדואלי ל השתמשו בהרחב,לשם תיאור הרמות של השניים
within Yang השניוהולדתו מחדש של ) המוות(פל ונקודת הששל הראשון  גוויעתוותחילת  נקודת השיא הן .Yin 
within Yang או Yang within Yinמתאר את עליית הראשון וירידת השני . 

  

 הינו Yin - ושיא הYin -  הינו בצהריים שם גם מולד הYang -שיא ה. Yin - והלילה לYang -היום יוחס לכאמור 
  .Yang -בחצות הליל שם גם מולד ה

  
• "In yin is yin; in yang is yang. From dawn to noon, this is the yang of heaven; it is the yang in 

the yang. From noon to dusk, this is the yang of heaven; it is the yin in the yang. From early 

evening to the crowing of the cocks, this is the yin of heaven; it is the yin in the yin. From the 

crowing of the cocks to dawn, this is the yin of heaven; it is the yang in the yin. " Su Wen 4
2
 

  
 
  

   היממהYin-Yangהשתנות 
  

 :Yin-Yang  השתנותמבחינתהשנה הושווה גם למחזור עונות  Yin-Yangשל המחזור היומי 
  

• "If we divide a day into four seasons, then the morning would be spring, the midday would be 

summer, the sunset would be autumn, the midnight would be winter" Ling Shu Ch 44. 
  

ירח . חודש לפי הירחמהלך ה בם במהלך השנה או השתנותYin-Yangאותו הגרף ועיקרון הטיפול דומה להשתנות 

 Yin -ומולד הירח והיום הקצר בשנה מבטאים שיא ה) צהריים( Yangמלא והיום הארוך בשנה מבטאים שיא 
לתאר במדויק את נקודות השינוי וכמובן בכל יום הגרף נראה  ולא בא יכמובן שיש לזכור שהגרף הינו סכמאט. )חצות(

 .אחרת
 הרי שהשעות החמות ביות ביממה Yang -יום הארוך בשנה נחשבים לנקודת השיא ב/למרות שצהרייםיש לזכור כי 

 ).אוגוסט-שתיים בצהריים או יולי(או הימים החמים ביותר בשנה הן מאוחר יותר 

                                                 
 6am -עד הזריחה בלערך  4am-מקריאת התרנגול ב( ביותר  הינו הקצרYang within Yin: לכאורה נראה כי החלוקה אינה שווה בגודלה 2

לכן היחס בין החלקים כמובן שיש לזכור ששעות היום והלילה משתנים במהלך השנה ו. 4am לערך עד 6pm - מYin within Yinלערך לעומת 
  .משתנה גם הוא לאורך השנה
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Yangלאלה . בהתאם לשמשעולים ויורדים חוזק הפעילות וה, באופן רגיל אורך החיים. לשמש ולקיץ,  קשור ליום

כאבים . כאבים בלילההאל תוך הערב ונוצרת החרפת אי הנוחות ופעילותם נמשכת , בגוף YangQiשיש עודף 

 .Yin -שאינו מותמר ל) יחסי (Yangהמתגברים בשקיעה ובלילה הינם מעודף 
  

Yinלהירגע מתחילה לקראת סוף היום ומפסיקה בתחילת היום לנוח וההנטייבאופן רגיל . ירח ולחורף,  קשור ללילה .

) יחסי (Yinכאבים המתגברים בצהריים הם מעודף .  ממשיכים עם קהות החושים אל תוך הבוקרYinQiאלו עם עודף 

 .Yang -שאינו מותמר ל
  

 .י עוקב' והצי מוביל והדם עוקב ובמהלך הלילה הדם מוביל'נאמר כי במהלך היום הצ
  
  

  שימושים
  

 ,בבואנו לטפל  . ואת המחלות כיציאה מאיזון זהYin&Yangניתן לתאר במונחים של ) והמחלות(את גוף האדם 

 במהלך העבודה יוצגו מספר כללי . בטבעYin-Yang בגוף עם השתנות Yin-Yangכרן את השתנות נהינה לסשאיפתנו 
  .ניםטיפול שונים שנעשים בהם שימוש במודלים שו

  
  

  
  
  

ופעילות  )Sui (עם דרך השתנות הדברים הטבעיתתעבוד בכל שלב ביממה ישנה פעילות מסוימת ש Sui-Yingלפי כלל 

  : מאשר בזמנים אחרים ביממהרבה יותרבזמנים אלו תהיה  ןהשפעתולכן ) Ying (התנגד לתאחרת ש
  

o בבוקר) Yang within Yang(זורחת וה כאשר השמש  - Yangקל יותר לחזק ולהחיות את ה, גדל - YangQi . לכן

  . ובחלק היאנגי של הגוףYangMai -נטפל ב

o  החל מהצהריים)Yin within Yang (ה- Yangפוחת וה - Yinגדל לכן קל יותר לפזר או להרגיע את ה - YangQi 

 . ובחלק הייני של הגוףYinMai - לכן נטפל ב.YinQi -ולחזק את ה
o לה לאחר השקיעה בלי)Yin within Yin (ה- Yinקל יותר לחזק ולהחיות את ה, גדל - YinQi .לכן נטפל ב- 

YinMaiובחלק הייני של הגוף . 
o  מקריאת התרנגול עד הזריחה אני מניח שהמצב דומה לראשון במהופך אך מבחינת שעות טיפול זה לא נראה

  .יישומי
 

עיכול טוב יותר ושינה טובה , חבכו ברמת תשג עלייה משמעותיתו,  אם יבוצע בבוקר- St36חיזוק : דוגמא �
. אינסומניה ואי נוחות מוגברת, ייגרם שיבוש של העיכוליש הטוענים כי לעומת זאת אם יבוצע בלילה . יותר

)Morant.(  
  
  

ינו כאשר הפיזורו אפקטיבי יותר  בעלייה ובטבע Yang -כאשר האפקטיבי יותר  בגוף YangQi-ה חיזוק :לסיכום

  . YinQi - נפעל לגבי הבאותה הדרך . רידהבי
  
  

  " להתנגד–לתמוך  "– " Ying-Sui – "Opposing& Favoring -כלל ה
  

  .להתעמת ולעצור,  להתנגד לכיוון התנועה– Ying. דחיפת זה שלפניך, אחרי מישהו/ ללכת בעקבות– Sui: תרגום
  

ש לפי רעיון זה י.  זהו בית ספר מחשבתי המלמד טכניקה ספציפית של הגדלת השפעת החיזוק או הפיזור בטיפול
  .להעדיף את תנועת הזרימה על מנת לתמוך ולחזק ומנגד ללכת כנגד הזרימה על מנת לפזר
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  : בקצרה.עונה ומזג האוויר/שנה, לשם הגברת האפקט נוכל גם להתחשב גם בחודש
  
o מאי ויוני הטובים ביותר, מחלות כרוניות קלות יותר לטיפול בתחילת הקיץ מאשר בחורף. 
o במולד הירח ה- Yinברמת הפעילות הגבוהה ביותר ובירח מלא ה  - Yang. 
o מזג אוויר קר מפחית את התגובה .מזג אוויר רע מעכב או מפחית את התגובה. טיפולסערות מפריעות לתגובות ה 

 . הקררביעי ואפילו השמיני של מזג האוויר, לטיפול וחלק מהתגובות יופיעו רק ביום השלישי
o י ולפזר ' לעודד את תנועת הצ ולכן קל יותרשטחיי 'במזג אוויר חם ובימים שטופי שמש הדם זורם בחופשיות והצ

 .י עמוק' הדם מכווץ וסמיך והצ,במזג אוויר קר וימים מעוננים. את הדם
o י ובימים קרים או מעוננים קל יותר לחזק את הדם וה'בימים שטופי שמש קל יותר לחזק את הצ - Yin.  
  

  :זאת אומרת
  

o לטיפול כללי ב- Yang) ב- YangMai ,באביב ובימים שטופי , טפל בבוקרותר לטוב י) חלק שמאל עליון של הגוף
 .החיזוקבצורה הפוכה לאופן  עלינו לפעול בניגוד למחזור או ,לפזראם ברצוננו . שמש ללא עננים

o לטיפול כללי ב- Yin) ב - YinMai ,בדעיכת הירח, טפל אחר הצהרייםטוב יותר ל) חלק ימין תחתון של הגוף ,
 .החיזוקבצורה הפוכה לאופן או ו לפעול בניגוד למחזור לפזר עלינ. בסתיו ובימים מעוננים או קרים
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  י במרידיאנים'זרימת הצ
  
  

.  שיהווה גם רקע לפרק הבא של השעון הביוריטמי היומי במרידיאנים הראשייםYingQi -כאן נדון בזרימת ה: הערה
רק ניגע  WeiQi -ת הבזרימ.  שלא נדון בהם עם זרימה בעלת אופי משלהכמובן שישנם מערכות מרידיאנים נוספות

  . אך לא נדבר על השימושים בוYingQiלשם השוואת אל 
  
  

  :מרידיאניםי ב'הצזרימת לישנם שני מודלים 
  
זאת אומרת , )Ling Shu 17 ,Nan Jing 23 (, מן החוץ פנימהתכצנטריפוגלימתוארת מרידיאנים בי 'צהזרימת  .1

מדמות זרימת  הנקודות העתיקות ה5שמות  לראות ביתןזרימה זו נצורת  לדוגמא. מקצוות הגפיים פנימה לגוף
 . הנהר שנשפך לבסוף אל היםאל  ,הפלגמשם אל ,  שם המים נובעים,אל המעיין) הקצה' נק(מים מהבאר 

  .Root&Knotמרידיאנים כבעלי ישנו תיאור השונה במקצת מזרימה זו ומתאר את ה Ling Shu 5 -ב**
  

 החוזר על עצמו לאורך כל  מסוים בסדר מרידיאנים,)Ling Shu 15(, ת מתוארת כמעגלימרידיאניםבי 'צהזרימת  .2
אין .  הוצג מודל זה כמודל הסטנדרטי3יותרמאוחר רק . הווה אומר מרידיאן אחד ללא התחלה או סוף. היממה

 אך כיום המודל השני הינו ) החוקרים אותו ומשתמשים בועדיין אלו יש  (זה אומר כי המודל הראשון אינו נכון
  .יותר ובו נדוןוהנפוץ המקובל 

  
  

 QiWei  
  

כמו שומרים המגנים על המחנה או חיילים המהווים את קו , הגנה צבאית,  מסמלת שומרWeiQiהאדיאוגרמה של 
  . ההגנה הראשון

  
WeiQi גם משלים וגם נוגד את YingQi .י המגן על כל חלקי הגוף אותו קודם פוגשת המחט בהיכנסה לגוף'זהו הצ .

