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        מבואמבואמבואמבוא
ומתארת את ומתארת את ומתארת את ומתארת את , , , , ומסווגת את העול� לחמישה חלקי�ומסווגת את העול� לחמישה חלקי�ומסווגת את העול� לחמישה חלקי�ומסווגת את העול� לחמישה חלקי�אורית חמשת האלמנטי� מחלקת אורית חמשת האלמנטי� מחלקת אורית חמשת האלמנטי� מחלקת אורית חמשת האלמנטי� מחלקת ייייתתתת

        ....הדר�הדר�הדר�הדר�----הטאו הגדולהטאו הגדולהטאו הגדולהטאו הגדול, , , , חלק מהמכלול השל�חלק מהמכלול השל�חלק מהמכלול השל�חלק מהמכלול השל�הדינאמיות ומערכת היחסי� בינ� כהדינאמיות ומערכת היחסי� בינ� כהדינאמיות ומערכת היחסי� בינ� כהדינאמיות ומערכת היחסי� בינ� כ
חמשת האלמנטי� מציעה בסיס של התבוננות בחמשה כוחות יסודיי� המקיימי� חמשת האלמנטי� מציעה בסיס של התבוננות בחמשה כוחות יסודיי� המקיימי� חמשת האלמנטי� מציעה בסיס של התבוננות בחמשה כוחות יסודיי� המקיימי� חמשת האלמנטי� מציעה בסיס של התבוננות בחמשה כוחות יסודיי� המקיימי� 

        ....ה� מערכת של יחסי גומלי� והשפעהה� מערכת של יחסי גומלי� והשפעהה� מערכת של יחסי גומלי� והשפעהה� מערכת של יחסי גומלי� והשפעהייייננננייייבבבב
, , , , תחושהתחושהתחושהתחושה, , , , רגשרגשרגשרגש, , , , ריחריחריחריח, , , , צלילצלילצלילצליל, , , , טע�טע�טע�טע�::::לכל אחד מהאלמנטי� ישנ� מאפייני� הקשורי� בו כמולכל אחד מהאלמנטי� ישנ� מאפייני� הקשורי� בו כמולכל אחד מהאלמנטי� ישנ� מאפייני� הקשורי� בו כמולכל אחד מהאלמנטי� ישנ� מאפייני� הקשורי� בו כמו

                                                . . . . ער� ועודער� ועודער� ועודער� ועוד, , , , שעותשעותשעותשעות, , , , תקופהתקופהתקופהתקופה, , , , אקלי�אקלי�אקלי�אקלי�, , , , כיוו�כיוו�כיוו�כיוו�
        ....ש לציי� כי המושג יסודות בעברית מדבר על אפיוני� וייצוגי� שוני�ש לציי� כי המושג יסודות בעברית מדבר על אפיוני� וייצוגי� שוני�ש לציי� כי המושג יסודות בעברית מדבר על אפיוני� וייצוגי� שוני�ש לציי� כי המושג יסודות בעברית מדבר על אפיוני� וייצוגי� שוני�יייי

הפילוסו% הסיני ניסה לתרג� מושגי מאקרו של העול� למושגי מיקרו של האד� הפילוסו% הסיני ניסה לתרג� מושגי מאקרו של העול� למושגי מיקרו של האד� הפילוסו% הסיני ניסה לתרג� מושגי מאקרו של העול� למושגי מיקרו של האד� הפילוסו% הסיני ניסה לתרג� מושגי מאקרו של העול� למושגי מיקרו של האד� 
�היבטי� אילו מאחדי� את תופעות הטבע החיצוניות ע� אילו המתרחשות בגופו היבטי� אילו מאחדי� את תופעות הטבע החיצוניות ע� אילו המתרחשות בגופו היבטי� אילו מאחדי� את תופעות הטבע החיצוניות ע� אילו המתרחשות בגופו היבטי� אילו מאחדי� את תופעות הטבע החיצוניות ע� אילו המתרחשות בגופו . . . . ולהפ�ולהפ�ולהפ�ולהפ

, , , , פילוסופי� שוני�פילוסופי� שוני�פילוסופי� שוני�פילוסופי� שוני�חמש הפאזות על ידי בתי ספר וחמש הפאזות על ידי בתי ספר וחמש הפאזות על ידי בתי ספר וחמש הפאזות על ידי בתי ספר ותורת תורת תורת תורת כ� מתפתחת כ� מתפתחת כ� מתפתחת כ� מתפתחת . . . . של האד�של האד�של האד�של האד�
בשני מקומות אילו היה ג� ניסיו� לייש� בשני מקומות אילו היה ג� ניסיו� לייש� בשני מקומות אילו היה ג� ניסיו� לייש� בשני מקומות אילו היה ג� ניסיו� לייש� . . . . לעתי� במקביל להתפתחויות פילוסופיות ביוו�לעתי� במקביל להתפתחויות פילוסופיות ביוו�לעתי� במקביל להתפתחויות פילוסופיות ביוו�לעתי� במקביל להתפתחויות פילוסופיות ביוו�

        ....את תורות האלמנטי� בתחומי הרפואהאת תורות האלמנטי� בתחומי הרפואהאת תורות האלמנטי� בתחומי הרפואהאת תורות האלמנטי� בתחומי הרפואה

או בתרגומי� שוני� חמש התנועות או חמשת או בתרגומי� שוני� חמש התנועות או חמשת או בתרגומי� שוני� חמש התנועות או חמשת או בתרגומי� שוני� חמש התנועות או חמשת , , , ,  היא תורת חמש הפאזות היא תורת חמש הפאזות היא תורת חמש הפאזות היא תורת חמש הפאזותWu Xing    ----הההה
ה זו פותחה על ידי ה זו פותחה על ידי ה זו פותחה על ידי ה זו פותחה על ידי תפיסתפיסתפיסתפיס. . . .  לפני הספירה לפני הספירה לפני הספירה לפני הספירה5555----אילו מוזכרי� לראשונה במאה האילו מוזכרי� לראשונה במאה האילו מוזכרי� לראשונה במאה האילו מוזכרי� לראשונה במאה ה. . . . האלמנטי�האלמנטי�האלמנטי�האלמנטי�

שני� רבות לאחר שני� רבות לאחר שני� רבות לאחר שני� רבות לאחר     ´Yin Yang School““““הידועה ג� בש� הידועה ג� בש� הידועה ג� בש� הידועה ג� בש� , , , , האסכולה הנטורליסטיתהאסכולה הנטורליסטיתהאסכולה הנטורליסטיתהאסכולה הנטורליסטית
שתי התורות שולבו זו בזו ושימשו מסגרת להבנת תחומי� שתי התורות שולבו זו בזו ושימשו מסגרת להבנת תחומי� שתי התורות שולבו זו בזו ושימשו מסגרת להבנת תחומי� שתי התורות שולבו זו בזו ושימשו מסגרת להבנת תחומי� . . . . פיתוח תפיסת היי� והיאנגפיתוח תפיסת היי� והיאנגפיתוח תפיסת היי� והיאנגפיתוח תפיסת היי� והיאנג

ועד תופעות ועד תופעות ועד תופעות ועד תופעות , , , , דר� עונות השנהדר� עונות השנהדר� עונות השנהדר� עונות השנה, , , , אבריו ומחלותיואבריו ומחלותיואבריו ומחלותיואבריו ומחלותיו, , , , החל מהאד�החל מהאד�החל מהאד�החל מהאד�, , , , שוני� בעול� הטבעשוני� בעול� הטבעשוני� בעול� הטבעשוני� בעול� הטבע
ת קיו� התפיסה היו עליות וירידות בפופולאריות שלה ת קיו� התפיסה היו עליות וירידות בפופולאריות שלה ת קיו� התפיסה היו עליות וירידות בפופולאריות שלה ת קיו� התפיסה היו עליות וירידות בפופולאריות שלה  שנו שנו שנו שנו2500250025002500ב ב ב ב . . . . חברה וכלכלהחברה וכלכלהחברה וכלכלהחברה וכלכלה

        .... טיפולית טיפולית טיפולית טיפולית––––כשיטה רפואית כשיטה רפואית כשיטה רפואית כשיטה רפואית 
השתנויות אלו מציגות מגוו� התופעות השתנויות אלו מציגות מגוו� התופעות השתנויות אלו מציגות מגוו� התופעות השתנויות אלו מציגות מגוו� התופעות . . . . חמש הפאזות מתייחסות זו לזו באופני� שוני�חמש הפאזות מתייחסות זו לזו באופני� שוני�חמש הפאזות מתייחסות זו לזו באופני� שוני�חמש הפאזות מתייחסות זו לזו באופני� שוני�

: : : : האד� הוא חלק מהוויה זו ומכיל בתוכו את כל הפאזותהאד� הוא חלק מהוויה זו ומכיל בתוכו את כל הפאזותהאד� הוא חלק מהוויה זו ומכיל בתוכו את כל הפאזותהאד� הוא חלק מהוויה זו ומכיל בתוכו את כל הפאזות. . . . והתהליכי� שבי� שמיי� ואר�והתהליכי� שבי� שמיי� ואר�והתהליכי� שבי� שמיי� ואר�והתהליכי� שבי� שמיי� ואר�
. . . . נוזלי גו% וחומרי� שוני� שבגופינונוזלי גו% וחומרי� שוני� שבגופינונוזלי גו% וחומרי� שוני� שבגופינונוזלי גו% וחומרי� שוני� שבגופינו, , , , רקמותרקמותרקמותרקמות, , , , י�י�י�י�מרידיאנמרידיאנמרידיאנמרידיאנ, , , , לכל פאזה מיוחסי� איברי�לכל פאזה מיוחסי� איברי�לכל פאזה מיוחסי� איברי�לכל פאזה מיוחסי� איברי�

השילוב הנכו� והמאוז� שלה� יקנה בריאות בעוד חסר או השתלטות של פאזה אחת השילוב הנכו� והמאוז� שלה� יקנה בריאות בעוד חסר או השתלטות של פאזה אחת השילוב הנכו� והמאוז� שלה� יקנה בריאות בעוד חסר או השתלטות של פאזה אחת השילוב הנכו� והמאוז� שלה� יקנה בריאות בעוד חסר או השתלטות של פאזה אחת 
הפאזות נמצאות כל הזמ� בתהלי� הפאזות נמצאות כל הזמ� בתהלי� הפאזות נמצאות כל הזמ� בתהלי� הפאזות נמצאות כל הזמ� בתהלי� . . . . על השנייה עלול להביא לדיסהרמוניה ומחלהעל השנייה עלול להביא לדיסהרמוניה ומחלהעל השנייה עלול להביא לדיסהרמוניה ומחלהעל השנייה עלול להביא לדיסהרמוניה ומחלה

) ) ) ) דר� המעגל הבונהדר� המעגל הבונהדר� המעגל הבונהדר� המעגל הבונה((((של יצירת האחת את השנייה של יצירת האחת את השנייה של יצירת האחת את השנייה של יצירת האחת את השנייה , , , , דינאמי של מעבר מאחת לשנייהדינאמי של מעבר מאחת לשנייהדינאמי של מעבר מאחת לשנייהדינאמי של מעבר מאחת לשנייה
        ). ). ). ). דר� המעגל המבקרדר� המעגל המבקרדר� המעגל המבקרדר� המעגל המבקר((((קרה קרה קרה קרה ובובובוב
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        ::::תיאור הפאזות ואופיי�תיאור הפאזות ואופיי�תיאור הפאזות ואופיי�תיאור הפאזות ואופיי�
מסודרות מסודרות מסודרות מסודרות , , , , עתיק ביותרעתיק ביותרעתיק ביותרעתיק ביותר, , , , בנוסח אחדבנוסח אחדבנוסח אחדבנוסח אחד. . . . מתכת ואדמהמתכת ואדמהמתכת ואדמהמתכת ואדמה, , , , אשאשאשאש, , , , ע�ע�ע�ע�, , , , מי�מי�מי�מי�: : : : קיימות חמש פאזותקיימות חמש פאזותקיימות חמש פאזותקיימות חמש פאזות

. . . . ארבע פאזות במעגל שבמרכזו נמצאת האדמה וכל היסודות האחרי� מתחברי� אליהארבע פאזות במעגל שבמרכזו נמצאת האדמה וכל היסודות האחרי� מתחברי� אליהארבע פאזות במעגל שבמרכזו נמצאת האדמה וכל היסודות האחרי� מתחברי� אליהארבע פאזות במעגל שבמרכזו נמצאת האדמה וכל היסודות האחרי� מתחברי� אליה
. . . . המתכתהמתכתהמתכתהמתכתבנוסח מאוחר יותר ממוקמת האדמה א% היא על קו המעגל בי� יסודות האש ובנוסח מאוחר יותר ממוקמת האדמה א% היא על קו המעגל בי� יסודות האש ובנוסח מאוחר יותר ממוקמת האדמה א% היא על קו המעגל בי� יסודות האש ובנוסח מאוחר יותר ממוקמת האדמה א% היא על קו המעגל בי� יסודות האש ו

היא מהווה נקודה בה החיי� היא מהווה נקודה בה החיי� היא מהווה נקודה בה החיי� היא מהווה נקודה בה החיי� : : : : א� ג� בנוסח המתקד� יש לאלמנט האדמה מקו� מיוחדא� ג� בנוסח המתקד� יש לאלמנט האדמה מקו� מיוחדא� ג� בנוסח המתקד� יש לאלמנט האדמה מקו� מיוחדא� ג� בנוסח המתקד� יש לאלמנט האדמה מקו� מיוחד
        ....היא מעניקה את החיי� לאחרי�היא מעניקה את החיי� לאחרי�היא מעניקה את החיי� לאחרי�היא מעניקה את החיי� לאחרי�, , , , נוצרי�נוצרי�נוצרי�נוצרי�

        
        חמשת האלמנטי� בגירסא העתיקהחמשת האלמנטי� בגירסא העתיקהחמשת האלמנטי� בגירסא העתיקהחמשת האלמנטי� בגירסא העתיקה

        
        1111ציור מספר ציור מספר ציור מספר ציור מספר 

        חמשת האלמנטי� בגירסא מתקדמת יותרחמשת האלמנטי� בגירסא מתקדמת יותרחמשת האלמנטי� בגירסא מתקדמת יותרחמשת האלמנטי� בגירסא מתקדמת יותר                                        
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        אלמנט הע�אלמנט הע�אלמנט הע�אלמנט הע�
                        

כל מה כל מה כל מה כל מה , , , , הנביטההנביטההנביטההנביטה, , , , הבוקרהבוקרהבוקרהבוקר, , , , האביבהאביבהאביבהאביב, , , , המזרחהמזרחהמזרחהמזרח, , , , הרוחהרוחהרוחהרוח, , , , אנג מתו� היי�אנג מתו� היי�אנג מתו� היי�אנג מתו� היי�הע� מייצג את צמיחת היהע� מייצג את צמיחת היהע� מייצג את צמיחת היהע� מייצג את צמיחת הי
את הטע� את הטע� את הטע� את הטע� , , , , את ילדותו של האד�את ילדותו של האד�את ילדותו של האד�את ילדותו של האד�, , , , כל מה שפור� החוצה ומתרחבכל מה שפור� החוצה ומתרחבכל מה שפור� החוצה ומתרחבכל מה שפור� החוצה ומתרחב, , , , שיש בו פוטנציאלשיש בו פוטנציאלשיש בו פוטנציאלשיש בו פוטנציאל

בגו% האד� הוא מייצג את הכבד בגו% האד� הוא מייצג את הכבד בגו% האד� הוא מייצג את הכבד בגו% האד� הוא מייצג את הכבד . . . . הצבע הירוק ואת היוצר והמוציא לפועלהצבע הירוק ואת היוצר והמוציא לפועלהצבע הירוק ואת היוצר והמוציא לפועלהצבע הירוק ואת היוצר והמוציא לפועל, , , , החמו�החמו�החמו�החמו�
        ....וכיס המרהוכיס המרהוכיס המרהוכיס המרה

מהלידה עד מהלידה עד מהלידה עד מהלידה עד . . . . ו למשל לידהו למשל לידהו למשל לידהו למשל לידהפריצה וצמחיה כמפריצה וצמחיה כמפריצה וצמחיה כמפריצה וצמחיה כמ, , , , דינמיותדינמיותדינמיותדינמיות, , , , זוהי תקופה של יצירתיותזוהי תקופה של יצירתיותזוהי תקופה של יצירתיותזוהי תקופה של יצירתיות
        .  .  .  .  זו תקופה המאופיינת על ידי אלמנט הע�זו תקופה המאופיינת על ידי אלמנט הע�זו תקופה המאופיינת על ידי אלמנט הע�זו תקופה המאופיינת על ידי אלמנט הע�, , , , ההתבגרותההתבגרותההתבגרותההתבגרות

                ::::רגשרגשרגשרגש
. . . . הרגש שמאפיי� את אלמנט הע� הוא הכעסהרגש שמאפיי� את אלמנט הע� הוא הכעסהרגש שמאפיי� את אלמנט הע� הוא הכעסהרגש שמאפיי� את אלמנט הע� הוא הכעס, , , , לכל אלמנט מתקשר רגש המאפיי� אותולכל אלמנט מתקשר רגש המאפיי� אותולכל אלמנט מתקשר רגש המאפיי� אותולכל אלמנט מתקשר רגש המאפיי� אותו

רוב האוכלוסיה מאופיינת כטיפוס אלמנט הע� או חלק מהאלמנט בא לידי ביטוי רוב האוכלוסיה מאופיינת כטיפוס אלמנט הע� או חלק מהאלמנט בא לידי ביטוי רוב האוכלוסיה מאופיינת כטיפוס אלמנט הע� או חלק מהאלמנט בא לידי ביטוי רוב האוכלוסיה מאופיינת כטיפוס אלמנט הע� או חלק מהאלמנט בא לידי ביטוי 
        ....אצל�אצל�אצל�אצל�
        ....כיס מרהכיס מרהכיס מרהכיס מרה, , , , כבדכבדכבדכבד: : : : איברי�איברי�איברי�איברי�

        ירוק  ירוק  ירוק  ירוק  : : : : פייני�פייני�פייני�פייני�הצבעי� המאהצבעי� המאהצבעי� המאהצבעי� המא
        ::::טיפוס אלמנט הע�טיפוס אלמנט הע�טיפוס אלמנט הע�טיפוס אלמנט הע�

כתפיו רחבות כתפיו רחבות כתפיו רחבות כתפיו רחבות . . . . צר ומאור�צר ומאור�צר ומאור�צר ומאור�, , , , אלמנט הע� הוא בדר� כלל בעל מבנה גו% רזהאלמנט הע� הוא בדר� כלל בעל מבנה גו% רזהאלמנט הע� הוא בדר� כלל בעל מבנה גו% רזהאלמנט הע� הוא בדר� כלל בעל מבנה גו% רזה" " " " טיפוסטיפוסטיפוסטיפוס""""
בדומה בדומה בדומה בדומה . . . . גבו ישר וחזק ויש לו גידי� חזקי� וגמישי�גבו ישר וחזק ויש לו גידי� חזקי� וגמישי�גבו ישר וחזק ויש לו גידי� חזקי� וגמישי�גבו ישר וחזק ויש לו גידי� חזקי� וגמישי�, , , , פניו משולשות והעור מתוחפניו משולשות והעור מתוחפניו משולשות והעור מתוחפניו משולשות והעור מתוח, , , , יחסיתיחסיתיחסיתיחסית

הוא יצירתי מאוד הוא יצירתי מאוד הוא יצירתי מאוד הוא יצירתי מאוד , , , , הע�הע�הע�הע�" " " " טיפוסטיפוסטיפוסטיפוס""""כ� ג� כ� ג� כ� ג� כ� ג� , , , , לע� שנמצא כל הזמ� בתהליכי גדילהלע� שנמצא כל הזמ� בתהליכי גדילהלע� שנמצא כל הזמ� בתהליכי גדילהלע� שנמצא כל הזמ� בתהליכי גדילה
, , , , פיזית בעיקרהפיזית בעיקרהפיזית בעיקרהפיזית בעיקרה" " " " איש עבודהאיש עבודהאיש עבודהאיש עבודה""""הע� הוא הע� הוא הע� הוא הע� הוא " " " " טיפוסטיפוסטיפוסטיפוס. ". ". ". "ר בתחומי האומנות והמדער בתחומי האומנות והמדער בתחומי האומנות והמדער בתחומי האומנות והמדעומוכשומוכשומוכשומוכש

                ....נוטה לדאגנות מוגזמת ומתרגז בקלותנוטה לדאגנות מוגזמת ומתרגז בקלותנוטה לדאגנות מוגזמת ומתרגז בקלותנוטה לדאגנות מוגזמת ומתרגז בקלות
הקשור לרגשות מוחצני� ומודחקי� כאחד ושיי� א% הקשור לרגשות מוחצני� ומודחקי� כאחד ושיי� א% הקשור לרגשות מוחצני� ומודחקי� כאחד ושיי� א% הקשור לרגשות מוחצני� ומודחקי� כאחד ושיי� א% ,,,,האיבר הדומיננטי אצלו הוא הכבדהאיבר הדומיננטי אצלו הוא הכבדהאיבר הדומיננטי אצלו הוא הכבדהאיבר הדומיננטי אצלו הוא הכבד

        .  .  .  .  הוא לאלמנט הע�הוא לאלמנט הע�הוא לאלמנט הע�הוא לאלמנט הע�
        ::::הע� ה�הע� ה�הע� ה�הע� ה�" " " " טיפוסיטיפוסיטיפוסיטיפוסי""""המקצועות המאפייני� את המקצועות המאפייני� את המקצועות המאפייני� את המקצועות המאפייני� את 

        ....נגרותנגרותנגרותנגרות, , , , ציורציורציורציור, , , , פסלותפסלותפסלותפסלות, , , , דוגמנותדוגמנותדוגמנותדוגמנות, , , , רוקחותרוקחותרוקחותרוקחות, , , , פנהפנהפנהפנהמעצבי אומעצבי אומעצבי אומעצבי או, , , , ספרי�ספרי�ספרי�ספרי�, , , , אומנותאומנותאומנותאומנות
        ::::דיסהרמוניות ברמה הנפשיתדיסהרמוניות ברמה הנפשיתדיסהרמוניות ברמה הנפשיתדיסהרמוניות ברמה הנפשית

בכעסי� שה� מנגנו� ההגנה של בכעסי� שה� מנגנו� ההגנה של בכעסי� שה� מנגנו� ההגנה של בכעסי� שה� מנגנו� ההגנה של , , , , דיסהרמוניה של פאזת הע� מאופיינת בחוסר איזו�דיסהרמוניה של פאזת הע� מאופיינת בחוסר איזו�דיסהרמוניה של פאזת הע� מאופיינת בחוסר איזו�דיסהרמוניה של פאזת הע� מאופיינת בחוסר איזו�
        ....האיבר שהכי כועס ושממלא את הגו% ברעל זה הכבדהאיבר שהכי כועס ושממלא את הגו% ברעל זה הכבדהאיבר שהכי כועס ושממלא את הגו% ברעל זה הכבדהאיבר שהכי כועס ושממלא את הגו% ברעל זה הכבד. . . . הכבדהכבדהכבדהכבד

בחוסר בחוסר בחוסר בחוסר טיפוסי ע� טיפוסי ע� טיפוסי ע� טיפוסי ע� . . . . מרירמרירמרירמריר, , , , ´כועס על העול�כועס על העול�כועס על העול�כועס על העול�´למשל בפרנויה נית� לראות כי החולה למשל בפרנויה נית� לראות כי החולה למשל בפרנויה נית� לראות כי החולה למשל בפרנויה נית� לראות כי החולה 
        ....כמו במחלה שה� תוקפי� כמגננהכמו במחלה שה� תוקפי� כמגננהכמו במחלה שה� תוקפי� כמגננהכמו במחלה שה� תוקפי� כמגננה, , , , איזו� יתקיפו ראשוני�איזו� יתקיפו ראשוני�איזו� יתקיפו ראשוני�איזו� יתקיפו ראשוני�

זה יכול לנבוע מחולשת כליות זה יכול לנבוע מחולשת כליות זה יכול לנבוע מחולשת כליות זה יכול לנבוע מחולשת כליות , , , , טיפוסי ע� נראי� הרבה פעמי� אלימי� בגלל הכעסטיפוסי ע� נראי� הרבה פעמי� אלימי� בגלל הכעסטיפוסי ע� נראי� הרבה פעמי� אלימי� בגלל הכעסטיפוסי ע� נראי� הרבה פעמי� אלימי� בגלל הכעס
        ....לכ� הרבה פעמי� המניע הוא פחד וההגנה מתבטאת בכעסלכ� הרבה פעמי� המניע הוא פחד וההגנה מתבטאת בכעסלכ� הרבה פעמי� המניע הוא פחד וההגנה מתבטאת בכעסלכ� הרבה פעמי� המניע הוא פחד וההגנה מתבטאת בכעס). ). ). ). מי�מי�מי�מי�((((

� � � � חושדי� בכל דבר או חוששיחושדי� בכל דבר או חוששיחושדי� בכל דבר או חוששיחושדי� בכל דבר או חוששי. . . . אנשי� פרנואידי� חיי� ע� פחד מתמיד המאיי� עליה�אנשי� פרנואידי� חיי� ע� פחד מתמיד המאיי� עליה�אנשי� פרנואידי� חיי� ע� פחד מתמיד המאיי� עליה�אנשי� פרנואידי� חיי� ע� פחד מתמיד המאיי� עליה�
חלק מהמגננות שלה� הוא להיות דרו� כל הזמ� דבר המאפיי� את חלק מהמגננות שלה� הוא להיות דרו� כל הזמ� דבר המאפיי� את חלק מהמגננות שלה� הוא להיות דרו� כל הזמ� דבר המאפיי� את חלק מהמגננות שלה� הוא להיות דרו� כל הזמ� דבר המאפיי� את . . . . שמדברי� עליה�שמדברי� עליה�שמדברי� עליה�שמדברי� עליה�

אנשי ע� זקוקי� שיקשיבו לה� וכשלא עושי� אנשי ע� זקוקי� שיקשיבו לה� וכשלא עושי� אנשי ע� זקוקי� שיקשיבו לה� וכשלא עושי� אנשי ע� זקוקי� שיקשיבו לה� וכשלא עושי�   ....פוטנציאל ההתפרצות של אלמנט הע�פוטנציאל ההתפרצות של אלמנט הע�פוטנציאל ההתפרצות של אלמנט הע�פוטנציאל ההתפרצות של אלמנט הע�
במצבי� פתולוגיי� קשי� אי� במצבי� פתולוגיי� קשי� אי� במצבי� פתולוגיי� קשי� אי� במצבי� פתולוגיי� קשי� אי� . . . . לכ� ה� וכחניי� ודעתני�לכ� ה� וכחניי� ודעתני�לכ� ה� וכחניי� ודעתני�לכ� ה� וכחניי� ודעתני�, , , , זאת ה� מדברי� בקול ר�זאת ה� מדברי� בקול ר�זאת ה� מדברי� בקול ר�זאת ה� מדברי� בקול ר�
 ....� נראה שה� מקריני� קור לסביבה� נראה שה� מקריני� קור לסביבה� נראה שה� מקריני� קור לסביבה� נראה שה� מקריני� קור לסביבהחו� ואמפטיה ולכחו� ואמפטיה ולכחו� ואמפטיה ולכחו� ואמפטיה ולכ, , , , לאנשי הע� רגישות למגעלאנשי הע� רגישות למגעלאנשי הע� רגישות למגעלאנשי הע� רגישות למגע

הנחשבי� לשופט ומתאפייני� הנחשבי� לשופט ומתאפייני� הנחשבי� לשופט ומתאפייני� הנחשבי� לשופט ומתאפייני� , , , , פאזת הע� מתייחסת בגו% האד� לכבד ולכיס המרהפאזת הע� מתייחסת בגו% האד� לכבד ולכיס המרהפאזת הע� מתייחסת בגו% האד� לכבד ולכיס המרהפאזת הע� מתייחסת בגו% האד� לכבד ולכיס המרה
וכ� טיפוסי� אילו מחשיבי� את עצמ� כאובייקטיבי� וכ� טיפוסי� אילו מחשיבי� את עצמ� כאובייקטיבי� וכ� טיפוסי� אילו מחשיבי� את עצמ� כאובייקטיבי� וכ� טיפוסי� אילו מחשיבי� את עצמ� כאובייקטיבי� . . . . בחוש הצדק המוחלט והקרבחוש הצדק המוחלט והקרבחוש הצדק המוחלט והקרבחוש הצדק המוחלט והקר

בדומה לשופט קר רוח הנצמד לחוק ומשפט א� אינו נות� מקו� בדומה לשופט קר רוח הנצמד לחוק ומשפט א� אינו נות� מקו� בדומה לשופט קר רוח הנצמד לחוק ומשפט א� אינו נות� מקו� בדומה לשופט קר רוח הנצמד לחוק ומשפט א� אינו נות� מקו� , , , , שלא מערבי� רגשותשלא מערבי� רגשותשלא מערבי� רגשותשלא מערבי� רגשות
נית� לראות כי יצירתיות זו באה לידי נית� לראות כי יצירתיות זו באה לידי נית� לראות כי יצירתיות זו באה לידי נית� לראות כי יצירתיות זו באה לידי . . . . י� טיפוסי ע� הוא היצירתיותי� טיפוסי ע� הוא היצירתיותי� טיפוסי ע� הוא היצירתיותי� טיפוסי ע� הוא היצירתיותהמאפיהמאפיהמאפיהמאפי ....לרגשותיולרגשותיולרגשותיולרגשותיו

 ....ביטוי בעול� דמיוני שהוא פיתח או המציאביטוי בעול� דמיוני שהוא פיתח או המציאביטוי בעול� דמיוני שהוא פיתח או המציאביטוי בעול� דמיוני שהוא פיתח או המציא
....פרכוסי� ועוויתותפרכוסי� ועוויתותפרכוסי� ועוויתותפרכוסי� ועוויתות, , , , גזי�גזי�גזי�גזי�, , , ,  אלרגיה אלרגיה אלרגיה אלרגיה::::בעיות שכיחותבעיות שכיחותבעיות שכיחותבעיות שכיחות
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התקופה בחיינו שמאופיינת על התקופה בחיינו שמאופיינת על התקופה בחיינו שמאופיינת על התקופה בחיינו שמאופיינת על , , , , פריחה ושיא האקטיביותפריחה ושיא האקטיביותפריחה ושיא האקטיביותפריחה ושיא האקטיביות, , , , אלמנט האש קשור לבשלותאלמנט האש קשור לבשלותאלמנט האש קשור לבשלותאלמנט האש קשור לבשלות
        ....ופת ההתבגרותופת ההתבגרותופת ההתבגרותופת ההתבגרותידי אלמנט זה היא תקידי אלמנט זה היא תקידי אלמנט זה היא תקידי אלמנט זה היא תק

יש לה� הרבה יש לה� הרבה יש לה� הרבה יש לה� הרבה , , , , ההורמוני� משתוללי�ההורמוני� משתוללי�ההורמוני� משתוללי�ההורמוני� משתוללי�, , , , מאופייני� כאנשי אלמנט האשמאופייני� כאנשי אלמנט האשמאופייני� כאנשי אלמנט האשמאופייני� כאנשי אלמנט האש, , , , בני הנוערבני הנוערבני הנוערבני הנוער
        .  .  .  .  גופ� משתנה וה� עוברי� תהליכי� מואצי� של התפתחות פיזית ונפשיתגופ� משתנה וה� עוברי� תהליכי� מואצי� של התפתחות פיזית ונפשיתגופ� משתנה וה� עוברי� תהליכי� מואצי� של התפתחות פיזית ונפשיתגופ� משתנה וה� עוברי� תהליכי� מואצי� של התפתחות פיזית ונפשית, , , , אנרגיהאנרגיהאנרגיהאנרגיה

לא רק בני הנוער מאופייני� כאנשי אלמנט האש אלא ג� אנשי� מבוגרי� אשר לא רק בני הנוער מאופייני� כאנשי אלמנט האש אלא ג� אנשי� מבוגרי� אשר לא רק בני הנוער מאופייני� כאנשי אלמנט האש אלא ג� אנשי� מבוגרי� אשר לא רק בני הנוער מאופייני� כאנשי אלמנט האש אלא ג� אנשי� מבוגרי� אשר 
        .  .  .  .  אלמנט האש הוא האלמנט הדומיננטיאלמנט האש הוא האלמנט הדומיננטיאלמנט האש הוא האלמנט הדומיננטיאלמנט האש הוא האלמנט הדומיננטי

        רגש  רגש  רגש  רגש  
        ....הרגש שמאפיי� את אלמנט האש הוא השמחההרגש שמאפיי� את אלמנט האש הוא השמחההרגש שמאפיי� את אלמנט האש הוא השמחההרגש שמאפיי� את אלמנט האש הוא השמחה

        ....מעי דקמעי דקמעי דקמעי דק, , , , לבלבלבלב: : : : איברי�איברי�איברי�איברי�
        סגול  סגול  סגול  סגול  , , , , ורודורודורודורוד, , , , כתו�כתו�כתו�כתו�, , , , אדו�אדו�אדו�אדו�: : : : הצבעי� המאפייני�הצבעי� המאפייני�הצבעי� המאפייני�הצבעי� המאפייני�

                ::::אשאשאשאשטיפוס אלמנט הטיפוס אלמנט הטיפוס אלמנט הטיפוס אלמנט ה
. . . . בעל פני�  אדמדמות שצורת� כאגסבעל פני�  אדמדמות שצורת� כאגסבעל פני�  אדמדמות שצורת� כאגסבעל פני�  אדמדמות שצורת� כאגס, , , , האש הוא אנרגטי ואקטיבי כמו האשהאש הוא אנרגטי ואקטיבי כמו האשהאש הוא אנרגטי ואקטיבי כמו האשהאש הוא אנרגטי ואקטיבי כמו האש" " " " טיפוסטיפוסטיפוסטיפוס""""

ידיי� קטנות ידיי� קטנות ידיי� קטנות ידיי� קטנות , , , , יה לקרחתיה לקרחתיה לקרחתיה לקרחתיייישיער מקורזל או נטשיער מקורזל או נטשיער מקורזל או נטשיער מקורזל או נט, , , , עיניי� נוצצותעיניי� נוצצותעיניי� נוצצותעיניי� נוצצות, , , , יש לו סנטר מחודדיש לו סנטר מחודדיש לו סנטר מחודדיש לו סנטר מחודד
        .  .  .  .  והליכה נמרצת ומהירהוהליכה נמרצת ומהירהוהליכה נמרצת ומהירהוהליכה נמרצת ומהירה