 מסורתית נחשב כנובע מהמחמם התחתון אך הפועל מעורב בכל המחממים WeiQi - ה. פחות טהור ומעודןי ב'הצ
  ).גם המחמם העליון מעורב בו, עובר לתחתון משם נשפך אל החוץ, נוצר באמצעי(
  

 בצורה. מחמם ומזין אותם, )TMM - בייחוד ב(דרך העור והשרירים השטחיים ,   זורם מחוץ למרידיאניםWeiQi - ה
, נאמר כי מחמם את הדיאפרגמה, כמו כן הוא גם זורם בפנים ולא רק בחוץ. זו מגן על הגוף מפתוגניים חיצוניים

  .א סוג של הגנה פנימית על האיברים"ז. ומשם מתפזר אל החזה והבטן, שדרכה מתקשר עם האיברים הפנימיים
  
  

Ying Qi  
  

  : ים בשני אופנכתובה Yingבטקסטים העתיקים האדיאוגרמה של 

כמעט סגורה , קבועה/י מוגן ותמידית' כאל צYingQiמצביע על  .מוגן ומאורגן  לוחמיםמחנהמסמל  ןהראשו .1
  . זורמת בצורה רגועה בתוך גבולות מוגדריםש, בפנים

 עולה ומתפשט לא רק ,נעהמזין ומת ליבנו לרעיון של נוזל תש להסב את , אולי,ושכוונת) Rongהמבוטא (השני  .2
  .)קצוות הגפיים (אלא לכל הקצוות המרוחקים שלו) איברים(ם ביותר בגוף לחלקים החשובי

  

YingQiבמסורת מתיחסים . יציב ושליו, עמוק שאינו מופרע בקלות, הטהור יותר, המזין, י הבסיסי של הגוף' הינו הצ
ריאות שם ל, מועבר לעליון, נוצר באמצעי (אליו כנובע מהמחמם האמצעי אך בפועל הינו מעורב בכל המחממים

  . )משתלב בזרימה המרידיאנית ובתחתון ניזון משלושת המיוחדים הראשיים
  

, זאת אומרת הראשיים, כוללים את כל המרידיאנים הראשיים והמשניים זורם בתוך המרידיאנים הYingQi - ה
  .החיבור והמסתעפים, המיוחדים

  

                                                 
3 Shi Si Jing Fa Hui – Elucidation of the Fourteen Channels, 1341 AD.  
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  מעגל הזרימה
  

• "The Ying [qi] proceed inside the vessels; the Wei [qi] proceed outside the vessels. They 

circulate without a break. [After] fifty [passages they have] another great meeting. The yin and 

the yang [conduits] are tied to each other like a ring without end. Hence, one knows that the 

Ying [qi] and the Wei [qi] follow each other."  Nan Jing 13. 
  

• "The flow in the conduit vessels does not stop. It circulates without break"   Su Wen 39 
  
  

  WeiQiזרימת 
  

ביום הוא נמצא ברמה .  אך עוקב אותםהינו מחוץ למרידיאנים הראשיים) WeiQi) Ling Shu 76מסלול הזרימה של 

בלילה הוא נכנס עמוק אל פנים .  פעמים25על מסלול זה הוא חוזר , Fu - ואברי הYangהשטחית של הגוף במרידיאני 

 ועל ) תואם למעגל הבקרה בחמשת האלמנטים– Zang )Kid ,Ht ,Lu ,Liv ,Sp -נע בין אברי ה וYin -ההגוף אל 
  . פעמים25מסלול זה חוזר 

  
• "The Wei Breaths cannot enter the Mo" SuWen 43. 

  

אז , Yang - מעקב אחרי מרידיאני התוךונופל כמפל ומציף את כל הגוף  בעיניים Yin - הוא מגיח מהכל בוקר עם שחר 

  .ומשם ממשיך במסלול הסיבובי היומי) Yin Qiaoרך ד(עולה שוב מהרגל אל העין 
  
  

  YingQiזרימת 
  

  .הוא של זרימה רציפה ורצופה וקבועה) Ling Shu 16, 18( בגוף Yingתאור מסלול הזרימה של 
  

אל הריאות ומשם אל , אל המחמם העליון) י נוצר מהמזון'שם הצ, קיבה(הזרימה מתחילה מהמחמם האמצעי 
י לבצע מסלול סיבובי שחוזר על 'מהריאות מתחיל הצ).  בעצם גם המסלול הפנימי של הריאותזהו(מרידיאן הריאות 

  . YinMai - והן בYangMai -הן ב)  בלילה25 - ביום ו25( פעם במשך היממה 50עצמו 
  
 . סימן למחלהו אזי זה50 -  נאמר כי כאשר מספר המחזורים ביממה יורד או עולה מLing Shu 5 -ב
  
  

 -כמסלול הכולל בגוף חושב ה. י במרידיאנים לתנועת השמש בשמיים'זרימת הצישנה השוואה בין  Ling Shu15 -ב

16 Zhang & 2 Chi )1,620מ " ס14א "ז,  לנשימה אחתצון 6 - מהירות התנועה חושבה כ.  מטר37 - שווה ערך לכ)  צון

שני  (28m:48sי משלים סיבוב אחד כל 'הצ, מונחים של היום  ב).נשיפה אחת, שאיפה אחת(למחזור נשימה אחד לערך 

Ke4 (0.93 -במהירות של כcun/s.  
  
  

  .Wei - לYing - סוף המעגל מתרחשת הפגישה הגדולה בין ה/נאמר כי בתחילת
  
  

                                                 
 במהלך  שינויים גדוליםשלושעבר השעון . ירידת מפלס המים במיכל מציינת השעה -  במקור התבסס על שעון מים: השעון הסיני4

  .השיטות הישנות המשיכו להתקיים לצד החדשות יותרלעיתים . ההיסטוריה

  . ביממהKe 100כ "א סה"ז, 14m 24s)  (Ke 10 - חולק לShiוכל ) Shi) 2h 24m 10 -היממה חולקה ל: 104BCעד  .1

2. 104BC-1670BC :10 -היממה חולקה במקביל ל Ke 12 -גם לו Shi .ה- Shi 10 של חצות וצהריים כללו Ke 2כ "סה( כמקודםh 
24m (ושאר ה- Shi 8 כללו Ke) 1כ "סהh 55m.(  

  =Ke (Ke 4 - הורכב מShi וכל חצי )1h  =כל חצי (Shi חצאי 24 - היממה חולקה בצורה מתמטית בדומה למערב ל1,670Ad -החל מ .3
(15m. כל Shiכך .  נקרא על שם ענף ארציShi של חצות נקרא Zi וזה של הצהריים נקרא Wu.  
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  סדר הזרימה
  

  :5מןקהינו כדל  במרידיאניםYing Qi -מעגל זרימת ה
  

Middle Jiao → Lu → Li → St → Sp → Ht → Si → Bl → Kid → Pc → Tw → Gb → Liv → Gv20 → 
Gv → Gv1 → Cv1 →  Cv → Cv22? → Lu → …. 

  
  :ריבועיםלפי חלוקה לבמרידיאנים י 'דרך הצגת זרימת הצ

 
o כל מעגל קטן מורכב משני מרידיאנים . ניתן להסתגל על מעגל הזרימה כמורכב משלושה מעגלים קטנים יותר

 . Yang ושניים Yinשניים   -מהיד ושניים מהרגל 
o הארבעה הינם גם זוגות דו קוטביים לאותו אלמנט או זוגות חד קוטביים בשכבה לפי , ן לראות כי בכל מעגלנית

 . ששת השכבות
o דומה יוצג בשעון הביוריטמי וסידור כי לסידור זה חשיבות ממספר בחינות  נראהבהמשך.  
  

  : בגוףאיברים/ניתן לראות מספר דברים הנובעים מסדר הזרימה במרידיאנים

 .  וחוזר חלילהYin-Yang-Yang-Yinימה הקוטבית הינה הזר .1
  . אל הרגל וחזרה אל החזה, אל הראש,חזה אל הידמה הזרימה מתחילה ,בכל ריבוע .2

o  הות שכב(שכבה בין זוגות לוהתנועה הינה עוקבת בין זוגות לאלמנט- Yang(. 
o  בידיים ולאחר מכן ברגליים וחוזר חלילההזרימה במעגל מתחילה . 
o  המפגש- YangMai  ההינו ישיר ושטחי יותר מאשר מפגש בראש- YinMaiניתן רבות לכן פעמים .  בחזה

 מאותה YinMai - בניגוד לזאת,  ללא הפרעה ביניהם מאותה שיכבה כמרידיאן אחדYangMaiלהסתכל על 
 .שכבה

o  הקוטביותYin-Yangיותר מיות א משתנה בקצוות הגפיים ולכן נקודות אלו בנוסף להיותן שטחיות הן דינ
 . בגוףמנקודות אחרות

בדומה לתנועה זאת  , בין האדמה לשמייםYinMai -וב שמיים לאדמהנה בין  היYangMai - בYing Qi -זרימת ה .3

 ). שהמנח האנטומי של הגוף הינו עם הידיים למעלההזאת בהנח(, בעולם Yin&Yangהטבעית של 
  

  :י'הצלכל מרידיאן נקודת כניסה ויציאה של יש הטוענים כי 
  

    יציאה  כניסה  מרידיאן  יציאה  כניסה  מרידיאן  

 Lu Lu1 (2) Lu7 Li Li4 (1) Li20 
Sp Sp1 Sp21 (15) St St1 St42  

 Ht Ht1 Ht9 Si Si1 Si19 (18) 
Kid Kid1 Kid22 Bl Bl1 Bl67  

 Pc Pc1 Pc8 Tw Tw1 Tw22 (23) 
Liv Liv1 Liv14 (13) Gb Gb1 Gb41  

 Cv Cv1 Cv24 Gv Gv1 Gv28  
 .היא מודגשת התחלת המרידיאן /כאשר הנקודה שונה מנקודת סוף. כניסה/הופיעו במקומות אחרים כנקודות היציאהבסוגריים נקודות ש*

  .Pc2לנשים נדקור 

                                                 
. אולי בגלל הדמיון בין סדר הזרימה המעגלי לבין סדר האיברים בשעון היומי. Gv&Cvמירב הספרים מתעלמים מהחלק האחרון במעגל של 5

  . במרידיאניםYing Qiשל המעגל הביוריטמי היומי ולא של זרימת חלה והסוף  הינם ההתLu1-Lv14לפיכך 
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  זרימה לפי פוטנציאל אנרגטי

Giovanni ת הזרימאת  מדמה - Ying Qi במרידיאנים 
מבחינת פוטנציאל אנרגטי לפוטנציאל האנרגטי של המים 

  . ומעלה הר ובמורדבהמועלים בתוך דלי 
והראש ) בעל הפוטנציאל הנמוך ביותר (עמקמדומה להחזה 

בעל הפוטנציאל האנרגטי הגבוה  (פסגת ההרמדומה ל
  . )ביותר

עולה עם  Ying/של המיםפוטנציאל האנרגיה לפי דימוי זה 
 מורדופוחת ב) ל הראשאמהחזה (ההר פסגת העלייה אל 

  ).  אל החזהמהראש(ההר 
  :ק כימכאן ניתן להסי

o  למרידיאני הרגליים פוטנציאל אנרגטי פוחת
 . ולמרידיאני הידיים פוטנציאל אנרגטי עולה

o נקודות הדיקור שברגליים השפעה חזקה יותרל 
 הדלי במורד ההר קל דרדור (מאשר לנקודות בידיים

 .) במעלה ההרדרדורויותר מאשר 
  
  

  שימושים
  

   :אופן הדיקור

עם דיקור , Sui-Ying - שימוש ב(עם כיוון הזרימה ולפיזור נגד כיוון הזרימה לשם הגברת אפקט החיזוק יש לדקור  .1
  ) .או לפעול עם הזרימה ודיקור נגד הכיוון מתנגד לזרימה, זוהי בעצם העדפת הכיווןכיוון הזרימה 

  
"To Tonify is to favor. With the point of the needle, favor the flow of the Qi of the blood and urge it on. 

To disperse is to oppose. With the point of the needle, confront the flow of the Qi of the blood and act 

against it." DACH
6
 21r. 

  

� Manaka7 קל עם האגודל עם זרימת המרידיאן מפחית רגישות בנקודה תיפוף מצא כי Ki11נגד כיוון  ו
 . וררם לרגישות לחזו גןהמרידיא

)  לכיוון מעלהCv6או ( לכיוון מטה Gv14 - מ ב" מ1-2 לעומק של דרמית-אינטרא החדרת מחט ,אחרבניסוי  �

למרות שמניסוי .  והחדרת המחט לכיוון השני באותה נקודה החזירה את הרגישותLi4 Rהפחיתה רגישות של 
 חשיבות וכי האפקט נההדיקור ישאפשר לראות כי לכיוון , זה לא ניתן להסיק על כיוון הזרימה בנקודות אלו

  .)לפי רפואה מערביתכך לפחות  ( ועומק החדרתהאינו נוצר מגירוי נוירופיסיולוגי עקב קוטנה של המחט
על שני נקודות לאורך ) מחט אבץ ומחט נחושת( שימוש במגנטים או בהבדלי מתחים בין מתכות ,באותה צורה �

 הניסוי עבד לאורך כל ,יותר מכך. זרימת המרידיאןכיוון אם ל בהתLi4 -ב יגרמו לשינוי ברגישות Liמרידיאן 
, תמיד ההשפעה הינה לאותו צד(המרידיאנים בריבוע הרלוונטי ללא קשר למיקום המחטים או למרחק ביניהם 

  ). מיוחדיםאורך המרידיאנים הראשיים ולא לאך רק בדיקור לאורך ה Muנקודות לרגישות בגם פועל 
  
  

                                                 
. 1601 - בYang Chi-Chouי "שנכתב עZhen Jiu Da Cheng) " (Compendium of Acupuncture and Moxibustion"קיצור של הספר  6

Morantמצטט מספר זה רבות .  
7 Manakaדוגמאל(בניסויים רבים הוא השתמש ברגישות נקודות . נים ונקודות הדיקור ביצע ניסויים רבים בבואו לבחון את המרידיא Li4ו - 

Mu (י "על מנת לבטל את הפעלת מערכת העצבים בצורה ישירה ע.  וטכניקות נוספותוההשפעה על רגישות זו שיש לשימוש בנקודות דיקור
 .מגנטים או שיטות נוספות, המחט הוא השתמש בדיקור שטחיה עמוקה של החדר
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  :ידיאן על המרסדר הדיקור

ואת שאר קודם יש לדקור סמוך לנביעת המרידיאן , מרידיאןהכאשר דוקרים יותר מנקודה אחת על , לחיזוק .2
ן נדקור קודם רחוק מנביעת המרידיא, לפיזור נפעל בצורה הפוכה. הנקודות בצורה עוקבת במורד המרידיאן

  ).Sui-Ying(ונמשיך לדקור נגד כיוון הזרימה 
  

 Li2 ולבסוף את Li6את , Li8אז את ,  שטחיLi11 נדקור את Li4 R -ת רגישות בלהפחת) Manaka (דוגמאל �
 Li2 - מ, אך נתחיל בסדר ההפוך,במידה ונדקור שוב. Li4 R -המרידיאן ולהפחתת הכאב ב" ריקון"לשם 

  .ואילך הרגישות תחזור
  
  

  
  
  

  "בן-אם"שימוש בכלל 

לכל , ים הינה במעגל בלתי פוסק אזי ניתן להסתכל על המרידיאנים כנהרמכיוון שהזרימה במרידיאנ .3
  ).המרידיאן שאחריו(ומורד הנהר ) המרידיאן שלפניו(בסדר הזרימה  יש מעלה הנהר איבר/מרידיאן

 .איבר ניתן לבדוק את מצב האם ומצב הבן ולדקור בהתאם/לפיכך בחוסר איזון במרידיאן .4
  

אינו ניזון ) Si(ובו בזמן לוודא כי הבן ) מעלה הנהר/אם (Sp -ל לחזק את ה נוכHtXuבבואנו לחזק : דוגמאל �
 .כניסה אך אין הכרח/ כאן ניתן גם להשתמש בנקודות יציאה.יתר על המידה מאימו

 

אחד בחוסר והשני (במצב שיש להם עוצמות שונות כלל זה לא יתפוס לאיברים שהינם בני זוג לאלמנט : הערה ⇐
  . באותה מידה)חלשה ( את החזק)יחזק ( יחליש)החזק ( החלש)פיזור ( חיזוק:אחר תקףבמצב זה כלל ). בעודף

  
  

  שימוש בנקודות היציאה והכניסה
o נדקור את ). הראשון מלא והשני חלש( החופשית בין שני מרידיאנים עוקבים במעגל י'אם ישנה בעיה בזרימת הצ

 . בחיזוקנקודת היציאה של האחד בפיזור ונקודת הכניסה של העוקב לו
o על מנת , אם ישנה תקיעות במרידיאן ניתן לדקור את נקודת הכניסה בפיזור ולאחר מכן את נקודת היציאה בחיזוק

 .לחלופין אם ישנה חסימה רק באזור אחת הנקודות אזי נדקור רק אותה. י החופשית'להסדיר בו את תנועת הצ
o יסה בחיזוקאת נקודת הכנ נדקור –י למרידיאן מסויים 'חיזוק זרימת הצ.  

  ) זה שבא אחרי–או זה שבא לפני (בן  -  אם–" Mu Zi Fa –" Child-Motherכלל 
  

  :ישנם שני דימויים לכלל זה
  :למצב זהוגיות ישנם מספר פתול. אם מעניקה חיים לבנהבמצב זה ה. היונק אם מניקה ובנה מתארהראשון 

 ; )יא לא מזינה את בנה ולכן סובלתה(לא יקל על אימו ) אינו רעב ולכן אינו יונק מהאם(ילד מרוצה  .1
 .יקל על האםבכך הבן כך שיחזור לינוק ואת  עלינו לפזר לפיכך

שתוכל לחזור ולהניק ובו בזמן כדי עלינו לחזק את האם לפיכך ; ריק /ריקה תיצור ילד רעב/רעבהאמא  .2
 .יתן לה הזדמנות להתאוששי ו מהאםיתר על המידהסיף לבן כך שלא ייזון להו

עלינו להרגיע את האם כך לפיכך ; )overfeeding(אמא שופעת תיצור ילד האוכל יתר על המידה  .3
  .שתפסיק להאכיל את הילד יתר על המידה

  
  :יש את מעלה הנהר ומורד הנהרבנהר  כאשר ,זרימת נהרמתאר  השני 

  .יוצף/הר ישנה חסימה אזי מעלה הנהר יתרחבאם במורד הנ .1
  .כאשר במעלה הנהר ריק אזי גם במורד הנהר יהיה ריק .2

 . הנהר יעלה על גדותיו,הנהר עולה על גדותיו אזי גם במורד הנהר, כאשר במעלה הנהר .3
  

  : לסיכום

ממנו  לא ייזון Xל ונוודא כי בנו ש,  עצמוX את אם גם היא חלשה נחזק גם, X נחזק את אמו של –) X-ב (בחוסר
   .יתר על המידה

שבמעלה הנהר מלא ואז  או Xבנו של ואז נפזר את ) או אם הבן מרוצה( חסום Xבנו של  נבדוק האם – בעודף

 .Xנפזר את אמו של 
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  השעון הביוריטמי
  

  כללי
  

 Zi Wu Liu Zhu "בספר  1153שנת הוצגה לראשונה ב שZi Wu Liu Zhuהינה חלק משיטת הטיפול  זו התיאורי
Zhen Jing "י "שנכתב עHe Rou Yuהופיעה שוב מאוחר יותר בספרו של  וXu Feng יש לציין שהיא . 1439 משנת

לפי יום במחזור של  ו זו תיארה בחירת נקודות דיקור לפי שעה ביוםהיאורית .8אינה צוינה במקורות הקלאסיים
  . שונותוביכולתן לטפל במחלות" פתוחות"נאמר על נקודות אלה כי באותו הזמן הן . מספר ימים

  
  
  
  
  

אך ,  במרידיאנים הינה קבועה ואינה מפסקתYing Qi -זרימת ה
 אלא ,אניםעוצמתה ורמת פעילותה אינה זהה תמיד בכל המרידי

  .במרידיאנים) Liu-Zhu(דומה לסוג של גאות ושפל 
  
o ולאחר מרידיאן אחד בלבד בשיא פעילות נמצא  9כל שעתיים

 ).צהריים-חצות, Zi-Wu(בשפל  שעות 12
  
o שפל בסדר עוקב הדומה לסדר /המרידיאנים נכנסים לגאות

מייחסים את ו) Cv-Gvמלבד ( במרידיאנים Ying Qiזרימת 
 . לפנות בוקר3-5ין השעות  בLu -ההתחלה ל

  
                                  

                                                                                           ©Manaka           
  ששת השכבות בשעוןתצוגת 

 
 אזי נקבל גרף שבה Yin/Yangעוצמת ת השכבה אליה שייך כל איבר ומציינת אלפי הביוריטמי נציג את השעון אם 

  :6- לפי חלוקה לביממה) כל אחד בנפרד (Yin-Yangלהשתנות אך לא זהה הדומה 

  
© Giovanni 

                                                 
 -ה בתקופת שושלת 1057 ואומצו במהדורה המלכותית בשנת 751 בשנת Wang Bingי " שנכתבו עSuWen - של ה66-74מלבד פרקים  8

Sung .הלארי בתקופת שושלת ו פופהנהישימושם  הגזעים והענפים שת שיטת הטיפול לפיבפרקים אלו מוצג- Sung. יש לציין שיש מקורות 
  .אך כאן דובר על העדויות לשימוש הרפואי שלה, קדומים לאסטרולוגיה הסינית

 עלינו לעבוד לפי שעון החורף שנקבע לפי תנועת השמש בשמיים ולפיה פועלת האנרגיה בגוף ולא לפי שעון , לדעתי:כאשר אנו בשעון קיץ 9
 . עם הטבעןאולי מפר במעט את הסנכרו ואותו אימץ האדם, הקיץ
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  )Di Zhi (ענפיםהשעון הסיני בחלוקה לפי ה
  

צי  ארענףכל חלק נקרא על שם .  בני שעתיים כל אחד חלקים12 - היממה לפי השעון הסיני חולקה ל,כפי שהוזכר לעיל
")Earthly Branch ("השנה הירחיתציין את חודשי במקור ש .  
  

 ענף וYin ענףכל אלמנט ישנו מתקבל כי ל. עונה/אלמנטשיוך לקוטביות ומוגדר  ענףלכל . ענפיםלהלן החלוקה לפי ה
Yang , זו  חלוקה .יום/ לפי השנהענפים העונות ונמצאת במעבר שבין העונות בסידור ה4מלבד האדמה שמייצגת את

  . לפי הענפים דומה לחלוקת השנה לעונות הענפיםשל היום לפי אלמנט
  

  שם  ענף
חודש 
  ירחי

  שעה
Td  

  *משמעותם המקורית  עונה  אלמנט  איבר  קוטביות

B1  Zi  11  23-01  Yang  Gb  חורף  מים  Yangמתחיל להתפתח בזמן ש - Yinמגיע לשיאו   

B2  Chou  12  01-03  Yin  Liv  יוצאים מהאדמהניצנים חדשים    עונות4  אדמה  

B3  Yin  1  03-05  Yang  Lu  אביב  עץ  Yang במידה הולכת וגוברת מתפתח  

B4  Mao  2  05-07  Yin  Liv  אביב  עץ  Yangמתחיל לשגשג   

B5  Chen  3  07-09  Yang  St  ישנו שינוי או זעזוע   עונות4  אדמה  

B6  Si  4  09-11  Yin  Sp  הנה באה סוף תקופת הפריחה  קיץ  אש  

B7  Wu  5  11-13  Yang  Ht  קיץ  אש  Yinמתחיל להתפתח בזמן ש - Yangמגיע לשיאו   

B8  Wei  6  13-15  Yin  Si  פירות מתחילים להיות בשלים   עונות4  אדמה  

B9  Shen  7  15-17  Yang  Bl  היבול בשל לקציר  סתיו  מתכת  

B10  You  8  17-19  Yin  Kid  היבול נובל  סתיו  מתכת  

B11  Xu  9  19-21  Yang  Pc  תייםהקציר הס   עונות4  אדמה  

B12  Hai  10  21-23  Yin  Tw  מתאכסניםהמזון והתוצרת  חורף  מים 

"*Shi ji gu shi xuan cui "י "שנכתב עSi Ma Qian 100 סביבAD בתקופת שושלתHan.  
  