יצר יצר יצר יצר , , , , האש ממעיטי� בערכ� של דברי� חומרי� ומעריכי� יופי ואסטטיקההאש ממעיטי� בערכ� של דברי� חומרי� ומעריכי� יופי ואסטטיקההאש ממעיטי� בערכ� של דברי� חומרי� ומעריכי� יופי ואסטטיקההאש ממעיטי� בערכ� של דברי� חומרי� ומעריכי� יופי ואסטטיקה" " " " טיפוסיטיפוסיטיפוסיטיפוסי""""
        .  .  .  .  הרפתקנות מפותח וכשרו� ליצור קשר טוב ע� סביבת�הרפתקנות מפותח וכשרו� ליצור קשר טוב ע� סביבת�הרפתקנות מפותח וכשרו� ליצור קשר טוב ע� סביבת�הרפתקנות מפותח וכשרו� ליצור קשר טוב ע� סביבת�

        .  .  .  .  עור� בדר� כלל יבשעור� בדר� כלל יבשעור� בדר� כלל יבשעור� בדר� כלל יבש, , , , האש מועדי� לפתח לח� ד� גבוהה ומחלות לבהאש מועדי� לפתח לח� ד� גבוהה ומחלות לבהאש מועדי� לפתח לח� ד� גבוהה ומחלות לבהאש מועדי� לפתח לח� ד� גבוהה ומחלות לב" " " " טיפוסיטיפוסיטיפוסיטיפוסי""""
        ::::האש ה�האש ה�האש ה�האש ה�" " " " טיפוסיטיפוסיטיפוסיטיפוסי""""המקצועות המאפייני� את המקצועות המאפייני� את המקצועות המאפייני� את המקצועות המאפייני� את 

, , , , כימאי�כימאי�כימאי�כימאי�, , , , הנדסת אלקטרוניקההנדסת אלקטרוניקההנדסת אלקטרוניקההנדסת אלקטרוניקה, , , , מכירותמכירותמכירותמכירות, , , , אנשי שווקאנשי שווקאנשי שווקאנשי שווק, , , , אטרו�אטרו�אטרו�אטרו�ייייתתתת, , , , שחקני קולנועשחקני קולנועשחקני קולנועשחקני קולנוע, , , , מורי�מורי�מורי�מורי�
        ....שירות לקוחותשירות לקוחותשירות לקוחותשירות לקוחות

        ::::דיסהרמוניות ברמה הנפשיתדיסהרמוניות ברמה הנפשיתדיסהרמוניות ברמה הנפשיתדיסהרמוניות ברמה הנפשית
. . . . המאפיי� הרגשי הוא רגש השמחה או החרדההמאפיי� הרגשי הוא רגש השמחה או החרדההמאפיי� הרגשי הוא רגש השמחה או החרדההמאפיי� הרגשי הוא רגש השמחה או החרדה. . . . פאזת האש מאופיינת כשיא היאנגפאזת האש מאופיינת כשיא היאנגפאזת האש מאופיינת כשיא היאנגפאזת האש מאופיינת כשיא היאנג

        ....וריהוריהוריהוריהבהפרעה זו נית� לראות שטיפוס האש נמצא במצב של שמחה קיצונית עד אופבהפרעה זו נית� לראות שטיפוס האש נמצא במצב של שמחה קיצונית עד אופבהפרעה זו נית� לראות שטיפוס האש נמצא במצב של שמחה קיצונית עד אופבהפרעה זו נית� לראות שטיפוס האש נמצא במצב של שמחה קיצונית עד אופ
הרקמה המתייחסת אל האש היא הלשו� ונית� לראות כי טיפוס האש לחו� לדבר ויכול הרקמה המתייחסת אל האש היא הלשו� ונית� לראות כי טיפוס האש לחו� לדבר ויכול הרקמה המתייחסת אל האש היא הלשו� ונית� לראות כי טיפוס האש לחו� לדבר ויכול הרקמה המתייחסת אל האש היא הלשו� ונית� לראות כי טיפוס האש לחו� לדבר ויכול 

        ....להתיש את עצמו וסביבתו בדיבור בלבדלהתיש את עצמו וסביבתו בדיבור בלבדלהתיש את עצמו וסביבתו בדיבור בלבדלהתיש את עצמו וסביבתו בדיבור בלבד
לעתי� עד כדי לעתי� עד כדי לעתי� עד כדי לעתי� עד כדי , , , , דברי� מסוכני� מושכי� טיפוסי� אלו ללא ראיית הסכנה האפשריתדברי� מסוכני� מושכי� טיפוסי� אלו ללא ראיית הסכנה האפשריתדברי� מסוכני� מושכי� טיפוסי� אלו ללא ראיית הסכנה האפשריתדברי� מסוכני� מושכי� טיפוסי� אלו ללא ראיית הסכנה האפשרית

        ....משחק באשמשחק באשמשחק באשמשחק באש
כאשר החולה כאשר החולה כאשר החולה כאשר החולה , , , , וסוסוסוסשינה זה מצב ייני של כינשינה זה מצב ייני של כינשינה זה מצב ייני של כינשינה זה מצב ייני של כינ, , , , ניה אינ� מסוגלי� לישו� הרבה ניה אינ� מסוגלי� לישו� הרבה ניה אינ� מסוגלי� לישו� הרבה ניה אינ� מסוגלי� לישו� הרבה אאאאחולי המחולי המחולי המחולי המ

        ....נמצא במצב של שיא היאנג וקשה לו להתכנס ולישו� הרבהנמצא במצב של שיא היאנג וקשה לו להתכנס ולישו� הרבהנמצא במצב של שיא היאנג וקשה לו להתכנס ולישו� הרבהנמצא במצב של שיא היאנג וקשה לו להתכנס ולישו� הרבה
כאשר הצחוק מאפיי� את האש כאשר הצחוק מאפיי� את האש כאשר הצחוק מאפיי� את האש כאשר הצחוק מאפיי� את האש , , , , ניה יצחקו ויתלהבו במצבי� לא רלוונטיי�ניה יצחקו ויתלהבו במצבי� לא רלוונטיי�ניה יצחקו ויתלהבו במצבי� לא רלוונטיי�ניה יצחקו ויתלהבו במצבי� לא רלוונטיי�אאאאחולי המחולי המחולי המחולי המ

        ....פתולוגי ולא בריאפתולוגי ולא בריאפתולוגי ולא בריאפתולוגי ולא בריא, , , , ובמצבי� פתולוגי� כמו כא� מדובר בצחוק ללא הסברובמצבי� פתולוגי� כמו כא� מדובר בצחוק ללא הסברובמצבי� פתולוגי� כמו כא� מדובר בצחוק ללא הסברובמצבי� פתולוגי� כמו כא� מדובר בצחוק ללא הסבר
        ....קקקקגיהוגיהוגיהוגיהו, , , , דיכאו�דיכאו�דיכאו�דיכאו�: : : :  שכיחות שכיחות שכיחות שכיחותבעיותבעיותבעיותבעיות
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בדומה לא� המעניקה תמיכה בילדה בעת בדומה לא� המעניקה תמיכה בילדה בעת בדומה לא� המעניקה תמיכה בילדה בעת בדומה לא� המעניקה תמיכה בילדה בעת , , , , הו שלב מעבר בי� אלמנט לאלמנטהו שלב מעבר בי� אלמנט לאלמנטהו שלב מעבר בי� אלמנט לאלמנטהו שלב מעבר בי� אלמנט לאלמנטזזזז

באמצעות אלמנט האדמה אנו יכולי� באמצעות אלמנט האדמה אנו יכולי� באמצעות אלמנט האדמה אנו יכולי� באמצעות אלמנט האדמה אנו יכולי� . . . . שינויי� אות� הוא עובר ומעניקה לו תמיכהשינויי� אות� הוא עובר ומעניקה לו תמיכהשינויי� אות� הוא עובר ומעניקה לו תמיכהשינויי� אות� הוא עובר ומעניקה לו תמיכה
תו� שאיפה לשיווי משקל במערכת וכל תו� שאיפה לשיווי משקל במערכת וכל תו� שאיפה לשיווי משקל במערכת וכל תו� שאיפה לשיווי משקל במערכת וכל , , , , לבצע קישור בי� שאר האלמנטי� השוני�לבצע קישור בי� שאר האלמנטי� השוני�לבצע קישור בי� שאר האלמנטי� השוני�לבצע קישור בי� שאר האלמנטי� השוני�

, , , , הדבר הוא יפה וטובהדבר הוא יפה וטובהדבר הוא יפה וטובהדבר הוא יפה וטוב....נוינוינוינויהמאפשר שיהמאפשר שיהמאפשר שיהמאפשר שי, , , , מימימימיאאאאזאת על ידי תמיכה אימהית וציר גמיש ודינזאת על ידי תמיכה אימהית וציר גמיש ודינזאת על ידי תמיכה אימהית וציר גמיש ודינזאת על ידי תמיכה אימהית וציר גמיש ודינ
        ????רה כאשר אלמנט האדמה לא מאוז�רה כאשר אלמנט האדמה לא מאוז�רה כאשר אלמנט האדמה לא מאוז�רה כאשר אלמנט האדמה לא מאוז�א� מה קוא� מה קוא� מה קוא� מה קו

, , , , נוכל לראות אד� שקשה לו לעשות שינויי� בחיי�נוכל לראות אד� שקשה לו לעשות שינויי� בחיי�נוכל לראות אד� שקשה לו לעשות שינויי� בחיי�נוכל לראות אד� שקשה לו לעשות שינויי� בחיי�, , , , כאשר אלמנט האדמה לא מאוז�כאשר אלמנט האדמה לא מאוז�כאשר אלמנט האדמה לא מאוז�כאשר אלמנט האדמה לא מאוז�
כמו אמא שלא נותנת לבנה כמו אמא שלא נותנת לבנה כמו אמא שלא נותנת לבנה כמו אמא שלא נותנת לבנה , , , , לדוגמאלדוגמאלדוגמאלדוגמא, , , , הוא לא מסוגל להתקד� הלאה והוא תקועהוא לא מסוגל להתקד� הלאה והוא תקועהוא לא מסוגל להתקד� הלאה והוא תקועהוא לא מסוגל להתקד� הלאה והוא תקוע

, , , , של אדמה יבשהשל אדמה יבשהשל אדמה יבשהשל אדמה יבשהיש מצב יש מצב יש מצב יש מצב . . . . זה מצב של אדמה טובעניתזה מצב של אדמה טובעניתזה מצב של אדמה טובעניתזה מצב של אדמה טובענית, , , , לחיות את חייו בלי להתערבלחיות את חייו בלי להתערבלחיות את חייו בלי להתערבלחיות את חייו בלי להתערב
            ....''''לא מספקת לו את צרכיו וכולא מספקת לו את צרכיו וכולא מספקת לו את צרכיו וכולא מספקת לו את צרכיו וכו, , , , אויאויאויאוימא לא מזינה את בנה כרמא לא מזינה את בנה כרמא לא מזינה את בנה כרמא לא מזינה את בנה כרייייזהו מצב בו האזהו מצב בו האזהו מצב בו האזהו מצב בו הא

            ::::רגשרגשרגשרגש
        ....הרגש המאפיי� את אלמנט האדמה הוא הדאגההרגש המאפיי� את אלמנט האדמה הוא הדאגההרגש המאפיי� את אלמנט האדמה הוא הדאגההרגש המאפיי� את אלמנט האדמה הוא הדאגה

        ....קיבהקיבהקיבהקיבה, , , , טחולטחולטחולטחול: : : : איברי�איברי�איברי�איברי�
                ....''''בזבזבזבז, , , , חו�חו�חו�חו�, , , , צהובצהובצהובצהוב::::הצבעי� המאפייני�הצבעי� המאפייני�הצבעי� המאפייני�הצבעי� המאפייני�

        טיפוס אלמנט האדמה  טיפוס אלמנט האדמה  טיפוס אלמנט האדמה  טיפוס אלמנט האדמה  
לסתות לסתות לסתות לסתות , , , , ירכיי� חזקותירכיי� חזקותירכיי� חזקותירכיי� חזקות, , , , האדמה מאופיי� בדר� כלל במבנה ראש גדול ומרובעהאדמה מאופיי� בדר� כלל במבנה ראש גדול ומרובעהאדמה מאופיי� בדר� כלל במבנה ראש גדול ומרובעהאדמה מאופיי� בדר� כלל במבנה ראש גדול ומרובע" " " " טיפוסטיפוסטיפוסטיפוס""""

יש לו נטייה לכרס והאיבר הדומיננטי יש לו נטייה לכרס והאיבר הדומיננטי יש לו נטייה לכרס והאיבר הדומיננטי יש לו נטייה לכרס והאיבר הדומיננטי , , , , מבנה גופו שמ�מבנה גופו שמ�מבנה גופו שמ�מבנה גופו שמ�. . . . קול עמוק והליכה קלהקול עמוק והליכה קלהקול עמוק והליכה קלהקול עמוק והליכה קלה, , , , רחבותרחבותרחבותרחבות
, , , , טיפוס האדמה הוא אד� ארציטיפוס האדמה הוא אד� ארציטיפוס האדמה הוא אד� ארציטיפוס האדמה הוא אד� ארצי. . . . הוא אוהב לאכול ולבשלהוא אוהב לאכול ולבשלהוא אוהב לאכול ולבשלהוא אוהב לאכול ולבשל. . . . שלו היא מערכת העיכולשלו היא מערכת העיכולשלו היא מערכת העיכולשלו היא מערכת העיכול

הוא שמרני ואוהב שגרה הוא שמרני ואוהב שגרה הוא שמרני ואוהב שגרה הוא שמרני ואוהב שגרה . . . . המשרה בטחו� על סביבתו ומצטיי� בטוב לב ובמזג נוחהמשרה בטחו� על סביבתו ומצטיי� בטוב לב ובמזג נוחהמשרה בטחו� על סביבתו ומצטיי� בטוב לב ובמזג נוחהמשרה בטחו� על סביבתו ומצטיי� בטוב לב ובמזג נוח
מערכת מערכת מערכת מערכת . . . . ת רבה לקשרי� המשפחתיי� ולקשרי� החברתיי�ת רבה לקשרי� המשפחתיי� ולקשרי� החברתיי�ת רבה לקשרי� המשפחתיי� ולקשרי� החברתיי�ת רבה לקשרי� המשפחתיי� ולקשרי� החברתיי�ומסורת ומייחס חשיבוומסורת ומייחס חשיבוומסורת ומייחס חשיבוומסורת ומייחס חשיבו

        ....וחדוחדוחדוחדהשרירי� שלו חזקה במיהשרירי� שלו חזקה במיהשרירי� שלו חזקה במיהשרירי� שלו חזקה במי
        ::::האדמה ה�האדמה ה�האדמה ה�האדמה ה�" " " " טיפוסיטיפוסיטיפוסיטיפוסי""""המאפייני� את המאפייני� את המאפייני� את המאפייני� את המקצועות המקצועות המקצועות המקצועות 

, , , , מנהלי חשבונותמנהלי חשבונותמנהלי חשבונותמנהלי חשבונות, , , , עורכי די�עורכי די�עורכי די�עורכי די�, , , , יועצי חברותיועצי חברותיועצי חברותיועצי חברות, , , , סוכני ביטוחסוכני ביטוחסוכני ביטוחסוכני ביטוח, , , , טבחי�טבחי�טבחי�טבחי�, , , , זמרי אופרהזמרי אופרהזמרי אופרהזמרי אופרה, , , , זמרי�זמרי�זמרי�זמרי�
        רואה חשבו�  רואה חשבו�  רואה חשבו�  רואה חשבו�  

        ....חקלאי�חקלאי�חקלאי�חקלאי�
        ::::דיסהרמוניות ברמה הנפשיתדיסהרמוניות ברמה הנפשיתדיסהרמוניות ברמה הנפשיתדיסהרמוניות ברמה הנפשית

ס ולכ� אצל טיפוסי אדמה האוכל הוא צור� בסיסי ולעתי� ס ולכ� אצל טיפוסי אדמה האוכל הוא צור� בסיסי ולעתי� ס ולכ� אצל טיפוסי אדמה האוכל הוא צור� בסיסי ולעתי� ס ולכ� אצל טיפוסי אדמה האוכל הוא צור� בסיסי ולעתי� פאזת האדמה היא הבסיפאזת האדמה היא הבסיפאזת האדמה היא הבסיפאזת האדמה היא הבסי
        ....בקיבה שיש למלאו וקיי� הפחד שהוא לא יתמלאבקיבה שיש למלאו וקיי� הפחד שהוא לא יתמלאבקיבה שיש למלאו וקיי� הפחד שהוא לא יתמלאבקיבה שיש למלאו וקיי� הפחד שהוא לא יתמלא    ´חללחללחללחלל´החולי� חשי� החולי� חשי� החולי� חשי� החולי� חשי� . . . . פתולוגיפתולוגיפתולוגיפתולוגי

הטע� הטע� הטע� הטע� . . . . א� כא� קיימת התעסקות ע� הפה שהיא איננה בריאהא� כא� קיימת התעסקות ע� הפה שהיא איננה בריאהא� כא� קיימת התעסקות ע� הפה שהיא איננה בריאהא� כא� קיימת התעסקות ע� הפה שהיא איננה בריאה, , , , האדמה נפתחת לפההאדמה נפתחת לפההאדמה נפתחת לפההאדמה נפתחת לפה
החולי� החולי� החולי� החולי� . . . . המתוק שיי� לפאזת האדמה ובהפרעה נדרש הטע� המתוק הנחשב כמאז�המתוק שיי� לפאזת האדמה ובהפרעה נדרש הטע� המתוק הנחשב כמאז�המתוק שיי� לפאזת האדמה ובהפרעה נדרש הטע� המתוק הנחשב כמאז�המתוק שיי� לפאזת האדמה ובהפרעה נדרש הטע� המתוק הנחשב כמאז�

דבר המשיג את המטרה דבר המשיג את המטרה דבר המשיג את המטרה דבר המשיג את המטרה , , , , מרגישי� שאינ� מאוזני� צורכי� מטע� זה מעבר לנדרשמרגישי� שאינ� מאוזני� צורכי� מטע� זה מעבר לנדרשמרגישי� שאינ� מאוזני� צורכי� מטע� זה מעבר לנדרשמרגישי� שאינ� מאוזני� צורכי� מטע� זה מעבר לנדרששששש
        ....ההפוכה ומחליש את הטחולההפוכה ומחליש את הטחולההפוכה ומחליש את הטחולההפוכה ומחליש את הטחול

נית� לראות נית� לראות נית� לראות נית� לראות , , , , בקשר ע� הסביבה ובמגע ותקשורתבקשר ע� הסביבה ובמגע ותקשורתבקשר ע� הסביבה ובמגע ותקשורתבקשר ע� הסביבה ובמגע ותקשורת, , , , מאחר והאדמה מאופיינת בהרמוניהמאחר והאדמה מאופיינת בהרמוניהמאחר והאדמה מאופיינת בהרמוניהמאחר והאדמה מאופיינת בהרמוניה
כי במצבי� פתולוגיי� כל המאפייני� הללו נפגעי� וכהגנה ופיצוי קיימת פניה לאוכל כי במצבי� פתולוגיי� כל המאפייני� הללו נפגעי� וכהגנה ופיצוי קיימת פניה לאוכל כי במצבי� פתולוגיי� כל המאפייני� הללו נפגעי� וכהגנה ופיצוי קיימת פניה לאוכל כי במצבי� פתולוגיי� כל המאפייני� הללו נפגעי� וכהגנה ופיצוי קיימת פניה לאוכל 

        ....בצורת בולמוסבצורת בולמוסבצורת בולמוסבצורת בולמוס
        ....בחילהבחילהבחילהבחילה, , , , שיהוקשיהוקשיהוקשיהוק, , , , תשישותתשישותתשישותתשישות: : : :  שכיחות שכיחות שכיחות שכיחותיותיותיותיותבעבעבעבע
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        אלמנט המי�אלמנט המי�אלמנט המי�אלמנט המי�
            

אחסנה ואגירה אנרגיה וכוחות לקראת הפריצה המחודשת של אחסנה ואגירה אנרגיה וכוחות לקראת הפריצה המחודשת של אחסנה ואגירה אנרגיה וכוחות לקראת הפריצה המחודשת של אחסנה ואגירה אנרגיה וכוחות לקראת הפריצה המחודשת של , , , , זהו זמ� של מנוחהזהו זמ� של מנוחהזהו זמ� של מנוחהזהו זמ� של מנוחה
השקט השקט השקט השקט , , , , דברי� לא נודעי�דברי� לא נודעי�דברי� לא נודעי�דברי� לא נודעי�, , , , אלמנט המי� מאפיי� תקופות כגו� הריו�אלמנט המי� מאפיי� תקופות כגו� הריו�אלמנט המי� מאפיי� תקופות כגו� הריו�אלמנט המי� מאפיי� תקופות כגו� הריו�. . . . אלמנט הע�אלמנט הע�אלמנט הע�אלמנט הע�

ת� ת� ת� ת� שלפני הסערה ותקופות בחיי� בה� אנו מתכנני� שינויי� חדי� א� מתכנני� אושלפני הסערה ותקופות בחיי� בה� אנו מתכנני� שינויי� חדי� א� מתכנני� אושלפני הסערה ותקופות בחיי� בה� אנו מתכנני� שינויי� חדי� א� מתכנני� אושלפני הסערה ותקופות בחיי� בה� אנו מתכנני� שינויי� חדי� א� מתכנני� או
        .  .  .  .  בקפידה לאור� זמ�בקפידה לאור� זמ�בקפידה לאור� זמ�בקפידה לאור� זמ�

        רגש  רגש  רגש  רגש  
        ....פחד מהלא נודעפחד מהלא נודעפחד מהלא נודעפחד מהלא נודע, , , , פחד מתגובות החברהפחד מתגובות החברהפחד מתגובות החברהפחד מתגובות החברה, , , , הרגש שמאפיי� את אלמנט המי� הוא הפחדהרגש שמאפיי� את אלמנט המי� הוא הפחדהרגש שמאפיי� את אלמנט המי� הוא הפחדהרגש שמאפיי� את אלמנט המי� הוא הפחד

        .... כליות שלפוחית שת� כליות שלפוחית שת� כליות שלפוחית שת� כליות שלפוחית שת�::::איברי�איברי�איברי�איברי�
                ....שחורשחורשחורשחור, , , , אפוראפוראפוראפור, , , , כחולכחולכחולכחול: : : : הצבעי� המאפייני�הצבעי� המאפייני�הצבעי� המאפייני�הצבעי� המאפייני�

        טיפוס אלמנט המי�  טיפוס אלמנט המי�  טיפוס אלמנט המי�  טיפוס אלמנט המי�  
    ....בהיר ולחבהיר ולחבהיר ולחבהיר ולח, , , , עור ר�עור ר�עור ר�עור ר�, , , , גו% עגלגלגו% עגלגלגו% עגלגלגו% עגלגל, , , , בדר� כלל הוא בעל פני� עגולותבדר� כלל הוא בעל פני� עגולותבדר� כלל הוא בעל פני� עגולותבדר� כלל הוא בעל פני� עגולות, , , , המי�המי�המי�המי�" " " " טיפוסטיפוסטיפוסטיפוס""""

האיבר הדומיננטי שלו ה� הכליות וחולשה בכליות תפגע בכוח הרצו� ותעודד את האיבר הדומיננטי שלו ה� הכליות וחולשה בכליות תפגע בכוח הרצו� ותעודד את האיבר הדומיננטי שלו ה� הכליות וחולשה בכליות תפגע בכוח הרצו� ותעודד את האיבר הדומיננטי שלו ה� הכליות וחולשה בכליות תפגע בכוח הרצו� ותעודד את 
כמו המי� כ� כמו המי� כ� כמו המי� כ� כמו המי� כ� . . . . בדר� כלל הוא רגיש ונוטה לחקירת נבכי הנפש ולרוחניותבדר� כלל הוא רגיש ונוטה לחקירת נבכי הנפש ולרוחניותבדר� כלל הוא רגיש ונוטה לחקירת נבכי הנפש ולרוחניותבדר� כלל הוא רגיש ונוטה לחקירת נבכי הנפש ולרוחניות. . . . הפחדהפחדהפחדהפחד
                ....רגוע ועצל א� לעיתי� ג� חמקמק ומיסתורירגוע ועצל א� לעיתי� ג� חמקמק ומיסתורירגוע ועצל א� לעיתי� ג� חמקמק ומיסתורירגוע ועצל א� לעיתי� ג� חמקמק ומיסתורי, , , , אופיואופיואופיואופיו

        ::::המי� ה�המי� ה�המי� ה�המי� ה�" " " " טיפוסיטיפוסיטיפוסיטיפוסי""""המקצועות המאפייני� את המקצועות המאפייני� את המקצועות המאפייני� את המקצועות המאפייני� את 
        ....דתדתדתדת, , , , תיירותתיירותתיירותתיירות, , , , קשורתקשורתקשורתקשורתתתתת, , , , אחיותאחיותאחיותאחיות, , , , רופאי�רופאי�רופאי�רופאי�, , , , פילוסופי�פילוסופי�פילוסופי�פילוסופי�

        ::::דיסהרמוניות ברמה הנפשיתדיסהרמוניות ברמה הנפשיתדיסהרמוניות ברמה הנפשיתדיסהרמוניות ברמה הנפשית
טיפוסי מי� יפחדו באופ� טיפוסי מי� יפחדו באופ� טיפוסי מי� יפחדו באופ� טיפוסי מי� יפחדו באופ� . . . . המאפיי� את פאזת המי� במצבי� פתולוגי� הוא רגש הפחדהמאפיי� את פאזת המי� במצבי� פתולוגי� הוא רגש הפחדהמאפיי� את פאזת המי� במצבי� פתולוגי� הוא רגש הפחדהמאפיי� את פאזת המי� במצבי� פתולוגי� הוא רגש הפחד

        ....מתמש� ולא רציונאלי מתמש� ולא רציונאלי מתמש� ולא רציונאלי מתמש� ולא רציונאלי 
ה� ה� ה� ה� . . . . טיפוסי מי� מקריני� לעתי� תחושת ידע וחוכמה ונהני� מתשומת לב על רקע זהטיפוסי מי� מקריני� לעתי� תחושת ידע וחוכמה ונהני� מתשומת לב על רקע זהטיפוסי מי� מקריני� לעתי� תחושת ידע וחוכמה ונהני� מתשומת לב על רקע זהטיפוסי מי� מקריני� לעתי� תחושת ידע וחוכמה ונהני� מתשומת לב על רקע זה

        ....י� להיות מושפלי� ומובכי�י� להיות מושפלי� ומובכי�י� להיות מושפלי� ומובכי�י� להיות מושפלי� ומובכי�מפחדי� שמסתכלי� עליה� ומפחדמפחדי� שמסתכלי� עליה� ומפחדמפחדי� שמסתכלי� עליה� ומפחדמפחדי� שמסתכלי� עליה� ומפחד, , , , סובלי� מפחד קהלסובלי� מפחד קהלסובלי� מפחד קהלסובלי� מפחד קהל
תופעה שכיחה במצבי� תופעה שכיחה במצבי� תופעה שכיחה במצבי� תופעה שכיחה במצבי� , , , , הפתולוגיה של פאזת המי� היא הפחד להיות לבדהפתולוגיה של פאזת המי� היא הפחד להיות לבדהפתולוגיה של פאזת המי� היא הפחד להיות לבדהפתולוגיה של פאזת המי� היא הפחד להיות לבד

רגשי הפחד יכולי� להביא להשתנה דבר המתייחס אל הכליות או אל רגשי הפחד יכולי� להביא להשתנה דבר המתייחס אל הכליות או אל רגשי הפחד יכולי� להביא להשתנה דבר המתייחס אל הכליות או אל רגשי הפחד יכולי� להביא להשתנה דבר המתייחס אל הכליות או אל . . . . אגרופוביי�אגרופוביי�אגרופוביי�אגרופוביי�
        ....שלפוחית השת�שלפוחית השת�שלפוחית השת�שלפוחית השת�

                                                צמרמורותצמרמורותצמרמורותצמרמורות, , , ,  פיהוק פיהוק פיהוק פיהוק:::: שכיחות שכיחות שכיחות שכיחותבעיותבעיותבעיותבעיות
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        אלמנט המתכתאלמנט המתכתאלמנט המתכתאלמנט המתכת
  

אלמנט זה מתאפיי� אלמנט זה מתאפיי� אלמנט זה מתאפיי� אלמנט זה מתאפיי� . . . . פרידה וסגירה של תהלי�פרידה וסגירה של תהלי�פרידה וסגירה של תהלי�פרידה וסגירה של תהלי�, , , , ו�ו�ו�ו�אלמנט המתכת מתאפיי� בסיאלמנט המתכת מתאפיי� בסיאלמנט המתכת מתאפיי� בסיאלמנט המתכת מתאפיי� בסי
קשה לה� להמשי� לחיות בגלל הכאב קשה לה� להמשי� לחיות בגלל הכאב קשה לה� להמשי� לחיות בגלל הכאב קשה לה� להמשי� לחיות בגלל הכאב , , , , באנשי� מבוגרי� אשר אבדו את יקיריה�באנשי� מבוגרי� אשר אבדו את יקיריה�באנשי� מבוגרי� אשר אבדו את יקיריה�באנשי� מבוגרי� אשר אבדו את יקיריה�

לצערינו לא רק אנשי� מבוגרי� חווי� את כאב האובד� ואלמנט זה לצערינו לא רק אנשי� מבוגרי� חווי� את כאב האובד� ואלמנט זה לצערינו לא רק אנשי� מבוגרי� חווי� את כאב האובד� ואלמנט זה לצערינו לא רק אנשי� מבוגרי� חווי� את כאב האובד� ואלמנט זה . . . . הרב שנגר� לה�הרב שנגר� לה�הרב שנגר� לה�הרב שנגר� לה�
        .  .  .  .  מאפיי� אנשי� שסובלי� מאובד� יקיר בחייה�מאפיי� אנשי� שסובלי� מאובד� יקיר בחייה�מאפיי� אנשי� שסובלי� מאובד� יקיר בחייה�מאפיי� אנשי� שסובלי� מאובד� יקיר בחייה�

                ::::רגשרגשרגשרגש
        ....המתכת הוא צער ויגו�המתכת הוא צער ויגו�המתכת הוא צער ויגו�המתכת הוא צער ויגו�� את אלמנט � את אלמנט � את אלמנט � את אלמנט הרגש שמאפייהרגש שמאפייהרגש שמאפייהרגש שמאפיי

        .... ריאות מעי גס ריאות מעי גס ריאות מעי גס ריאות מעי גס::::איברי�איברי�איברי�איברי�
            ....אפור מתכתיאפור מתכתיאפור מתכתיאפור מתכתי, , , , זהבזהבזהבזהב, , , , לב�לב�לב�לב�: : : : הצבעי� המאפייני�הצבעי� המאפייני�הצבעי� המאפייני�הצבעי� המאפייני�

        טיפוס אלמנט המתכת  טיפוס אלמנט המתכת  טיפוס אלמנט המתכת  טיפוס אלמנט המתכת  
עיניי� עיניי� עיניי� עיניי� , , , , פני� בהירותפני� בהירותפני� בהירותפני� בהירות, , , , כתפיי� חזקותכתפיי� חזקותכתפיי� חזקותכתפיי� חזקות, , , , המתכת הוא בעל מבנה גו% חזקהמתכת הוא בעל מבנה גו% חזקהמתכת הוא בעל מבנה גו% חזקהמתכת הוא בעל מבנה גו% חזק" " " " טיפוסטיפוסטיפוסטיפוס""""

" " " " טיפוסיטיפוסיטיפוסיטיפוסי""""לללל. . . . האיבר החזק אצלו בגו% ה� הריאותהאיבר החזק אצלו בגו% ה� הריאותהאיבר החזק אצלו בגו% ה� הריאותהאיבר החזק אצלו בגו% ה� הריאות. . . . בורקות ותנועה איטית ומחושבתבורקות ותנועה איטית ומחושבתבורקות ותנועה איטית ומחושבתבורקות ותנועה איטית ומחושבת
המתכת מצטיי� המתכת מצטיי� המתכת מצטיי� המתכת מצטיי� " " " " טיפוסטיפוסטיפוסטיפוס. ". ". ". "המעמד החברתי וה� נמשכי� לתפקידי ניהולהמעמד החברתי וה� נמשכי� לתפקידי ניהולהמעמד החברתי וה� נמשכי� לתפקידי ניהולהמעמד החברתי וה� נמשכי� לתפקידי ניהולהמתכת חשוב המתכת חשוב המתכת חשוב המתכת חשוב 

        .  .  .  .  בעצמאות מחשבתית ובכוח רצו� חזקבעצמאות מחשבתית ובכוח רצו� חזקבעצמאות מחשבתית ובכוח רצו� חזקבעצמאות מחשבתית ובכוח רצו� חזק, , , , בהגיו� חד במתכת ויכולת ניתוח גבוההבהגיו� חד במתכת ויכולת ניתוח גבוההבהגיו� חד במתכת ויכולת ניתוח גבוההבהגיו� חד במתכת ויכולת ניתוח גבוהה
        ::::המתכת ה�המתכת ה�המתכת ה�המתכת ה�" " " " טיפוסיטיפוסיטיפוסיטיפוסי""""המקצועות המאפייני� את המקצועות המאפייני� את המקצועות המאפייני� את המקצועות המאפייני� את 

        , , , , טקטקטקטק----מנהלי חברות היימנהלי חברות היימנהלי חברות היימנהלי חברות היי, , , , כלכלני�כלכלני�כלכלני�כלכלני�, , , , עורכי די�עורכי די�עורכי די�עורכי די�, , , , שופטי�שופטי�שופטי�שופטי�, , , , מנתחי� פיננסיי�מנתחי� פיננסיי�מנתחי� פיננסיי�מנתחי� פיננסיי�, , , , מנהלי� בכירי�מנהלי� בכירי�מנהלי� בכירי�מנהלי� בכירי�
        ....יי�יי�יי�יי�עצמאעצמאעצמאעצמא

        ::::דיסהרמוניות ברמה הנפשיתדיסהרמוניות ברמה הנפשיתדיסהרמוניות ברמה הנפשיתדיסהרמוניות ברמה הנפשית
אנשי� אנשי� אנשי� אנשי� , , , , טיפוסי המתכת מתאפייני� באנשי� השומרי� באדיקות על הגבולות שלה�טיפוסי המתכת מתאפייני� באנשי� השומרי� באדיקות על הגבולות שלה�טיפוסי המתכת מתאפייני� באנשי� השומרי� באדיקות על הגבולות שלה�טיפוסי המתכת מתאפייני� באנשי� השומרי� באדיקות על הגבולות שלה�

במצבי� פתולוגיי� טיפוסי המתכת מתנהגי� במצבי� פתולוגיי� טיפוסי המתכת מתנהגי� במצבי� פתולוגיי� טיפוסי המתכת מתנהגי� במצבי� פתולוגיי� טיפוסי המתכת מתנהגי� . . . . חדי� מאוד ופרפקציוניסטי�חדי� מאוד ופרפקציוניסטי�חדי� מאוד ופרפקציוניסטי�חדי� מאוד ופרפקציוניסטי�, , , , מדויקי�מדויקי�מדויקי�מדויקי�
לדוגמא מצבי� טקסיי� כמו לדוגמא מצבי� טקסיי� כמו לדוגמא מצבי� טקסיי� כמו לדוגמא מצבי� טקסיי� כמו . . . . לפי חוקי� שקבעו לעצמ� גבולות שאסור לה� לעבורלפי חוקי� שקבעו לעצמ� גבולות שאסור לה� לעבורלפי חוקי� שקבעו לעצמ� גבולות שאסור לה� לעבורלפי חוקי� שקבעו לעצמ� גבולות שאסור לה� לעבור

. . . . ספר פעמי� קבוע או קוי� על מדרכה שאסור לדרו� עליה�ספר פעמי� קבוע או קוי� על מדרכה שאסור לדרו� עליה�ספר פעמי� קבוע או קוי� על מדרכה שאסור לדרו� עליה�ספר פעמי� קבוע או קוי� על מדרכה שאסור לדרו� עליה�נעילה של דלת מנעילה של דלת מנעילה של דלת מנעילה של דלת מ
במצבי� בה� החוקי� לא ניתני� למימוש ה� ימנעו מלבצע פעולות רגילות ורק שלא במצבי� בה� החוקי� לא ניתני� למימוש ה� ימנעו מלבצע פעולות רגילות ורק שלא במצבי� בה� החוקי� לא ניתני� למימוש ה� ימנעו מלבצע פעולות רגילות ורק שלא במצבי� בה� החוקי� לא ניתני� למימוש ה� ימנעו מלבצע פעולות רגילות ורק שלא 

        ....לעבור על חוקיה�לעבור על חוקיה�לעבור על חוקיה�לעבור על חוקיה�
לעיתי� טיפוסי המתכת יתפרשו כאנשי� גסי רוח וחסרי סבלנות מאחר שה� חסרי לעיתי� טיפוסי המתכת יתפרשו כאנשי� גסי רוח וחסרי סבלנות מאחר שה� חסרי לעיתי� טיפוסי המתכת יתפרשו כאנשי� גסי רוח וחסרי סבלנות מאחר שה� חסרי לעיתי� טיפוסי המתכת יתפרשו כאנשי� גסי רוח וחסרי סבלנות מאחר שה� חסרי 

        ....לחוסר מרכוזלחוסר מרכוזלחוסר מרכוזלחוסר מרכוזמסיבה זו ה� מדברי� לעניי� ובזי� מסיבה זו ה� מדברי� לעניי� ובזי� מסיבה זו ה� מדברי� לעניי� ובזי� מסיבה זו ה� מדברי� לעניי� ובזי� . . . . סבלנות להקשיבסבלנות להקשיבסבלנות להקשיבסבלנות להקשיב
נית� לראות כי טיפוסי מתכת האובססיביי� לגבי נית� לראות כי טיפוסי מתכת האובססיביי� לגבי נית� לראות כי טיפוסי מתכת האובססיביי� לגבי נית� לראות כי טיפוסי מתכת האובססיביי� לגבי , , , , ניקיו� מאפיי� את אלמנט המתכת ניקיו� מאפיי� את אלמנט המתכת ניקיו� מאפיי� את אלמנט המתכת ניקיו� מאפיי� את אלמנט המתכת 

ניקיו� שוטפי� את הידיי� עשרות פעמי� ביו� ולא לוחצי� ידיי� או לא מאפשרי� מגע ניקיו� שוטפי� את הידיי� עשרות פעמי� ביו� ולא לוחצי� ידיי� או לא מאפשרי� מגע ניקיו� שוטפי� את הידיי� עשרות פעמי� ביו� ולא לוחצי� ידיי� או לא מאפשרי� מגע ניקיו� שוטפי� את הידיי� עשרות פעמי� ביו� ולא לוחצי� ידיי� או לא מאפשרי� מגע 
        ....בה�בה�בה�בה�

אנשי מתכת מאוד מדויקי� ובטיפוסי מתכת כפייתיי� נית� לראות כי חלק אנשי מתכת מאוד מדויקי� ובטיפוסי מתכת כפייתיי� נית� לראות כי חלק אנשי מתכת מאוד מדויקי� ובטיפוסי מתכת כפייתיי� נית� לראות כי חלק אנשי מתכת מאוד מדויקי� ובטיפוסי מתכת כפייתיי� נית� לראות כי חלק 
בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה , , , , ספירה של דברי� שוני�ספירה של דברי� שוני�ספירה של דברי� שוני�ספירה של דברי� שוני�: : : :  חוזרת ונשנית כגו� חוזרת ונשנית כגו� חוזרת ונשנית כגו� חוזרת ונשנית כגו�מהאובססיות קשורות לבדיקהמהאובססיות קשורות לבדיקהמהאובססיות קשורות לבדיקהמהאובססיות קשורות לבדיקה

        ....נעילת הבית ועודנעילת הבית ועודנעילת הבית ועודנעילת הבית ועוד, , , , חוזרת לפני יציאת הביתחוזרת לפני יציאת הביתחוזרת לפני יציאת הביתחוזרת לפני יציאת הבית
פאזת המתכת מאופיינת בתקווה וטיפוסי מתכת אלו מנסי� לעתי� להתנגד פאזת המתכת מאופיינת בתקווה וטיפוסי מתכת אלו מנסי� לעתי� להתנגד פאזת המתכת מאופיינת בתקווה וטיפוסי מתכת אלו מנסי� לעתי� להתנגד פאזת המתכת מאופיינת בתקווה וטיפוסי מתכת אלו מנסי� לעתי� להתנגד 

לאובססיה הכפייתית א� לאחר ניסיונות כושלי� ה� נכנעי� לפתולוגיה ומאבדי� לאובססיה הכפייתית א� לאחר ניסיונות כושלי� ה� נכנעי� לפתולוגיה ומאבדי� לאובססיה הכפייתית א� לאחר ניסיונות כושלי� ה� נכנעי� לפתולוגיה ומאבדי� לאובססיה הכפייתית א� לאחר ניסיונות כושלי� ה� נכנעי� לפתולוגיה ומאבדי� 
        ....תקווהתקווהתקווהתקווה

        
תמונה אנרגטית של מצב חמשת תמונה אנרגטית של מצב חמשת תמונה אנרגטית של מצב חמשת תמונה אנרגטית של מצב חמשת . . . .  קיימות ג� באד� קיימות ג� באד� קיימות ג� באד� קיימות ג� באד�המערכות שמה� בנוי כדור האר�המערכות שמה� בנוי כדור האר�המערכות שמה� בנוי כדור האר�המערכות שמה� בנוי כדור האר�

היכול להתבטא היכול להתבטא היכול להתבטא היכול להתבטא , , , , מאפשרת להבי� את מהות חוסר האיזו� באד�מאפשרת להבי� את מהות חוסר האיזו� באד�מאפשרת להבי� את מהות חוסר האיזו� באד�מאפשרת להבי� את מהות חוסר האיזו� באד�, , , , האלמנטי� בגו%האלמנטי� בגו%האלמנטי� בגו%האלמנטי� בגו%
        . . . . בצורה שונה של מחלותבצורה שונה של מחלותבצורה שונה של מחלותבצורה שונה של מחלות

בצורה של חוסר בצורה של חוסר בצורה של חוסר בצורה של חוסר , , , , חוסר איזו� זה יכול אמנ� להתבטא לעיתי� רק ברמת האנרגיהחוסר איזו� זה יכול אמנ� להתבטא לעיתי� רק ברמת האנרגיהחוסר איזו� זה יכול אמנ� להתבטא לעיתי� רק ברמת האנרגיהחוסר איזו� זה יכול אמנ� להתבטא לעיתי� רק ברמת האנרגיה
בזמ� בזמ� בזמ� בזמ� , , , , � לעיתי� כשיגרה� לעיתי� כשיגרה� לעיתי� כשיגרה� לעיתי� כשיגרהשנראישנראישנראישנראי, , , , לפחדי� והפרעות שינהלפחדי� והפרעות שינהלפחדי� והפרעות שינהלפחדי� והפרעות שינה, , , , נטייה ללחצי�נטייה ללחצי�נטייה ללחצי�נטייה ללחצי�, , , , דיכאו�דיכאו�דיכאו�דיכאו�, , , , מנוחהמנוחהמנוחהמנוחה

        . . . . שהאד� חולה או בדר� לחלותשהאד� חולה או בדר� לחלותשהאד� חולה או בדר� לחלותשהאד� חולה או בדר� לחלות
אפשר לשנות מצבי� אפשר לשנות מצבי� אפשר לשנות מצבי� אפשר לשנות מצבי� . . . . לכ� אפשר לטפל במחלות עוד לפני שה� באות לידי ביטוי בגו%לכ� אפשר לטפל במחלות עוד לפני שה� באות לידי ביטוי בגו%לכ� אפשר לטפל במחלות עוד לפני שה� באות לידי ביטוי בגו%לכ� אפשר לטפל במחלות עוד לפני שה� באות לידי ביטוי בגו%

של ביטויי� סימפטומטי� על ידי איזו� אנרגטי של מערכות הגו% ועל ידי כ� לזרז את של ביטויי� סימפטומטי� על ידי איזו� אנרגטי של מערכות הגו% ועל ידי כ� לזרז את של ביטויי� סימפטומטי� על ידי איזו� אנרגטי של מערכות הגו% ועל ידי כ� לזרז את של ביטויי� סימפטומטי� על ידי איזו� אנרגטי של מערכות הגו% ועל ידי כ� לזרז את 
        ....ההחלמהההחלמהההחלמהההחלמה

        ::::חמשת מערכות הגו% המקבילות לחמשת האלמנטי� ה�חמשת מערכות הגו% המקבילות לחמשת האלמנטי� ה�חמשת מערכות הגו% המקבילות לחמשת האלמנטי� ה�חמשת מערכות הגו% המקבילות לחמשת האלמנטי� ה�
, , , ,  אש אש אש אש----המערכת ההורמונאליתהמערכת ההורמונאליתהמערכת ההורמונאליתהמערכת ההורמונאלית, , , ,  ע� ע� ע� ע�----המערכת החיסונית המערכת החיסונית המערכת החיסונית המערכת החיסונית , , , ,  מי� מי� מי� מי�---- כלי הד�  כלי הד�  כלי הד�  כלי הד� מערכתמערכתמערכתמערכת

        .... מתכת מתכת מתכת מתכת----מערכת הנשימהמערכת הנשימהמערכת הנשימהמערכת הנשימה, , , ,  אדמה אדמה אדמה אדמה----מערכת העיכולמערכת העיכולמערכת העיכולמערכת העיכול
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        איכותאיכותאיכותאיכות        ע�ע�ע�ע�        אשאשאשאש        אדמהאדמהאדמהאדמה        מתכתמתכתמתכתמתכת        מי�מי�מי�מי�
 כיוו�כיוו�כיוו�כיוו� מזרחמזרחמזרחמזרח דרו�דרו�דרו�דרו� מרכזמרכזמרכזמרכז מערבמערבמערבמערב צפו�צפו�צפו�צפו�
 עונות השנהעונות השנהעונות השנהעונות השנה אביבאביבאביבאביב קי�קי�קי�קי� סו% כל עונה ותחילת כל עונהסו% כל עונה ותחילת כל עונהסו% כל עונה ותחילת כל עונהסו% כל עונה ותחילת כל עונה סתיוסתיוסתיוסתיו חור%חור%חור%חור%
 חלק ביו�חלק ביו�חלק ביו�חלק ביו� ריחהריחהריחהריחהזזזז////בוקרבוקרבוקרבוקר צברי�צברי�צברי�צברי� צצצצ""""אחהאחהאחהאחה שקיעהשקיעהשקיעהשקיעה////ערבערבערבערב לילהלילהלילהלילה
 טע�טע�טע�טע� ))))בוסרבוסרבוסרבוסר((((חמו� חמו� חמו� חמו�  מרמרמרמר מתוקמתוקמתוקמתוק חרי%חרי%חרי%חרי% מלוחמלוחמלוחמלוח

 פתחי�פתחי�פתחי�פתחי� עיניי�עיניי�עיניי�עיניי� לשו�לשו�לשו�לשו� שפתיי�שפתיי�שפתיי�שפתיי�////פהפהפהפה א%א%א%א% אוזניי�אוזניי�אוזניי�אוזניי�
 ביטוי בגו%ביטוי בגו%ביטוי בגו%ביטוי בגו% ציפורניי�ציפורניי�ציפורניי�ציפורניי� עיניי�עיניי�עיניי�עיניי� שרירי�שרירי�שרירי�שרירי� שיער הגו%שיער הגו%שיער הגו%שיער הגו% שיער הראששיער הראששיער הראששיער הראש

 חושחושחושחוש ראיהראיהראיהראיה מישושמישושמישושמישוש טע�טע�טע�טע� ריחריחריחריח שמיעהשמיעהשמיעהשמיעה
 רגשרגשרגשרגש יצירהיצירהיצירהיצירה////כעסכעסכעסכעס שמחהשמחהשמחהשמחה אמפטיהאמפטיהאמפטיהאמפטיה יגו�יגו�יגו�יגו�////עצבעצבעצבעצב פחדפחדפחדפחד
 עעעעצבצבצבצב ירוקירוקירוקירוק אדו�אדו�אדו�אדו� חו�חו�חו�חו�////כתו�כתו�כתו�כתו� לב�לב�לב�לב�////אפוראפוראפוראפור כחולכחולכחולכחול////שחורשחורשחורשחור
 Yinאברי אברי אברי אברי  כבדכבדכבדכבד מעטפת הלבמעטפת הלבמעטפת הלבמעטפת הלב////לבלבלבלב טחולטחולטחולטחול ריאותריאותריאותריאות כליותכליותכליותכליות

 Yangאברי אברי אברי אברי         כיס מרהכיס מרהכיס מרהכיס מרה מחמ� משולשמחמ� משולשמחמ� משולשמחמ� משולש////מעי דקמעי דקמעי דקמעי דק קיבהקיבהקיבהקיבה מעי גסמעי גסמעי גסמעי גס שלפוחית שת�שלפוחית שת�שלפוחית שת�שלפוחית שת�

     

1111טבלה מספר טבלה מספר טבלה מספר טבלה מספר 
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        י היהדותי היהדותי היהדותי היהדות""""היסודות עפהיסודות עפהיסודות עפהיסודות עפ
וכנגד כל וכנגד כל וכנגד כל וכנגד כל , , , , אויר ועפראויר ועפראויר ועפראויר ועפר, , , , אשאשאשאש, , , , מי�מי�מי�מי�, , , , ))))גזגזגזגז((((אתר אתר אתר אתר : : : : בכל דבר בבריאה קיימי� חמישה יסודותבכל דבר בבריאה קיימי� חמישה יסודותבכל דבר בבריאה קיימי� חמישה יסודותבכל דבר בבריאה קיימי� חמישה יסודות
כנגד יסוד העפר נבראו הדומ� כנגד יסוד העפר נבראו הדומ� כנגד יסוד העפר נבראו הדומ� כנגד יסוד העפר נבראו הדומ� , , , , דוגמהדוגמהדוגמהדוגמהלללל. . . . יסוד ויסוד עומדי� חלקי� שוני� בבריאהיסוד ויסוד עומדי� חלקי� שוני� בבריאהיסוד ויסוד עומדי� חלקי� שוני� בבריאהיסוד ויסוד עומדי� חלקי� שוני� בבריאה

חסד חסד חסד חסד """"כתב בעל הכתב בעל הכתב בעל הכתב בעל ה. . . . וכנגד הרוח נבראו הצומח בטבע והרוח באד�וכנגד הרוח נבראו הצומח בטבע והרוח באד�וכנגד הרוח נבראו הצומח בטבע והרוח באד�וכנגד הרוח נבראו הצומח בטבע והרוח באד�, , , , בטבע והנפש באד�בטבע והנפש באד�בטבע והנפש באד�בטבע והנפש באד�
וה� מתפשטי� ממציאות נעל� למציאות יותר וה� מתפשטי� ממציאות נעל� למציאות יותר וה� מתפשטי� ממציאות נעל� למציאות יותר וה� מתפשטי� ממציאות נעל� למציאות יותר ... ... ... ... התחלת� מ� הכתרהתחלת� מ� הכתרהתחלת� מ� הכתרהתחלת� מ� הכתר": "": "": "": "לאברה�לאברה�לאברה�לאברה�

מידות מידות מידות מידות … … … … עפרעפרעפרעפר----רוח מלכותרוח מלכותרוח מלכותרוח מלכות----אש תפארתאש תפארתאש תפארתאש תפארת----מי� גבורהמי� גבורהמי� גבורהמי� גבורה----מתגלה עד בוא� אל ספירה חסדמתגלה עד בוא� אל ספירה חסדמתגלה עד בוא� אל ספירה חסדמתגלה עד בוא� אל ספירה חסד
. . . . ''''''''כ� לעול� היצירהכ� לעול� היצירהכ� לעול� היצירהכ� לעול� היצירה----� מה� יתפשטו לעול� הבריאה ואחר� מה� יתפשטו לעול� הבריאה ואחר� מה� יתפשטו לעול� הבריאה ואחר� מה� יתפשטו לעול� הבריאה ואחרככככ----אלו באצילות ואחראלו באצילות ואחראלו באצילות ואחראלו באצילות ואחר

הופכי� למוחשיי� הופכי� למוחשיי� הופכי� למוחשיי� הופכי� למוחשיי� , , , , אות� יסודות שבעולמות העליוני� ה� מופשטי� ואוריי�אות� יסודות שבעולמות העליוני� ה� מופשטי� ואוריי�אות� יסודות שבעולמות העליוני� ה� מופשטי� ואוריי�אות� יסודות שבעולמות העליוני� ה� מופשטי� ואוריי�, , , , כלומרכלומרכלומרכלומר
        . . . . וגשמיי� יותר ע� התגלמות� בעולמות הנמוכי� יותרוגשמיי� יותר ע� התגלמות� בעולמות הנמוכי� יותרוגשמיי� יותר ע� התגלמות� בעולמות הנמוכי� יותרוגשמיי� יותר ע� התגלמות� בעולמות הנמוכי� יותר

. . . . ובכל יסוד משתקפי� היסודות כול�ובכל יסוד משתקפי� היסודות כול�ובכל יסוד משתקפי� היסודות כול�ובכל יסוד משתקפי� היסודות כול�, , , , אי� ישות בעול� שהיסודות אינ� כלולי� בהאי� ישות בעול� שהיסודות אינ� כלולי� בהאי� ישות בעול� שהיסודות אינ� כלולי� בהאי� ישות בעול� שהיסודות אינ� כלולי� בה
, , , , ציפורי�ציפורי�ציפורי�ציפורי�----ישנ� מעופפי�ישנ� מעופפי�ישנ� מעופפי�ישנ� מעופפי�: : : : נחלקי� בחלוקה פנימית ליסודות השוני�נחלקי� בחלוקה פנימית ליסודות השוני�נחלקי� בחלוקה פנימית ליסודות השוני�נחלקי� בחלוקה פנימית ליסודות השוני�, , , , משלמשלמשלמשללללל, , , , בעלי החיי�בעלי החיי�בעלי החיי�בעלי החיי�
חלק� זוחלי� על האדמה חלק� זוחלי� על האדמה חלק� זוחלי� על האדמה חלק� זוחלי� על האדמה ((((חיי� החיי� במי� וכאלו ההולכי� על האר� חיי� החיי� במי� וכאלו ההולכי� על האר� חיי� החיי� במי� וכאלו ההולכי� על האר� חיי� החיי� במי� וכאלו ההולכי� על האר� ----ישנ� בעליישנ� בעליישנ� בעליישנ� בעלי

כל קבוצה כל קבוצה כל קבוצה כל קבוצה . . . . חיי� מסוימי� חיי� מטר% וחלק� ניזוני� מעול� הצומחחיי� מסוימי� חיי� מטר% וחלק� ניזוני� מעול� הצומחחיי� מסוימי� חיי� מטר% וחלק� ניזוני� מעול� הצומחחיי� מסוימי� חיי� מטר% וחלק� ניזוני� מעול� הצומח----בעליבעליבעליבעלי, , , , ))))ממשממשממשממש
        . . . . ללו קשור ליסוד האשללו קשור ליסוד האשללו קשור ליסוד האשללו קשור ליסוד האשא� עול� החי בכא� עול� החי בכא� עול� החי בכא� עול� החי בכ, , , , מהקבוצות המוזכרות מתקשרת אל יסוד אחרמהקבוצות המוזכרות מתקשרת אל יסוד אחרמהקבוצות המוזכרות מתקשרת אל יסוד אחרמהקבוצות המוזכרות מתקשרת אל יסוד אחר

אול� בכל אד� ישנ� יסודות בולטי� יותר אול� בכל אד� ישנ� יסודות בולטי� יותר אול� בכל אד� ישנ� יסודות בולטי� יותר אול� בכל אד� ישנ� יסודות בולטי� יותר , , , , ג� האד� מורכב מהיסודות כול�ג� האד� מורכב מהיסודות כול�ג� האד� מורכב מהיסודות כול�ג� האד� מורכב מהיסודות כול�
ידי ידי ידי ידי ----אישיות שוני� המיוצגי� עלאישיות שוני� המיוצגי� עלאישיות שוני� המיוצגי� עלאישיות שוני� המיוצגי� על----כ� קיימי� טיפוסיכ� קיימי� טיפוסיכ� קיימי� טיפוסיכ� קיימי� טיפוסי. . . . ולעומת� יסודות בולטי� פחותולעומת� יסודות בולטי� פחותולעומת� יסודות בולטי� פחותולעומת� יסודות בולטי� פחות

        : : : : ולה� מאפייני� שוני�ולה� מאפייני� שוני�ולה� מאפייני� שוני�ולה� מאפייני� שוני�, , , , היסודותהיסודותהיסודותהיסודות
        
        יסוד העפריסוד העפריסוד העפריסוד העפר. . . .  א א א א
'' '' '' '' ראה היבשה ויהי כ�ראה היבשה ויהי כ�ראה היבשה ויהי כ�ראה היבשה ויהי כ�הי� יקוו המי� מתחת השמי� אל מקו� אחד ותהי� יקוו המי� מתחת השמי� אל מקו� אחד ותהי� יקוו המי� מתחת השמי� אל מקו� אחד ותהי� יקוו המי� מתחת השמי� אל מקו� אחד ותווווויאמר אלויאמר אלויאמר אלויאמר אל""""
        ).  ).  ).  ).  ''''טטטט', ', ', ', בראשית אבראשית אבראשית אבראשית א((((

זהו יסוד זהו יסוד זהו יסוד זהו יסוד . . . . כנגד יסוד העפר נברא עול� הדומ� הכולל את המחצבי� והמינרלי�כנגד יסוד העפר נברא עול� הדומ� הכולל את המחצבי� והמינרלי�כנגד יסוד העפר נברא עול� הדומ� הכולל את המחצבי� והמינרלי�כנגד יסוד העפר נברא עול� הדומ� הכולל את המחצבי� והמינרלי�
ומרכיבי יסוד זה כוללי� בתוכ� את ומרכיבי יסוד זה כוללי� בתוכ� את ומרכיבי יסוד זה כוללי� בתוכ� את ומרכיבי יסוד זה כוללי� בתוכ� את , , , , שחיותו מתאפשרת בזכות היסודות האחרי�שחיותו מתאפשרת בזכות היסודות האחרי�שחיותו מתאפשרת בזכות היסודות האחרי�שחיותו מתאפשרת בזכות היסודות האחרי�

יסוד העפר הוא כנגד מידת המלכות יסוד העפר הוא כנגד מידת המלכות יסוד העפר הוא כנגד מידת המלכות יסוד העפר הוא כנגד מידת המלכות , , , , בהקשר זהבהקשר זהבהקשר זהבהקשר זה. . . . היסודות כול� בצורה אצורההיסודות כול� בצורה אצורההיסודות כול� בצורה אצורההיסודות כול� בצורה אצורה
א� המלכות הוזנה א� המלכות הוזנה א� המלכות הוזנה א� המלכות הוזנה . . . . רות העליונות ומכילה בתוכה את כל האיכויותרות העליונות ומכילה בתוכה את כל האיכויותרות העליונות ומכילה בתוכה את כל האיכויותרות העליונות ומכילה בתוכה את כל האיכויותהניזונה מהספיהניזונה מהספיהניזונה מהספיהניזונה מהספי
אדמה אשר אדמה אשר אדמה אשר אדמה אשר : : : : כ� ג� יסוד העפרכ� ג� יסוד העפרכ� ג� יסוד העפרכ� ג� יסוד העפר. . . . אזי תהיה לשפע אפשרות מימושאזי תהיה לשפע אפשרות מימושאזי תהיה לשפע אפשרות מימושאזי תהיה לשפע אפשרות מימוש, , , , בשפע ובאיזו�בשפע ובאיזו�בשפע ובאיזו�בשפע ובאיזו�

        . . . . תצמיח תבואה טובהתצמיח תבואה טובהתצמיח תבואה טובהתצמיח תבואה טובה, , , , הושקתה במי� די צרכההושקתה במי� די צרכההושקתה במי� די צרכההושקתה במי� די צרכה
בדי בדי בדי בדי וווויה ולנפש בריה ולנפש בריה ולנפש בריה ולנפש בריייייסוד העפר הוא החומרי והגשמי שביסודות ולכ� מתקשר לעול� העשיסוד העפר הוא החומרי והגשמי שביסודות ולכ� מתקשר לעול� העשיסוד העפר הוא החומרי והגשמי שביסודות ולכ� מתקשר לעול� העשיסוד העפר הוא החומרי והגשמי שביסודות ולכ� מתקשר לעול� העש

הפרשת הפרשת הפרשת הפרשת , , , , יסוד העפר יבוא לידי ביטוי באיברי� הקשורי� לעיכוליסוד העפר יבוא לידי ביטוי באיברי� הקשורי� לעיכוליסוד העפר יבוא לידי ביטוי באיברי� הקשורי� לעיכוליסוד העפר יבוא לידי ביטוי באיברי� הקשורי� לעיכול, , , , אד�אד�אד�אד�בגו% הבגו% הבגו% הבגו% ה. . . . יייי""""� ח� ח� ח� ח""""נרנרנרנר
, , , , לתאוותלתאוותלתאוותלתאוות: : : : יסוד העפר קשור לנפש הבהמית באד�יסוד העפר קשור לנפש הבהמית באד�יסוד העפר קשור לנפש הבהמית באד�יסוד העפר קשור לנפש הבהמית באד�. . . . נוזלי� ורעלי� וכ� איברי המי�נוזלי� ורעלי� וכ� איברי המי�נוזלי� ורעלי� וכ� איברי המי�נוזלי� ורעלי� וכ� איברי המי�

והוא נחלק לחמישה יסודות פנימיי� והוא נחלק לחמישה יסודות פנימיי� והוא נחלק לחמישה יסודות פנימיי� והוא נחלק לחמישה יסודות פנימיי� , , , , להיבט החומרי ולעול� הגשמילהיבט החומרי ולעול� הגשמילהיבט החומרי ולעול� הגשמילהיבט החומרי ולעול� הגשמי, , , , ליצרי�ליצרי�ליצרי�ליצרי�
שערי שערי שערי שערי """"שנאמר בשנאמר בשנאמר בשנאמר בהמשתקפי� בהתנהגויות חיוביות או שליליות המפורטות להל� כפי המשתקפי� בהתנהגויות חיוביות או שליליות המפורטות להל� כפי המשתקפי� בהתנהגויות חיוביות או שליליות המפורטות להל� כפי המשתקפי� בהתנהגויות חיוביות או שליליות המפורטות להל� כפי 

        : : : : חיי� ויטאלחיי� ויטאלחיי� ויטאלחיי� ויטאל' ' ' ' לרלרלרלר" " " " קדושהקדושהקדושהקדושה
        . . . . השמחה וההודיההשמחה וההודיההשמחה וההודיההשמחה וההודיה, , , , היוזמההיוזמההיוזמההיוזמה, , , , ולעומת� המעשיותולעומת� המעשיותולעומת� המעשיותולעומת� המעשיות, , , ,  העצבות והעצלנות העצבות והעצלנות העצבות והעצלנות העצבות והעצלנות----עפר עפר עפר עפר . . . . אאאא
        . . . . ולעומת� דברי קודש וכ% זכותולעומת� דברי קודש וכ% זכותולעומת� דברי קודש וכ% זכותולעומת� דברי קודש וכ% זכות, , , , שקר ודברי� בטלי�שקר ודברי� בטלי�שקר ודברי� בטלי�שקר ודברי� בטלי�, , , , חנופהחנופהחנופהחנופה, , , ,  לשו� הרע לשו� הרע לשו� הרע לשו� הרע----רוח רוח רוח רוח . . . . בבבב
        . . . . ולעומת� הענווה והביטולולעומת� הענווה והביטולולעומת� הענווה והביטולולעומת� הענווה והביטול, , , , כעס וקפדנותכעס וקפדנותכעס וקפדנותכעס וקפדנות, , , ,  גאווה גאווה גאווה גאווה----אש אש אש אש . . . . גגגג
        . . . . עזרה והסתפקות במועטעזרה והסתפקות במועטעזרה והסתפקות במועטעזרה והסתפקות במועט, , , , ולעומת אלה פרגו�ולעומת אלה פרגו�ולעומת אלה פרגו�ולעומת אלה פרגו�, , , , נאה וחמדהנאה וחמדהנאה וחמדהנאה וחמדהקקקק, , , , תענוגי�תענוגי�תענוגי�תענוגי�, , , ,  תאוות תאוות תאוות תאוות----מי� מי� מי� מי� . . . . דדדד
ולעומת� המחשבות הרוחניות ולעומת� המחשבות הרוחניות ולעומת� המחשבות הרוחניות ולעומת� המחשבות הרוחניות , , , , פסימיות ופנטזיות מיניותפסימיות ופנטזיות מיניותפסימיות ופנטזיות מיניותפסימיות ופנטזיות מיניות, , , ,  מחשבות שליליות מחשבות שליליות מחשבות שליליות מחשבות שליליות----אתר אתר אתר אתר . . . . הההה

        ....מחשבת הקודש בעול� החולמחשבת הקודש בעול� החולמחשבת הקודש בעול� החולמחשבת הקודש בעול� החול, , , , יתיתיתיתההההוהמשיכה אל הנפש האלווהמשיכה אל הנפש האלווהמשיכה אל הנפש האלווהמשיכה אל הנפש האלו
        

או קשור לעבודת או קשור לעבודת או קשור לעבודת או קשור לעבודת , , , , יה ולעיסוק בחומריה ולעיסוק בחומריה ולעיסוק בחומריה ולעיסוק בחומרייייאד� שיסוד העפר דומיננטי בו מחובר לעשאד� שיסוד העפר דומיננטי בו מחובר לעשאד� שיסוד העפר דומיננטי בו מחובר לעשאד� שיסוד העפר דומיננטי בו מחובר לעש
דאג� בעיקר דאג� בעיקר דאג� בעיקר דאג� בעיקר , , , , לא בטוח בעצמולא בטוח בעצמולא בטוח בעצמולא בטוח בעצמו. . . . להרזיה או להשמנהלהרזיה או להשמנהלהרזיה או להשמנהלהרזיה או להשמנה, , , , זה נוטה למצבי רוחזה נוטה למצבי רוחזה נוטה למצבי רוחזה נוטה למצבי רוחאד� אד� אד� אד� . . . . אדמהאדמהאדמהאדמה

כאשר לעתי� סדר חיצוני יחפה כאשר לעתי� סדר חיצוני יחפה כאשר לעתי� סדר חיצוני יחפה כאשר לעתי� סדר חיצוני יחפה , , , , סדר הוא מרכיב חשוב בחייוסדר הוא מרכיב חשוב בחייוסדר הוא מרכיב חשוב בחייוסדר הוא מרכיב חשוב בחייו. . . . טחו� הכלכליטחו� הכלכליטחו� הכלכליטחו� הכלכליייייברמת הבברמת הבברמת הבברמת הב
" " " " מרח%מרח%מרח%מרח%""""האד� יהיה האד� יהיה האד� יהיה האד� יהיה , , , , כאשר יסוד העפר לא מאוז�כאשר יסוד העפר לא מאוז�כאשר יסוד העפר לא מאוז�כאשר יסוד העפר לא מאוז�. . . . סדר פנימי ויבוא כתחלי% לוסדר פנימי ויבוא כתחלי% לוסדר פנימי ויבוא כתחלי% לוסדר פנימי ויבוא כתחלי% לו----על איעל איעל איעל אי

        ). ). ). ). נאחז בקרקענאחז בקרקענאחז בקרקענאחז בקרקע((((או מקובע מאד או מקובע מאד או מקובע מאד או מקובע מאד ) ) ) ) מנותק מהקרקעמנותק מהקרקעמנותק מהקרקעמנותק מהקרקע((((
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        יסוד הרוחיסוד הרוחיסוד הרוחיסוד הרוח. . . . בבבב
, , , , ש�ש�ש�ש�(((('' '' '' '' הי� מרחפת על פני המי�הי� מרחפת על פני המי�הי� מרחפת על פני המי�הי� מרחפת על פני המי�וווותה תהו ובהו וחש� על פני תהו� ורוח אלתה תהו ובהו וחש� על פני תהו� ורוח אלתה תהו ובהו וחש� על פני תהו� ורוח אלתה תהו ובהו וחש� על פני תהו� ורוח אלייייוהאר� היוהאר� היוהאר� היוהאר� הי""""
        ). ). ). ). ''''בבבב

לחולל לחולל לחולל לחולל , , , , הוא יכול ללבות את האש או לקרר אותההוא יכול ללבות את האש או לקרר אותההוא יכול ללבות את האש או לקרר אותההוא יכול ללבות את האש או לקרר אותה. . . . יסוד הרוח מגשר בי� האש לעפריסוד הרוח מגשר בי� האש לעפריסוד הרוח מגשר בי� האש לעפריסוד הרוח מגשר בי� האש לעפר
אינו אינו אינו אינו " " " " מצב רוחמצב רוחמצב רוחמצב רוח""""הביטוי הביטוי הביטוי הביטוי . . . . סערת חול או לעזור לחלקי� בטבע לעבור ממקו� למקו�סערת חול או לעזור לחלקי� בטבע לעבור ממקו� למקו�סערת חול או לעזור לחלקי� בטבע לעבור ממקו� למקו�סערת חול או לעזור לחלקי� בטבע לעבור ממקו� למקו�

ואכ� יסוד הרוח הוא היסוד הקשור ברובד ואכ� יסוד הרוח הוא היסוד הקשור ברובד ואכ� יסוד הרוח הוא היסוד הקשור ברובד ואכ� יסוד הרוח הוא היסוד הקשור ברובד , , , , הו ביטוי המגדיר רגשהו ביטוי המגדיר רגשהו ביטוי המגדיר רגשהו ביטוי המגדיר רגש ז ז ז ז----ביטוי בעלמא ביטוי בעלמא ביטוי בעלמא ביטוי בעלמא 
בניגוד בניגוד בניגוד בניגוד . . . . הוא אינו קבועהוא אינו קבועהוא אינו קבועהוא אינו קבוע, , , , הרגשי שבאד� כאשר רגש האד� משתנה לעיתי� קרובותהרגשי שבאד� כאשר רגש האד� משתנה לעיתי� קרובותהרגשי שבאד� כאשר רגש האד� משתנה לעיתי� קרובותהרגשי שבאד� כאשר רגש האד� משתנה לעיתי� קרובות

        . . . . ישנה תחושה של חנקישנה תחושה של חנקישנה תחושה של חנקישנה תחושה של חנק, , , , כאשר אי� משב רוחכאשר אי� משב רוחכאשר אי� משב רוחכאשר אי� משב רוח. . . . הוא ערהוא ערהוא ערהוא ער. . . . זהו יסוד פעיל יותרזהו יסוד פעיל יותרזהו יסוד פעיל יותרזהו יסוד פעיל יותר, , , , ליסוד העפרליסוד העפרליסוד העפרליסוד העפר
ובאותו אופ� ג� ברובד ובאותו אופ� ג� ברובד ובאותו אופ� ג� ברובד ובאותו אופ� ג� ברובד , , , , צ�צ�צ�צ�גו% האד� זקוק לחמגו% האד� זקוק לחמגו% האד� זקוק לחמגו% האד� זקוק לחמ.  .  .  .  האד� חיהאד� חיהאד� חיהאד� חי, , , , הנשימההנשימההנשימההנשימה, , , , וירוירוירוירוווובאמצעות האבאמצעות האבאמצעות האבאמצעות הא

, , , , מהוהמהוהמהוהמהוה" " " " אויראויראויראויר""""המילה המילה המילה המילה . . . . למזו� רוחנילמזו� רוחנילמזו� רוחנילמזו� רוחני, , , , הרוחני האד� זקוק כל העת להתחדשות הרוחהרוחני האד� זקוק כל העת להתחדשות הרוחהרוחני האד� זקוק כל העת להתחדשות הרוחהרוחני האד� זקוק כל העת להתחדשות הרוח
שהיא האות שהיא האות שהיא האות שהיא האות ', ', ', ', והאות יוהאות יוהאות יוהאות י" " " " אוראוראוראור""""את תמצית הרוח בהיותה מורכבת מהמילה את תמצית הרוח בהיותה מורכבת מהמילה את תמצית הרוח בהיותה מורכבת מהמילה את תמצית הרוח בהיותה מורכבת מהמילה , , , , למעשהלמעשהלמעשהלמעשה

        . . . . הנכנס לאד� בכל נשימה ונשימההנכנס לאד� בכל נשימה ונשימההנכנס לאד� בכל נשימה ונשימההנכנס לאד� בכל נשימה ונשימה' ' ' ' יר הוא אור היר הוא אור היר הוא אור היר הוא אור הווווהאוהאוהאוהאו, , , , למעשהלמעשהלמעשהלמעשה. . . . הראשונה בש� הויההראשונה בש� הויההראשונה בש� הויההראשונה בש� הויה
כאשר הרוח מתאפשרת הפריה של צמחי� כאשר הרוח מתאפשרת הפריה של צמחי� כאשר הרוח מתאפשרת הפריה של צמחי� כאשר הרוח מתאפשרת הפריה של צמחי� , , , ,  בטבע הצומח בטבע הצומח בטבע הצומח בטבע הצומחכנגד יסוד הרוח נבראכנגד יסוד הרוח נבראכנגד יסוד הרוח נבראכנגד יסוד הרוח נברא
    ----כיוו� הרוח ותנאי האקלי� כיוו� הרוח ותנאי האקלי� כיוו� הרוח ותנאי האקלי� כיוו� הרוח ותנאי האקלי� , , , ,  טמפרטורה טמפרטורה טמפרטורה טמפרטורה----לתנאי הטבע לתנאי הטבע לתנאי הטבע לתנאי הטבע . . . . ומסייעת לה� להתרבותומסייעת לה� להתרבותומסייעת לה� להתרבותומסייעת לה� להתרבות
ויר ביו� מסוי� ויר ביו� מסוי� ויר ביו� מסוי� ויר ביו� מסוי� ווווויר הוא ביטוי מיוחד של האויר הוא ביטוי מיוחד של האויר הוא ביטוי מיוחד של האויר הוא ביטוי מיוחד של האוווומזג האמזג האמזג האמזג הא". ". ". ". וירוירוירוירוווומזג האמזג האמזג האמזג הא""""קוראי� בש� הכולל קוראי� בש� הכולל קוראי� בש� הכולל קוראי� בש� הכולל 

        . . . . וכמו בטבע כ� ג� באד�וכמו בטבע כ� ג� באד�וכמו בטבע כ� ג� באד�וכמו בטבע כ� ג� באד�, , , , אשר אינו דומה ליו� אחראשר אינו דומה ליו� אחראשר אינו דומה ליו� אחראשר אינו דומה ליו� אחר
כנגד יסוד הרוח ניצב רובד השרירי� בה� מתגבש המטע� הרגשי של כנגד יסוד הרוח ניצב רובד השרירי� בה� מתגבש המטע� הרגשי של כנגד יסוד הרוח ניצב רובד השרירי� בה� מתגבש המטע� הרגשי של כנגד יסוד הרוח ניצב רובד השרירי� בה� מתגבש המטע� הרגשי של , , , , ברמה הגופניתברמה הגופניתברמה הגופניתברמה הגופנית

ולכ� רגשות שלילי� או רגשות חסומי� באי� לעיתי� לידי ביטוי כהתכווצויות ולכ� רגשות שלילי� או רגשות חסומי� באי� לעיתי� לידי ביטוי כהתכווצויות ולכ� רגשות שלילי� או רגשות חסומי� באי� לעיתי� לידי ביטוי כהתכווצויות ולכ� רגשות שלילי� או רגשות חסומי� באי� לעיתי� לידי ביטוי כהתכווצויות , , , , האד�האד�האד�האד�
להתכופ% כשרוח סערה להתכופ% כשרוח סערה להתכופ% כשרוח סערה להתכופ% כשרוח סערה : : : : צרי� לדעת להיות גמישצרי� לדעת להיות גמישצרי� לדעת להיות גמישצרי� לדעת להיות גמיש, , , , בדומה לע�בדומה לע�בדומה לע�בדומה לע�, , , , האד�האד�האד�האד�. . . . שרירי�שרירי�שרירי�שרירי�

 החיובי של  החיובי של  החיובי של  החיובי של את זה יוכל לעשות א� ישתמש בהיבטאת זה יוכל לעשות א� ישתמש בהיבטאת זה יוכל לעשות א� ישתמש בהיבטאת זה יוכל לעשות א� ישתמש בהיבט. . . . ולקו� אחרי שעברהולקו� אחרי שעברהולקו� אחרי שעברהולקו� אחרי שעברה, , , , מתקרבתמתקרבתמתקרבתמתקרבת
התפילה והשיחה הקשורות ליסוד זה ומסייעות להתרגשות התפילה והשיחה הקשורות ליסוד זה ומסייעות להתרגשות התפילה והשיחה הקשורות ליסוד זה ומסייעות להתרגשות התפילה והשיחה הקשורות ליסוד זה ומסייעות להתרגשות , , , , השירההשירההשירההשירה: : : : אויראויראויראויר----יסוד הרוחיסוד הרוחיסוד הרוחיסוד הרוח

        . . . . החיובית של האד�החיובית של האד�החיובית של האד�החיובית של האד�
בדומה לפעולת הנשימה בדומה לפעולת הנשימה בדומה לפעולת הנשימה בדומה לפעולת הנשימה , , , , קיו�קיו�קיו�קיו�ייייאד� שיסוד הרוח דומיננטי בו מקנה חשיבות לנאד� שיסוד הרוח דומיננטי בו מקנה חשיבות לנאד� שיסוד הרוח דומיננטי בו מקנה חשיבות לנאד� שיסוד הרוח דומיננטי בו מקנה חשיבות לנ

בנוס% נוכל לזהות בנוס% נוכל לזהות בנוס% נוכל לזהות בנוס% נוכל לזהות . . . . שתכליתה הוצאת אויר רווי בפסולת והכנסת אויר נקי רווי בחמצ�שתכליתה הוצאת אויר רווי בפסולת והכנסת אויר נקי רווי בחמצ�שתכליתה הוצאת אויר רווי בפסולת והכנסת אויר נקי רווי בחמצ�שתכליתה הוצאת אויר רווי בפסולת והכנסת אויר נקי רווי בחמצ�
האד� יהיה האד� יהיה האד� יהיה האד� יהיה . . . . פטפטנותפטפטנותפטפטנותפטפטנות, , , , ה למצבי רוחה למצבי רוחה למצבי רוחה למצבי רוחייייעצבות או נטיעצבות או נטיעצבות או נטיעצבות או נטי, , , , ר יכולת להביע רגשר יכולת להביע רגשר יכולת להביע רגשר יכולת להביע רגשחוסחוסחוסחוס, , , , בישנותבישנותבישנותבישנות
צור� גדול לתת אהבה וחיפוש רוחני צור� גדול לתת אהבה וחיפוש רוחני צור� גדול לתת אהבה וחיפוש רוחני צור� גדול לתת אהבה וחיפוש רוחני , , , , יהיה לו קושי לקבל אהבהיהיה לו קושי לקבל אהבהיהיה לו קושי לקבל אהבהיהיה לו קושי לקבל אהבה, , , , נוח לבכותנוח לבכותנוח לבכותנוח לבכות, , , , רגש�רגש�רגש�רגש�

        ....מתמידמתמידמתמידמתמיד
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        יסוד האשיסוד האשיסוד האשיסוד האש. . . . גגגג
        ). ). ). ). דדדד““““יייי, , , , ש�ש�ש�ש�" (" (" (" (הי� יהי מאורות ברקיע השמי� להבדיל בי� היו� ובי� הלילההי� יהי מאורות ברקיע השמי� להבדיל בי� היו� ובי� הלילההי� יהי מאורות ברקיע השמי� להבדיל בי� היו� ובי� הלילההי� יהי מאורות ברקיע השמי� להבדיל בי� היו� ובי� הלילהווווויאמר אלויאמר אלויאמר אלויאמר אל""""

השמש מעניקה חיות ליקו� השמש מעניקה חיות ליקו� השמש מעניקה חיות ליקו� השמש מעניקה חיות ליקו� . . . .  בעול� הגשמי הוא השמש בעול� הגשמי הוא השמש בעול� הגשמי הוא השמש בעול� הגשמי הוא השמשהגו% המסמל את יסוד האשהגו% המסמל את יסוד האשהגו% המסמל את יסוד האשהגו% המסמל את יסוד האש
אול� במינו� גבוה מדי היא עלולה אול� במינו� גבוה מדי היא עלולה אול� במינו� גבוה מדי היא עלולה אול� במינו� גבוה מדי היא עלולה , , , , ובאמצעותה מתבצעי� תהליכי חילו% חומרי�ובאמצעותה מתבצעי� תהליכי חילו% חומרי�ובאמצעותה מתבצעי� תהליכי חילו% חומרי�ובאמצעותה מתבצעי� תהליכי חילו% חומרי�

היא עצמאית ומשפיעה היא עצמאית ומשפיעה היא עצמאית ומשפיעה היא עצמאית ומשפיעה , , , , היא הכלי שבאמצעותו העול� כולו מוארהיא הכלי שבאמצעותו העול� כולו מוארהיא הכלי שבאמצעותו העול� כולו מוארהיא הכלי שבאמצעותו העול� כולו מואר. . . . לייבש או לשרו%לייבש או לשרו%לייבש או לשרו%לייבש או לשרו%
התרחקותה מכדור האר� גורמת התרחקותה מכדור האר� גורמת התרחקותה מכדור האר� גורמת התרחקותה מכדור האר� גורמת . . . . באופ� קבוע את אותו סוג שפע ללא הפסקהבאופ� קבוע את אותו סוג שפע ללא הפסקהבאופ� קבוע את אותו סוג שפע ללא הפסקהבאופ� קבוע את אותו סוג שפע ללא הפסקה

        . . . . וקרבתה גורמת לחו�וקרבתה גורמת לחו�וקרבתה גורמת לחו�וקרבתה גורמת לחו�, , , , רותרותרותרותלהתקרלהתקרלהתקרלהתקר
פועל בדומה לשמש וקשור לרובד פועל בדומה לשמש וקשור לרובד פועל בדומה לשמש וקשור לרובד פועל בדומה לשמש וקשור לרובד , , , , המקביל לרובד הנשמה בגו% האד�המקביל לרובד הנשמה בגו% האד�המקביל לרובד הנשמה בגו% האד�המקביל לרובד הנשמה בגו% האד�, , , , יסוד האשיסוד האשיסוד האשיסוד האש

אול� אול� אול� אול� , , , ,  שורשה טהור ומשפיע שפע שורשה טהור ומשפיע שפע שורשה טהור ומשפיע שפע שורשה טהור ומשפיע שפע----נשמתו של האד� נשמתו של האד� נשמתו של האד� נשמתו של האד� . . . . הנשמה המעניקה חיות לגו%הנשמה המעניקה חיות לגו%הנשמה המעניקה חיות לגו%הנשמה המעניקה חיות לגו%
א� האד� משתמש א� האד� משתמש א� האד� משתמש א� האד� משתמש . . . . מרחק האד� מנשמתו משפיע על סוג השפע אותו הוא מקבלמרחק האד� מנשמתו משפיע על סוג השפע אותו הוא מקבלמרחק האד� מנשמתו משפיע על סוג השפע אותו הוא מקבלמרחק האד� מנשמתו משפיע על סוג השפע אותו הוא מקבל

מעורר את הרובד הנשמתי בידע וברעיונות מעורר את הרובד הנשמתי בידע וברעיונות מעורר את הרובד הנשמתי בידע וברעיונות מעורר את הרובד הנשמתי בידע וברעיונות : : : : ומרומרומרומרכלכלכלכל, , , , ביסוד האש שבו בצורה חיוביתביסוד האש שבו בצורה חיוביתביסוד האש שבו בצורה חיוביתביסוד האש שבו בצורה חיובית
אזי יסוד זה מתעורר ומשפיע שפע על יתר היסודות מכיוו� שהוא מחמ� אזי יסוד זה מתעורר ומשפיע שפע על יתר היסודות מכיוו� שהוא מחמ� אזי יסוד זה מתעורר ומשפיע שפע על יתר היסודות מכיוו� שהוא מחמ� אזי יסוד זה מתעורר ומשפיע שפע על יתר היסודות מכיוו� שהוא מחמ� , , , , חדשי�חדשי�חדשי�חדשי�

משתמש ביסוד האש משתמש ביסוד האש משתמש ביסוד האש משתמש ביסוד האש : : : : כלומרכלומרכלומרכלומר, , , , א� האד� משתמש בנשמתו לרעא� האד� משתמש בנשמתו לרעא� האד� משתמש בנשמתו לרעא� האד� משתמש בנשמתו לרע. . . . ומעורר אות�ומעורר אות�ומעורר אות�ומעורר אות�
כעס ומחשבות כעס ומחשבות כעס ומחשבות כעס ומחשבות , , , , לדוגמהלדוגמהלדוגמהלדוגמה. . . . אזי הוא מייבש ושור% ויוצר קצר בינו לבי� נשמתואזי הוא מייבש ושור% ויוצר קצר בינו לבי� נשמתואזי הוא מייבש ושור% ויוצר קצר בינו לבי� נשמתואזי הוא מייבש ושור% ויוצר קצר בינו לבי� נשמתו, , , , לשלילהלשלילהלשלילהלשלילה
        . . . . את החיות של האד�את החיות של האד�את החיות של האד�את החיות של האד�" " " " שורפי�שורפי�שורפי�שורפי�""""מרחיקי� את האד� מנשמתו ומרחיקי� את האד� מנשמתו ומרחיקי� את האד� מנשמתו ומרחיקי� את האד� מנשמתו ושליליות שליליות שליליות שליליות 

. . . . ועל כ� הוקרבו קורבנות באשועל כ� הוקרבו קורבנות באשועל כ� הוקרבו קורבנות באשועל כ� הוקרבו קורבנות באש, , , , בטבעבטבעבטבעבטבע) ) ) ) חיי�חיי�חיי�חיי�----בעליבעליבעליבעלי((((יסוד האש מתקשר אל החי יסוד האש מתקשר אל החי יסוד האש מתקשר אל החי יסוד האש מתקשר אל החי 
ובהקרבת קורב� הוא למעשה משתמש בשני גורמי� ובהקרבת קורב� הוא למעשה משתמש בשני גורמי� ובהקרבת קורב� הוא למעשה משתמש בשני גורמי� ובהקרבת קורב� הוא למעשה משתמש בשני גורמי� , , , , כשאד� חוטא הוא פוג� בנשמתוכשאד� חוטא הוא פוג� בנשמתוכשאד� חוטא הוא פוג� בנשמתוכשאד� חוטא הוא פוג� בנשמתו

מה מה מה מה ובעול� החי המקביל לרובד הנשובעול� החי המקביל לרובד הנשובעול� החי המקביל לרובד הנשובעול� החי המקביל לרובד הנש, , , , ביסוד האש שמעלה את הקורב� למעלהביסוד האש שמעלה את הקורב� למעלהביסוד האש שמעלה את הקורב� למעלהביסוד האש שמעלה את הקורב� למעלה: : : : לכפרהלכפרהלכפרהלכפרה
        . . . . והאשוהאשוהאשוהאש

יסוד האש קשור במערכת העצבי� המפעילה את תנועת השרירי� כאשר יסוד האש קשור במערכת העצבי� המפעילה את תנועת השרירי� כאשר יסוד האש קשור במערכת העצבי� המפעילה את תנועת השרירי� כאשר יסוד האש קשור במערכת העצבי� המפעילה את תנועת השרירי� כאשר , , , , בגו% האד�בגו% האד�בגו% האד�בגו% האד�
העצבי� מעבירי� את פקודות המוח מהנשמה לאיברי� השוני� בגו% באמצעות גלי העצבי� מעבירי� את פקודות המוח מהנשמה לאיברי� השוני� בגו% באמצעות גלי העצבי� מעבירי� את פקודות המוח מהנשמה לאיברי� השוני� בגו% באמצעות גלי העצבי� מעבירי� את פקודות המוח מהנשמה לאיברי� השוני� בגו% באמצעות גלי 

כ� כ� כ� כ� , , , , כפי שהשמש עלולה לשרו% כשהיא בעוד%כפי שהשמש עלולה לשרו% כשהיא בעוד%כפי שהשמש עלולה לשרו% כשהיא בעוד%כפי שהשמש עלולה לשרו% כשהיא בעוד%). ). ). ). ג� החשמל הוא סוג של אשג� החשמל הוא סוג של אשג� החשמל הוא סוג של אשג� החשמל הוא סוג של אש((((חשמל חשמל חשמל חשמל 
וחוסר בחשמל עלול למנוע וחוסר בחשמל עלול למנוע וחוסר בחשמל עלול למנוע וחוסר בחשמל עלול למנוע , , , , � לקצר� לקצר� לקצר� לקצרג� העברת חשמל במינו� גבוה מדי עלול לגרוג� העברת חשמל במינו� גבוה מדי עלול לגרוג� העברת חשמל במינו� גבוה מדי עלול לגרוג� העברת חשמל במינו� גבוה מדי עלול לגרו

        . . . . הפעלההפעלההפעלההפעלה
, , , , ביקורתיביקורתיביקורתיביקורתי, , , , כעס�כעס�כעס�כעס�, , , , מתלהט בקלותמתלהט בקלותמתלהט בקלותמתלהט בקלות, , , , נלהבנלהבנלהבנלהב, , , , אד� שיסוד האש דומיננטי בו יהיה מהיראד� שיסוד האש דומיננטי בו יהיה מהיראד� שיסוד האש דומיננטי בו יהיה מהיראד� שיסוד האש דומיננטי בו יהיה מהיר

אד� כזה נוטה אד� כזה נוטה אד� כזה נוטה אד� כזה נוטה . . . . חשיבה מהירה ולעתי� בלתי נתפשתחשיבה מהירה ולעתי� בלתי נתפשתחשיבה מהירה ולעתי� בלתי נתפשתחשיבה מהירה ולעתי� בלתי נתפשת, , , , בעל רעיונות רבי�בעל רעיונות רבי�בעל רעיונות רבי�בעל רעיונות רבי�, , , , מבריקמבריקמבריקמבריק
אותו אד� משפיע שפע על אותו אד� משפיע שפע על אותו אד� משפיע שפע על אותו אד� משפיע שפע על . . . . סובל מעוד% חו� באיברי הגו% ושותה הרבהסובל מעוד% חו� באיברי הגו% ושותה הרבהסובל מעוד% חו� באיברי הגו% ושותה הרבהסובל מעוד% חו� באיברי הגו% ושותה הרבה, , , , להזיעלהזיעלהזיעלהזיע

        . . . . מצא במרכז הענייני�מצא במרכז הענייני�מצא במרכז הענייני�מצא במרכז הענייני�סביבתו ונסביבתו ונסביבתו ונסביבתו ונ
        
        יסוד המי�יסוד המי�יסוד המי�יסוד המי�. . . . דדדד
        ). ). ). ). ''''וווו, , , , ש�ש�ש�ש�(((('' '' '' '' הי� יהי רקיע בתו� המי� ויהי מבדיל בי� מי� למי�הי� יהי רקיע בתו� המי� ויהי מבדיל בי� מי� למי�הי� יהי רקיע בתו� המי� ויהי מבדיל בי� מי� למי�הי� יהי רקיע בתו� המי� ויהי מבדיל בי� מי� למי�ווווויאמר אלויאמר אלויאמר אלויאמר אל""""

, , , , במי� מטהרי� ומתנקי�במי� מטהרי� ומתנקי�במי� מטהרי� ומתנקי�במי� מטהרי� ומתנקי�. . . . יכולת ההכלה והזרימהיכולת ההכלה והזרימהיכולת ההכלה והזרימהיכולת ההכלה והזרימה, , , , ההתמזגותההתמזגותההתמזגותההתמזגות, , , , סוד המי� הוא ההיטהרותסוד המי� הוא ההיטהרותסוד המי� הוא ההיטהרותסוד המי� הוא ההיטהרות
כוס תה היא כוס תה היא כוס תה היא כוס תה היא , , , , לדוגמהלדוגמהלדוגמהלדוגמה. . . . ובהתמזגות� ע� גור� אחר ה� אינ� מאבדי� את איכות�ובהתמזגות� ע� גור� אחר ה� אינ� מאבדי� את איכות�ובהתמזגות� ע� גור� אחר ה� אינ� מאבדי� את איכות�ובהתמזגות� ע� גור� אחר ה� אינ� מאבדי� את איכות�

המי� מקבלי� את טע� התמצית ובלעדיה� לא נית� היה המי� מקבלי� את טע� התמצית ובלעדיה� לא נית� היה המי� מקבלי� את טע� התמצית ובלעדיה� לא נית� היה המי� מקבלי� את טע� התמצית ובלעדיה� לא נית� היה . . . .  מי� ותמצית מי� ותמצית מי� ותמצית מי� ותמציתשילוב שלשילוב שלשילוב שלשילוב של
        . . . . א� האיכות הבסיסית של המי� נשמרת ומאפשרת לדבר החדש להתהוותא� האיכות הבסיסית של המי� נשמרת ומאפשרת לדבר החדש להתהוותא� האיכות הבסיסית של המי� נשמרת ומאפשרת לדבר החדש להתהוותא� האיכות הבסיסית של המי� נשמרת ומאפשרת לדבר החדש להתהוות, , , , להכי� תהלהכי� תהלהכי� תהלהכי� תה

ה� תנאי הכרחי ה� תנאי הכרחי ה� תנאי הכרחי ה� תנאי הכרחי , , , , ה� המרכיב הגדול ביותר בד� הזור� באד�ה� המרכיב הגדול ביותר בד� הזור� באד�ה� המרכיב הגדול ביותר בד� הזור� באד�ה� המרכיב הגדול ביותר בד� הזור� באד�: : : : המי� מעניקי� חיותהמי� מעניקי� חיותהמי� מעניקי� חיותהמי� מעניקי� חיות
י� גור� י� גור� י� גור� י� גור� ווווהמי� מהוהמי� מהוהמי� מהוהמי� מהו, , , , ס%ס%ס%ס%בנובנובנובנו. . . . ריו�ריו�ריו�ריו�יייייש לה� תפקיד חשוב מאד בתהלי� ההיש לה� תפקיד חשוב מאד בתהלי� ההיש לה� תפקיד חשוב מאד בתהלי� ההיש לה� תפקיד חשוב מאד בתהלי� הה, , , , לגדילת היבוללגדילת היבוללגדילת היבוללגדילת היבול
להרגיע ולהשקיט להרגיע ולהשקיט להרגיע ולהשקיט להרגיע ולהשקיט , , , , ובעוצמה שבה� ה� עשויי� לסחו% ולהרוס מחדובעוצמה שבה� ה� עשויי� לסחו% ולהרוס מחדובעוצמה שבה� ה� עשויי� לסחו% ולהרוס מחדובעוצמה שבה� ה� עשויי� לסחו% ולהרוס מחד, , , , מאז� ומפשרמאז� ומפשרמאז� ומפשרמאז� ומפשר

�יסוד המי� משק% לנו את מה יסוד המי� משק% לנו את מה יסוד המי� משק% לנו את מה יסוד המי� משק% לנו את מה . . . . במי� נית� לראות בבואה שלנו ושל הסביבהבמי� נית� לראות בבואה שלנו ושל הסביבהבמי� נית� לראות בבואה שלנו ושל הסביבהבמי� נית� לראות בבואה שלנו ושל הסביבה. . . . מאיד�מאיד�מאיד�מאיד
        . . . . וג� את מה שסביבנווג� את מה שסביבנווג� את מה שסביבנווג� את מה שסביבנו, , , , שנמצא בנושנמצא בנושנמצא בנושנמצא בנו

� במינו� � במינו� � במינו� � במינו� כשהכשהכשהכשה, , , , ל ועדיי� להעניק איכות חדשה לדברי�ל ועדיי� להעניק איכות חדשה לדברי�ל ועדיי� להעניק איכות חדשה לדברי�ל ועדיי� להעניק איכות חדשה לדברי�ווווהמי� יכולי� להכיל בתוכ� הכהמי� יכולי� להכיל בתוכ� הכהמי� יכולי� להכיל בתוכ� הכהמי� יכולי� להכיל בתוכ� הכ
ובעוד% מי� הוא הופ� לעיסה ובעוד% מי� הוא הופ� לעיסה ובעוד% מי� הוא הופ� לעיסה ובעוד% מי� הוא הופ� לעיסה , , , , קמח ללא מי� לא יכול לשמש כבצקקמח ללא מי� לא יכול לשמש כבצקקמח ללא מי� לא יכול לשמש כבצקקמח ללא מי� לא יכול לשמש כבצק, , , , לדוגמהלדוגמהלדוגמהלדוגמה. . . . הנכו�הנכו�הנכו�הנכו�
נחוצה כמות מי� מוגדרת של ארבעי� נחוצה כמות מי� מוגדרת של ארבעי� נחוצה כמות מי� מוגדרת של ארבעי� נחוצה כמות מי� מוגדרת של ארבעי� , , , , למשללמשללמשללמשל, , , , כדי לטהר את האד� מטומאהכדי לטהר את האד� מטומאהכדי לטהר את האד� מטומאהכדי לטהר את האד� מטומאה. . . . דלילהדלילהדלילהדלילה
        ). ). ). ). והוהוהוהווווכמות המי� במקכמות המי� במקכמות המי� במקכמות המי� במק((((סאה סאה סאה סאה 

ועל כ� טיהור ההילה ועל כ� טיהור ההילה ועל כ� טיהור ההילה ועל כ� טיהור ההילה , , , , ההילה המקיפה את הגו%ההילה המקיפה את הגו%ההילה המקיפה את הגו%ההילה המקיפה את הגו%, , , , יסוד המי� באד� מקביל לרובד החיהיסוד המי� באד� מקביל לרובד החיהיסוד המי� באד� מקביל לרובד החיהיסוד המי� באד� מקביל לרובד החיה
א� לאד� בעיה א� לאד� בעיה א� לאד� בעיה א� לאד� בעיה ": ": ": ": דומה בדומה ירפאדומה בדומה ירפאדומה בדומה ירפאדומה בדומה ירפא""""ה באותה נוסחה האומרת ה באותה נוסחה האומרת ה באותה נוסחה האומרת ה באותה נוסחה האומרת וווואמצעות מקואמצעות מקואמצעות מקואמצעות מקונעשה בנעשה בנעשה בנעשה ב

. . . . הוא לא יכול לרפא אותה באמצעות הגו% אלא רק באמצעות ההילההוא לא יכול לרפא אותה באמצעות הגו% אלא רק באמצעות ההילההוא לא יכול לרפא אותה באמצעות הגו% אלא רק באמצעות ההילההוא לא יכול לרפא אותה באמצעות הגו% אלא רק באמצעות ההילה, , , , מסוימת בהילהמסוימת בהילהמסוימת בהילהמסוימת בהילה
אלא רק אלא רק אלא רק אלא רק , , , , אנרגיה שלילית הנדבקת בהילתו של אד� אינה יכולה להשתחרראנרגיה שלילית הנדבקת בהילתו של אד� אינה יכולה להשתחרראנרגיה שלילית הנדבקת בהילתו של אד� אינה יכולה להשתחרראנרגיה שלילית הנדבקת בהילתו של אד� אינה יכולה להשתחרר, , , , לדוגמהלדוגמהלדוגמהלדוגמה

        . . . . טיהור ההילה עצמהטיהור ההילה עצמהטיהור ההילה עצמהטיהור ההילה עצמהבאמצעות עבודה פנימית והרחקת האנרגיה מההילה באמצעות באמצעות עבודה פנימית והרחקת האנרגיה מההילה באמצעות באמצעות עבודה פנימית והרחקת האנרגיה מההילה באמצעות באמצעות עבודה פנימית והרחקת האנרגיה מההילה באמצעות 
, , , , ללא העצמותללא העצמותללא העצמותללא העצמות. . . . יסוד המי� קשור בעצמות המעניקות לנו את יציבותנויסוד המי� קשור בעצמות המעניקות לנו את יציבותנויסוד המי� קשור בעצמות המעניקות לנו את יציבותנויסוד המי� קשור בעצמות המעניקות לנו את יציבותנו, , , , בהיבט הגופניבהיבט הגופניבהיבט הגופניבהיבט הגופני
בנוס% לכ� בנוס% לכ� בנוס% לכ� בנוס% לכ� . . . . להשתמש באיברי� השוני�להשתמש באיברי� השוני�להשתמש באיברי� השוני�להשתמש באיברי� השוני�, , , , לעמודלעמודלעמודלעמוד, , , , תה יכולת ללכתתה יכולת ללכתתה יכולת ללכתתה יכולת ללכתיייילאד� לא הילאד� לא הילאד� לא הילאד� לא הי
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בדומה להילה המעניקה לגו% הגנה בדומה להילה המעניקה לגו% הגנה בדומה להילה המעניקה לגו% הגנה בדומה להילה המעניקה לגו% הגנה , , , , ))))למשללמשללמשללמשל, , , , עצמות הגולגולתעצמות הגולגולתעצמות הגולגולתעצמות הגולגולת((((העצמות מהוות הגנה העצמות מהוות הגנה העצמות מהוות הגנה העצמות מהוות הגנה 
        . . . . רוחניתרוחניתרוחניתרוחנית

 ללא צור�  ללא צור�  ללא צור�  ללא צור� ----בעל עוצמה פנימית בעל עוצמה פנימית בעל עוצמה פנימית בעל עוצמה פנימית , , , , שקטשקטשקטשקט, , , , ומיננטי בו יהיה זור�ומיננטי בו יהיה זור�ומיננטי בו יהיה זור�ומיננטי בו יהיה זור�אד� שיסוד המי� דאד� שיסוד המי� דאד� שיסוד המי� דאד� שיסוד המי� ד
אד� שהסביבה אד� שהסביבה אד� שהסביבה אד� שהסביבה , , , , רגישרגישרגישרגיש, , , , איש שיחה נעי�איש שיחה נעי�איש שיחה נעי�איש שיחה נעי�, , , , קשובקשובקשובקשוב, , , , פשר�פשר�פשר�פשר�, , , , """"י�י�י�י�יייילא עושה ענלא עושה ענלא עושה ענלא עושה ענ"""", , , , להוכיח זאתלהוכיח זאתלהוכיח זאתלהוכיח זאת

        . . . . איש שלו� ואהבהאיש שלו� ואהבהאיש שלו� ואהבהאיש שלו� ואהבה, , , , קשובה לעצותיוקשובה לעצותיוקשובה לעצותיוקשובה לעצותיו
        
            
        
        ))))גזגזגזגז((((יסוד האתר יסוד האתר יסוד האתר יסוד האתר . . . . הההה
        ). ). ). ). ''''וווו', ', ', ', ש� בש� בש� בש� ב(((('' '' '' '' ואד יעלה מ� האר� והשקה את כל פני האדמהואד יעלה מ� האר� והשקה את כל פני האדמהואד יעלה מ� האר� והשקה את כל פני האדמהואד יעלה מ� האר� והשקה את כל פני האדמה""""