  
  

- את היממה בחלוקה ל לכן אם נציג את השעון לפי הטבלה נקבל
5:  

o  אנו רואים כי לכלTdלפי האיבר שבשיא ואלמנט לפי  אלמנט 
האנרגיה העמוקה של אלמנט לפי הענף יש הקוראים ל. הענף

 .כל איבר
o  זוגות איברים שכאשר האחד נמצא 6מהשעון מתקבלים 

 .)Zi-Wu (בשיא השני נמצא בשפל
o אחד , בכל זוג יש אחד מהיד ואחד מהרגלYin ואחד Yang. 
o  רק בשעון עצמו אלא זמניים קשרים אלו בין האיברים אינם

 : פיזיולוגים שניתן להעיד עליהם קשריםקיימים ביניהם גם

  
  

� Ht  - Gb  י'קשורים לעיתים במחלות לב או בחולשת צ  

� Si  - Liv   מחבר בין השנייםההפתיהשער   

� Bl  - Lu  בריחת שתן ב, מכסה עליון ותחתון- LuXu  
� Kid  - Li  קשורים להסדרת ספיגת והפרשת מים  

� Pc  - St  ?  

� Tw  - Sp   יש הגורסים כיTwהלימפטית'  מייצג את המע  
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   יומיים בגוף האדםכימייםורים מחז
  

מתווספים עוד עם הזמן אך ) לילה-יום, או בכלל לעונות השנה(ניתן לחשוב כי גוף האדם אינו קשור לשעון היומי 
  :מספר דוגמאותלהלן , מחקרים הקושרים מערכות נוספות בגוף או התפרצות מחלות לזמן ביממה

  

o ספירת הלימפוציטים : מערכת הדםB ,T12-16 ונמוכה ביותר בין 00-04ותר בין  גבוהה בי. 
o השתנות לחץ הדם ביממה: מערכת זרימת הדם. 
o 05 -התנגדות האוויר ונפח זרימת האוויר מגיע לשיא ב: מערכת הנשימה. 
o ב גורמת להשמנה באכילה בערב לעומת הבוקררהפרשת אינסולין מוגברת בבוקר מאשר בע: מערכת העיכול. 
o 17-18 וגבוהה ביותר אחר הצהריים בין 2-6 ביותר הינה בבוקר בין הגוף הנמוכה' טמפ: חום גוף. 
o ל"שעת השיא של האיברים הנבשעת השפל או ב לרוב מוחמרות' וכואסטמה , מחלות לב. 
  

 אך עוד מזמנים עתיקים יותר הוזכרו טיפולים התואמים את , לערך1,300 - הוזכרה רק בZi-Wu תתיאוריאמנם 

אזכורים שונים בספרים כן ישנם כמו  . כפי שראינו לעיל מחזורים אחרים במהלך השנהאו) Yin-Yang(החלק ביום 

 219AD משנת San Han Lun -  בדוגמאל. יממהטיפולים שמתאימים יותר בזמן מסוים בעתיקים הממליצים על 
ות מתאים לכל שכבה ובמקומות אחרים על לקיחת פורמולביממה ההומלץ לטפל במחלות של השכבות לפי זמן 
  .מסוימות בשעות מסוימות להגברת יעילותם

  

בכל בדיקה נבדקה המוליכות החשמלית  .  שעות24 נבדקו מספר אנשים כל שעתיים על פני Manakaבמחקר שביצע 
התוצאות הראו בבירור כי לכל המרידיאנים ישנה שעת שפל ושעת שיא ביממה .  המרידיאנים12בנקודות המקור של 

  . תאמו לשעון היומי מרידיאנים לא3-ורק כ
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  שימושים
  

לפיכך ניתן . איבר אחד שנמצא בשיא פעילות ואחד שנמצא בשפל/ישנו מרידיאן) Td(כפי שראינו בכל שעתיים ביממה 
  . במספר אופניםכךלהשתמש ב

  
  : לשימוש בהםאפשרויותתי  הרי שיש ש,נקודות לפי שעת הפעילות שלהןלהשתמש בבכל פעם בו נבחר : הערה

ברגע שהחלטנו מהו חוסר האיזון אזי נקבע את שעת הטיפול לפי הנקודות הפתוחות באותן : קביעת שעת הטיפול  .א
 .  לטיפול שלנויאופטימאלשעות שיתאימו באופן 

ן ונראה האם ניתבדוק אילו נקודות פעילות בשעת הטיפול נ,  חוסר האיזוןאבחוןלאחר  :בהינתן שעת הטיפול  .ב
 .להשתמש בהם לשם ייעול הטיפול

אין התקדמות בטיפול או שהפתולוגיות , לרוב נטה להשתמש בשעון כאשר הנקודות מתאימות גם לטיפול
בכל השימושים במחזורים האנרגטיים המוצגים רלוונטי עיקרון זה . מוחמרות בשעות מסוימות במשך היממה

  .בעבודה זו
  

  שימוש בנקודות על אותו מרידיאן
 
מכיוון שהמרידיאן הינו בשיא הפעילות שלו אזי הנקודות שעל אותו מרידיאן :  על מרידיאן השיא'מוש בנקשי .1

 .לכן נוכל להשתמש בהם בטיפול ביעילות רבה יותר. יותר פעילות מאשר נקודות על מרידיאנים אחרים
 
 :  לטיפול באלמנט הנמצא בחוסר איזוןשימוש בנקודות האלמנטים .2

 - בדוגמאל . בגוףאלמנט הנמצא בעודף או חוסרעל מרידיאן השעה לשם טיפול באלמנט ' נקפיזור או חיזוק  ∗

LivQiStg8לכן בטיפול בשעה ,  ישנו עודף באלמנט העץan) B1 Td ( נוכל לפזר אתSt43) עץ' נק.(  

לא רק  מצא כי Manaka:  השיאשאחד מהן בשעתשימוש בכל אחת מנקודות האלמנט שבריבוע מרידיאנים  ∗
לפיכך אנו . שעל מרידיאן השיא הינן פעילות בשעת השיא שלו אלא גם אלו שעל שאר חבריו לריבוע' הנק

 . שעת הריבוע נקודות שונות לכל אלמנט ב4- יכולים להשתמש בכ

האש שעל '  אם ישנו עודף במתכת אזי נוכל להשתמש בנקדוגמאל: האלמנט לפי מעגל הבקרה' שימוש בנק ∗
  ). מתכתאש מבקר(המרידיאן הפעיל 

  
  

 נקודות הפיזור והחיזוק
בן נחזק -לפי כלל אם ( האלמנטים לכל מרידיאן קיימת נקודת חיזוק ונקודת פיזור על אותו מרידיאן5 אוריתיתלפי 

  :לכן אנו מקבלים את נקודות החיזוק והפיזור הבאות. )את האם בחוסר ונפזר את הבן בעודף
  

  מרידיאן
' נק

  פיזור
' נק

  חיזוק
  מרידיאן

' נק
  פיזור

' נק
  חיזוק

Lu  Lu5  Lu10  Bl  Bl65  Bl67  

Li  Li2  Li11  Kid  Kid1  Kid7  

St  St45  St41  Pc  Pc7  Pc9  

Sp  Sp5  Sp2  Tw  Tw10  Tw3  

Ht  Ht7  Ht9  Gb  Gb38  Gb43  

Si  Si8  Si3  Liv  Liv2  Liv8 
  

  .נקודות אלו יקראו לעת עתה נקודות הפיזור או החיזוק של המרידיאן: הערה
  

. הדם נמצאים בגל גבוה כאשר הם מגיעים למרידיאן השיא ובגל נמוך כאשר הם עוזבים אותו וYingQiנאמר כי 
  :לפיכך

 פזרה ובכך נ בתחילת השעהכאשר האנרגיה מתחילה בגאות אזי נתנגד לה: )Sui-Ying ( חזק ביציאה,פזר בכניסה .3

 או נחזק 7am - בSt45נפזר את  St - לחוסר איזון ב דוגמאל. וכך נחזקהבסוף השעה  כךוכאשר היא עוזבת נתנגד ל

 .9am - בSt41את 
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 נפזר את המרידיאן כאשר הוא בשיא ונחזקו כאשר :10פזר בגאות וחזק לאחר הגאות על המרידיאן שבחוסר איזון .4

 או נחזק 7am-9am בין St45 נפזר את St - לחוסר איזון בדוגמאל. א בשעתיים העוקבות"ז, האנרגיה בו נחלשת

 .כאן השתמשנו בשעה הרלוונטית למרידיאן שנמצא בחוסר איזון. 9am-11am בין St41את 
  

המתבסס על פרשנות של העיקרון , לסעיף הקודם ישנו עיקרון שימוש כללי יותר :נקודות פיזור או חיזוק כלליות

 או לפי עיקרון זה נקודות הפיזור והחיזוק בכל שעה הינן טובות לפיזור).  היומיענףשיטת ה (Nai Zhi Faהקלאסי 
  : לפיכך לכל שעה יש נקודת פיזור וחיזוק כללית.חיזוק כללי של הגוף ללא קשר למרידיאן שנמצא בחוסר איזוןל
 

  שעה
איבר 
  שיא

' נק
  פיזור

' נק
  חיזוק

  שעה
איבר 
  שיא

' נק
  פיזור

' נק
  חיזוק

03-05 Lu Lu5 Liv8 15-17 Bl Bl65 Si3 

05-07 Li Li2 Lu10 17-19 Kid Kid1 Bl67 

07-09 St St45 Li11 19-21 Pc Pc7 Kid7 

09-11 Sp Sp5 St41 21-23 Tw Tw10 Pc9 

11-13 Ht Ht7 Sp2 23-01 Gb Gb38 Tw3 

13-15 Si Si8 Ht9 01-03 Liv Liv2 Gb43 

 

י שימוש במעגל ההזנה נוכל לחזק את מרידיאן " ע: בחוסר איזון לפי מעגל ההזנהאינםפזר או חזק מרידיאנים ש .5
זאת בתנאי שהאם או הבן נמצאים בשעה . האם או לפזר את מרידיאן הבן של המרידיאן שבחוסר איזון

או נפזר את ) חיזוק מרידיאן האם (11am-13am בין Sp2 נחזק את Luבחוסר איזון של : דוגמאל. הרלוונטית

Kid1 מרידיאן הבן (17-19 בין.( 

 

  Wu-Zi -שימוש ב
 
אזי אם נוסיף נקודות על ) Kid דוגמאל (מסויםכאשר בטיפול אנו בוחרים בנקודות על מרידיאן : שימוש בבני הזוג .6

-  פוסטריורי–מדיאלי  - אנטריורי, מטה-מעלה, Yin-Yang אזי ניצור איזון בגוף של ZiWuבן הזוג שלו לפי 
 .שמאל -  נוסיף איזון ימיןילאטרל-אוניואם נוסיף על כך גם דיקור . לאטרלי

 

פעולה אזי נאמר כי .  פעילים יותר בלילהYinMai - פעילים יותר ביום וYangMai ראינו כבר כי :Zi-Wuכלל  .7

במידה והפעולה הינה חזקה אזי היא תשפיע . YinMai - רק על ה תשפיע Yinהלא מאוזן בזמן  YinMai -מתונה ב
 אינונכון לכל שעה וזה יש הטוענים כי כלל  .Yang בזמן Yangמרידיאן ההיפך לטיפול ב. YangMaiהזיווג גם על 

 .לילה/םתלוי ביו
  

• For all illnesses which are only on one side, when the exterior and the interior respond to one 

another, use the rule of zi-wu. Tonify or disperse the left or the right.  DACH VI 10v. 
  