להגות מחשבות גבוהות להגות מחשבות גבוהות להגות מחשבות גבוהות להגות מחשבות גבוהות , , , , שמאפשר לעלות למימד הרוחני הגבוהשמאפשר לעלות למימד הרוחני הגבוהשמאפשר לעלות למימד הרוחני הגבוהשמאפשר לעלות למימד הרוחני הגבוהיסוד האתר הוא זה יסוד האתר הוא זה יסוד האתר הוא זה יסוד האתר הוא זה 
הוא הוא הוא הוא . . . . להביט מלמעלה על הדברי�להביט מלמעלה על הדברי�להביט מלמעלה על הדברי�להביט מלמעלה על הדברי�, , , , להתעלות מעל מימד החומר והקושילהתעלות מעל מימד החומר והקושילהתעלות מעל מימד החומר והקושילהתעלות מעל מימד החומר והקושי, , , , ואציליותואציליותואציליותואציליות

: : : : יסוד האתר הוא היסוד הנשמתי המחובר אל איכויות הכתריסוד האתר הוא היסוד הנשמתי המחובר אל איכויות הכתריסוד האתר הוא היסוד הנשמתי המחובר אל איכויות הכתריסוד האתר הוא היסוד הנשמתי המחובר אל איכויות הכתר. . . . יתיתיתיתההההבחינת הנפש האלובחינת הנפש האלובחינת הנפש האלובחינת הנפש האלו
� יסוד זה � יסוד זה � יסוד זה � יסוד זה  כ כ כ כ----ובדומה לגז שהוא חסר ריח וצורה ובדומה לגז שהוא חסר ריח וצורה ובדומה לגז שהוא חסר ריח וצורה ובדומה לגז שהוא חסר ריח וצורה , , , , ))))רררר""""אתאתאתאת((((התענוג והרצו� התענוג והרצו� התענוג והרצו� התענוג והרצו� , , , , האמונההאמונההאמונההאמונה

אד� העסוק בחומריות ומטרתו אד� העסוק בחומריות ומטרתו אד� העסוק בחומריות ומטרתו אד� העסוק בחומריות ומטרתו . . . . עשוי להיות בלתי נראה ובלתי נתפש במימד הגשמיעשוי להיות בלתי נראה ובלתי נתפש במימד הגשמיעשוי להיות בלתי נראה ובלתי נתפש במימד הגשמיעשוי להיות בלתי נראה ובלתי נתפש במימד הגשמי
        . . . . אינו רואה את היסוד הרוחני והעדי� הזהאינו רואה את היסוד הרוחני והעדי� הזהאינו רואה את היסוד הרוחני והעדי� הזהאינו רואה את היסוד הרוחני והעדי� הזה, , , , בחומרבחומרבחומרבחומר

שכ� כפי שהוא יכול לתעל לאד� שכ� כפי שהוא יכול לתעל לאד� שכ� כפי שהוא יכול לתעל לאד� שכ� כפי שהוא יכול לתעל לאד� , , , , יסוד האתר עלול להיות הרסני מאדיסוד האתר עלול להיות הרסני מאדיסוד האתר עלול להיות הרסני מאדיסוד האתר עלול להיות הרסני מאד, , , , מצד אחרמצד אחרמצד אחרמצד אחר
כאורה כאורה כאורה כאורה  כ� הוא יכול למשו� את האד� אל הדמיונות שה� ל כ� הוא יכול למשו� את האד� אל הדמיונות שה� ל כ� הוא יכול למשו� את האד� אל הדמיונות שה� ל כ� הוא יכול למשו� את האד� אל הדמיונות שה� ל----מחשבות אציליות מחשבות אציליות מחשבות אציליות מחשבות אציליות 

        . . . . מחשבות אציליות אול� אי� בה� ממשמחשבות אציליות אול� אי� בה� ממשמחשבות אציליות אול� אי� בה� ממשמחשבות אציליות אול� אי� בה� ממש
זהו יסוד זהו יסוד זהו יסוד זהו יסוד . . . . ההילה המגנה על איזור הנשמהההילה המגנה על איזור הנשמהההילה המגנה על איזור הנשמהההילה המגנה על איזור הנשמה, , , , יסוד האתר מקביל לרובד היחידה בגו%יסוד האתר מקביל לרובד היחידה בגו%יסוד האתר מקביל לרובד היחידה בגו%יסוד האתר מקביל לרובד היחידה בגו%

כל עוד שיסוד כל עוד שיסוד כל עוד שיסוד כל עוד שיסוד . . . .  תחילתו באר� וסופו בשמי� תחילתו באר� וסופו בשמי� תחילתו באר� וסופו בשמי� תחילתו באר� וסופו בשמי�----האתר האתר האתר האתר . . . . מושגמושגמושגמושג----גבוה מאד וכמעט בלתיגבוה מאד וכמעט בלתיגבוה מאד וכמעט בלתיגבוה מאד וכמעט בלתי
אי� חשש שיגביה עו% מאחר שהוא מקושר אל אי� חשש שיגביה עו% מאחר שהוא מקושר אל אי� חשש שיגביה עו% מאחר שהוא מקושר אל אי� חשש שיגביה עו% מאחר שהוא מקושר אל , , , , אל האדמהאל האדמהאל האדמהאל האדמה, , , , זה מתקשר אל הבסיסזה מתקשר אל הבסיסזה מתקשר אל הבסיסזה מתקשר אל הבסיס

ועל כ� חשוב לחזק את יחסי הגומלי� בי� יסוד זה שהוא המופשט ועל כ� חשוב לחזק את יחסי הגומלי� בי� יסוד זה שהוא המופשט ועל כ� חשוב לחזק את יחסי הגומלי� בי� יסוד זה שהוא המופשט ועל כ� חשוב לחזק את יחסי הגומלי� בי� יסוד זה שהוא המופשט , , , , והיסודוהיסודוהיסודוהיסודהבסיס הבסיס הבסיס הבסיס 
יסוד האתר שוא% אל התענוגות הרוחניי� יסוד האתר שוא% אל התענוגות הרוחניי� יסוד האתר שוא% אל התענוגות הרוחניי� יסוד האתר שוא% אל התענוגות הרוחניי� . . . . מכול� ויסוד העפר שהוא הגשמי מכול�מכול� ויסוד העפר שהוא הגשמי מכול�מכול� ויסוד העפר שהוא הגשמי מכול�מכול� ויסוד העפר שהוא הגשמי מכול�

שכרו של האד� יבוא שכרו של האד� יבוא שכרו של האד� יבוא שכרו של האד� יבוא " " " " רגליי� על הקרקערגליי� על הקרקערגליי� על הקרקערגליי� על הקרקע""""אול� ללא אול� ללא אול� ללא אול� ללא , , , , והחומר אינו מעסיק אותווהחומר אינו מעסיק אותווהחומר אינו מעסיק אותווהחומר אינו מעסיק אותו
ציא מ� הכוח אל הפועל כל ציא מ� הכוח אל הפועל כל ציא מ� הכוח אל הפועל כל ציא מ� הכוח אל הפועל כל בהפסדו והוא יחיה בעול� לא מאוז� וממילא לא יצליח להובהפסדו והוא יחיה בעול� לא מאוז� וממילא לא יצליח להובהפסדו והוא יחיה בעול� לא מאוז� וממילא לא יצליח להובהפסדו והוא יחיה בעול� לא מאוז� וממילא לא יצליח להו

        . . . . במחשבתובמחשבתובמחשבתובמחשבתו, , , , שנעשה במוחושנעשה במוחושנעשה במוחושנעשה במוחו
מתפעל מ� הבריאה מתפעל מ� הבריאה מתפעל מ� הבריאה מתפעל מ� הבריאה , , , , אד� שיסוד האתר דומיננטי בו הוא זה ההול� וראשו בשמי�אד� שיסוד האתר דומיננטי בו הוא זה ההול� וראשו בשמי�אד� שיסוד האתר דומיננטי בו הוא זה ההול� וראשו בשמי�אד� שיסוד האתר דומיננטי בו הוא זה ההול� וראשו בשמי�

יסוד זה יסוד זה יסוד זה יסוד זה , , , , בילדי�בילדי�בילדי�בילדי�. . . .  ג� הפשוט ביותר ג� הפשוט ביותר ג� הפשוט ביותר ג� הפשוט ביותר----ית בכל דבר ית בכל דבר ית בכל דבר ית בכל דבר ההההועשוי לראות את המחשבה האלוועשוי לראות את המחשבה האלוועשוי לראות את המחשבה האלוועשוי לראות את המחשבה האלו
 אד�  אד�  אד�  אד� ....מבוגרי� וע� בורא עול�מבוגרי� וע� בורא עול�מבוגרי� וע� בורא עול�מבוגרי� וע� בורא עול�, , , , פרחי�פרחי�פרחי�פרחי�, , , , בשיחה ע� חפצי�בשיחה ע� חפצי�בשיחה ע� חפצי�בשיחה ע� חפצי�, , , , עשוי להתבטא בהתבודדותעשוי להתבטא בהתבודדותעשוי להתבטא בהתבודדותעשוי להתבטא בהתבודדות

ּּשמושמושמושמו את את את את , , , , מודעמודעמודעמודע----מנסה להבי� את הלאמנסה להבי� את הלאמנסה להבי� את הלאמנסה להבי� את הלא, , , , ידי יסוד האתר שוא% לעולמות עליוני�ידי יסוד האתר שוא% לעולמות עליוני�ידי יסוד האתר שוא% לעולמות עליוני�ידי יסוד האתר שוא% לעולמות עליוני�----נע עלנע עלנע עלנע עלּּ
הוא עלול הוא עלול הוא עלול הוא עלול . . . . ומנותק כאשר אינו באיזו�ומנותק כאשר אינו באיזו�ומנותק כאשר אינו באיזו�ומנותק כאשר אינו באיזו�" " " " מרח%מרח%מרח%מרח%""""ועלול להיות ועלול להיות ועלול להיות ועלול להיות , , , , הנסתר והנעל� בבריאההנסתר והנעל� בבריאההנסתר והנעל� בבריאההנסתר והנעל� בבריאה

, , , , כאמורכאמורכאמורכאמור. . . . ולחיות בעול� שאיננו קשור למציאותולחיות בעול� שאיננו קשור למציאותולחיות בעול� שאיננו קשור למציאותולחיות בעול� שאיננו קשור למציאות, , , , סיפורי� והמצאותסיפורי� והמצאותסיפורי� והמצאותסיפורי� והמצאות, , , , לשקוע בדמיונותלשקוע בדמיונותלשקוע בדמיונותלשקוע בדמיונות
אבל כאשר הדבר אבל כאשר הדבר אבל כאשר הדבר אבל כאשר הדבר , , , , נכו� וכשיש בסיס המחובר לאדמהנכו� וכשיש בסיס המחובר לאדמהנכו� וכשיש בסיס המחובר לאדמהנכו� וכשיש בסיס המחובר לאדמההוא דבר מצוי� במינו� ההוא דבר מצוי� במינו� ההוא דבר מצוי� במינו� ההוא דבר מצוי� במינו� ה" " " " ריחו%ריחו%ריחו%ריחו%""""

 תיווצר חסימה בזרימת  תיווצר חסימה בזרימת  תיווצר חסימה בזרימת  תיווצר חסימה בזרימת ----הופ� לבריחה מחיי היומיו� וכאשר הנפש לא מבוססת הופ� לבריחה מחיי היומיו� וכאשר הנפש לא מבוססת הופ� לבריחה מחיי היומיו� וכאשר הנפש לא מבוססת הופ� לבריחה מחיי היומיו� וכאשר הנפש לא מבוססת 
        ....האנרגיההאנרגיההאנרגיההאנרגיה
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        בתהלי� הטיפוליבתהלי� הטיפוליבתהלי� הטיפוליבתהלי� הטיפולי) ) ) ) Wu Xing((((חמשת האלמנטי� חמשת האלמנטי� חמשת האלמנטי� חמשת האלמנטי� 

木木木木ע� ע� ע� ע� ::::        

ויוצר ויוצר ויוצר ויוצר , , , , המטפל משלב אינטואיציה וידעהמטפל משלב אינטואיציה וידעהמטפל משלב אינטואיציה וידעהמטפל משלב אינטואיציה וידע. . . . זהו שלב של גילוי הדדיזהו שלב של גילוי הדדיזהו שלב של גילוי הדדיזהו שלב של גילוי הדדי. . . .  הטיפול הטיפול הטיפול הטיפולתחילתתחילתתחילתתחילת
כשהוא מתחשב בתלונות קצרות הטווח ובראייה הכוללת יותר של כשהוא מתחשב בתלונות קצרות הטווח ובראייה הכוללת יותר של כשהוא מתחשב בתלונות קצרות הטווח ובראייה הכוללת יותר של כשהוא מתחשב בתלונות קצרות הטווח ובראייה הכוללת יותר של , , , , אסטרטגיה טיפוליתאסטרטגיה טיפוליתאסטרטגיה טיפוליתאסטרטגיה טיפולית

המטופל והמטפל ג� יחד צריכי� לגלות גמישות ולהתאי� את עצמ� המטופל והמטפל ג� יחד צריכי� לגלות גמישות ולהתאי� את עצמ� המטופל והמטפל ג� יחד צריכי� לגלות גמישות ולהתאי� את עצמ� המטופל והמטפל ג� יחד צריכי� לגלות גמישות ולהתאי� את עצמ� . . . . מצב המטופלמצב המטופלמצב המטופלמצב המטופל
 באמונו של המטופל כדי שיוריד  באמונו של המטופל כדי שיוריד  באמונו של המטופל כדי שיוריד  באמונו של המטופל כדי שיוריד תתתתהמטפל צרי� לזכוהמטפל צרי� לזכוהמטפל צרי� לזכוהמטפל צרי� לזכו). ). ). ). תכונה שמקורה במי�תכונה שמקורה במי�תכונה שמקורה במי�תכונה שמקורה במי�((((זה לזה זה לזה זה לזה זה לזה 

�י� המטפל י� המטפל י� המטפל י� המטפל הטיפול יכול להיתקע א� נוצרת התנגדות בהטיפול יכול להיתקע א� נוצרת התנגדות בהטיפול יכול להיתקע א� נוצרת התנגדות בהטיפול יכול להיתקע א� נוצרת התנגדות ב. . . . את ההגנות שלו ויתרכ�את ההגנות שלו ויתרכ�את ההגנות שלו ויתרכ�את ההגנות שלו ויתרכ
בשלב הע� עשויי� להתפר� בשלב הע� עשויי� להתפר� בשלב הע� עשויי� להתפר� בשלב הע� עשויי� להתפר� .  .  .  .  ''''ניסיונות השלטות הדדיי� וכוניסיונות השלטות הדדיי� וכוניסיונות השלטות הדדיי� וכוניסיונות השלטות הדדיי� וכו, , , , מאבקי כוחותמאבקי כוחותמאבקי כוחותמאבקי כוחות, , , , למטופללמטופללמטופללמטופל

משבר משבר משבר משבר ((((דווקא כשנראה שהטיפול מתקד� בצורה הנכונה דווקא כשנראה שהטיפול מתקד� בצורה הנכונה דווקא כשנראה שהטיפול מתקד� בצורה הנכונה דווקא כשנראה שהטיפול מתקד� בצורה הנכונה , , , , במפתיע סימפטומי� שוני�במפתיע סימפטומי� שוני�במפתיע סימפטומי� שוני�במפתיע סימפטומי� שוני�
בתחושת בתחושת בתחושת בתחושת , , , , שלב הע� של הטיפול מאופיי� ביצירתיות רבהשלב הע� של הטיפול מאופיי� ביצירתיות רבהשלב הע� של הטיפול מאופיי� ביצירתיות רבהשלב הע� של הטיפול מאופיי� ביצירתיות רבה, , , , במיטבובמיטבובמיטבובמיטבו) ) ) ) ק�ק�ק�ק�תגובת מנתגובת מנתגובת מנתגובת מנ////ריפויריפויריפויריפוי

        .... במצבו של המטופל במצבו של המטופל במצבו של המטופל במצבו של המטופלחופש הדדית ובהתקדמות משמעותיתחופש הדדית ובהתקדמות משמעותיתחופש הדדית ובהתקדמות משמעותיתחופש הדדית ובהתקדמות משמעותית

火火火火אש אש אש אש ::::        

בשלב הזה בשלב הזה בשלב הזה בשלב הזה . . . . שמהווה לרוב עדיי� את תחילתו של הטיפולשמהווה לרוב עדיי� את תחילתו של הטיפולשמהווה לרוב עדיי� את תחילתו של הטיפולשמהווה לרוב עדיי� את תחילתו של הטיפול, , , ,  שיא התהלי� הטיפולי שיא התהלי� הטיפולי שיא התהלי� הטיפולי שיא התהלי� הטיפוליזהוזהוזהוזהו
        ::::עשויי� להתרחש מספר מצבי� השייכי� לאשעשויי� להתרחש מספר מצבי� השייכי� לאשעשויי� להתרחש מספר מצבי� השייכי� לאשעשויי� להתרחש מספר מצבי� השייכי� לאש

שביעות רצו� ומוטיבציה רבה שביעות רצו� ומוטיבציה רבה שביעות רצו� ומוטיבציה רבה שביעות רצו� ומוטיבציה רבה . . . .  המטפל וג� המטופל מגלי� התלהבות מהטיפול המטפל וג� המטופל מגלי� התלהבות מהטיפול המטפל וג� המטופל מגלי� התלהבות מהטיפול המטפל וג� המטופל מגלי� התלהבות מהטיפולג�ג�ג�ג�
, , , , טריפ למטפלטריפ למטפלטריפ למטפלטריפ למטפל----וק ואגווק ואגווק ואגווק ואגובעשייה הטיפולית הסימפטו� העיקרי נפתר ומעורר תחושת סיפבעשייה הטיפולית הסימפטו� העיקרי נפתר ומעורר תחושת סיפבעשייה הטיפולית הסימפטו� העיקרי נפתר ומעורר תחושת סיפבעשייה הטיפולית הסימפטו� העיקרי נפתר ומעורר תחושת סיפ

הטיפול יכול להיתקע א� אנרגיית האש הטיפול יכול להיתקע א� אנרגיית האש הטיפול יכול להיתקע א� אנרגיית האש הטיפול יכול להיתקע א� אנרגיית האש . . . . הערצה מצד המטופלהערצה מצד המטופלהערצה מצד המטופלהערצה מצד המטופל////ותחושת הערכהותחושת הערכהותחושת הערכהותחושת הערכה
מטופל יהפכו מטופל יהפכו מטופל יהפכו מטופל יהפכו ---- המטפל המטפל המטפל המטפלויחסיויחסיויחסיויחסיתמוסס את הגבולות החיוניי� להמש� דינאמיקה טיפולית תמוסס את הגבולות החיוניי� להמש� דינאמיקה טיפולית תמוסס את הגבולות החיוניי� להמש� דינאמיקה טיפולית תמוסס את הגבולות החיוניי� להמש� דינאמיקה טיפולית 

        ....זוזוזוזו////זו בזהזו בזהזו בזהזו בזה////ת להתאהב זהת להתאהב זהת להתאהב זהת להתאהב זה////ת או המטופלת או המטופלת או המטופלת או המטופל////בשלב זה עשויי� ג� המטפלבשלב זה עשויי� ג� המטפלבשלב זה עשויי� ג� המטפלבשלב זה עשויי� ג� המטפל. . . . ליחסי רעותליחסי רעותליחסי רעותליחסי רעות

土土土土אדמה אדמה אדמה אדמה ::::        

ההתלהבות המוטיבציה ההתלהבות המוטיבציה ההתלהבות המוטיבציה ההתלהבות המוטיבציה . . . .  העיקרי של התהלי� הטיפולי העיקרי של התהלי� הטיפולי העיקרי של התהלי� הטיפולי העיקרי של התהלי� הטיפולי רבות זהו חלקו רבות זהו חלקו רבות זהו חלקו רבות זהו חלקופעמי�פעמי�פעמי�פעמי�
זוהי תקופת זוהי תקופת זוהי תקופת זוהי תקופת . . . . מתחילי� לשכו�מתחילי� לשכו�מתחילי� לשכו�מתחילי� לשכו�, , , , שהיוו חלק טבעי משלב הע� ובמיוחד האששהיוו חלק טבעי משלב הע� ובמיוחד האששהיוו חלק טבעי משלב הע� ובמיוחד האששהיוו חלק טבעי משלב הע� ובמיוחד האש, , , , והיצירתיותוהיצירתיותוהיצירתיותוהיצירתיות

השגרה בה נכנס התהלי� הטיפולי לשלב מתו� ויציב של התמקדות בתלונות הכרוניות השגרה בה נכנס התהלי� הטיפולי לשלב מתו� ויציב של התמקדות בתלונות הכרוניות השגרה בה נכנס התהלי� הטיפולי לשלב מתו� ויציב של התמקדות בתלונות הכרוניות השגרה בה נכנס התהלי� הטיפולי לשלב מתו� ויציב של התמקדות בתלונות הכרוניות 
מהנפשות מהנפשות מהנפשות מהנפשות  להיתקע א� מישהו  להיתקע א� מישהו  להיתקע א� מישהו  להיתקע א� מישהו ולולולולבשלב הזה הטיפול יכבשלב הזה הטיפול יכבשלב הזה הטיפול יכבשלב הזה הטיפול יכ. . . . והמתונות יותר של המטופלוהמתונות יותר של המטופלוהמתונות יותר של המטופלוהמתונות יותר של המטופל
או לאבד את המוטיבציה שלו ברמה שפוגעת באיכות או לאבד את המוטיבציה שלו ברמה שפוגעת באיכות או לאבד את המוטיבציה שלו ברמה שפוגעת באיכות או לאבד את המוטיבציה שלו ברמה שפוגעת באיכות , , , , הפועלות מתחיל להשתעמ�הפועלות מתחיל להשתעמ�הפועלות מתחיל להשתעמ�הפועלות מתחיל להשתעמ�

, , , , ושהתהלי� הטיפולי נתקעושהתהלי� הטיפולי נתקעושהתהלי� הטיפולי נתקעושהתהלי� הטיפולי נתקע, , , , המטופל יכול לחוש צור� להתרחק מעט מהמטפלהמטופל יכול לחוש צור� להתרחק מעט מהמטפלהמטופל יכול לחוש צור� להתרחק מעט מהמטפלהמטופל יכול לחוש צור� להתרחק מעט מהמטפל. . . . הטיפולהטיפולהטיפולהטיפול
שלב האדמה של הטיפול מתמקד בהיבט חשוב מאוד של שלב האדמה של הטיפול מתמקד בהיבט חשוב מאוד של שלב האדמה של הטיפול מתמקד בהיבט חשוב מאוד של שלב האדמה של הטיפול מתמקד בהיבט חשוב מאוד של , , , , במיטבובמיטבובמיטבובמיטבו. . . . איבד גובהאיבד גובהאיבד גובהאיבד גובה, , , , נחס�נחס�נחס�נחס�
א� בשלבי הטיפול הקודמי� עבר א� בשלבי הטיפול הקודמי� עבר א� בשלבי הטיפול הקודמי� עבר א� בשלבי הטיפול הקודמי� עבר . . . . פולפולפולפול המטופל ניזו� מהטי המטופל ניזו� מהטי המטופל ניזו� מהטי המטופל ניזו� מהטיההההזוהי תקופת בזוהי תקופת בזוהי תקופת בזוהי תקופת ב. . . . הטיפולהטיפולהטיפולהטיפול

 תקופה  תקופה  תקופה  תקופה ––––המטופל שינויי� במהותו באמצעות התנועה של הע� והלהט של האש המטופל שינויי� במהותו באמצעות התנועה של הע� והלהט של האש המטופל שינויי� במהותו באמצעות התנועה של הע� והלהט של האש המטופל שינויי� במהותו באמצעות התנועה של הע� והלהט של האש 

הזמ� לקבל את מה שהוא זקוק הזמ� לקבל את מה שהוא זקוק הזמ� לקבל את מה שהוא זקוק הזמ� לקבל את מה שהוא זקוק , , , ,  כעת מגיעה המנוחה והנחלה כעת מגיעה המנוחה והנחלה כעת מגיעה המנוחה והנחלה כעת מגיעה המנוחה והנחלה––––דרמטית של הטיפול דרמטית של הטיפול דרמטית של הטיפול דרמטית של הטיפול 
    מי�מי�מי�מי�כמו שאלמנט האדמה נתפס לפעכמו שאלמנט האדמה נתפס לפעכמו שאלמנט האדמה נתפס לפעכמו שאלמנט האדמה נתפס לפע, , , , זהו לב הטיפולזהו לב הטיפולזהו לב הטיפולזהו לב הטיפול. . . . הגנההגנההגנההגנה, , , , חיבוקחיבוקחיבוקחיבוק, , , , יציבותיציבותיציבותיציבות, , , , כחכחכחכח: : : : לולולולו

        .... האלמנטי� הנוספי� האלמנטי� הנוספי� האלמנטי� הנוספי� האלמנטי� הנוספי�4444 קיומ� של  קיומ� של  קיומ� של  קיומ� של כמרכז המאפשר אתכמרכז המאפשר אתכמרכז המאפשר אתכמרכז המאפשר את

金金金金מתכת מתכת מתכת מתכת ::::        

, , , , מצבו של המטופל התייצבמצבו של המטופל התייצבמצבו של המטופל התייצבמצבו של המטופל התייצב. . . .  המתכת מציי� את קיצו של התהלי� הטיפולי המתכת מציי� את קיצו של התהלי� הטיפולי המתכת מציי� את קיצו של התהלי� הטיפולי המתכת מציי� את קיצו של התהלי� הטיפולישלבשלבשלבשלב
הצור� בטיפול הצור� בטיפול הצור� בטיפול הצור� בטיפול . . . . ויש הרבה פחות מה לעשותויש הרבה פחות מה לעשותויש הרבה פחות מה לעשותויש הרבה פחות מה לעשות, , , , תלונותיו נשרו מעליו כעלי שלכתתלונותיו נשרו מעליו כעלי שלכתתלונותיו נשרו מעליו כעלי שלכתתלונותיו נשרו מעליו כעלי שלכת

זמ� לומר זמ� לומר זמ� לומר זמ� לומר , , , ,  סגירת מעגל סגירת מעגל סגירת מעגל סגירת מעגל––––זהו שלב טבעי ומבור� של הטיפול זהו שלב טבעי ומבור� של הטיפול זהו שלב טבעי ומבור� של הטיפול זהו שלב טבעי ומבור� של הטיפול . . . . מצטמצ�מצטמצ�מצטמצ�מצטמצ�, , , , מצטמקמצטמקמצטמקמצטמק
המטופל המטופל המטופל המטופל , , , ,  מהשני� מהשני� מהשני� מהשני�הוהוהוהוהטיפול יכול להיתקע בשלב הזה א� למישהטיפול יכול להיתקע בשלב הזה א� למישהטיפול יכול להיתקע בשלב הזה א� למישהטיפול יכול להיתקע בשלב הזה א� למיש. . . . ההההשלו� ולהמשי� הלאשלו� ולהמשי� הלאשלו� ולהמשי� הלאשלו� ולהמשי� הלא

המטופל יתקל בקושי זה א� המטופל יתקל בקושי זה א� המטופל יתקל בקושי זה א� המטופל יתקל בקושי זה א� .  .  .  .  להשתחרר או לשחררלהשתחרר או לשחררלהשתחרר או לשחררלהשתחרר או לשחרר, , , , יש קושי להיפרדיש קושי להיפרדיש קושי להיפרדיש קושי להיפרד, , , , או המטפלאו המטפלאו המטפלאו המטפל
, , , , תחושה שלא יוכל לתפקד כראוי בלעדיותחושה שלא יוכל לתפקד כראוי בלעדיותחושה שלא יוכל לתפקד כראוי בלעדיותחושה שלא יוכל לתפקד כראוי בלעדיו, , , , פיתח תחושת תלות והיזקקות במטפלפיתח תחושת תלות והיזקקות במטפלפיתח תחושת תלות והיזקקות במטפלפיתח תחושת תלות והיזקקות במטפל

 יותר  יותר  יותר  יותר היא במטפל שבצורה מודעתהיא במטפל שבצורה מודעתהיא במטפל שבצורה מודעתהיא במטפל שבצורה מודעת' ' ' ' אשמהאשמהאשמהאשמה''''פעמי� רבות הפעמי� רבות הפעמי� רבות הפעמי� רבות ה. . . . תחושה מאיימת של אובד�תחושה מאיימת של אובד�תחושה מאיימת של אובד�תחושה מאיימת של אובד�
הא� עשה זאת מתו� צור� להישאר הא� עשה זאת מתו� צור� להישאר הא� עשה זאת מתו� צור� להישאר הא� עשה זאת מתו� צור� להישאר . . . . או מודעת פחות יצר  ועודד את דפוס התלותאו מודעת פחות יצר  ועודד את דפוס התלותאו מודעת פחות יצר  ועודד את דפוס התלותאו מודעת פחות יצר  ועודד את דפוס התלות

----כס%כס%כס%כס%... (... (... (... (מחושבי� וחומריי�מחושבי� וחומריי�מחושבי� וחומריי�מחושבי� וחומריי�, , , , או ששיקוליו קרי� יותראו ששיקוליו קרי� יותראו ששיקוליו קרי� יותראו ששיקוליו קרי� יותר? ? ? ? ))))אדמהאדמהאדמהאדמה((((חשוב בעיניי מישהו חשוב בעיניי מישהו חשוב בעיניי מישהו חשוב בעיניי מישהו 
המטפל המטפל המטפל המטפל : : : : שלב המתכת הוא הרגע לאסו% את פירות העמל המשות%שלב המתכת הוא הרגע לאסו% את פירות העמל המשות%שלב המתכת הוא הרגע לאסו% את פירות העמל המשות%שלב המתכת הוא הרגע לאסו% את פירות העמל המשות%, , , , במיטבובמיטבובמיטבובמיטבו). ). ). ). מתכתמתכתמתכתמתכת

סיונו כדי לזקק עוד יותר את יכולתו סיונו כדי לזקק עוד יותר את יכולתו סיונו כדי לזקק עוד יותר את יכולתו סיונו כדי לזקק עוד יותר את יכולתו והעשיר את נוהעשיר את נוהעשיר את נוהעשיר את נ, , , , עזר לאד� נוס% על פני האדמהעזר לאד� נוס% על פני האדמהעזר לאד� נוס% על פני האדמהעזר לאד� נוס% על פני האדמה
המטופל התנסה ביצירת קשר המטופל התנסה ביצירת קשר המטופל התנסה ביצירת קשר המטופל התנסה ביצירת קשר . . . . הוא נפרד ומפנה מקו� למטופל הבאהוא נפרד ומפנה מקו� למטופל הבאהוא נפרד ומפנה מקו� למטופל הבאהוא נפרד ומפנה מקו� למטופל הבא. . . . איתאיתאיתאיתהרפוהרפוהרפוהרפו

        ....אחרי שהבי� את הלקח שהסיקאחרי שהבי� את הלקח שהסיקאחרי שהבי� את הלקח שהסיקאחרי שהבי� את הלקח שהסיק, , , , כשהוא מאוז� יותר וחכ� יותרכשהוא מאוז� יותר וחכ� יותרכשהוא מאוז� יותר וחכ� יותרכשהוא מאוז� יותר וחכ� יותר, , , , וכעתוכעתוכעתוכעת, , , , מעשירמעשירמעשירמעשיר
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        יחסי הגומלי� בי� חמשת האלמנטי�יחסי הגומלי� בי� חמשת האלמנטי�יחסי הגומלי� בי� חמשת האלמנטי�יחסי הגומלי� בי� חמשת האלמנטי�
כה ובקרה כה ובקרה כה ובקרה כה ובקרה ה� פועלי� בעזרת כוחות תמיה� פועלי� בעזרת כוחות תמיה� פועלי� בעזרת כוחות תמיה� פועלי� בעזרת כוחות תמי. . . . חמשת האלמנטי� אינ� מצבי� קבועי�חמשת האלמנטי� אינ� מצבי� קבועי�חמשת האלמנטי� אינ� מצבי� קבועי�חמשת האלמנטי� אינ� מצבי� קבועי�

        . . . . בכדי לווסת האחד את השניבכדי לווסת האחד את השניבכדי לווסת האחד את השניבכדי לווסת האחד את השני, , , , הדדיי�הדדיי�הדדיי�הדדיי�
פועלי� ג� חמשת האלמנטי� על פי חוקי� קבועי� של פועלי� ג� חמשת האלמנטי� על פי חוקי� קבועי� של פועלי� ג� חמשת האלמנטי� על פי חוקי� קבועי� של פועלי� ג� חמשת האלמנטי� על פי חוקי� קבועי� של , , , , כמו כל המאורעות בטבעכמו כל המאורעות בטבעכמו כל המאורעות בטבעכמו כל המאורעות בטבע
זרימה זו מתקיימת עקב שאיפתו הקבועה של הטבע להגיע זרימה זו מתקיימת עקב שאיפתו הקבועה של הטבע להגיע זרימה זו מתקיימת עקב שאיפתו הקבועה של הטבע להגיע זרימה זו מתקיימת עקב שאיפתו הקבועה של הטבע להגיע . . . . זרימת כוחות בי� ריכוזי�זרימת כוחות בי� ריכוזי�זרימת כוחות בי� ריכוזי�זרימת כוחות בי� ריכוזי�

    . . . . לעומת שאיפת� המתמדת של פרטיו לשמור על אפיונ� הייחודילעומת שאיפת� המתמדת של פרטיו לשמור על אפיונ� הייחודילעומת שאיפת� המתמדת של פרטיו לשמור על אפיונ� הייחודילעומת שאיפת� המתמדת של פרטיו לשמור על אפיונ� הייחודי, , , , לאיזו� מצד אחדלאיזו� מצד אחדלאיזו� מצד אחדלאיזו� מצד אחד
, , , , ג� המעבר מקי� לסתיוג� המעבר מקי� לסתיוג� המעבר מקי� לסתיוג� המעבר מקי� לסתיו. . . . זהו חוק טבעזהו חוק טבעזהו חוק טבעזהו חוק טבע. . . . מי� יזרמו ממקו� גבוה למקו� נמו�מי� יזרמו ממקו� גבוה למקו� נמו�מי� יזרמו ממקו� גבוה למקו� נמו�מי� יזרמו ממקו� גבוה למקו� נמו�, , , , לדוגמאלדוגמאלדוגמאלדוגמא

אי� לנו ספק כי איכות החור% תקבע את זו של אי� לנו ספק כי איכות החור% תקבע את זו של אי� לנו ספק כי איכות החור% תקבע את זו של אי� לנו ספק כי איכות החור% תקבע את זו של , , , , כמו כ�כמו כ�כמו כ�כמו כ�. . . . ודאי מ� הסת�ודאי מ� הסת�ודאי מ� הסת�ודאי מ� הסת�, , , , ומסתיו לחור%ומסתיו לחור%ומסתיו לחור%ומסתיו לחור%
ומאגרי מי� ומאגרי מי� ומאגרי מי� ומאגרי מי� , , , , חור% גשו� מאוד יגרור אחריו פריחה אדירה ורבת עוצמה באביבחור% גשו� מאוד יגרור אחריו פריחה אדירה ורבת עוצמה באביבחור% גשו� מאוד יגרור אחריו פריחה אדירה ורבת עוצמה באביבחור% גשו� מאוד יגרור אחריו פריחה אדירה ורבת עוצמה באביב. . . . הקי�הקי�הקי�הקי�

וקי� קשה וקי� קשה וקי� קשה וקי� קשה , , , , """"פושרפושרפושרפושר""""עלול ליצור אביב עלול ליצור אביב עלול ליצור אביב עלול ליצור אביב , , , , עומת זאתעומת זאתעומת זאתעומת זאתלללל" " " " יבשיבשיבשיבש""""חור% חור% חור% חור% . . . . מלאי� לקראת הקי�מלאי� לקראת הקי�מלאי� לקראת הקי�מלאי� לקראת הקי�
, , , , נראה בעליל שאי אפשר לנתק שו� גור�נראה בעליל שאי אפשר לנתק שו� גור�נראה בעליל שאי אפשר לנתק שו� גור�נראה בעליל שאי אפשר לנתק שו� גור�. . . . ביותר ליצורי� הזקוקי� למי� לש� מחיהביותר ליצורי� הזקוקי� למי� לש� מחיהביותר ליצורי� הזקוקי� למי� לש� מחיהביותר ליצורי� הזקוקי� למי� לש� מחיה

מבלי לבדוק ממה הוא מושפע ועל מה מבלי לבדוק ממה הוא מושפע ועל מה מבלי לבדוק ממה הוא מושפע ועל מה מבלי לבדוק ממה הוא מושפע ועל מה , , , , ולבחו� אותו באופ� מעמיקולבחו� אותו באופ� מעמיקולבחו� אותו באופ� מעמיקולבחו� אותו באופ� מעמיק, , , , במיקרו או במאקרובמיקרו או במאקרובמיקרו או במאקרובמיקרו או במאקרו
        . . . . הוא משפיעהוא משפיעהוא משפיעהוא משפיע

, , , , גומלי� הפועלי� ביניה�גומלי� הפועלי� ביניה�גומלי� הפועלי� ביניה�גומלי� הפועלי� ביניה�ונתבונ� על יחסי הונתבונ� על יחסי הונתבונ� על יחסי הונתבונ� על יחסי ה, , , , א� נתייחס באופ� דומה לחמשת האלמנטי�א� נתייחס באופ� דומה לחמשת האלמנטי�א� נתייחס באופ� דומה לחמשת האלמנטי�א� נתייחס באופ� דומה לחמשת האלמנטי�
. . . . לכל אחד מארבעת האלמנטי� האחרי�לכל אחד מארבעת האלמנטי� האחרי�לכל אחד מארבעת האלמנטי� האחרי�לכל אחד מארבעת האלמנטי� האחרי�, , , , באופ� זה או אחרבאופ� זה או אחרבאופ� זה או אחרבאופ� זה או אחר, , , , נמצא שכל אלמנט קשורנמצא שכל אלמנט קשורנמצא שכל אלמנט קשורנמצא שכל אלמנט קשור

        . . . . בולטות במיוחד השפעת התמיכה והשפעת הבקרהבולטות במיוחד השפעת התמיכה והשפעת הבקרהבולטות במיוחד השפעת התמיכה והשפעת הבקרהבולטות במיוחד השפעת התמיכה והשפעת הבקרה, , , , מבי� כל ההשפעות ההדדיותמבי� כל ההשפעות ההדדיותמבי� כל ההשפעות ההדדיותמבי� כל ההשפעות ההדדיות
        

 SHENG CYCLEתמיכה תמיכה תמיכה תמיכה ////מעגל היצירהמעגל היצירהמעגל היצירהמעגל היצירה
    אאאאוווווהוהוהוה, , , , של האלמנט הבא אחריושל האלמנט הבא אחריושל האלמנט הבא אחריושל האלמנט הבא אחריו" " " " אימאאימאאימאאימא""""על פי מעגל התמיכה משמש כל אלמנט כ על פי מעגל התמיכה משמש כל אלמנט כ על פי מעגל התמיכה משמש כל אלמנט כ על פי מעגל התמיכה משמש כל אלמנט כ 

        . . . . של האלמנט הקוד� לושל האלמנט הקוד� לושל האלמנט הקוד� לושל האלמנט הקוד� לו" " " " ב�ב�ב�ב�""""
" " " " סבאסבאסבאסבא""""ומבוקר על ידי ה ומבוקר על ידי ה ומבוקר על ידי ה ומבוקר על ידי ה , , , , שלושלושלושלו" " " " נכדנכדנכדנכד""""מעגל הבקרה קובע כי כל אלמנט מבקר את ה מעגל הבקרה קובע כי כל אלמנט מבקר את ה מעגל הבקרה קובע כי כל אלמנט מבקר את ה מעגל הבקרה קובע כי כל אלמנט מבקר את ה 

        . . . . שלושלושלושלו
האש עוזרת ליצור האש עוזרת ליצור האש עוזרת ליצור האש עוזרת ליצור . . . . א� נתבונ� על מעגל התמיכה נבחי� כי הע� עוזר ליצור אשא� נתבונ� על מעגל התמיכה נבחי� כי הע� עוזר ליצור אשא� נתבונ� על מעגל התמיכה נבחי� כי הע� עוזר ליצור אשא� נתבונ� על מעגל התמיכה נבחי� כי הע� עוזר ליצור אש

והמי� עוזרי� ליצור והמי� עוזרי� ליצור והמי� עוזרי� ליצור והמי� עוזרי� ליצור , , , , המתכת עוזרת ליצור מי�המתכת עוזרת ליצור מי�המתכת עוזרת ליצור מי�המתכת עוזרת ליצור מי�. . . . האדמה עוזרת ליצור מתכתהאדמה עוזרת ליצור מתכתהאדמה עוזרת ליצור מתכתהאדמה עוזרת ליצור מתכת. . . . אדמהאדמהאדמהאדמה
        . . . . שוב ע�שוב ע�שוב ע�שוב ע�

מכילי� בתוכ� משמעויות מכילי� בתוכ� משמעויות מכילי� בתוכ� משמעויות מכילי� בתוכ� משמעויות , , , , המגדירי� את האלמנטי�המגדירי� את האלמנטי�המגדירי� את האלמנטי�המגדירי� את האלמנטי�, , , , וכ� הלאהוכ� הלאהוכ� הלאהוכ� הלאה" " " " אשאשאשאש"""", , , , """"ע�ע�ע�ע�""""מושגי� מושגי� מושגי� מושגי� הההה
אי לכ� אי לכ� אי לכ� אי לכ� . . . . ''''וכווכווכווכו" " " " אשאשאשאש""""או או או או " " " " ע�ע�ע�ע�""""רבות לאי� ערו� מ� המשמעות המילולית של המילי� רבות לאי� ערו� מ� המשמעות המילולית של המילי� רבות לאי� ערו� מ� המשמעות המילולית של המילי� רבות לאי� ערו� מ� המשמעות המילולית של המילי� 

        . . . . נתייחס לתיאור הבא באופ� ציורי בלבדנתייחס לתיאור הבא באופ� ציורי בלבדנתייחס לתיאור הבא באופ� ציורי בלבדנתייחס לתיאור הבא באופ� ציורי בלבד
, , , , לאחר השריפה נותר אפרלאחר השריפה נותר אפרלאחר השריפה נותר אפרלאחר השריפה נותר אפר. . . . בכדי ליצור אש עלינו לשרו% עצי�בכדי ליצור אש עלינו לשרו% עצי�בכדי ליצור אש עלינו לשרו% עצי�בכדי ליצור אש עלינו לשרו% עצי�, , , , על פי מעגל התמיכהעל פי מעגל התמיכהעל פי מעגל התמיכהעל פי מעגל התמיכה

, , , , שכבת המתכתשכבת המתכתשכבת המתכתשכבת המתכת. . . . או שכבות המינרלי�או שכבות המינרלי�או שכבות המינרלי�או שכבות המינרלי�, , , , בתו� האדמה נוצרת המתכתבתו� האדמה נוצרת המתכתבתו� האדמה נוצרת המתכתבתו� האדמה נוצרת המתכת. . . . א אדמהא אדמהא אדמהא אדמהשהושהושהושהו
, , , , המי� מזיני� את הע�המי� מזיני� את הע�המי� מזיני� את הע�המי� מזיני� את הע�. . . . עוצרת את חלחול המי� ויוצרת מאגרי�עוצרת את חלחול המי� ויוצרת מאגרי�עוצרת את חלחול המי� ויוצרת מאגרי�עוצרת את חלחול המי� ויוצרת מאגרי�, , , , שהיא אדמה קשהשהיא אדמה קשהשהיא אדמה קשהשהיא אדמה קשה
מעגל זה נוצר בכל מערכת הזורמת מעגל זה נוצר בכל מערכת הזורמת מעגל זה נוצר בכל מערכת הזורמת מעגל זה נוצר בכל מערכת הזורמת . . . . והמעגל ממשי� ומתחדשוהמעגל ממשי� ומתחדשוהמעגל ממשי� ומתחדשוהמעגל ממשי� ומתחדש, , , , ועוזרי� לו לצמוחועוזרי� לו לצמוחועוזרי� לו לצמוחועוזרי� לו לצמוח

על עונות השנה על עונות השנה על עונות השנה על עונות השנה , , , , משלמשלמשלמשלא� נתבונ� לא� נתבונ� לא� נתבונ� לא� נתבונ� ל. . . . זהו מעגל של משוב חיוביזהו מעגל של משוב חיוביזהו מעגל של משוב חיוביזהו מעגל של משוב חיובי. . . . באופ� מחזורי טבעיבאופ� מחזורי טבעיבאופ� מחזורי טבעיבאופ� מחזורי טבעי
הסתיו החור% הסתיו החור% הסתיו החור% הסתיו החור% , , , , ואחריו סו% הקי�ואחריו סו% הקי�ואחריו סו% הקי�ואחריו סו% הקי�, , , , נראה שאחרי האביב בא הקי�נראה שאחרי האביב בא הקי�נראה שאחרי האביב בא הקי�נראה שאחרי האביב בא הקי�, , , , המיוחסות לאלמנטי�המיוחסות לאלמנטי�המיוחסות לאלמנטי�המיוחסות לאלמנטי�

היא יונקת את איכותה המיוחדת היא יונקת את איכותה המיוחדת היא יונקת את איכותה המיוחדת היא יונקת את איכותה המיוחדת . . . . מתו� זו שקדמה להמתו� זו שקדמה להמתו� זו שקדמה להמתו� זו שקדמה לה" " " " נולדתנולדתנולדתנולדת""""כל עונה כל עונה כל עונה כל עונה . . . . ושוב האביבושוב האביבושוב האביבושוב האביב
        . . . . או היצירהאו היצירהאו היצירהאו היצירה, , , , על כ� נקרא מעגל זה מעגל התמיכהעל כ� נקרא מעגל זה מעגל התמיכהעל כ� נקרא מעגל זה מעגל התמיכהעל כ� נקרא מעגל זה מעגל התמיכה. . . . מ� הא�מ� הא�מ� הא�מ� הא�

. . . . ולא מתו� רצו� טוב או רחמי�ולא מתו� רצו� טוב או רחמי�ולא מתו� רצו� טוב או רחמי�ולא מתו� רצו� טוב או רחמי�, , , , איזו�איזו�איזו�איזו�מתו� שאיפה למתו� שאיפה למתו� שאיפה למתו� שאיפה ל" " " " ב�ב�ב�ב�""""תומ� ב תומ� ב תומ� ב תומ� ב " " " " א�א�א�א�""""אלמנט ה אלמנט ה אלמנט ה אלמנט ה 
. . . . האלמנטי� מתנהגי� על פי חוקי הטבע ולא לפי החוקי� החברתיי� שהמציא האד�האלמנטי� מתנהגי� על פי חוקי הטבע ולא לפי החוקי� החברתיי� שהמציא האד�האלמנטי� מתנהגי� על פי חוקי הטבע ולא לפי החוקי� החברתיי� שהמציא האד�האלמנטי� מתנהגי� על פי חוקי הטבע ולא לפי החוקי� החברתיי� שהמציא האד�

ישפ� הליטר ישפ� הליטר ישפ� הליטר ישפ� הליטר , , , , א� נמלא דלי בעל נפח של שני ליטרי� בשלושה ליטרי� של מי�א� נמלא דלי בעל נפח של שני ליטרי� בשלושה ליטרי� של מי�א� נמלא דלי בעל נפח של שני ליטרי� בשלושה ליטרי� של מי�א� נמלא דלי בעל נפח של שני ליטרי� בשלושה ליטרי� של מי�
ולא עקב אהבתו הרבה ולא עקב אהבתו הרבה ולא עקב אהבתו הרבה ולא עקב אהבתו הרבה , , , , זה יקרה משו� שהדלי לא מסוגל לקלוט יותרזה יקרה משו� שהדלי לא מסוגל לקלוט יותרזה יקרה משו� שהדלי לא מסוגל לקלוט יותרזה יקרה משו� שהדלי לא מסוגל לקלוט יותר. . . . העוד% החוצההעוד% החוצההעוד% החוצההעוד% החוצה
א� א� א� א� , , , , בדיוק באותה מידהבדיוק באותה מידהבדיוק באותה מידהבדיוק באותה מידה. . . . שיספגו את המי� שנזלו לצדדי�שיספגו את המי� שנזלו לצדדי�שיספגו את המי� שנזלו לצדדי�שיספגו את המי� שנזלו לצדדי�, , , , � סביבו� סביבו� סביבו� סביבולצמחי� הגדלילצמחי� הגדלילצמחי� הגדלילצמחי� הגדלי

מוב� שהדלי אינו מוב� שהדלי אינו מוב� שהדלי אינו מוב� שהדלי אינו . . . . הוא לא ישקה את הצמחי�הוא לא ישקה את הצמחי�הוא לא ישקה את הצמחי�הוא לא ישקה את הצמחי�, , , , נמלא את הדלי בליטר אחד של מי�נמלא את הדלי בליטר אחד של מי�נמלא את הדלי בליטר אחד של מי�נמלא את הדלי בליטר אחד של מי�
, , , , על פי חמשת האלמנטי�על פי חמשת האלמנטי�על פי חמשת האלמנטי�על פי חמשת האלמנטי�, , , , הבנה זו של חוקי הטבעהבנה זו של חוקי הטבעהבנה זו של חוקי הטבעהבנה זו של חוקי הטבע. . . . הוא פשוט בנוי כ�הוא פשוט בנוי כ�הוא פשוט בנוי כ�הוא פשוט בנוי כ�. . . . נוטר לה� טינהנוטר לה� טינהנוטר לה� טינהנוטר לה� טינה

        . . . . הלי� באורח טבעיהלי� באורח טבעיהלי� באורח טבעיהלי� באורח טבעיהמתנהמתנהמתנהמתנ, , , , בכל תחומי החיי�בכל תחומי החיי�בכל תחומי החיי�בכל תחומי החיי�, , , , עוזרת לנו להבי� תהליכי� רבי�עוזרת לנו להבי� תהליכי� רבי�עוזרת לנו להבי� תהליכי� רבי�עוזרת לנו להבי� תהליכי� רבי�
        

 KO CYCLEמעגל הבקרה מעגל הבקרה מעגל הבקרה מעגל הבקרה 
המי� המי� המי� המי� . . . . האדמה מבקרת את המי�האדמה מבקרת את המי�האדמה מבקרת את המי�האדמה מבקרת את המי�. . . . על פי מעגל הבקרה מבקר הע� את האדמהעל פי מעגל הבקרה מבקר הע� את האדמהעל פי מעגל הבקרה מבקר הע� את האדמהעל פי מעגל הבקרה מבקר הע� את האדמה

, , , , ג� כא�ג� כא�ג� כא�ג� כא�. . . . האש מבקרת את המתכת והמתכת מבקרת את הע�האש מבקרת את המתכת והמתכת מבקרת את הע�האש מבקרת את המתכת והמתכת מבקרת את הע�האש מבקרת את המתכת והמתכת מבקרת את הע�. . . . מבקרי� את האשמבקרי� את האשמבקרי� את האשמבקרי� את האש
. . . . הע� מוציא מ� האדמה את מיטב החומרי�הע� מוציא מ� האדמה את מיטב החומרי�הע� מוציא מ� האדמה את מיטב החומרי�הע� מוציא מ� האדמה את מיטב החומרי�: : : : אפשר לתאר זאת כ� אפשר לתאר זאת כ� אפשר לתאר זאת כ� אפשר לתאר זאת כ� , , , , באורח סימבוליבאורח סימבוליבאורח סימבוליבאורח סימבולי
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האש מתיכה את המתכת והמתכת האש מתיכה את המתכת והמתכת האש מתיכה את המתכת והמתכת האש מתיכה את המתכת והמתכת . . . . מי� מכבי� את האשמי� מכבי� את האשמי� מכבי� את האשמי� מכבי� את האשהההה. . . . האדמה מיבשת את המי�האדמה מיבשת את המי�האדמה מיבשת את המי�האדמה מיבשת את המי�
        . . . . חותכת את הע�חותכת את הע�חותכת את הע�חותכת את הע�

מטרתו של מטרתו של מטרתו של מטרתו של . . . . פועל ג� מעגל הבקרה על פי חוקי� קבועי�פועל ג� מעגל הבקרה על פי חוקי� קבועי�פועל ג� מעגל הבקרה על פי חוקי� קבועי�פועל ג� מעגל הבקרה על פי חוקי� קבועי�, , , , בדומה למעגל התמיכהבדומה למעגל התמיכהבדומה למעגל התמיכהבדומה למעגל התמיכה
אילו היו פועלי� אילו היו פועלי� אילו היו פועלי� אילו היו פועלי� . . . . בכדי לווסת אותהבכדי לווסת אותהבכדי לווסת אותהבכדי לווסת אותה, , , , מעגל זה היא ליצור משוב שלילי במערכתמעגל זה היא ליצור משוב שלילי במערכתמעגל זה היא ליצור משוב שלילי במערכתמעגל זה היא ליצור משוב שלילי במערכת

וצאת המערכת וצאת המערכת וצאת המערכת וצאת המערכת היינו מוצאי� שמהר מאוד הייתה יהיינו מוצאי� שמהר מאוד הייתה יהיינו מוצאי� שמהר מאוד הייתה יהיינו מוצאי� שמהר מאוד הייתה י, , , , הכוחות רק על פי מעגל התמיכההכוחות רק על פי מעגל התמיכההכוחות רק על פי מעגל התמיכההכוחות רק על פי מעגל התמיכה
יוצרת ספיראלה יוצרת ספיראלה יוצרת ספיראלה יוצרת ספיראלה , , , , בלי תנאיבלי תנאיבלי תנאיבלי תנאי, , , , הסיבה לכ� נעוצה בעובדה שתמיכה מתמדתהסיבה לכ� נעוצה בעובדה שתמיכה מתמדתהסיבה לכ� נעוצה בעובדה שתמיכה מתמדתהסיבה לכ� נעוצה בעובדה שתמיכה מתמדת. . . . מאיזו�מאיזו�מאיזו�מאיזו�

        . . . . המתרחבת עד אינסו%המתרחבת עד אינסו%המתרחבת עד אינסו%המתרחבת עד אינסו%
        

מכיוו� שהמבנה הוא מכיוו� שהמבנה הוא מכיוו� שהמבנה הוא מכיוו� שהמבנה הוא . . . . במעגל התמיכה דואג כל אלמנט לחזק את זה הבא אחריובמעגל התמיכה דואג כל אלמנט לחזק את זה הבא אחריובמעגל התמיכה דואג כל אלמנט לחזק את זה הבא אחריובמעגל התמיכה דואג כל אלמנט לחזק את זה הבא אחריו
סיבה נוספת לקיו� סיבה נוספת לקיו� סיבה נוספת לקיו� סיבה נוספת לקיו� . . . . וחוזר חלילהוחוזר חלילהוחוזר חלילהוחוזר חלילה, , , , הרי שחיזוק הבא אחריו יביא לחיזוקו שלוהרי שחיזוק הבא אחריו יביא לחיזוקו שלוהרי שחיזוק הבא אחריו יביא לחיזוקו שלוהרי שחיזוק הבא אחריו יביא לחיזוקו שלו, , , , מעגלימעגלימעגלימעגלי

, , , , ומחזק אותוומחזק אותוומחזק אותוומחזק אותו, , , , א� אלמנט המי� תומ� בע�א� אלמנט המי� תומ� בע�א� אלמנט המי� תומ� בע�א� אלמנט המי� תומ� בע�. . . .  הינה בדיקת התוצאה הינה בדיקת התוצאה הינה בדיקת התוצאה הינה בדיקת התוצאההמעגל המבקרהמעגל המבקרהמעגל המבקרהמעגל המבקר
הרי שתוצאת עוצמתו החזקה של אלמנט מי� תופיע הרי שתוצאת עוצמתו החזקה של אלמנט מי� תופיע הרי שתוצאת עוצמתו החזקה של אלמנט מי� תופיע הרי שתוצאת עוצמתו החזקה של אלמנט מי� תופיע , , , , ואלמנט הע� יחזק את האשואלמנט הע� יחזק את האשואלמנט הע� יחזק את האשואלמנט הע� יחזק את האש

תעזור לו ג� לכבות תעזור לו ג� לכבות תעזור לו ג� לכבות תעזור לו ג� לכבות , , , , שתמכה בע�שתמכה בע�שתמכה בע�שתמכה בע�, , , , עוצמת אלמנט המי�עוצמת אלמנט המי�עוצמת אלמנט המי�עוצמת אלמנט המי�. . . .  האש האש האש האש----שלו שלו שלו שלו " " " " נכדנכדנכדנכד""""אצל ה אצל ה אצל ה אצל ה 
. . . . דידידידיולגרו� בעזרת הבקרה לכ� שאלמנט האדמה לא יתחזק יותר מולגרו� בעזרת הבקרה לכ� שאלמנט האדמה לא יתחזק יותר מולגרו� בעזרת הבקרה לכ� שאלמנט האדמה לא יתחזק יותר מולגרו� בעזרת הבקרה לכ� שאלמנט האדמה לא יתחזק יותר מ, , , , מעט את האשמעט את האשמעט את האשמעט את האש

. . . . הרי שהאש החזקה תתמו� באדמההרי שהאש החזקה תתמו� באדמההרי שהאש החזקה תתמו� באדמההרי שהאש החזקה תתמו� באדמה, , , , א� פעולה זו לא תספיק בכדי להחליש את האשא� פעולה זו לא תספיק בכדי להחליש את האשא� פעולה זו לא תספיק בכדי להחליש את האשא� פעולה זו לא תספיק בכדי להחליש את האש
        . . . . ותסגור בצורה זו את המעגלותסגור בצורה זו את המעגלותסגור בצורה זו את המעגלותסגור בצורה זו את המעגל, , , , דר� המעגל המבקרדר� המעגל המבקרדר� המעגל המבקרדר� המעגל המבקר, , , , אדמה חזקה תנטרל את המי�אדמה חזקה תנטרל את המי�אדמה חזקה תנטרל את המי�אדמה חזקה תנטרל את המי�

תשמור על איזו� מרבי תשמור על איזו� מרבי תשמור על איזו� מרבי תשמור על איזו� מרבי , , , , של המעגל המבקר והתומ� ג� יחדשל המעגל המבקר והתומ� ג� יחדשל המעגל המבקר והתומ� ג� יחדשל המעגל המבקר והתומ� ג� יחד, , , , בו זמניתבו זמניתבו זמניתבו זמנית, , , , פעולה הדדיתפעולה הדדיתפעולה הדדיתפעולה הדדית
. . . . חד האלמנטי� לא ישפיע רק עליוחד האלמנטי� לא ישפיע רק עליוחד האלמנטי� לא ישפיע רק עליוחד האלמנטי� לא ישפיע רק עליושו� שינוי משמעותי באשו� שינוי משמעותי באשו� שינוי משמעותי באשו� שינוי משמעותי בא. . . . לאור� זמ� רב במערכתלאור� זמ� רב במערכתלאור� זמ� רב במערכתלאור� זמ� רב במערכת

. . . . המערכת כולה תספוג את השינוי ותתנדנד מספר מחזורי� בכדי לחזור לאיזו�המערכת כולה תספוג את השינוי ותתנדנד מספר מחזורי� בכדי לחזור לאיזו�המערכת כולה תספוג את השינוי ותתנדנד מספר מחזורי� בכדי לחזור לאיזו�המערכת כולה תספוג את השינוי ותתנדנד מספר מחזורי� בכדי לחזור לאיזו�
מסיבה זו מסיבה זו מסיבה זו מסיבה זו . . . . וברפואה ההוליסטית בפרטוברפואה ההוליסטית בפרטוברפואה ההוליסטית בפרטוברפואה ההוליסטית בפרט, , , , עקרונות אלו נכוני� בכל אחד מתחומי החיי�עקרונות אלו נכוני� בכל אחד מתחומי החיי�עקרונות אלו נכוני� בכל אחד מתחומי החיי�עקרונות אלו נכוני� בכל אחד מתחומי החיי�

משתדלת כל כ� הרפואה ההוליסטית שלא להתערב יתר על המידה בתהליכי� משתדלת כל כ� הרפואה ההוליסטית שלא להתערב יתר על המידה בתהליכי� משתדלת כל כ� הרפואה ההוליסטית שלא להתערב יתר על המידה בתהליכי� משתדלת כל כ� הרפואה ההוליסטית שלא להתערב יתר על המידה בתהליכי� 
ל אד� העוסק באקולוגיה יודע על הנזק הרב שעלול ליצור ל אד� העוסק באקולוגיה יודע על הנזק הרב שעלול ליצור ל אד� העוסק באקולוגיה יודע על הנזק הרב שעלול ליצור ל אד� העוסק באקולוגיה יודע על הנזק הרב שעלול ליצור ככככ. . . . המתרחשי� בגו% האד�המתרחשי� בגו% האד�המתרחשי� בגו% האד�המתרחשי� בגו% האד�

שני� שני� שני� שני� . . . . חומר הדברה לכל הגורמי� הקשורי� בשרשרת המזו� שבה פוגע אותו חומרחומר הדברה לכל הגורמי� הקשורי� בשרשרת המזו� שבה פוגע אותו חומרחומר הדברה לכל הגורמי� הקשורי� בשרשרת המזו� שבה פוגע אותו חומרחומר הדברה לכל הגורמי� הקשורי� בשרשרת המזו� שבה פוגע אותו חומר
. . . . עלולות תוצאותיו של אותו הנזק לבוא לידי ביטויעלולות תוצאותיו של אותו הנזק לבוא לידי ביטויעלולות תוצאותיו של אותו הנזק לבוא לידי ביטויעלולות תוצאותיו של אותו הנזק לבוא לידי ביטוי, , , , ולפעמי� עשרות ומאות שני�ולפעמי� עשרות ומאות שני�ולפעמי� עשרות ומאות שני�ולפעמי� עשרות ומאות שני�, , , , רבותרבותרבותרבות

� רק נבי� � רק נבי� � רק נבי� � רק נבי� עשויי� להימנע אעשויי� להימנע אעשויי� להימנע אעשויי� להימנע א, , , , או מחלה קשה בגו% האד�או מחלה קשה בגו% האד�או מחלה קשה בגו% האד�או מחלה קשה בגו% האד�, , , , שואה אקולוגית בטבעשואה אקולוגית בטבעשואה אקולוגית בטבעשואה אקולוגית בטבע
        ....ונתחשב במעגלי הזרימה ההדדיי� הללוונתחשב במעגלי הזרימה ההדדיי� הללוונתחשב במעגלי הזרימה ההדדיי� הללוונתחשב במעגלי הזרימה ההדדיי� הללו
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        הרגשות על פי חמשת האלמנטי� הרגשות על פי חמשת האלמנטי� הרגשות על פי חמשת האלמנטי� הרגשות על פי חמשת האלמנטי� 
תבנית חמשת האלמנטי� יכולה לעזור לנו להבי� את השילוב והזרימה בי� הרגשות תבנית חמשת האלמנטי� יכולה לעזור לנו להבי� את השילוב והזרימה בי� הרגשות תבנית חמשת האלמנטי� יכולה לעזור לנו להבי� את השילוב והזרימה בי� הרגשות תבנית חמשת האלמנטי� יכולה לעזור לנו להבי� את השילוב והזרימה בי� הרגשות 

בעזרתה נית� בעזרתה נית� בעזרתה נית� בעזרתה נית� . . . . הזרימה על פי האלמנטי� מאפיינת תהליכי� ומאורעות בטבעהזרימה על פי האלמנטי� מאפיינת תהליכי� ומאורעות בטבעהזרימה על פי האלמנטי� מאפיינת תהליכי� ומאורעות בטבעהזרימה על פי האלמנטי� מאפיינת תהליכי� ומאורעות בטבע. . . . השוני�השוני�השוני�השוני�
כשאד� כשאד� כשאד� כשאד� . . . . בעול� הרגשות אי� שיפוטבעול� הרגשות אי� שיפוטבעול� הרגשות אי� שיפוטבעול� הרגשות אי� שיפוט. . . . יצד הגיע האד� למצב רגשי קיצונייצד הגיע האד� למצב רגשי קיצונייצד הגיע האד� למצב רגשי קיצונייצד הגיע האד� למצב רגשי קיצונילהסביר כלהסביר כלהסביר כלהסביר כ

או או או או , , , , מרגיש רגש מסוי� אי אפשר להתווכח עמו ולשכנע אותו שאי� זה הרגש הנכו�מרגיש רגש מסוי� אי אפשר להתווכח עמו ולשכנע אותו שאי� זה הרגש הנכו�מרגיש רגש מסוי� אי אפשר להתווכח עמו ולשכנע אותו שאי� זה הרגש הנכו�מרגיש רגש מסוי� אי אפשר להתווכח עמו ולשכנע אותו שאי� זה הרגש הנכו�
ע� זאת ישנ� רגשות ע� זאת ישנ� רגשות ע� זאת ישנ� רגשות ע� זאת ישנ� רגשות ". ". ". ". מצבו הרגשימצבו הרגשימצבו הרגשימצבו הרגשי""""שאיננו מרגיש את מה שהוא מנסה לתאר כ שאיננו מרגיש את מה שהוא מנסה לתאר כ שאיננו מרגיש את מה שהוא מנסה לתאר כ שאיננו מרגיש את מה שהוא מנסה לתאר כ 
 אלו תלויה  אלו תלויה  אלו תלויה  אלו תלויה ההתאמה לקבוצותההתאמה לקבוצותההתאמה לקבוצותההתאמה לקבוצות. . . . הנחשבי� לשליליי� וכאלה הנחשבי� לחיוביי�הנחשבי� לשליליי� וכאלה הנחשבי� לחיוביי�הנחשבי� לשליליי� וכאלה הנחשבי� לחיוביי�הנחשבי� לשליליי� וכאלה הנחשבי� לחיוביי�

עוד% עוד% עוד% עוד% , , , , הטרדההטרדההטרדההטרדה, , , , הרגשות השליליי� מלווי� בתחושת כוו�הרגשות השליליי� מלווי� בתחושת כוו�הרגשות השליליי� מלווי� בתחושת כוו�הרגשות השליליי� מלווי� בתחושת כוו�. . . . בתחושות המלוות אות�בתחושות המלוות אות�בתחושות המלוות אות�בתחושות המלוות אות�
, , , , הרגשות החיוביי� גורמי� לתחושת סיפוקהרגשות החיוביי� גורמי� לתחושת סיפוקהרגשות החיוביי� גורמי� לתחושת סיפוקהרגשות החיוביי� גורמי� לתחושת סיפוק. . . . מכאובי� פיזיי� וכיוצא בזהמכאובי� פיזיי� וכיוצא בזהמכאובי� פיזיי� וכיוצא בזהמכאובי� פיזיי� וכיוצא בזה, , , , מחשבותמחשבותמחשבותמחשבות
        . . . . רגיעה או התלהבותרגיעה או התלהבותרגיעה או התלהבותרגיעה או התלהבות, , , , שחרורשחרורשחרורשחרור

אול� לא אול� לא אול� לא אול� לא , , , , רוב בני האד� שואפי� לחוות את הרגשות החיוביי� ובורחי� מ� השליליי�רוב בני האד� שואפי� לחוות את הרגשות החיוביי� ובורחי� מ� השליליי�רוב בני האד� שואפי� לחוות את הרגשות החיוביי� ובורחי� מ� השליליי�רוב בני האד� שואפי� לחוות את הרגשות החיוביי� ובורחי� מ� השליליי�
דיכאו� או דיכאו� או דיכאו� או דיכאו� או , , , , כגו� כעסכגו� כעסכגו� כעסכגו� כעס, , , , שנחשב כשלילישנחשב כשלילישנחשב כשלילישנחשב כשלילי, , , , ה� מוצאי� את עצמ� במצב בו רגשה� מוצאי� את עצמ� במצב בו רגשה� מוצאי� את עצמ� במצב בו רגשה� מוצאי� את עצמ� במצב בו רגשפע� פע� פע� פע� 
הרגש השלילי פוגע ביכולת הרגש השלילי פוגע ביכולת הרגש השלילי פוגע ביכולת הרגש השלילי פוגע ביכולת . . . . שולט על חייה� ומונע מה� תפקוד חופשי ועצמאישולט על חייה� ומונע מה� תפקוד חופשי ועצמאישולט על חייה� ומונע מה� תפקוד חופשי ועצמאישולט על חייה� ומונע מה� תפקוד חופשי ועצמאי, , , , עצבעצבעצבעצב

זרימת חמשת זרימת חמשת זרימת חמשת זרימת חמשת . . . . גור� לסבל רב ולתחושה של איבוד השליטה על חייה�גור� לסבל רב ולתחושה של איבוד השליטה על חייה�גור� לסבל רב ולתחושה של איבוד השליטה על חייה�גור� לסבל רב ולתחושה של איבוד השליטה על חייה�, , , , הריכוז שלה�הריכוז שלה�הריכוז שלה�הריכוז שלה�
� כיצד הגיעו למצב בו ה� � כיצד הגיעו למצב בו ה� � כיצד הגיעו למצב בו ה� � כיצד הגיעו למצב בו ה� יכולה לעזור לה� להבייכולה לעזור לה� להבייכולה לעזור לה� להבייכולה לעזור לה� להבי, , , , דר� מעגל התמיכהדר� מעגל התמיכהדר� מעגל התמיכהדר� מעגל התמיכה, , , , האלמנטי�האלמנטי�האלמנטי�האלמנטי�
לחלק לחלק לחלק לחלק , , , , המתאימי� לתקופה בחיי�המתאימי� לתקופה בחיי�המתאימי� לתקופה בחיי�המתאימי� לתקופה בחיי�, , , , לכל אלמנט יש שני קצוות רגשיי�לכל אלמנט יש שני קצוות רגשיי�לכל אלמנט יש שני קצוות רגשיי�לכל אלמנט יש שני קצוות רגשיי�. . . . נמצאי�נמצאי�נמצאי�נמצאי�
�        . . . . לגיל או לאופי המאפיי� אלמנט זהלגיל או לאופי המאפיי� אלמנט זהלגיל או לאופי המאפיי� אלמנט זהלגיל או לאופי המאפיי� אלמנט זה, , , , בתהלי�בתהלי�בתהלי�בתהלי