  :דוגמאות מסכמות
∗ LivQiStg  

 11-13 בין Ht7פיזור או ) Livשעת  (1-3 בין Liv2לכן הטיפול הטוב ביותר יהיה פיזור : שעת הטיפול גמישה •
 ). שעת פיזור מרידיאן הבן(

 קחיזואו ) פיזור כללית' נק (St45 פיזוראו ) עץ' נק (St43 נפזר 8am -בטיפול ב דוגמא ל:שעת הטיפול קבועה •

St45) מתכת בקרה' נק.(  
∗ ivBldXuL  

 ). שעת חיזוק מרידיאן האם (19-21 בין Kid7או את ) Luשעת  (3-5 בין Liv8 חיזוק: שעת הטיפול גמישה •
  ).חיזוק כללית' נק (Li11 חיזוקאו ) עץ' נק (St43נחזק  8am -בטיפול ב דוגמאל: שעת הטיפול קבועה •

  

                                                 
   .Zhen Jiu Zhi Liao Xueצגה לראשונה בספר שיטה זו וההרחבה שלה בסעיף הבא הו 10
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  Nai Jia Fa – d of Adopting StemsMetho  -  הימים 10מחזור 
  
  

נקודות .  שהן פעילות יותר אנרגטית מאשר נקודות אחרות בגוף, כמעט כל שעתיים,לפי מודל זה ישנן נקודות פתוחות
 זו התיאורי. השמימיים לעשרת הגזעים ם ימים התואעשרהאלה מתחלפות כל שעתיים וחוזרות על עצמן במחזור של 

  .Zi Wu Liu Zhuמשיטת הטיפול הינה חלק 
  

Manakaבכל הפעמים נקודות אלו (הבדיקות שעשה  בכל  בדק פעמים רבות נקודות אלו ומצא כי הן אכן פעילות
כמו כן הוא מצא שהן אינן רק ).  ולא בשעה אחרת על אותו מטופלמסוימתהפחיתו רגישות בנקודות רגישות בשעה 

בשימוש בתיפוף לפי תדר של  דוגמאל, חרותפעילות בעבור בעיות ספציפיות אלא דרכן ניתן לטפל גם בבעיות א
  .ה להפעיל את המרידיאן בעל תדר זהמרידיאן אחר על הנקודה ניתן דרכ

  
בהתבסס על תוצאות כל הניסויים שביצע לאורך השנים הוא העריך כי נקודות אלו אכן פעילות בשעות הרלוונטיות 

  .ם לטיפולים ספציפייםוניתן להשתמש בהן לטיפולים כלליים ללא קשר למצב המטופל וג
  
  

  )Tian Gan  (שמימייםגזעים 
  

לכל . Yin לעומת הענפים שנחשבו Yang שנחשבו  גזעים שמימיים10ישנם . כפי שנראה המחזור מתבסס על הגזעים

 איבר פנימי  שתואמיםYang - וYinלכל אלמנט קיים גזע מכאן נובע כי  .ואלמנט) Yangאי זוגי ( קוטביות הוגדרוגזע 

 - של ה" אבא" נחשב לTwהאיבר  .משויכים לגזעים מאלמנט המיםש Pc -  וTwיוצאי הדופן הם . מאותו אלמנט אחד

YangQiבגוף ושוכן ב - Blוה  - Pcשל הדם ושוכן ב" אמא" נחשב ל - Kid.  
  

  משמעותם המקורית  כיוון  אלמנט  איבר  קוטביות  שם  ענף

S1  Jia  Yang  Gb  רמיליםהנבטים העדינים חוצים את הת  מזרח  עץ  

S2  Yi  Yin  Liv  השתילים גדלים מיום ליום  מזרח  עץ  

S3  Bing  Yang  Si  הגדלים הופכים להיות בולטים  דרום  אש  

S4  Ding  Yin  Ht  השתילים הופכים להיות חזקים וגדולים  דרום  אש  

S5  Wu  Yang  St  היבול גדל בשפע  מרכז  אדמה  

S6  Jia  Yin  Sp  היבול בשל  מרכז  אדמה  

S7  Geng  Yang  Li  חידוש מתבצע  מערב  מתכת  

S8  Xin  Yin  Lu  חיים חדשים מתחילים להיעצב  מערב  מתכת  

S9  Ren  Yang  Bl, Tw  זה נהיה בהריון  צפון  מים  

S10  Gui  Yin  Kid, Pc  הדור השני מתחיל לנבוט צפון  מים  

  
  . והענפים הארציים מייצגים בעצם את היקום ואת התנועה בוהשמימייםהגזעים 

  
  

  גזעים והענפיםהצירוף מחזור 
  

לאיבר .  וכן הלאהS1B1 ,S2B2 ,S3B3 התחלתה.  איברים60הסינים צירפו את הגזעים והענפים ויצרו סידרה של 

 5 -  סבבים של גזעים ו6( איברים 60כך שלאחר .  הענפים12 - הגזעים ו10 בסבב על פני SB אחד לכל יףהבא נוס

  .S1B1אנו מגיעים שוב פעם להתחלה ) סבבים של ענפים
  

ולכן האיבר ) זוגיים (Yin או ששניהם Yangולכן האיבר ) אי זוגי (Yangאיברים מורכבים מגזע וענף ששניהם לפיכך ה

Yin . אלמנט וכו,אקלים, אנרגיה, יוחסה תנועהבסדרה לכל איבר ' .  
  

 שעות על 60 של א מחזור"ז. חודשים ומאוחר יותר גם שנים, ימים,  היווה את הבסיס לרישום שעות60מחזור זה של 
  . שנים60 שנים ומחזור של 5 חודשים על פני 60מחזור של ,  יום על פני חודשיים לערך60מחזור של , פני חמישה ימים
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  :בסדרההאיברים 
  

10  8  9  7  6  5  4  3  2  1  

S10B10  S8B8  S9B9  S7B7  S6B6  S5B5  S4B4  S3B3  S2B2  S1B1  
20  18  19  17  16  15  14  13  12  11  

S10B8  S8B6  S9B7  S7B5  S6B4  S5B3  S4B2  S3B1  S2B12  S1B11  
30  28  29  27  26  25  24  23  22  21  

S10B6  S8B4  S9B5  S7B3  S6B2  S5B1  S4B12  S3B11  S2B10  S1B9  
40  38  39  37  36  35  34  33  32  31  

S10B4  S8B2  S9B3  S7B1  S6B12  S5B11  S4B10  S3B9  S2B8  S1B7  
50  48  49  47  46  45  44  43  42  41  

S10B2  S8B12  S9B1  S7B11  S6B10  S5B9  S4B8  S3B7  S2B6  S1B5  
60  58  59  57  56  55  54  53  52  51  

S10B12  S8B10  S9B11  S7B9  S6B8  S5B7  S4B6  S3B5  S2B4  S1B3 

  
השימוש במחזור זה היה לצפות ולהתכונן לשינויים הנובעים ממצבי אקלים לא רגילים שבראייה הסינית נענים 

  . י התקופה' צעונת התקופה והענף הגזע ציין דוגמאל .מסוימותי 'ברים איכויות צ בו מצטמסויםלמחזור קונסטלציות 
  

  . היישום ברפואה הסינית היה לשער לאיזה פתוגן או סוג מחלה צפוי האדם להיות חשוף באותו הזמן
  

לב  אותה ניתן לדעת לפי איזה ש, בטבעמסויםפיתוח מאוחר יותר היה בהינתן האנרגיה הקוסמית השלטת בזמן 
 או באיזה נקודות לדקור )כרנו עם הטבענבהנחה שברצוני לס( יעזור לי להחליט איך לטפל באדם ,60 - אנחנו במחזור ה

  ). ספציפיות למחזורמסוימותמכיוון שבזמן זה נפתחות נקודות (
  
  

  עשרת הימיםמודל 
  

, Liu-Zhu(אות והשפל של גי והדם במרידיאנים דומה לזרימת מים המתנהגים בצורה ' זו זרימת הצהתיאורילפי 

Flowing-Pooling( ,זורמים בפלג במורד הנהר ונשפכים אל הים, נובעים במעיין, מים אלה מקורם בבאר .  
  

 לזמן ועובר תהליך של י והדם קשור' אזי מתקבל כי המצב המחזורי של הצLiu-Zhu - לZi-Wuכאשר משלבים בין 

 לכן זהו הזמן .Shu -י ודם באחת מחמשת נקודות ה'אות של צ גנהבכל שעה נתונה ביום נתון ישגאות ושפל ו
  . לדקור נקודה זויהאופטימאל

  

 הרי Yang-Wood שהינו S1ביום  דוגמאללכן .  והענפים הארצייםהשמימיים לגזעים יםי והדם בגוף קשור'הצמצב 

  .י ודם' בשיא פעילות של צאמור להיות Gb -שה
  

  :יםהינה לפי הכללים הבאקביעת הנקודות 
לפי מעגל ההזנה בחמשת (קבוע שלהם ושל המרידיאנים נבחרות לפי סבב ) ים בסדר זה-נהר-פלג-מעיין-באר(הנקודות 

 .11 הם זהיםSB Td - בS -מתחילים תמיד בשעה בה ה .על פני השעות) האלמנטים מאותה קוטביות
 לשים לב שהסבב מתחיל ביום בעל יש.  בלבד לפי קוטביות הגזע היומיYin או Yang-הסבב הינו על פני השעות ה .1

 ).אבל לא משנה את הסבב(גזע מסוים אבל לרוב מסתיים ביום למחרת בעל גזע אחר 
 -בחרו נקודות על הי Yin בשעות Yin בימים .YangMai -בחרו נקודות על הי Yang בשעות Yangבימים " .2

YinMai ." ששיך יהיה תמיד מרידיאן ) באר(שעליו תיבחר הנקודה הראשונה בסבב , בסבבהמרידיאן הראשון
 . גזע היומיל

 S -  של השעה דומה לS -הווה אומר שה(אם יום הגזע נפגש שוב ,  והאלמנטים מסתייםShu -לאחר שהסבב של ה .3
דה שתיבחר תיקרא נקודת והנקו" Day Stem Meet Again"אומרים כי אזי )  תמידהמה שקור, היומי ההתחלתי

 :"אם "או" אב"תהיה על הש, ההתכנסות

'  תהיה נקזהההתכנסות במקרה '  לכן נק.)Tw" (אבא"ם מההי של' מקבלים את הצYang -מרידיאני ה ∗

 .YangMai -י ל'ממנה מגיע הצ) אלמנט האם של מרידיאן הגזע היומי לפי מעגל ההזנה" (אם"ה

" בן"ה'  תהיה נקזהההתכנסות במקרה '  לכן נק.)Pc" (אמא" מקבלים את הדם מהYin - מרידיאני ה ∗

 .YinMai -ממנה מגיע הדם ל) אלמנט הבן של מרידיאן הגזע היומי לפי מעגל ההזנה(

                                                 
  .ישנו חריג ביום הראשון והעשירי שם ייבחר השני ואינני מבין את הסיבה לכך 11
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 בשעות בהם נדקור נקודות נהר אזי נדקור במקביל את נקודת המקור של :"חזור אל השורש ושוב למקור" .4
 ). שבו נבחרה נקודת הבארמרידיאן/גזע/היום( הפעיל בסבב מרידיאן/גזע/היום

כאשר אנו דוקרים את נקודת המקור ניתן לדקור גם את נקודת ": ור לנקודת המקורהתאם את נקודת החיב" .5
 . על מנת לקבל תוצאות טובות יותר בן זוג לפי חמשת האלמנטיםןבמרידיאהחיבור 

  

  S1 :Yang ,Wood ,Gb ביום :דוגמא
  

Shu: Well Spring Stream River Sea  

Phase Cycle: Wood Fire Earth Metal Water "mother":water 

Yang Meridian: Gb Si St Li Bl Tw 

SB Td
12
 S1B11 S3B1 (next day) S5B3 S7B5 S9B7 S1B9 

Shu P. Gb44 Si2 St43 Li5 Bl40 Tw2 (spring) 

Source P   Gb40    

Luo   Liv5    

  
-S1-S6 ,S2-S7 ,S3-S8 ,S4(את הגזעים ניתן לחלק לבני זוג : "רעיההשימוש ההדדי בין בני זוג או בעל ו"עיקרון  .6

S9 ,S5-S10(. בימים לכן Yin בשעות Yangות שעןבן הזוג באותיום  ניתן לדקור את הנקודות שהיית דוקר ב.  
  

• "If the Yang Td of Yang day or the Yin Td of Yin day had passed by, what can we do…? The 

answer is to follow the rule of mutual utilization between husband & wife or between mother & 

child" 
  

 מיום יםהמשתנ) יום בן זוג' נק, חיבור, מקור(לפיכך כמעט בכל שעה נתונה יש לנו נקודות פתוחות או נקודות משניות 
  .לפיכך במידה ואנו יודעים מהו היום ומהי השעה אנו יודעים אילו נקודות הינן פתוחות. ליום

  
  

   של היוםSB -מציאת ה
  

לשם כך עלינו .  של אותו יוםSB - הזאת אומרת לדעת את, )S( היום על מנת לדעת איזו נקודה פתוחה עלינו לדעת מהו

 עד ליום הטיפול )d (ואז מוסיפים את מספר הימים.  של היום הראשון בחודש או בתחילת השנהSsBb - למצוא מהו ה
  :ואז מחשבים

 S(s+d)mod 10B (b+d)mod 12 .  

  .S2B4 יהיה SB - ה20/1/2007 -לכן ב. S2B8 הינו SB - ה1/1/2007 -  בדוגמאל
  

  : של תחילת החודש בשנים הקרובותSB -להלן ה
  חודש  2007  2008  2009  2010

S8B12  S3B7  S7B1  S2B8  1  

S9B7  S4B2  S8B8  S3B3  2  

S7B11  S2B6  S7B1  S1B7  3  

S8B6  S3B1  S8B8  S2B2  4  

S8B12  S3B7  S8B2  S2B8  5  

S9B7  S4B2  S9B9  S3B3  6  

S9B1  S4B8  S9B3  S3B9  7  

S10B8  S5B3  S10B10  S4B4  8  

S1B3  S6B10  S1B5  S5B11  9  

S1B9  S6B4  S1B11  S5B5  10  

S2B4  S7B11  S2B6  S6B12  11  

S2B10  S7B5  S2B12  S6B6 12 

  

                                                 
. S1B1 Td - מתחיל המחזור בS6 או S1 ביום B1 Td - ב: או לחלופין לחשב לבד מוכנה מראש של השעה ניתן לחשב לפי טבלהSB - את ה12

 2 זה Mod10 שעות 12כי לאחר  (2 נוסיף , אזי לכל יום נוסףS1 -מכיוון שהמחזור מתחיל ב. SB Td - לזה שב של השעה זהה כמובןB Td -ה

 ).S3B1 נתחיל עם S2 -לכן ב
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  שימושים
  

 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 ענף שעה
 21-23 19-21 17-19 15-17 13-15 11-13 09-11 07-09 05-07 03-05 01-03 23-01 שעה

 Gb Liv Lu Liv St Sp Ht Si Bl Kid Pc Tw איבר שעה

S1  Lv2  H7 

(K3 

P7) 

 Sp5  Lu5  P9 Gb44  

S6 Gb38  Si8  Tw6 Sp1  Lu10  K3 

(Sp3) 

 Lv4 

S2 Si2  St43 

(Gb40) 

 Li5  Bl40  Tw2 Lv1  Ht8 

S7  Ht3  P5 Li1  Bl66  Gb21 

(Li4) 

 Si5  

S3  Sp3 

(Lv3) 

 Lu8  K10  P8 Si1  St44  

S8 St36  Tw10 Lu11  K2  Lv3 

(Lu9) 

 Ht4 Sp9  

S4 Li3 

(Si4) 

 Bl60  Gb34  Tw3 Ht9  Sp2  Lu9 

(Ht7) 
S9  P3 Bl67  Gb43  Si3 

(Tw4 

Bl64) 

 St41  Li11  

S5  K7  Lv8 "Tw3" P7 St45  Li2  Bl65 

(St42) 

 

S10 Tw1 "P9" "Tw2" "P8" "Tw4" "P5" "Tw10" "P3"  K1   

  Zi Wu Liu Zhu Zhen Jingלספר  Yan Ming Guang של הביאוריםלפי  Liu Bing Quan של הן תוספות" נקודות"ה*
  

  :לסיכום

o כל שנותר הוא למצוא את ה,  לעילבהינתן הטבלה- Sשל היום . 
o  נקודות של (ו או המשניות של יום בן הזוג יום עצמאותו בכל שעה ישנן הנקודות הראשיות שלS6 ביום S1.( 
o  הנקודה בסוגריים(אם דוקרים נקודת פלג עלינו לדקור גם נקודת מקור של מרידיאן היום .( 
o  דומה ( להגברת אפקט הטיפולאם דוקרים את נקודת המקור ניתן לדקור גם את נקודת החיבור הרלוונטית

  .)מארח-לאורח
 

 , ומכיוון שהיא פלג אזי נוסיף את נקודת המקור של המרידיאן היומיLv3 נדקור את B8ה  שעS8 ביום דוגמאל �

המקור '  וניתן לצרף אליה את נקLu9 זאת אומרת ,)Lu11 בנקודה B4 - שהתחיל בS8 של Lu(הפעיל 

  .Li4המתאימה 
  

נטיות שלהן למצב גם כאן יש לזכור בבואנו להשתמש בנקודות אלה את התווית הנקודות ומידת הרלוו: הערה
  .המטופל
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 ing Gui Ba FaL – Techniques of Mysterious Turtle8 he T  -  הימים 60מחזור 
  
  

 Xu Feng )Great Encyclopedia of Acupuncture and Moxibustion (Zhenשיטה זו הופיעה לראשונה בספרו של 

Jiu Da Quan) 1439 ( בתקופת שושלתMing.ראשון לטיפול במרידיאנים המיוחדים  כאן גם נמצא התיעוד ה
  . כפי שאנו מכירים כיום זוגות נקודות הפתיחהפיולצירו

  
פתוחה ופעילה )  נקודות הפתיחה של המרידיאנים המיוחדים8מתוך ( בכל שעתיים קיימת נקודה ,לפי שיטה זו

  . י ודם'הנמצאת בשיא של פעילות צ
  

 He Tu  ,Luo, הגזעים והענפים, הארמונות/תשעת הכוכבים, משתמשים בשמונה הטריגרמותלשם מציאת הנקודה 
Shu הסיניתההקוסמולוגי וריבוע הקסם הלקוחים מתוך .  

  
  

  13תשעת הארמונות ושמונה הטריגרמות
  

של סימני אפשריים  םצרופישלושה השמונה הינם . )Ba Gua ( טריגרמות המרכיבות את המצפן הסיני8ישנם 

Yin) (ו– Yang )(  .  
  

  
  הסידור המאוחר              הסידור המוקדם    

  
  :קצת על הטריגרמות

 חולקו לשניהן כך .  בודדYang אם יש קו ת בודד וזכריYinקו  אם יש יתנקב, כל טריגרמה תוארה כבן משפחה ∗

 .Yang או Yin שכל טריגרמה מתארת רמה של ,קבוצות

 המאוחרתו. בה השמיים בדרום והאדמה בצפון, המוקדמת .)BaGua (טריגרמות במצפןלישנם שני סידורים  ∗

 .Luo Shu או גם ריבוע הקסםהנקראת 
  

  : מספר תכונותלסידור המאוחר
המרכז דרך סכום כל קו העובר כי קבלים מ הינו במרכז 5ולכן כאשר . 10סכום שני טריגרמות נגדיות הינו  �

 .15 - בשה ריבועים מסתכם  נראה שכל קו של שלו,אם נבדוקבנוסף  .15 - מסתכם ב
לארבעת הפינות  . ותנועתם הינה עם כיוון השעוןלשמימי משויכיםהם , יםאי זוגימספרים ארבעת הכיוונים ל �

 .20הינו כזו  הרביעיי סכום כל .נגד כיוון השעוןהינה משויכים לארצי ותנועתם הם , ים זוגימספרים

                                                 
  .BaGua -ההאסטרולוגיה הסינית או את כל הסידורים האפשריים של כל אינני הולך להסביר כאן את  13



 אריק כהןי "נכתב ע

23 

  :להלן מספר פרטים על הטריגרמות
  

ניהסימ שם טריגרמה  במשפחה  דיקור'נק אלמנט כיוון מספר מייצג 

 Li השמש(, היצמדות אש(  הבת האמצעית Lu7 מתכת דרום 9 

 Kun אש דרום מערב 2 פתוח לרעיונות אדמה Kid6* אם המשפחה 

 Dui ביצה/אגם  הבת הצעירה Si3 אש מערב 7 משמח 

 Qian מים צפון מערב 6 יצירתי שמיים Sp4 אב המשפחה 

 Kan מים 
, תהום, מסוכן
)הירח(  הבן האמצעי Bl62 מים צפון 1 

 Gen עץ צפון מזרח 8 הישארות בדממה הר Pc6  הצעירהבן  

 Zhen עץ מזרח 3 מעורר רעם Tw5 הבן הבכור 

 Xun מתכת דרום מזרח 4 רוח עדין Gb41 הבת הבכורה 

  .5א לספרה "ז, מתאים גם למרכז*
  
  

   הענפים והגזעיםספרור

 של היום SB - יש לדעת את ההפתוחה בכל שעה למצוא את הנקודה כדי 
 הימים 10לכל ענף וגזע ניתנים מספרים השונים מהמעגל של . ושל השעה

  .שעהזה של ההיום ל של SB - הוכן המספר שונה בין 
 

מפת  (He Tu - ל בדומה האלמנטים5 הולך לפי  היומיS,B - של ה הספרור
  .ספר המשלים של האשמלבד המים שמקבל את המ) הנהר

  
 2,  ארצי בצפון6י "מייצר מים ומושלם ע שמימי 1"נאמר כי : על המפה

  ....." בדרוםשמימי 7י "ארצי מייצר אש ומושלם ע
  
, 2הדרום ,  אחתהספרהכי הצפון קיבל את ניתן לראות במפת הנהר  

המספר המשלים או בן הזוג הינו ספרת .  וכן הלאה4מערב , 3מזרח 
 כמו כן המפה היא זיווגים הנוצרים כאשר מצוותים .5האלמנט בתוספת 

-N-NW, W:  נגד כיוון השעוןשני טריגרמות סמוכות בסידור המאוחר
SW ,S-SE ,E-NE.  