        
בדומה בדומה בדומה בדומה . . . . פעילות פנימית והמתנה לבאותפעילות פנימית והמתנה לבאותפעילות פנימית והמתנה לבאותפעילות פנימית והמתנה לבאות, , , , סבלנותסבלנותסבלנותסבלנות, , , , מתאפיי� בפאסיביותמתאפיי� בפאסיביותמתאפיי� בפאסיביותמתאפיי� בפאסיביותאלמנט המי� אלמנט המי� אלמנט המי� אלמנט המי� 

, , , , לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה. . . . מי� לנביטהמי� לנביטהמי� לנביטהמי� לנביטהסופח מי גשמי� וממתי� לתנאי� המתאיסופח מי גשמי� וממתי� לתנאי� המתאיסופח מי גשמי� וממתי� לתנאי� המתאיסופח מי גשמי� וממתי� לתנאי� המתאי, , , , לזרע הזרוע באדמהלזרע הזרוע באדמהלזרע הזרוע באדמהלזרע הזרוע באדמה
אבל הסיבה לכ� היא אבל הסיבה לכ� היא אבל הסיבה לכ� היא אבל הסיבה לכ� היא . . . . נראה כלפי חו� כאילו לא משתנה בו כלו� במש� זמ� רבנראה כלפי חו� כאילו לא משתנה בו כלו� במש� זמ� רבנראה כלפי חו� כאילו לא משתנה בו כלו� במש� זמ� רבנראה כלפי חו� כאילו לא משתנה בו כלו� במש� זמ� רב

מצוי בו פוטנציאל להצמחת ע� מצוי בו פוטנציאל להצמחת ע� מצוי בו פוטנציאל להצמחת ע� מצוי בו פוטנציאל להצמחת ע� . . . . שהפעילות הפנימית שלו עדיי� לא באה לידי ביטוישהפעילות הפנימית שלו עדיי� לא באה לידי ביטוישהפעילות הפנימית שלו עדיי� לא באה לידי ביטוישהפעילות הפנימית שלו עדיי� לא באה לידי ביטוי
אבל כל אלה יתממשו ע� הבשלת אבל כל אלה יתממשו ע� הבשלת אבל כל אלה יתממשו ע� הבשלת אבל כל אלה יתממשו ע� הבשלת . . . . פרחי� ופירותפרחי� ופירותפרחי� ופירותפרחי� ופירות, , , , עלי�עלי�עלי�עלי�, , , , ענפי�ענפי�ענפי�ענפי�, , , , הכולל שורשי�הכולל שורשי�הכולל שורשי�הכולל שורשי�, , , , של�של�של�של�

רוצי� רוצי� רוצי� רוצי� . . . . לא פע� מוצאי� אנו את עצמנו במצב שכזהלא פע� מוצאי� אנו את עצמנו במצב שכזהלא פע� מוצאי� אנו את עצמנו במצב שכזהלא פע� מוצאי� אנו את עצמנו במצב שכזה. . . . התנאי� המתאימי� לצמיחההתנאי� המתאימי� לצמיחההתנאי� המתאימי� לצמיחההתנאי� המתאימי� לצמיחה
א� יש לאד� א� יש לאד� א� יש לאד� א� יש לאד� . . . . אבל התנאי� עוד לא מאפשרי� זאתאבל התנאי� עוד לא מאפשרי� זאתאבל התנאי� עוד לא מאפשרי� זאתאבל התנאי� עוד לא מאפשרי� זאת, , , , התחדשותהתחדשותהתחדשותהתחדשות, , , , פריצהפריצהפריצהפריצה, , , , לבצע שינוילבצע שינוילבצע שינוילבצע שינוי

כוח רצו� ובטחו� עצמי הוא יתמלא תקווה ויקדיש את זמנו לתכנו� כוח רצו� ובטחו� עצמי הוא יתמלא תקווה ויקדיש את זמנו לתכנו� כוח רצו� ובטחו� עצמי הוא יתמלא תקווה ויקדיש את זמנו לתכנו� כוח רצו� ובטחו� עצמי הוא יתמלא תקווה ויקדיש את זמנו לתכנו� , , , , אופטימיותאופטימיותאופטימיותאופטימיות, , , , סבלנותסבלנותסבלנותסבלנות
. . . . ו לביצועו לביצועו לביצועו לביצועאיסו% אינפורמציה והכנת החומרי� שידרשאיסו% אינפורמציה והכנת החומרי� שידרשאיסו% אינפורמציה והכנת החומרי� שידרשאיסו% אינפורמציה והכנת החומרי� שידרש, , , , בדיקת האפשרויותבדיקת האפשרויותבדיקת האפשרויותבדיקת האפשרויות, , , , המהלכי�המהלכי�המהלכי�המהלכי�

            ....התקווההתקווההתקווההתקווהלכ� הרגש החיובי המאפיי� את אלמנט המי� הוא לכ� הרגש החיובי המאפיי� את אלמנט המי� הוא לכ� הרגש החיובי המאפיי� את אלמנט המי� הוא לכ� הרגש החיובי המאפיי� את אלמנט המי� הוא 
יתמלא בפחדי� מפני יתמלא בפחדי� מפני יתמלא בפחדי� מפני יתמלא בפחדי� מפני , , , , אול� א� חסר האד� את הסבלנות ואת הביטחו� העצמיאול� א� חסר האד� את הסבלנות ואת הביטחו� העצמיאול� א� חסר האד� את הסבלנות ואת הביטחו� העצמיאול� א� חסר האד� את הסבלנות ואת הביטחו� העצמי

דמיונו יפעל שעות נוספות בכדי להאדיר ולהגדיל פחדי� אלו מעל דמיונו יפעל שעות נוספות בכדי להאדיר ולהגדיל פחדי� אלו מעל דמיונו יפעל שעות נוספות בכדי להאדיר ולהגדיל פחדי� אלו מעל דמיונו יפעל שעות נוספות בכדי להאדיר ולהגדיל פחדי� אלו מעל . . . . מאורעות העתידמאורעות העתידמאורעות העתידמאורעות העתיד
שב הרגש השלילי שב הרגש השלילי שב הרגש השלילי שב הרגש השלילי מסיבה זו נחמסיבה זו נחמסיבה זו נחמסיבה זו נח. . . . והפסימיות תשתלט על חייווהפסימיות תשתלט על חייווהפסימיות תשתלט על חייווהפסימיות תשתלט על חייו, , , , ומעבר לכל פרופורציהומעבר לכל פרופורציהומעבר לכל פרופורציהומעבר לכל פרופורציה

        . . . . לפחדלפחדלפחדלפחדשל אלמנט המי� של אלמנט המי� של אלמנט המי� של אלמנט המי� 
        החלטיות ופריצת החלטיות ופריצת החלטיות ופריצת החלטיות ופריצת , , , , התחדשותהתחדשותהתחדשותהתחדשות, , , , צמיחהצמיחהצמיחהצמיחה, , , ,  מתאפיי� בשינוי מהיר מתאפיי� בשינוי מהיר מתאפיי� בשינוי מהיר מתאפיי� בשינוי מהיראלמנט ע�אלמנט ע�אלמנט ע�אלמנט ע�

�אי אפשר אי אפשר אי אפשר אי אפשר , , , , והחליט ע� בוא האביב לנבוטוהחליט ע� בוא האביב לנבוטוהחליט ע� בוא האביב לנבוטוהחליט ע� בוא האביב לנבוט, , , , כמו הזרע שהמתי� במש� כל החור%כמו הזרע שהמתי� במש� כל החור%כמו הזרע שהמתי� במש� כל החור%כמו הזרע שהמתי� במש� כל החור%. . . . דר�דר�דר�דר
פור� אל אור פור� אל אור פור� אל אור פור� אל אור , , , , מבקע סלעי�מבקע סלעי�מבקע סלעי�מבקע סלעי�, , , , בתו� זמ� קצר מאוד הוא שולח שורשי�בתו� זמ� קצר מאוד הוא שולח שורשי�בתו� זמ� קצר מאוד הוא שולח שורשי�בתו� זמ� קצר מאוד הוא שולח שורשי�. . . . לעמוד בדרכולעמוד בדרכולעמוד בדרכולעמוד בדרכו

, , , , במידה ותכנ� היטב את מעשיו בשלב אלמנט המי�במידה ותכנ� היטב את מעשיו בשלב אלמנט המי�במידה ותכנ� היטב את מעשיו בשלב אלמנט המי�במידה ותכנ� היטב את מעשיו בשלב אלמנט המי�. . . . מימוש העצמימימוש העצמימימוש העצמימימוש העצמיהשמש בדרכו אל ההשמש בדרכו אל ההשמש בדרכו אל ההשמש בדרכו אל ה
הרגש הרגש הרגש הרגש . . . . ידע לאלתר בהתא� לצור� ויתמלא בהתלהבותידע לאלתר בהתא� לצור� ויתמלא בהתלהבותידע לאלתר בהתא� לצור� ויתמלא בהתלהבותידע לאלתר בהתא� לצור� ויתמלא בהתלהבות, , , , הוא ישמח ע� מימוש תוכניותיוהוא ישמח ע� מימוש תוכניותיוהוא ישמח ע� מימוש תוכניותיוהוא ישמח ע� מימוש תוכניותיו

אול� א� הוא הגיע אול� א� הוא הגיע אול� א� הוא הגיע אול� א� הוא הגיע . . . . שמחת היצירה וההתלהבותשמחת היצירה וההתלהבותשמחת היצירה וההתלהבותשמחת היצירה וההתלהבותהחיובי המאפיי� את אלמנט הע� הוא החיובי המאפיי� את אלמנט הע� הוא החיובי המאפיי� את אלמנט הע� הוא החיובי המאפיי� את אלמנט הע� הוא 
לכשיתקל בתנאי� לכשיתקל בתנאי� לכשיתקל בתנאי� לכשיתקל בתנאי� סביר להניח שיתאכזב סביר להניח שיתאכזב סביר להניח שיתאכזב סביר להניח שיתאכזב , , , , ממצב של שיתוק ופחדי� אל שלב המימושממצב של שיתוק ופחדי� אל שלב המימושממצב של שיתוק ופחדי� אל שלב המימושממצב של שיתוק ופחדי� אל שלב המימוש

הכעס הכעס הכעס הכעס . . . . יתקשה בהחלטות עקב תכנו� לקוי ויתמלא בכעסי� ובתחושת תסכוליתקשה בהחלטות עקב תכנו� לקוי ויתמלא בכעסי� ובתחושת תסכוליתקשה בהחלטות עקב תכנו� לקוי ויתמלא בכעסי� ובתחושת תסכוליתקשה בהחלטות עקב תכנו� לקוי ויתמלא בכעסי� ובתחושת תסכול, , , , משתני�משתני�משתני�משתני�
        . . . . הוא הרגש השלילי המשתיי� לאלמנט הע�הוא הרגש השלילי המשתיי� לאלמנט הע�הוא הרגש השלילי המשתיי� לאלמנט הע�הוא הרגש השלילי המשתיי� לאלמנט הע�

        
הע� הע� הע� הע� . . . . ההחצנה ושיא ההתלהבותההחצנה ושיא ההתלהבותההחצנה ושיא ההתלהבותההחצנה ושיא ההתלהבות, , , ,  הוא האלמנט המסמל את גמר התהלי� הוא האלמנט המסמל את גמר התהלי� הוא האלמנט המסמל את גמר התהלי� הוא האלמנט המסמל את גמר התהלי�אלמנט אשאלמנט אשאלמנט אשאלמנט אש

יר וריח יר וריח יר וריח יר וריח זמזו� הדבורי� והמעופפי� המאביקי� נשמע באווזמזו� הדבורי� והמעופפי� המאביקי� נשמע באווזמזו� הדבורי� והמעופפי� המאביקי� נשמע באווזמזו� הדבורי� והמעופפי� המאביקי� נשמע באוו. . . . צמח והגיע לשלב הפריחהצמח והגיע לשלב הפריחהצמח והגיע לשלב הפריחהצמח והגיע לשלב הפריחה
, , , , שיא השיאי�שיא השיאי�שיא השיאי�שיא השיאי�, , , , התגשמות המאוויי�התגשמות המאוויי�התגשמות המאוויי�התגשמות המאוויי�, , , , כאושרכאושרכאושרכאושראנשי� מגדירי� מצב זה אנשי� מגדירי� מצב זה אנשי� מגדירי� מצב זה אנשי� מגדירי� מצב זה . . . . משכר נישא ברוחמשכר נישא ברוחמשכר נישא ברוחמשכר נישא ברוח

א� א� קדמו לשלב האש כעס ותסכול יחוש האד� שהחמי� א� א� קדמו לשלב האש כעס ותסכול יחוש האד� שהחמי� א� א� קדמו לשלב האש כעס ותסכול יחוש האד� שהחמי� א� א� קדמו לשלב האש כעס ותסכול יחוש האד� שהחמי� . . . . האהבה בהתגשמותההאהבה בהתגשמותההאהבה בהתגשמותההאהבה בהתגשמותה
        . . . . לדיכאו�לדיכאו�לדיכאו�לדיכאו�ההצלחה חמקה בי� אצבעותיו והוא עלול להיסח% לייאוש ואפילו ההצלחה חמקה בי� אצבעותיו והוא עלול להיסח% לייאוש ואפילו ההצלחה חמקה בי� אצבעותיו והוא עלול להיסח% לייאוש ואפילו ההצלחה חמקה בי� אצבעותיו והוא עלול להיסח% לייאוש ואפילו . . . . את השיאאת השיאאת השיאאת השיא

        
חברתי וברצו� להעניק ולהצמיח מתוכנו למע� חברתי וברצו� להעניק ולהצמיח מתוכנו למע� חברתי וברצו� להעניק ולהצמיח מתוכנו למע� חברתי וברצו� להעניק ולהצמיח מתוכנו למע�  בא לידי ביטוי בשיתו%  בא לידי ביטוי בשיתו%  בא לידי ביטוי בשיתו%  בא לידי ביטוי בשיתו% אלמנט האדמהאלמנט האדמהאלמנט האדמהאלמנט האדמה

ומתמיד ומתמיד ומתמיד ומתמיד , , , , הוא מספק לו את מיטב החומרי�הוא מספק לו את מיטב החומרי�הוא מספק לו את מיטב החומרי�הוא מספק לו את מיטב החומרי�. . . . הע� מתחיל בתהלי� יצירת הפריהע� מתחיל בתהלי� יצירת הפריהע� מתחיל בתהלי� יצירת הפריהע� מתחיל בתהלי� יצירת הפרי. . . . האחרי�האחרי�האחרי�האחרי�
ינסה להעביר ינסה להעביר ינסה להעביר ינסה להעביר , , , , אד� שחווה את השיא של אלמנט האשאד� שחווה את השיא של אלמנט האשאד� שחווה את השיא של אלמנט האשאד� שחווה את השיא של אלמנט האש. . . . בדרכו עד להבשלת הפירותבדרכו עד להבשלת הפירותבדרכו עד להבשלת הפירותבדרכו עד להבשלת הפירות
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הרגש החיובי המתקשר לאלמנט הרגש החיובי המתקשר לאלמנט הרגש החיובי המתקשר לאלמנט הרגש החיובי המתקשר לאלמנט . . . . ולהסביר זאת לאחרי� הוא יעניק מניסיונו ומאהבתוולהסביר זאת לאחרי� הוא יעניק מניסיונו ומאהבתוולהסביר זאת לאחרי� הוא יעניק מניסיונו ומאהבתוולהסביר זאת לאחרי� הוא יעניק מניסיונו ומאהבתו
יתקשה האד� להעניק יתקשה האד� להעניק יתקשה האד� להעניק יתקשה האד� להעניק , , , , במידה וקדמו לשלב זה דיכאו� ויאוישבמידה וקדמו לשלב זה דיכאו� ויאוישבמידה וקדמו לשלב זה דיכאו� ויאוישבמידה וקדמו לשלב זה דיכאו� ויאויש. . . . הסימפטיההסימפטיההסימפטיההסימפטיה הוא  הוא  הוא  הוא זהזהזהזה

        . . . . אפטיהאפטיהאפטיהאפטיהבמקו� לשת% ולחלוק מניסיונו יכנס למצב של במקו� לשת% ולחלוק מניסיונו יכנס למצב של במקו� לשת% ולחלוק מניסיונו יכנס למצב של במקו� לשת% ולחלוק מניסיונו יכנס למצב של . . . . לאחרי� ויברח אל עצמולאחרי� ויברח אל עצמולאחרי� ויברח אל עצמולאחרי� ויברח אל עצמו
        

או נקט% או נקט% או נקט% או נקט% , , , , השלכת מגיעה והפרי הבשל נושר מ� הע�השלכת מגיעה והפרי הבשל נושר מ� הע�השלכת מגיעה והפרי הבשל נושר מ� הע�השלכת מגיעה והפרי הבשל נושר מ� הע�. . . .  סוגר את המעגל סוגר את המעגל סוגר את המעגל סוגר את המעגלאלמנט מתכתאלמנט מתכתאלמנט מתכתאלמנט מתכת
, , , , כא� מגיע האד�כא� מגיע האד�כא� מגיע האד�כא� מגיע האד�. . . . המעגל נסגר על מנת לאפשר למעגל חדש להתממשהמעגל נסגר על מנת לאפשר למעגל חדש להתממשהמעגל נסגר על מנת לאפשר למעגל חדש להתממשהמעגל נסגר על מנת לאפשר למעגל חדש להתממש. . . . ונאכלונאכלונאכלונאכל
הוא יודע כי הוא יודע כי הוא יודע כי הוא יודע כי . . . . להשלמה ופרידהלהשלמה ופרידהלהשלמה ופרידהלהשלמה ופרידה, , , , חווה את השיא ואת השיתו%חווה את השיא ואת השיתו%חווה את השיא ואת השיתו%חווה את השיא ואת השיתו%, , , , מימש את עצמומימש את עצמומימש את עצמומימש את עצמו, , , , שתכנ�שתכנ�שתכנ�שתכנ�

לכ� הרגש לכ� הרגש לכ� הרגש לכ� הרגש . . . . כי כלו� לא שלו פרט לניסיונו וחוויותיוכי כלו� לא שלו פרט לניסיונו וחוויותיוכי כלו� לא שלו פרט לניסיונו וחוויותיוכי כלו� לא שלו פרט לניסיונו וחוויותיו, , , , מאו� לא יכול להילקח ממנומאו� לא יכול להילקח ממנומאו� לא יכול להילקח ממנומאו� לא יכול להילקח ממנו
. . . . המלווה בתחושת שלמות ואחדותהמלווה בתחושת שלמות ואחדותהמלווה בתחושת שלמות ואחדותהמלווה בתחושת שלמות ואחדות, , , , ההשלמה והנינוחותההשלמה והנינוחותההשלמה והנינוחותההשלמה והנינוחותהמאפיי� את אלמנט המתכת הנו המאפיי� את אלמנט המתכת הנו המאפיי� את אלמנט המתכת הנו המאפיי� את אלמנט המתכת הנו 

יתמלא יתמלא יתמלא יתמלא , , , , דיכאו� ואפטיה בשלבי� הקודמי�דיכאו� ואפטיה בשלבי� הקודמי�דיכאו� ואפטיה בשלבי� הקודמי�דיכאו� ואפטיה בשלבי� הקודמי�, , , , כעסי�כעסי�כעסי�כעסי�, , , , ד� פחדי�ד� פחדי�ד� פחדי�ד� פחדי�אול� במידה וחווה האאול� במידה וחווה האאול� במידה וחווה האאול� במידה וחווה הא
. . . . אבל מצב זה לפחות מוכראבל מצב זה לפחות מוכראבל מצב זה לפחות מוכראבל מצב זה לפחות מוכר, , , , אמנ� לא נעי� לואמנ� לא נעי� לואמנ� לא נעי� לואמנ� לא נעי� לו. . . . בחששות מפני הפרידה והשינוי הצפויבחששות מפני הפרידה והשינוי הצפויבחששות מפני הפרידה והשינוי הצפויבחששות מפני הפרידה והשינוי הצפוי

        . . . . בעצב ויגו�בעצב ויגו�בעצב ויגו�בעצב ויגו�מסיבה זו הוא יתמלא מסיבה זו הוא יתמלא מסיבה זו הוא יתמלא מסיבה זו הוא יתמלא ? ? ? ? מי יודע מה צפוי לו בשלב הבאמי יודע מה צפוי לו בשלב הבאמי יודע מה צפוי לו בשלב הבאמי יודע מה צפוי לו בשלב הבא
        

    מכיוו� שהרגש נמצא בהווהמכיוו� שהרגש נמצא בהווהמכיוו� שהרגש נמצא בהווהמכיוו� שהרגש נמצא בהווה, , , , כשמתייחסי� לרגשות נית� להתעל� מהמעגל המבקרכשמתייחסי� לרגשות נית� להתעל� מהמעגל המבקרכשמתייחסי� לרגשות נית� להתעל� מהמעגל המבקרכשמתייחסי� לרגשות נית� להתעל� מהמעגל המבקר
. . . . א� איננו נשאר על מנת לבקר את הרגש שיופיע בעתידא� איננו נשאר על מנת לבקר את הרגש שיופיע בעתידא� איננו נשאר על מנת לבקר את הרגש שיופיע בעתידא� איננו נשאר על מנת לבקר את הרגש שיופיע בעתיד, , , , וגור� לרגש אחר לצו�וגור� לרגש אחר לצו�וגור� לרגש אחר לצו�וגור� לרגש אחר לצו�

אול� אול� אול� אול� , , , , נראית טבעיתנראית טבעיתנראית טבעיתנראית טבעית, , , , במעגל הבונהבמעגל הבונהבמעגל הבונהבמעגל הבונה, , , , או החיוביי�או החיוביי�או החיוביי�או החיוביי�, , , , הזרימה דר� הרגשות השליליי�הזרימה דר� הרגשות השליליי�הזרימה דר� הרגשות השליליי�הזרימה דר� הרגשות השליליי�
. . . . מתבטא ביכולתו לבחורמתבטא ביכולתו לבחורמתבטא ביכולתו לבחורמתבטא ביכולתו לבחור, , , , יתרונו של האד� על פני יתר היצורי� החיי� המוכרי� לנויתרונו של האד� על פני יתר היצורי� החיי� המוכרי� לנויתרונו של האד� על פני יתר היצורי� החיי� המוכרי� לנויתרונו של האד� על פני יתר היצורי� החיי� המוכרי� לנו

האד� לשבור את הזרימה ממצבה האד� לשבור את הזרימה ממצבה האד� לשבור את הזרימה ממצבה האד� לשבור את הזרימה ממצבה א� יבחר א� יבחר א� יבחר א� יבחר . . . . לכ� הכעס לא חייב לגרו� לדיכאו�לכ� הכעס לא חייב לגרו� לדיכאו�לכ� הכעס לא חייב לגרו� לדיכאו�לכ� הכעס לא חייב לגרו� לדיכאו�
        . . . . ישנה את גורלוישנה את גורלוישנה את גורלוישנה את גורלו, , , , או להפ�או להפ�או להפ�או להפ�, , , , השלילי למצבה החיוביהשלילי למצבה החיוביהשלילי למצבה החיוביהשלילי למצבה החיובי

        
דר� דר� דר� דר� , , , , הבנת חוקי הזרימההבנת חוקי הזרימההבנת חוקי הזרימההבנת חוקי הזרימה. . . . לכוו� הרצוי לולכוו� הרצוי לולכוו� הרצוי לולכוו� הרצוי לו, , , , בכל רגע יכול האד� לשנות את הכוו� הצפויבכל רגע יכול האד� לשנות את הכוו� הצפויבכל רגע יכול האד� לשנות את הכוו� הצפויבכל רגע יכול האד� לשנות את הכוו� הצפוי

אול� המודעות אול� המודעות אול� המודעות אול� המודעות . . . . תקנה לו את זכות הבחירהתקנה לו את זכות הבחירהתקנה לו את זכות הבחירהתקנה לו את זכות הבחירה, , , , התבוננות על המימד הרגשי של חייוהתבוננות על המימד הרגשי של חייוהתבוננות על המימד הרגשי של חייוהתבוננות על המימד הרגשי של חייו
. . . . תלויה ביכולתנו לנתח את החוויהתלויה ביכולתנו לנתח את החוויהתלויה ביכולתנו לנתח את החוויהתלויה ביכולתנו לנתח את החוויה, , , , נותיו וחסרונותיונותיו וחסרונותיונותיו וחסרונותיונותיו וחסרונותיויתרויתרויתרויתרו, , , , לתכונותיולתכונותיולתכונותיולתכונותיו, , , , למימדי הגו% הרגשילמימדי הגו% הרגשילמימדי הגו% הרגשילמימדי הגו% הרגשי

        . . . . לש� כ� זקוק האד� לגופו השכלילש� כ� זקוק האד� לגופו השכלילש� כ� זקוק האד� לגופו השכלילש� כ� זקוק האד� לגופו השכלי
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        הצגת מקרה הצגת מקרה הצגת מקרה הצגת מקרה 
        ,,,, הגיעה אל הקליניקה חבושה במשקפי שמש גדולי� המסתירי� מחצית מפניה הגיעה אל הקליניקה חבושה במשקפי שמש גדולי� המסתירי� מחצית מפניה הגיעה אל הקליניקה חבושה במשקפי שמש גדולי� המסתירי� מחצית מפניה הגיעה אל הקליניקה חבושה במשקפי שמש גדולי� המסתירי� מחצית מפניה''''גגגג

        ....מעי� מהוססתמעי� מהוססתמעי� מהוססתמעי� מהוססת, , , , החליק על כתפיה והליכתה הייתה מוזרה במקצתהחליק על כתפיה והליכתה הייתה מוזרה במקצתהחליק על כתפיה והליכתה הייתה מוזרה במקצתהחליק על כתפיה והליכתה הייתה מוזרה במקצתשערה הבהיר שערה הבהיר שערה הבהיר שערה הבהיר 
מהונית מהונית מהונית מהונית יייי למדי ולאחר שיחה עימה היא נראתה ת למדי ולאחר שיחה עימה היא נראתה ת למדי ולאחר שיחה עימה היא נראתה ת למדי ולאחר שיחה עימה היא נראתה תבמבט ראשו� היא נראתה תימהוניתבמבט ראשו� היא נראתה תימהוניתבמבט ראשו� היא נראתה תימהוניתבמבט ראשו� היא נראתה תימהונית

        ....הרבה יותרהרבה יותרהרבה יותרהרבה יותר
) ) ) ) ניתוח והקרנותניתוח והקרנותניתוח והקרנותניתוח והקרנות((((היא הגיעה אל הקליניקה לייעו� תזונתי לאחר החלמה מסרט� השד היא הגיעה אל הקליניקה לייעו� תזונתי לאחר החלמה מסרט� השד היא הגיעה אל הקליניקה לייעו� תזונתי לאחר החלמה מסרט� השד היא הגיעה אל הקליניקה לייעו� תזונתי לאחר החלמה מסרט� השד 

        ....וילו� לסב� אישיותהוילו� לסב� אישיותהוילו� לסב� אישיותהוילו� לסב� אישיותהא� מסתבר שהתלונה העיקרית שלה הייתה רק א� מסתבר שהתלונה העיקרית שלה הייתה רק א� מסתבר שהתלונה העיקרית שלה הייתה רק א� מסתבר שהתלונה העיקרית שלה הייתה רק 
        

        ::::ת שהציגהת שהציגהת שהציגהת שהציגהתלונות נוספותלונות נוספותלונות נוספותלונות נוספו
ש ש ש ש יייי. . . . ות ולא ביצעה אות�ות ולא ביצעה אות�ות ולא ביצעה אות�ות ולא ביצעה אות� התגלה גוש בבלוטת התירואיד נשלחה לבדיק התגלה גוש בבלוטת התירואיד נשלחה לבדיק התגלה גוש בבלוטת התירואיד נשלחה לבדיק התגלה גוש בבלוטת התירואיד נשלחה לבדיק2000200020002000בשנת בשנת בשנת בשנת . . . . 1111

        ....רגישות בגרו� מזו� ושתייה קרה ואוכל חרי% מחמירי� את הבעיהרגישות בגרו� מזו� ושתייה קרה ואוכל חרי% מחמירי� את הבעיהרגישות בגרו� מזו� ושתייה קרה ואוכל חרי% מחמירי� את הבעיהרגישות בגרו� מזו� ושתייה קרה ואוכל חרי% מחמירי� את הבעיה
תלוי תלוי תלוי תלוי . . . . כ אי� יציאה כל יו� פע� ביומיי� שלושה לפעמי� כל יו�כ אי� יציאה כל יו� פע� ביומיי� שלושה לפעמי� כל יו�כ אי� יציאה כל יו� פע� ביומיי� שלושה לפעמי� כל יו�כ אי� יציאה כל יו� פע� ביומיי� שלושה לפעמי� כל יו�""""בדרבדרבדרבדר. . . . עצירותעצירותעצירותעצירות. . . . 2222

. . . . סובלת מהבעיה מהילדות וא% פע� לא טיפלה בהסובלת מהבעיה מהילדות וא% פע� לא טיפלה בהסובלת מהבעיה מהילדות וא% פע� לא טיפלה בהסובלת מהבעיה מהילדות וא% פע� לא טיפלה בה. . . . בתזונה ובכמויות שהיא אוכלתבתזונה ובכמויות שהיא אוכלתבתזונה ובכמויות שהיא אוכלתבתזונה ובכמויות שהיא אוכלת
 והתחילה לאכול יותר ירקות  והתחילה לאכול יותר ירקות  והתחילה לאכול יותר ירקות  והתחילה לאכול יותר ירקות 4.074.074.074.07    ----ונה בונה בונה בונה בסבלה מאבני צואה ברגע ששינתה את התזסבלה מאבני צואה ברגע ששינתה את התזסבלה מאבני צואה ברגע ששינתה את התזסבלה מאבני צואה ברגע ששינתה את התז

אי� תחושת צריבה אי� תחושת צריבה אי� תחושת צריבה אי� תחושת צריבה . . . . לפעמי� ישנה תחושה של חוסר התרוקנות  מליאהלפעמי� ישנה תחושה של חוסר התרוקנות  מליאהלפעמי� ישנה תחושה של חוסר התרוקנות  מליאהלפעמי� ישנה תחושה של חוסר התרוקנות  מליאה. . . . הבעיה נעלמההבעיה נעלמההבעיה נעלמההבעיה נעלמה
לטענתה לא טיפלה בעצירות אול� בתרופות מרש� מופיעה התרופה לטענתה לא טיפלה בעצירות אול� בתרופות מרש� מופיעה התרופה לטענתה לא טיפלה בעצירות אול� בתרופות מרש� מופיעה התרופה לטענתה לא טיפלה בעצירות אול� בתרופות מרש� מופיעה התרופה . (. (. (. (ואי� טחורי�ואי� טחורי�ואי� טחורי�ואי� טחורי�

LAXADIN .( .( .( .(חדי� מלווי� בגזי� לאחר האוכל �חדי� מלווי� בגזי� לאחר האוכלבעבר היו כאבי בט �חדי� מלווי� בגזי� לאחר האוכלבעבר היו כאבי בט �חדי� מלווי� בגזי� לאחר האוכלבעבר היו כאבי בט �השתמשה השתמשה השתמשה השתמשה , , , , בעבר היו כאבי בט
        ....גזי� עדיי� ישגזי� עדיי� ישגזי� עדיי� ישגזי� עדיי� יש. . . .  לאחר שינוי תזונתי אינה סובלת מכאבי� לאחר שינוי תזונתי אינה סובלת מכאבי� לאחר שינוי תזונתי אינה סובלת מכאבי� לאחר שינוי תזונתי אינה סובלת מכאבי�כיו�כיו�כיו�כיו�. . . . בגסטרובגסטרובגסטרובגסטרו

         . . . .1:3.61:3.61:3.61:3.6 יחס של  יחס של  יחס של  יחס של LDL=148, HDL=64 ,  ,  ,  , 230230230230כולסטרול מעט גבוה כולסטרול מעט גבוה כולסטרול מעט גבוה כולסטרול מעט גבוה     ....3333

כואבת לעיתי� כואבת לעיתי� כואבת לעיתי� כואבת לעיתי� , , , , ירידה בצפיפות העצ� בבר� ימי�ירידה בצפיפות העצ� בבר� ימי�ירידה בצפיפות העצ� בבר� ימי�ירידה בצפיפות העצ� בבר� ימי� ,  ,  ,  , ----    0.20.20.20.2––––אוסטיאוניה קלה אוסטיאוניה קלה אוסטיאוניה קלה אוסטיאוניה קלה     ....4444
כחצי שנה כאבה כחצי שנה כאבה כחצי שנה כאבה כחצי שנה כאבה , , , , לא יכלה ללכתלא יכלה ללכתלא יכלה ללכתלא יכלה ללכת, , , , עברה הרבה טיפולי� בשיטת אלכסנדרעברה הרבה טיפולי� בשיטת אלכסנדרעברה הרבה טיפולי� בשיטת אלכסנדרעברה הרבה טיפולי� בשיטת אלכסנדר. . . . רחוקותרחוקותרחוקותרחוקות
        .... ימי� וגב תחתו� ימי� וגב תחתו� ימי� וגב תחתו� ימי� וגב תחתו�לה רגללה רגללה רגללה רגל

קמה עייפה קמה עייפה קמה עייפה קמה עייפה . . . . לא נרדמת בקלות מתעוררת הרבה באמצע השינהלא נרדמת בקלות מתעוררת הרבה באמצע השינהלא נרדמת בקלות מתעוררת הרבה באמצע השינהלא נרדמת בקלות מתעוררת הרבה באמצע השינה, , , , בעיות שינהבעיות שינהבעיות שינהבעיות שינה    ....5555
        ....השינה מאוד קלה מאז שהפסיקה ע� ההורמוני�השינה מאוד קלה מאז שהפסיקה ע� ההורמוני�השינה מאוד קלה מאז שהפסיקה ע� ההורמוני�השינה מאוד קלה מאז שהפסיקה ע� ההורמוני�, , , , ישנה שעה בצהריי�ישנה שעה בצהריי�ישנה שעה בצהריי�ישנה שעה בצהריי�. . . . בבוקרבבוקרבבוקרבבוקר