  
 לגבי .ענפים לפי האלמנט שלהםלמתקבל ספרור חדש לפיכך 

  . שונה כאןהינו וך לאלמנט יהגזעים הש
  

 -גזע ל/הולך לפי המרחק בין הענף של השעה SB - של ההספרור 
S1/B9הוא המספר המכסימלי בתשעת הארמונות9- מכיוון ש  .

 וכן 8 הינו S2/B2של , 9 הינו S1/B1לפיכך המספר הנגדי של 
 אם נחלק את הגזעים והענפים לפי בני זוג נגדיים אזי נקבל .הלאה

  .ספרור דומה לנגדיים
  

  מציאת הנקודה הפעילה
כאשר . Yin -  של ה6 - וYang -נו שיא המספר ה הי9לפי מפת הנהר 

הינה מספר המתקבלת  אזי המנה  6 - בYin ויום 9 - בYangמחלקים יום 
מצביעה על הנקודה המתקבלת י והדם כבר עברו והשארית 'המחזורים שהצ

  .שבה הם עוברים או הנקודה שעלינו לבחור
  
  

  :כדלקמןלפיכך הנוסחא לחישוב הינה 
(Day S + Day B + Td S + Td B) / 9 (in Yang day) or 6 (in Yin day) = Quotient … Reminder 

  ענפים  גזעים  אלמנט
 מספר
  ליום

  S3 ,S8  B1 ,B12 7  מים
  S5 ,S10  B6 ,B7 7  אש
  S4 ,S9  B3 ,B4  8  עץ

  S2 ,S7  B9 ,B10 9  מתכת
  S1 ,S6  B2 ,B5 ,B8 ,B11 10  אדמה

   לשעהמספר  ענפים  גזעים

S1 ,S6  B1 ,B7 9  

S2 ,S7  B2 ,B8 8  

S3 ,S8  B3 ,B9  7  

S4 ,S9  B4 ,B10 6  

S5 ,S10  B5 ,B11 5  

 B6 ,B12 4  
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  :טבלת איתור נקודת השעה

  

 Hour: 23-01 01-03 03-05 05-07 07-09 09-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 

:Day  B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 

S1B1 S1B7 Pc6 Sp4 Gb41 Kid6 Lu7 Tw5 Si3 Kid6 Tw5 Bl62 Gb41 Kid6 

S1B3  Lu7 Si3 Kid6 Tw5 Bl62 Gb41 Pc6 Sp4 Gb41 Kid6 Kid6 Tw5 

S1B9  Bl62 Pc6 Sp4 Gb41 Kid6 Kid6 Lu7 Si3 Kid6 Tw5 Sp4 Gb41 

S1B11 S1B5 Kid6 Lu7 Si3 Kid6 Tw5 Sp4 Bl62 Pc6 Sp4 Gb41 Si3 Kid6 

S2B2 S2B8 Kid6 Tw5 Bl62 Gb41 Kid6 Sp4 Gb41 Kid6 Kid6 Tw5 Bl62 Kid6 

S2B4  Tw5 Bl62 Kid6 Kid6 Sp4 Gb41 Kid6 Sp4 Tw5 Bl62 Kid6 Tw5 

S2B10  Gb41 Kid6 Sp4 Tw5 Bl62 Kid6 Tw5 Bl62 Gb41 Kid6 Sp4 Gb41 

S2B12 S2B6 Kid6 Sp4 Gb41 Bl62 Kid6 Tw5 Bl62 Kid6 Kid6 Sp4 Gb41 Kid6 

S3B1 S3B7 Bl62 Gb41 Kid6 Lu7 Si3 Kid6 Kid6 Tw5 Bl62 Pc6 Sp4 Lu7 

S3B3  Kid6 Kid6 Tw5 Bl62 Pc6 Sp4 Sp4 Gb41 Kid6 Lu7 Si3 Bl62 

S3B9  Tw5 Sp4 Gb41 Kid6 Lu7 Si3 Si3 Kid6 Tw5 Bl62 Pc6 Kid6 

S3B11 S3B5 Gb41 Si3 Kid6 Tw5 Bl62 Pc6 Pc6 Sp4 Gb41 Kid6 Lu7 Tw5 

S4B2 S4B8 Kid6 Tw5 Bl62 Kid6 Kid6 Sp4 Gb41 Kid6 Sp4 Tw5 Bl62 Kid6 

S4B4  Tw5 Bl62 Kid6 Tw5 Sp4 Gb41 Kid6 Sp4 Gb41 Bl62 Kid6 Tw5 

S4B10  Gb41 Kid6 Sp4 Gb41 Bl62 Kid6 Tw5 Bl62 Kid6 Kid6 Sp4 Gb41 

S4B12 S4B6 Kid6 Sp4 Gb41 Kid6 Kid6 Tw5 Bl62 Kid6 Tw5 Sp4 Gb41 Kid6 

S5B1 S5B7 Kid6 Lu7 Tw5 Bl62 Pc6 Sp4 Bl62 Gb41 Kid6 Lu7 Si3 Kid6 

S5B3  Tw5 Bl62 Gb41 Kid6 Lu7 Si3 Kid6 Kid6 Tw5 Bl62 Pc6 Sp4 

S5B5 S5B11 Kid6 Tw5 Sp4 Gb41 Kid6 Lu7 Gb41 Si3 Kid6 Tw5 Bl62 Pc6 

S5B9  Gb41 Kid6 Kid6 Tw5 Bl62 Pc6 Tw5 Sp4 Gb41 Kid6 Lu7 Si3 

S6B2 S6B8 Kid6 Sp4 Gb41 Kid6 Sp4 Tw5 Bl62 Kid6 Tw5 Bl62 Gb41 Kid6 

S6B4  Sp4 Gb41 Kid6 Sp4 Gb41 Bl62 Kid6 Tw5 Bl62 Kid6 Kid6 Sp4 

S6B6 S6B12 Kid6 Tw5 Bl62 Kid6 Tw5 Sp4 Gb41 Kid6 Sp4 Gb41 Bl62 Kid6 

S6B10  Bl62 Kid6 Tw5 Bl62 Kid6 Kid6 Sp4 Gb41 Kid6 Sp4 Tw5 Bl62 

S7B3  Sp4 Gb41 Kid6 Kid6 Tw5 Bl62 Kid6 Tw5 Sp4 Gb41 Kid6 Lu7 

S7B5 S7B11 Pc6 Sp4 Gb41 Si3 Kid6 Tw5 Si3 Kid6 Pc6 Sp4 Gb41 Kid6 

S7B7 S7B1 Kid6 Tw5 Bl62 Gb41 Kid6 Lu7 Gb41 Kid6 Kid6 Tw5 Bl62 Pc6 

S7B9  Si3 Kid6 Tw5 Sp4 Gb41 Kid6 Sp4 Gb41 Si3 Kid6 Tw5 Bl62 

S8B4  Kid6 Kid6 Sp4 Gb41 Kid6 Sp4 Tw5 Bl62 Kid6 Tw5 Bl62 Gb41 

S8B6 S8B12 Gb41 Bl62 Kid6 Tw5 Bl62 Kid6 Kid6 Sp4 Gb41 Kid6 Sp4 Tw5 

S8B8 S8B2 Bl62 Gb41 Kid6 Sp4 Gb41 Kid6 Kid6 Tw5 Bl62 Kid6 Tw5 Sp4 

S8B10  Sp4 Tw5 Bl62 Kid6 Tw5 Bl62 Gb41 Kid6 Sp4 Gb41 Kid6 Kid6 

S9B3  Sp4 Gb41 Kid6 Lu7 Tw5 Bl62 Kid6 Tw5 Bl62 Gb41 Kid6 Lu7 

S9B5 S9B11 Pc6 Sp4 Gb41 Kid6 Kid6 Tw5 Si3 Kid6 Tw5 Sp4 Gb41 Kid6 

S9B7 S9B1 Kid6 Tw5 Bl62 Pc6 Kid6 Lu7 Gb41 Kid6 Lu7 Tw5 Bl62 Pc6 

S9B9  Si3 Kid6 Tw5 Bl62 Gb41 Kid6 Sp4 Gb41 Kid6 Kid6 Tw5 Bl62 

S10B4  Sp4 Gb41 Bl62 Kid6 Tw5 Bl62 Kid6 Kid6 Sp4 Gb41 Kid6 Sp4 

S10B6 S10B12 Kid6 Tw5 Sp4 Gb41 Kid6 Sp4 Gb41 Bl62 Kid6 Tw5 Bl62 Kid6 

S10B8 S10B2 Kid6 Sp4 Tw5 Bl62 Kid6 Tw5 Bl62 Gb41 Kid6 Sp4 Gb41 Kid6 

S10B10  Bl62 Kid6 Kid6 Sp4 Gb41 Kid6 Sp4 Tw5 Bl62 Kid6 Tw5 Bl62 
  

  .ניתן לאתר את הנקודה בטבלה" ותפשט"לשם 
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 שימושים
  
אחריה את בת ליש לדקור נאמר כי זו כאשר דוקרים נקודה . כל שעה יש לנו נקודה פתוחה בה אנו יכולים להשתמשב

  ).לפי הזיווגים של פתיחת המיוחדים(הזוג שלה 
  

Manakaילותן גוברת בשעות אלה מצא כי נקודות אלו ובנות זוגן אכן פעילות יותר כאשר הן פתוחות ושיע.  
  

על ) י דפיקות בתדר מסוים המתאים לכל מרידיאן"שימוש במטרונום והפעלת נקודה ע" (Manakaפטיש "בשימוש ב
  .הנקודה הפתוחה הוא מצא כי זה משפיע על מרידיאן התדר שבחרנו

  
 והוא המליץ על שימושם לפיכך הוא שיער כי נקודות השעה הינן בעצם נקודות שעוזרות לגוף לחזור לאיזון כללי

  .כשלב ראשון בטיפול או לטיפולי שורש
  
  

  שימוש בנקודת השעה בהתאם לאינדיקציה של הנקודה
 234 -נאמר כי נקודות הפתיחה מטפלות בכ. זאת נעשה כאשר הנקודה תתאים לסימפטומים של המטופל

שעה היעודה או להשתמש בה במידה יש להזמין את המטופל בלפיכך במידה ונחליט לדקור נקודה זו . סימפטומים
  .והיא מתאימה לטיפול

  

 לא Manaka וכן מרידיאן מיוחדשימוש בנקודה ובבת הזוג שלה בדומה לפתיחה של במקרה זה לא מצויין על : הערה
  .השתמש בהכרח בשניהם בטיפול

  
  

 דיקור הנקודה בתחילת כל טיפול
י ודם בגוף לשם הבאת ' השעה על מנת להתחיל תנועת ציש הממליצים כי בכל תחילת טיפול יש לדקור את נקודת

  . הגוף לאיזון ולאחר מכן את הטיפול הרלוונטי למחלה
  

  .ש לזכור כי אם הנקודה אינה מתאימה כלל ואפילו בעייתית למצב המטופל אזי יש להימנע משימושהי: הערה
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  סיכום
  

  
 ישנם תהליכים כימיים רבים.  הביוריטמי של גוף האדםתומכים ברעיון השעוןמצאים המככל שהזמן עובר יש יותר 

, לילה/ליום,  לשנות או להכחיש זאת קשור לסובב אותווניסיונותיהאדם למרות .  המשתנים עם שעות היממהבגוף
  .עונה בשנה וכן הלאה

  
נו בשעות שונות טיפולים מערביים או סיניים ישפיעו בצורה שונה ברמה כזו או אחרת אם יינתהגיוני להניח כי לכן 

  .ביממה
  

בעבודה זו הצגנו . ליום בשנה וכן הלאה, סטוריה הסינית הועלו שיטות טיפול שונות הקשורות לשעה ביוםבמהלך ההי
  .את חלקם

  
הינן פעילות יותר ") נקודות פתוחות("מחקרים שבדקו יעילות נקודות בשעה כזו או אחרת אכן מצאו כי נקודות אלו 

  .בשעות הרלוונטיות
  
  .פתוחותהנקודות הניתן להניח כי יש ממש בחלק מהשיטות של דעתי ל
  

  :דרכיםאנו יכולים לפעול בשני , לאחר שאבחנו את חוסר האיזון אצל המטופל, לפיכך  בבואנו לטפל
  

לקבוע את שעת הטיפול בהתאם לנקודות אותן בחרנו כך שנקבל את הטיפול האפקטיבי ביותר בעבור  .1
  .המטופל

  
  

מזג ( מומלץ לבדוק אילו נקודות פתוחות באותה שעה ומהן התנאים הסביבתיים ,טיפול קבועהבהינתן שעת  .2
 .להשתמש בכך/ על מנת להתחשב)'יום וכו, אוויר

  
  .נקודות פתוחות שמתאימות לעיקרון הטיפולבו שלב להגברת אפקט הטיפול נוכל ל

  
להעצים את הטיפול ולהביא את , עהניתן להתחיל את הטיפול עם אחת מהנקודות הפתוחות כדי ליצור תנו

  .הגוף לאיזון בצורה יעילה יותר ולאחר מכן להוסיף נקודות לבעיה הספציפית אותה אבחנו
  

  .יש הממליצים לפנות לשיטה זו כאשר הגענו למבוי סתום בטיפול
  
  

  .אין זה אומר שזהו הכלי היחיד או הבלעדי. זהו עוד כלי בארגז הכלים בהם נוכל להשתמש, לבסוף
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 Fei Teng Ba Fa – Techniques of 8 The -  תרוממות מעלההטכניקות של השמונת  -  'נספח א

Upwards Soaring  
  
  

 מציאת הנקודה .)Lou Shu) Late BaGuaשיטה נוספת לשימוש בשמונת נקודות הפתיחה של המיוחדים לפי זוהי 

 שמשתמשת בגזע ובענף של היום Ling Gui Ba Fa -להבדיל מ(של השעה בלבד הפעילה בכל שעה מתבססת על הגזע 
  ).ושל השעה

  

 Bian Que שנקרא ,Yuanבזמן שושלת , 1329שפורסם בשנת  Wang Guo Ruiהשיטה הופיעה לראשונה בספרו של 
Jade Dragon Classic with Marvelous Efficacy .ו של  מורייש הטוענים כי מקור השיטה הינו מאחד ממורי

  .Zi Wu Liu Zhuוקדם יותר מאשר כמאה שנה מ, הסופר
  

  :בצורה הבאהמובא כאן השיוך לטריגרמות הינו שונה ו
  

 Ling Gui Ba Fa Fei Teng Ba Fa מספר סימניה שם טריגרמה
 הגזע המתאים

S  Td 

 Kan 1 מים Bl62 Gb41 S5 

 Kun 2 אדמה Kid6 Bl62 S2, S10 

 Zhen 3 רעם Tw5 Tw5 S7 

 Xun 4 עדין Gb41 Si3 S8 

 Qian 6 שמיים Sp4 Sp4 S9, S1 

 Dui ביצה/אגם  7 Si3 Ki6 S4 

 Gen 8 הר Pc6 Pc6 S3 

 Li 9 אש Lu7 Lu7 S6 

  
  

  : של כל שעה ביום אנו מקבלים את הטבלה הבאהSB - יומי וSלפיכך בהינתן 
  

Hour: 23-01 01-03 03-05 05-07 07-09 09-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 

:Day B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 

S1 , S6 Sp4  Bl62  Pc6  Ki6  Gb41  Lu7  Tw5  Si3  Sp4  Bl62  Sp4  Bl62  

S2 , S7 Pc6  Ki6  Gb41  Lu7  Tw5  Si3  Sp4  Bl62  Sp4  Bl62  Pc6  Ki6  

S3 , S8 Gb41  Lu7  Tw5  Si3  Sp4  Bl62  Sp4  Bl62  Pc6  Ki6  Gb41  Lu7  

S4 , S9 Tw5  Si3  Sp4  Bl62  Sp4  Bl62  Pc6  Ki6  Gb41  Lu7  Tw5  Si3  

S5 , S10 Sp4  Bl62  Sp4  Bl62  Pc6  Ki6  Gb41  Lu7  Tw5  Si3  Sp4  Bl62 
  

  . הימים10הינו בדומה לשימוש נקודות מחזור בסידור זה השימוש הקליני של הנקודות 
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  Fei Teng Ba Fa – Wife-and-Husband -  רעיה- בחירת נקודות לפי בעל -  'בנספח 
  

בשיטה זו הנקודות .  המוקדמתBaGua -מדי שעה לפי מפת ה, תארת אילו נקודות פתוחות מדי יוםמשיטה זו 
  .לגזע היומי המרידיאנים  המרידיאנים הרגילים לפי שייכות12הנבחרות הן נקודות המקור של 

  

 Bian Queשנקרא , Yuanבזמן שושלת , 1329 שפורסם בשנת Wang Guo Ruiהשיטה הופיעה לראשונה בספרו של 
Jade Dragon Classic with Marvelous Efficacy. 

 
" Qiao Jin Yao Fang "652 בשנת Tangמשתמשת בנקודות המקור שתוארו בספר מתקופת שושלת השיטה 

)Prescriptions Worth a Thousand Gold for Emergencies ( שלSun Si Miao.ניתן לראות כי רק הנקודות על ה - 
YangMaiעל ה' מקור והנקהידועות כיום כנקודות ת  הינם נקודו- YinMaiחיבור או כ ודות הידועות כיום הינן נק
  .הצטברות

  
  :הנקודות מצוותות בצורה הבאה

  

 הם ההתחלה והסוף S10B2 - וS9B1לדעת הסופר ביום 
ל רומז על "מן הנולדעתו מרווח הז.  הימים60של מעגל 

  .Yin&Yangהתקדמות ונסיגת 
  

  :התנאים לבחירת הנקודות הינם

כ "ואח) רעיה (Yin'  נדקור נקYang ביום Yangבשעה  ∗

  ).בעלה (Yang' נק

כ "ואח) בעל (Yang'  נדקור נקYang ביום Yinבשעה  ∗

 ).ורעיית( Yin' נק

' כ נק"ואח) בעל (Yang'  נדקור נקYin ביום Yinבשעה  ∗

Yin) ותרעיי.( 

כ "ואח) רעיה (Yin' נדקור נק Yin ביום Yangבשעה  ∗
  ).בעלה (Yang' נק

  
  :להלן טבלת בחירת הנקודות

  

Hour: 23-01 01-03 03-05 05-07 07-09 09-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 

:Day B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 

S1 Tw4 P6 Si4 Lu7 Gb40 Sp4 St42 K5 Si4 Lu7 Tw4 P6 St42 K5 Li4 Lv6 Li4 Lv6 Bl62 H5 Bl62 H5 Bl62 H5 

S2 Gb40 Sp4 Li4 Lv6 Si4 Lu7 Bl62 H5 St42 K5 Gb40 Sp4 Li4 Lv6 Si4 Lu7 Bl62 H5 St42 K5 Tw4 P6 Tw4 P6 

S3 Si4 Lu7 Li4 Lv6 St42 K5 Tw4 P6 Li4 Lv6 Bl62 H5 Bl62 H5 Gb40 Sp4 Gb40 Sp4 Si4 Lu7 Tw4 P6 St42 K5 

S4 St42 K5 Gb40 Sp4 Li4 Lv6 Si4 Lu7 Bl62 H5 St42 K5 Gb40 Sp4 Li4 Lv6 Tw4 P6 Tw4 P6 Si4 Lu7 Bl62 H5 

S5 Li4 Lv6 Tw4 P6 Bl62 H5 Gb40 Sp4 Gb40 Sp4 Si4 Lu7 Si4 Lu7 St42 K5 Tw4 P6 Li4 Lv6 St42 K5 Bl62 H5 

S6 Bl62 H5 St42 K5 Gb40 Sp4 Li4 Lv6 Si4 Lu7 Bl62 H5 Tw4 P6 Tw4 P6 St42 K5 Gb40 Sp4 Li4 Lv6 Si4 Lu7 

S7 Gb40 Sp4 Si4 Lu7 Si4 Lu7 St42 K5 St42 K5 Li4 Lv6 Tw4 P6 Bl62 H5 Li4 Lv6 Gb40 Sp4 Bl62 H5 Tw4 P6 

S8 Si4 Lu7 Bl62 H5 St42 K5 Gb40 Sp4 Tw4 P6 Tw4 P6 Li4 Lv6 Si4 Lu7 Bl62 H5 St42 K5 Gb40 Sp4 Li4 Lv6 

S9 St42 K5 Li4 Lv6 Li4 Lv6 Bl62 H5 Tw4 P6 Gb40 Sp4 Bl62 H5 Si4 Lu7 Gb40 Sp4 Tw4 P6 Si4 Lu7 St42 K5 

S10 Li4 Lv6 Si4 Lu7 Tw4 P6 Tw4 P6 Bl62 H5 St42 K5 Gb40 Sp4 Li4 Lv6 Si4 Lu7 Bl62 H5 St42 K5 Gb40 Sp4 

S9B1 Bl62 H5 Si4 Lu7 Gb40 Sp4 Tw4 P6 Si4 Lu7 St42 K5 St42 K5 Li4 Lv6 Li4 Lv6 Bl62 H5 Tw4 P6 Gb40 Sp4 

S10B2 Bl62 H5 St42 K5 Li4 Lv6 Li4 Lv6 Si4 Lu7 Bl62 H5 St42 K5 Gb40 Sp4 Li4 Lv6 Si4 Lu7 Tw4 P6 Tw4 P6 

  נקודה  משפחה  אלמנט  איבר  שם  ענף

S1  Jia  Gb  בעל  עץ  Gb40  
S6  Jia  Sp  רעיה  אדמה  Sp4  
S2  Yi  Liv  רעיה  עץ  Liv6  
S7  Geng  Li  בעל  מתכת  Li4  

S3  Bing  Si  בעל  אש  Si4  
S8  Xin  Lu  רעיה  תמתכ  Lu7  
S4  Ding  Ht  רעיה  אש  Ht5  
S9  Ren  Bl  בעל  מים  Bl64  
S5  Wu  St  בעל  אדמה  St42  

S10  Gui  Kid  רעיה  מים  Kid5  

S5  Wu    אדמה    Tw4 

S6  Jia    אדמה    Pc6 
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