. . . . שוכחת דברי�שוכחת דברי�שוכחת דברי�שוכחת דברי�, , , , כשהפזל המחשבתי מתפזר פחות זוכרתכשהפזל המחשבתי מתפזר פחות זוכרתכשהפזל המחשבתי מתפזר פחות זוכרתכשהפזל המחשבתי מתפזר פחות זוכרת. . . . הפרעות בזיכרו� ובריכוזהפרעות בזיכרו� ובריכוזהפרעות בזיכרו� ובריכוזהפרעות בזיכרו� ובריכוז    ....6666
        ....מאוד מפריע לה בריכוזמאוד מפריע לה בריכוזמאוד מפריע לה בריכוזמאוד מפריע לה בריכוז, , , , ווצותווצותווצותווצותגור� לה להתכגור� לה להתכגור� לה להתכגור� לה להתכ, , , , לא יכולה לסבול רעשי�לא יכולה לסבול רעשי�לא יכולה לסבול רעשי�לא יכולה לסבול רעשי�

        ....דליות ברגליי�דליות ברגליי�דליות ברגליי�דליות ברגליי�    ....7777
        ....פטרייה בציפור� ברגלפטרייה בציפור� ברגלפטרייה בציפור� ברגלפטרייה בציפור� ברגל    ....8888
        ....מאניה דיפרסייהמאניה דיפרסייהמאניה דיפרסייהמאניה דיפרסייה. . . . 9999
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היא עברה ניתוח היא עברה ניתוח היא עברה ניתוח היא עברה ניתוח , , , , לפני כשנה אובח� אצלה סרט� בשדלפני כשנה אובח� אצלה סרט� בשדלפני כשנה אובח� אצלה סרט� בשדלפני כשנה אובח� אצלה סרט� בשד, , , ,  ילידת רומניה ילידת רומניה ילידת רומניה ילידת רומניה60606060גרושה בת גרושה בת גרושה בת גרושה בת ' ' ' ' גגגג
        .... חודשי� חודשי� חודשי� חודשי�5555----כאשר הטיפול האחרו� הסתיי� לפני ככאשר הטיפול האחרו� הסתיי� לפני ככאשר הטיפול האחרו� הסתיי� לפני ככאשר הטיפול האחרו� הסתיי� לפני כ, , , ,  טיפולי הקרנות טיפולי הקרנות טיפולי הקרנות טיפולי הקרנות24242424----וווו

ורמו� חילופי וברגע שהמחלה אובחנה הפסיקה ע� ורמו� חילופי וברגע שהמחלה אובחנה הפסיקה ע� ורמו� חילופי וברגע שהמחלה אובחנה הפסיקה ע� ורמו� חילופי וברגע שהמחלה אובחנה הפסיקה ע�  היא נטלה ה היא נטלה ה היא נטלה ה היא נטלה הלאבחנת המחלהלאבחנת המחלהלאבחנת המחלהלאבחנת המחלהעד עד עד עד 
        ....הזעות חריפות וליובש בנרתיקהזעות חריפות וליובש בנרתיקהזעות חריפות וליובש בנרתיקהזעות חריפות וליובש בנרתיק, , , , דבר שגר� לה לגלי חו�דבר שגר� לה לגלי חו�דבר שגר� לה לגלי חו�דבר שגר� לה לגלי חו�, , , , ההורמו� החילופיההורמו� החילופיההורמו� החילופיההורמו� החילופי

        ....גוללה בפני סיפור חיי� מצמררגוללה בפני סיפור חיי� מצמררגוללה בפני סיפור חיי� מצמררגוללה בפני סיפור חיי� מצמרר' ' ' ' גגגג
ה שנפטרה ברומניה ה שנפטרה ברומניה ה שנפטרה ברומניה ה שנפטרה ברומניה אימאימאימאימיתומה מיתומה מיתומה מיתומה מ    12121212הייתה בת הייתה בת הייתה בת הייתה בת היא היא היא היא , , , ,  לאר� מרומניה לאר� מרומניה לאר� מרומניה לאר� מרומניהתהתהתהתה על על על על59595959בשנת בשנת בשנת בשנת 

. . . . � כל הסממני� הגלותיי�� כל הסממני� הגלותיי�� כל הסממני� הגלותיי�� כל הסממני� הגלותיי�עעעעוווו בלי שפה  בלי שפה  בלי שפה  בלי שפה , , , ,  הגס הגס הגס הגסמסרט� המעימסרט� המעימסרט� המעימסרט� המעי    10101010כאשר הייתה בת כאשר הייתה בת כאשר הייתה בת כאשר הייתה בת 
שהי ועזב שהי ועזב שהי ועזב שהי ועזב ייייאביה ברח ע� מאביה ברח ע� מאביה ברח ע� מאביה ברח ע� מ     ואז ואז ואז ואזיהיהיהיהייייעברה מחברת נוער אחת לשנעברה מחברת נוער אחת לשנעברה מחברת נוער אחת לשנעברה מחברת נוער אחת לשנהיא היא היא היא באותה תקופה באותה תקופה באותה תקופה באותה תקופה 

        ....אותה ואת אחיה לבדאותה ואת אחיה לבדאותה ואת אחיה לבדאותה ואת אחיה לבד
 לה בעיות  לה בעיות  לה בעיות  לה בעיות והתחיל לעשותוהתחיל לעשותוהתחיל לעשותוהתחיל לעשות) ) ) ) כיו� הוא בעל משפחה ע� ילדי�כיו� הוא בעל משפחה ע� ילדי�כיו� הוא בעל משפחה ע� ילדי�כיו� הוא בעל משפחה ע� ילדי� ( ( ( (תמכר לסמי�תמכר לסמי�תמכר לסמי�תמכר לסמי�אחיה האחיה האחיה האחיה ה

 נגמלה ע�  נגמלה ע�  נגמלה ע�  נגמלה ע� 81818181 בשנת  בשנת  בשנת  בשנת ....אלכוהוליסטיתאלכוהוליסטיתאלכוהוליסטיתאלכוהוליסטיתדבר שגר� לה להתמכר לטיפה המרה ולהפו� לדבר שגר� לה להתמכר לטיפה המרה ולהפו� לדבר שגר� לה להתמכר לטיפה המרה ולהפו� לדבר שגר� לה להתמכר לטיפה המרה ולהפו� ל

AA ,  ,  ,  , יו� לא שותה בכלליו� לא שותה בכלליו� לא שותה בכלליו� לא שותה בכללככככ....        
        " ." ." ." .ספיריטספיריטספיריטספיריט, , , , במקו� ספירטבמקו� ספירטבמקו� ספירטבמקו� ספירט""""

        ))))!!!!!!!!!!!!????????????((((היו רגעי� שכמעט ירדה לזנות היו רגעי� שכמעט ירדה לזנות היו רגעי� שכמעט ירדה לזנות היו רגעי� שכמעט ירדה לזנות 
        ".".".".הייתי ילדת פרחי�הייתי ילדת פרחי�הייתי ילדת פרחי�הייתי ילדת פרחי� " " " ",,,,אלכוהול ואורגיות אלכוהול ואורגיות אלכוהול ואורגיות אלכוהול ואורגיות , , , , תקופה של סמי�תקופה של סמי�תקופה של סמי�תקופה של סמי�היא חוותה היא חוותה היא חוותה היא חוותה 
        .... קופסאות ביו� קופסאות ביו� קופסאות ביו� קופסאות ביו�2.52.52.52.5 עישנה הרבה מאוד מעל  עישנה הרבה מאוד מעל  עישנה הרבה מאוד מעל  עישנה הרבה מאוד מעל 92929292עד שנת עד שנת עד שנת עד שנת 

        ....הפסיקה ע� קבוצת תמיכה מיוזמתה רצתה להפסיק לעש�הפסיקה ע� קבוצת תמיכה מיוזמתה רצתה להפסיק לעש�הפסיקה ע� קבוצת תמיכה מיוזמתה רצתה להפסיק לעש�הפסיקה ע� קבוצת תמיכה מיוזמתה רצתה להפסיק לעש�
היא מודעת היא מודעת היא מודעת היא מודעת  .  .  .  . ))))4444יש לה יש לה יש לה יש לה ((((כיו� לחתולי� פרסי� כיו� לחתולי� פרסי� כיו� לחתולי� פרסי� כיו� לחתולי� פרסי� , , , , תמכרת למשהותמכרת למשהותמכרת למשהותמכרת למשהותמיד היא מתמיד היא מתמיד היא מתמיד היא מ, , , , לדבריהלדבריהלדבריהלדבריה
        ....עובדת על הנושא של ההתמכרויותעובדת על הנושא של ההתמכרויותעובדת על הנושא של ההתמכרויותעובדת על הנושא של ההתמכרויותלזה ולזה ולזה ולזה ו

צריכה לאסו% את עצמה כדי צריכה לאסו% את עצמה כדי צריכה לאסו% את עצמה כדי צריכה לאסו% את עצמה כדי , , , , צריכה כל הזמ� להתרכזצריכה כל הזמ� להתרכזצריכה כל הזמ� להתרכזצריכה כל הזמ� להתרכז. . . . תהיותתהיותתהיותתהיות, , , , סובלת ממצבי רוחסובלת ממצבי רוחסובלת ממצבי רוחסובלת ממצבי רוח
        ....צריכה להתרכז כדי לענותצריכה להתרכז כדי לענותצריכה להתרכז כדי לענותצריכה להתרכז כדי לענות, , , , להיות ממוקדתלהיות ממוקדתלהיות ממוקדתלהיות ממוקדת

        ....להלהלהלהרוצה להיכנס לרוטינה אבל קשה רוצה להיכנס לרוטינה אבל קשה רוצה להיכנס לרוטינה אבל קשה רוצה להיכנס לרוטינה אבל קשה , , , , מגדירה את עצמה כטיפוס הרפתקנימגדירה את עצמה כטיפוס הרפתקנימגדירה את עצמה כטיפוס הרפתקנימגדירה את עצמה כטיפוס הרפתקני
        ....הרבה עבודת ניקיו�הרבה עבודת ניקיו�הרבה עבודת ניקיו�הרבה עבודת ניקיו�, , , , מגדלת הרבה חתולי�מגדלת הרבה חתולי�מגדלת הרבה חתולי�מגדלת הרבה חתולי�. . . . ל קשה לה מבחינה תנועתית ומיומנותל קשה לה מבחינה תנועתית ומיומנותל קשה לה מבחינה תנועתית ומיומנותל קשה לה מבחינה תנועתית ומיומנותווווהכהכהכהכ

המחשה הייתה מופיעה הרבה המחשה הייתה מופיעה הרבה המחשה הייתה מופיעה הרבה המחשה הייתה מופיעה הרבה , , , , """"עכשיו קצת עבר ליעכשיו קצת עבר ליעכשיו קצת עבר ליעכשיו קצת עבר לי) ") ") ") "בגלל המחלהבגלל המחלהבגלל המחלהבגלל המחלה((((פוחדת ממוות פוחדת ממוות פוחדת ממוות פוחדת ממוות 
        ....אבל עכשיו זה נרגעאבל עכשיו זה נרגעאבל עכשיו זה נרגעאבל עכשיו זה נרגע
היה היה היה היה , , , , מגיעה מרגע לרגע לפתרונות טובי� יותרמגיעה מרגע לרגע לפתרונות טובי� יותרמגיעה מרגע לרגע לפתרונות טובי� יותרמגיעה מרגע לרגע לפתרונות טובי� יותר, , , , סדרסדרסדרסדר, , , , התארגנותהתארגנותהתארגנותהתארגנות, , , , עשתה חשבו� נפשעשתה חשבו� נפשעשתה חשבו� נפשעשתה חשבו� נפש

        ....רה בורה בורה בורה בולה מאמ� אישי שנעזלה מאמ� אישי שנעזלה מאמ� אישי שנעזלה מאמ� אישי שנעז
        ....בזמ� המחלה הייתה מופיעה אצבע ולוחצת לה על העי� השלישיתבזמ� המחלה הייתה מופיעה אצבע ולוחצת לה על העי� השלישיתבזמ� המחלה הייתה מופיעה אצבע ולוחצת לה על העי� השלישיתבזמ� המחלה הייתה מופיעה אצבע ולוחצת לה על העי� השלישית
        ....חלמה על ראי שבור שנפל ונשאר של� והבינה שתישאר בחיי�חלמה על ראי שבור שנפל ונשאר של� והבינה שתישאר בחיי�חלמה על ראי שבור שנפל ונשאר של� והבינה שתישאר בחיי�חלמה על ראי שבור שנפל ונשאר של� והבינה שתישאר בחיי�

        """"להיות או לחדוללהיות או לחדוללהיות או לחדוללהיות או לחדול"""", , , , היה לה קשה לנשו�היה לה קשה לנשו�היה לה קשה לנשו�היה לה קשה לנשו�
רואה תוצאות של המאבקי� הקשי� שהיו לה ע� הסדר רואה תוצאות של המאבקי� הקשי� שהיו לה ע� הסדר רואה תוצאות של המאבקי� הקשי� שהיו לה ע� הסדר רואה תוצאות של המאבקי� הקשי� שהיו לה ע� הסדר , , , , כיו� מסופקת יותר מחייהכיו� מסופקת יותר מחייהכיו� מסופקת יותר מחייהכיו� מסופקת יותר מחייה

        ))))מנקה כל יו�מנקה כל יו�מנקה כל יו�מנקה כל יו�. (. (. (. (והאיפוס וניקיו� הביתוהאיפוס וניקיו� הביתוהאיפוס וניקיו� הביתוהאיפוס וניקיו� הבית
        ....כל יו� נעזרת ע� הצהרות חיוביותכל יו� נעזרת ע� הצהרות חיוביותכל יו� נעזרת ע� הצהרות חיוביותכל יו� נעזרת ע� הצהרות חיוביות

        
        הגישה המערבית לטיפול ואבחו�הגישה המערבית לטיפול ואבחו�הגישה המערבית לטיפול ואבחו�הגישה המערבית לטיפול ואבחו�

        
        מאניה דיפרסייהמאניה דיפרסייהמאניה דיפרסייהמאניה דיפרסייה

היא מחלה נפשית שגורמת לתנודות היא מחלה נפשית שגורמת לתנודות היא מחלה נפשית שגורמת לתנודות היא מחלה נפשית שגורמת לתנודות , , , , דפרסיהדפרסיהדפרסיהדפרסיה----הידועה ג� כמאניההידועה ג� כמאניההידועה ג� כמאניההידועה ג� כמאניה, , , , קוטביתקוטביתקוטביתקוטבית----הפרעה דוהפרעה דוהפרעה דוהפרעה דו
הרוח הרוח הרוח הרוח ----בשונה ממצביבשונה ממצביבשונה ממצביבשונה ממצבי. . . . וביכולתו של החולה לתפקדוביכולתו של החולה לתפקדוביכולתו של החולה לתפקדוביכולתו של החולה לתפקד, , , , חריגות במצבי הרוח במר�חריגות במצבי הרוח במר�חריגות במצבי הרוח במר�חריגות במצבי הרוח במר�

קוטבית ה� קוטבית ה� קוטבית ה� קוטבית ה� ----פטומי� של ההפרעה הדופטומי� של ההפרעה הדופטומי� של ההפרעה הדופטומי� של ההפרעה הדוסימסימסימסימ, , , , התסמיני�התסמיני�התסמיני�התסמיני�, , , , המשתני� הרגילי� שיש לכולנוהמשתני� הרגילי� שיש לכולנוהמשתני� הרגילי� שיש לכולנוהמשתני� הרגילי� שיש לכולנו
לביצועי� לקויי� בעבודה או לביצועי� לקויי� בעבודה או לביצועי� לקויי� בעבודה או לביצועי� לקויי� בעבודה או , , , , ה� יכולי� להביא לידי פגיעה במערכות יחסי�ה� יכולי� להביא לידי פגיעה במערכות יחסי�ה� יכולי� להביא לידי פגיעה במערכות יחסי�ה� יכולי� להביא לידי פגיעה במערכות יחסי�. . . . חריפי�חריפי�חריפי�חריפי�

אנשי� החולי� במאניה דיפרסיה יכולי� לקבל טיפול אנשי� החולי� במאניה דיפרסיה יכולי� לקבל טיפול אנשי� החולי� במאניה דיפרסיה יכולי� לקבל טיפול אנשי� החולי� במאניה דיפרסיה יכולי� לקבל טיפול . . . . ואפילו להתאבדותואפילו להתאבדותואפילו להתאבדותואפילו להתאבדות, , , , בלימודי�בלימודי�בלימודי�בלימודי�
        ....ולחיות חיי� מלאי�ולחיות חיי� מלאי�ולחיות חיי� מלאי�ולחיות חיי� מלאי�

        
        ::::גורמי סיכו�גורמי סיכו�גורמי סיכו�גורמי סיכו�

        ....שכבה סוציו אקונומית גבוההשכבה סוציו אקונומית גבוההשכבה סוציו אקונומית גבוההשכבה סוציו אקונומית גבוהה        ••••

        ....40404040ורי מתחת לגיל ורי מתחת לגיל ורי מתחת לגיל ורי מתחת לגיל ''''נה של דיכאו� מגנה של דיכאו� מגנה של דיכאו� מגנה של דיכאו� מגאפיזודה ראשואפיזודה ראשואפיזודה ראשואפיזודה ראשו        ••••

        ....הפרעה אישית נרקסיסטית או גבוליתהפרעה אישית נרקסיסטית או גבוליתהפרעה אישית נרקסיסטית או גבוליתהפרעה אישית נרקסיסטית או גבולית        ••••
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        ::::תסמיני� וסימני� של מאניה דיפרסיהתסמיני� וסימני� של מאניה דיפרסיהתסמיני� וסימני� של מאניה דיפרסיהתסמיני� וסימני� של מאניה דיפרסיה
ממצב מאוד מרומ� או נרגז ממצב מאוד מרומ� או נרגז ממצב מאוד מרומ� או נרגז ממצב מאוד מרומ� או נרגז , , , , הרוחהרוחהרוחהרוח----קוטבית גורמת לתנודות חריפות במצביקוטבית גורמת לתנודות חריפות במצביקוטבית גורמת לתנודות חריפות במצביקוטבית גורמת לתנודות חריפות במצבי----הפרעה דוהפרעה דוהפרעה דוהפרעה דו

לעיתי� ע� מצבי רוח רגילי� לעיתי� ע� מצבי רוח רגילי� לעיתי� ע� מצבי רוח רגילי� לעיתי� ע� מצבי רוח רגילי� , , , , ועצבני למצב עצוב ותחושת חוסר תקווה לחילופי�ועצבני למצב עצוב ותחושת חוסר תקווה לחילופי�ועצבני למצב עצוב ותחושת חוסר תקווה לחילופי�ועצבני למצב עצוב ותחושת חוסר תקווה לחילופי�
שינויי� חריפי� באנרגיה ובהתנהגות מתרחשי� בד בבד ע� שינויי� אלה שינויי� חריפי� באנרגיה ובהתנהגות מתרחשי� בד בבד ע� שינויי� אלה שינויי� חריפי� באנרגיה ובהתנהגות מתרחשי� בד בבד ע� שינויי� אלה שינויי� חריפי� באנרגיה ובהתנהגות מתרחשי� בד בבד ע� שינויי� אלה . . . . ביניה�ביניה�ביניה�ביניה�

מש� הזמ� של מצבי הרוח הטובי� או הרעי� נקרא אפיזודה של מניה או מש� הזמ� של מצבי הרוח הטובי� או הרעי� נקרא אפיזודה של מניה או מש� הזמ� של מצבי הרוח הטובי� או הרעי� נקרא אפיזודה של מניה או מש� הזמ� של מצבי הרוח הטובי� או הרעי� נקרא אפיזודה של מניה או . . . . במצבי הרוחבמצבי הרוחבמצבי הרוחבמצבי הרוח
        ....דפרסיהדפרסיהדפרסיהדפרסיה

        
        סימני� ותסמיני� לאפיזודה של מאניה כוללי�סימני� ותסמיני� לאפיזודה של מאניה כוללי�סימני� ותסמיני� לאפיזודה של מאניה כוללי�סימני� ותסמיני� לאפיזודה של מאניה כוללי�

        ....מנוחהמנוחהמנוחהמנוחה----פעלתנות וחוסרפעלתנות וחוסרפעלתנות וחוסרפעלתנות וחוסר, , , , מר� מוגברמר� מוגברמר� מוגברמר� מוגבר        ••••

        ....אופוריהאופוריהאופוריהאופוריה, , , , רוח טוב בהגזמהרוח טוב בהגזמהרוח טוב בהגזמהרוח טוב בהגזמה----מצבמצבמצבמצב        ••••

        ....שקטשקטשקטשקט----זנות יתר ואיזנות יתר ואיזנות יתר ואיזנות יתר ואירגרגרגרג        ••••

        ....קפיצה מרעיו� אחד למשנהוקפיצה מרעיו� אחד למשנהוקפיצה מרעיו� אחד למשנהוקפיצה מרעיו� אחד למשנהו, , , , מחשבות מתרוצצות ודיבור מאוד מהירמחשבות מתרוצצות ודיבור מאוד מהירמחשבות מתרוצצות ודיבור מאוד מהירמחשבות מתרוצצות ודיבור מאוד מהיר        ••••

        ....חוסר ריכוזחוסר ריכוזחוסר ריכוזחוסר ריכוז        ••••

        ....צור� במעט מאוד שינהצור� במעט מאוד שינהצור� במעט מאוד שינהצור� במעט מאוד שינה        ••••

        ....אמונה לא מציאותית בכוחות או יכולות של החולה עצמואמונה לא מציאותית בכוחות או יכולות של החולה עצמואמונה לא מציאותית בכוחות או יכולות של החולה עצמואמונה לא מציאותית בכוחות או יכולות של החולה עצמו        ••••

        ....שיפוט לקוישיפוט לקוישיפוט לקוישיפוט לקוי        ••••

        ....בולמוס בזבוזבולמוס בזבוזבולמוס בזבוזבולמוס בזבוז        ••••

••••        �        ....התנהגות שונה מהרגיל לפרק זמ� מתמש�התנהגות שונה מהרגיל לפרק זמ� מתמש�התנהגות שונה מהרגיל לפרק זמ� מתמש�התנהגות שונה מהרגיל לפרק זמ� מתמש

        ....דח% מיני מוגברדח% מיני מוגברדח% מיני מוגברדח% מיני מוגבר        ••••

        ....אלכוהול וכדורי שינהאלכוהול וכדורי שינהאלכוהול וכדורי שינהאלכוהול וכדורי שינה, , , , בעיקר קוקאי�בעיקר קוקאי�בעיקר קוקאי�בעיקר קוקאי�, , , , שימוש בסמי�שימוש בסמי�שימוש בסמי�שימוש בסמי�        ••••

        ....או תוקפניתאו תוקפניתאו תוקפניתאו תוקפנית. . . . מתפרצתמתפרצתמתפרצתמתפרצת, , , , התנהגות פרובוקטיביתהתנהגות פרובוקטיביתהתנהגות פרובוקטיביתהתנהגות פרובוקטיבית        ••••

        ....הכחשה שמשהו לא בסדרהכחשה שמשהו לא בסדרהכחשה שמשהו לא בסדרהכחשה שמשהו לא בסדר        ••••
        

רוח מרומ� ביחד ע� שלושה או יותר רוח מרומ� ביחד ע� שלושה או יותר רוח מרומ� ביחד ע� שלושה או יותר רוח מרומ� ביחד ע� שלושה או יותר ----אפיזודה של מאניה מוגדרת א� קיי� מצבאפיזודה של מאניה מוגדרת א� קיי� מצבאפיזודה של מאניה מוגדרת א� קיי� מצבאפיזודה של מאניה מוגדרת א� קיי� מצב
א� א� א� א� . . . . למש� שבוע או יותרלמש� שבוע או יותרלמש� שבוע או יותרלמש� שבוע או יותר, , , , כמעט בכל יו�כמעט בכל יו�כמעט בכל יו�כמעט בכל יו�, , , , ל במש� רוב היו�ל במש� רוב היו�ל במש� רוב היו�ל במש� רוב היו�""""מהתסמיני� האחרי� הנמהתסמיני� האחרי� הנמהתסמיני� האחרי� הנמהתסמיני� האחרי� הנ

        ....צריכי� להופיע ארבעה תסמיני� נוספי�צריכי� להופיע ארבעה תסמיני� נוספי�צריכי� להופיע ארבעה תסמיני� נוספי�צריכי� להופיע ארבעה תסמיני� נוספי�, , , , הרוח הוא רגזניהרוח הוא רגזניהרוח הוא רגזניהרוח הוא רגזני----מצבמצבמצבמצב
        

        ::::סימני� ותסמיני� של אפיזודה של דיכאו� כוללי�סימני� ותסמיני� של אפיזודה של דיכאו� כוללי�סימני� ותסמיני� של אפיזודה של דיכאו� כוללי�סימני� ותסמיני� של אפיזודה של דיכאו� כוללי�

        ....או ריקנותאו ריקנותאו ריקנותאו ריקנות, , , , חרדהחרדהחרדהחרדה, , , , רוח מתמש� של עצבותרוח מתמש� של עצבותרוח מתמש� של עצבותרוח מתמש� של עצבות----מצבמצבמצבמצב        ••••

        ....תקווה או פסימיותתקווה או פסימיותתקווה או פסימיותתקווה או פסימיות----תחושות של חוסרתחושות של חוסרתחושות של חוסרתחושות של חוסר        ••••

        ....אוני�אוני�אוני�אוני�----חשיבות או חוסרחשיבות או חוסרחשיבות או חוסרחשיבות או חוסר----חוסרחוסרחוסרחוסר, , , , תחושות אשמהתחושות אשמהתחושות אשמהתחושות אשמה        ••••

        ....כולל מי�כולל מי�כולל מי�כולל מי�, , , ,  שהחולה נהנה מה� קוד� שהחולה נהנה מה� קוד� שהחולה נהנה מה� קוד� שהחולה נהנה מה� קוד�אבד� התעניינות או הנאה בפעילויותאבד� התעניינות או הנאה בפעילויותאבד� התעניינות או הנאה בפעילויותאבד� התעניינות או הנאה בפעילויות        ••••

        ....תחושת עייפות או תחושה של האטה מוטוריתתחושת עייפות או תחושה של האטה מוטוריתתחושת עייפות או תחושה של האטה מוטוריתתחושת עייפות או תחושה של האטה מוטורית, , , , ירידה באנרגיהירידה באנרגיהירידה באנרגיהירידה באנרגיה        ••••

        ....לקבל החלטותלקבל החלטותלקבל החלטותלקבל החלטות, , , , לזכורלזכורלזכורלזכור, , , , קושי להתרכזקושי להתרכזקושי להתרכזקושי להתרכז        ••••

        ....מנוחה או עצבנותמנוחה או עצבנותמנוחה או עצבנותמנוחה או עצבנות----חוסרחוסרחוסרחוסר        ••••

        ....שינהשינהשינהשינה----שינה מרובה או חוסרשינה מרובה או חוסרשינה מרובה או חוסרשינה מרובה או חוסר        ••••

        ....רצוני במשקלרצוני במשקלרצוני במשקלרצוני במשקל----או שינוי בלתיאו שינוי בלתיאו שינוי בלתיאו שינוי בלתי////שינוי בתיאבו� ושינוי בתיאבו� ושינוי בתיאבו� ושינוי בתיאבו� ו        ••••
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        ....גר� ממחלה פיזית או מפציעהגר� ממחלה פיזית או מפציעהגר� ממחלה פיזית או מפציעהגר� ממחלה פיזית או מפציעהכאב כרוני או תסמי� גופני אחר שלא נכאב כרוני או תסמי� גופני אחר שלא נכאב כרוני או תסמי� גופני אחר שלא נכאב כרוני או תסמי� גופני אחר שלא נ        ••••

        ....מחשבות על מוות או התאבדות או ביצוע ניסיונות התאבדותמחשבות על מוות או התאבדות או ביצוע ניסיונות התאבדותמחשבות על מוות או התאבדות או ביצוע ניסיונות התאבדותמחשבות על מוות או התאבדות או ביצוע ניסיונות התאבדות        ••••
        

, , , , אפיזודה של דיכאו� מאובחנת א� חמישה או יותר מהתסמיני� נמשכי� רוב היו�אפיזודה של דיכאו� מאובחנת א� חמישה או יותר מהתסמיני� נמשכי� רוב היו�אפיזודה של דיכאו� מאובחנת א� חמישה או יותר מהתסמיני� נמשכי� רוב היו�אפיזודה של דיכאו� מאובחנת א� חמישה או יותר מהתסמיני� נמשכי� רוב היו�
        ....למש� שבועיי� או יותרלמש� שבועיי� או יותרלמש� שבועיי� או יותרלמש� שבועיי� או יותר, , , , כמעט כל יו�כמעט כל יו�כמעט כל יו�כמעט כל יו�

        
        ::::היפומאניה היא מצב פחות חמור ממאניההיפומאניה היא מצב פחות חמור ממאניההיפומאניה היא מצב פחות חמור ממאניההיפומאניה היא מצב פחות חמור ממאניה

        .... ימי� ימי� ימי� ימי�4444נמשכת רק עד נמשכת רק עד נמשכת רק עד נמשכת רק עד         ••••

    א� יחד ע� זאת אנשי� אחרי� שמכירי�א� יחד ע� זאת אנשי� אחרי� שמכירי�א� יחד ע� זאת אנשי� אחרי� שמכירי�א� יחד ע� זאת אנשי� אחרי� שמכירי�, , , , ה הפרעה בולטת בתפקודה הפרעה בולטת בתפקודה הפרעה בולטת בתפקודה הפרעה בולטת בתפקודלא נגרמלא נגרמלא נגרמלא נגרמ        ••••
        ....את החולה מביני� שמשהו לא בסדר בהתנהגותואת החולה מביני� שמשהו לא בסדר בהתנהגותואת החולה מביני� שמשהו לא בסדר בהתנהגותואת החולה מביני� שמשהו לא בסדר בהתנהגותו

        ....אי� צור� באשפוזאי� צור� באשפוזאי� צור� באשפוזאי� צור� באשפוז        ••••

        ....אי� מאפייני� פסיכוטיי�אי� מאפייני� פסיכוטיי�אי� מאפייני� פסיכוטיי�אי� מאפייני� פסיכוטיי�        ••••
        ::::טיפולטיפולטיפולטיפול

) ) ) ) אפילו אלה ע� הצורות החמורות ביותר שלהאפילו אלה ע� הצורות החמורות ביותר שלהאפילו אלה ע� הצורות החמורות ביותר שלהאפילו אלה ע� הצורות החמורות ביותר שלה((((קוטבית קוטבית קוטבית קוטבית ----רוב החולי� בהפרעה דורוב החולי� בהפרעה דורוב החולי� בהפרעה דורוב החולי� בהפרעה דו
שלה� והתסמיני� הקשורי� במחלה שלה� והתסמיני� הקשורי� במחלה שלה� והתסמיני� הקשורי� במחלה שלה� והתסמיני� הקשורי� במחלה הרוח הרוח הרוח הרוח ----יכולי� להגיע ליציבות טובה של מצבייכולי� להגיע ליציבות טובה של מצבייכולי� להגיע ליציבות טובה של מצבייכולי� להגיע ליציבות טובה של מצבי

ממליצי� ממליצי� ממליצי� ממליצי� , , , , מכיוו� שהפרעה דו קוטבית היא מחלה שחוזרת ונשניתמכיוו� שהפרעה דו קוטבית היא מחלה שחוזרת ונשניתמכיוו� שהפרעה דו קוטבית היא מחלה שחוזרת ונשניתמכיוו� שהפרעה דו קוטבית היא מחלה שחוזרת ונשנית. . . . בעזרת טיפול נכו�בעזרת טיפול נכו�בעזרת טיפול נכו�בעזרת טיפול נכו�
�אסטרטגיה זו הכוללת תרופות וטיפול אסטרטגיה זו הכוללת תרופות וטיפול אסטרטגיה זו הכוללת תרופות וטיפול אסטרטגיה זו הכוללת תרופות וטיפול . . . . כמעט תמיד על טיפול מניעתי מתמש�כמעט תמיד על טיפול מניעתי מתמש�כמעט תמיד על טיפול מניעתי מתמש�כמעט תמיד על טיפול מניעתי מתמש

        ....פסיכולוגי היא הפתרו� האופטימאלי לניהול המחלה לאור� זמ�פסיכולוגי היא הפתרו� האופטימאלי לניהול המחלה לאור� זמ�פסיכולוגי היא הפתרו� האופטימאלי לניהול המחלה לאור� זמ�פסיכולוגי היא הפתרו� האופטימאלי לניהול המחלה לאור� זמ�
וסנת טוב יותר א� הטיפול מתמש� מאשר א� וסנת טוב יותר א� הטיפול מתמש� מאשר א� וסנת טוב יותר א� הטיפול מתמש� מאשר א� וסנת טוב יותר א� הטיפול מתמש� מאשר א� קוטבית מרקוטבית מרקוטבית מרקוטבית מר----הפרעה דוהפרעה דוהפרעה דוהפרעה דו, , , , ברוב המקרי�ברוב המקרי�ברוב המקרי�ברוב המקרי�
הרוח יכולי� עדיי� הרוח יכולי� עדיי� הרוח יכולי� עדיי� הרוח יכולי� עדיי� ----שינויי מצבשינויי מצבשינויי מצבשינויי מצב, , , , אבל ג� א� אי� הפסקות בטיפולאבל ג� א� אי� הפסקות בטיפולאבל ג� א� אי� הפסקות בטיפולאבל ג� א� אי� הפסקות בטיפול. . . . הוא לסירוגי�הוא לסירוגי�הוא לסירוגי�הוא לסירוגי�

הרופא יכול למנוע התפתחות של הרופא יכול למנוע התפתחות של הרופא יכול למנוע התפתחות של הרופא יכול למנוע התפתחות של . . . . להתרחש ואז יש להודיע מיד לרופא המטפללהתרחש ואז יש להודיע מיד לרופא המטפללהתרחש ואז יש להודיע מיד לרופא המטפללהתרחש ואז יש להודיע מיד לרופא המטפל
עבודה יחד ע� הרופא ובצמוד לו ותו� עבודה יחד ע� הרופא ובצמוד לו ותו� עבודה יחד ע� הרופא ובצמוד לו ותו� עבודה יחד ע� הרופא ובצמוד לו ותו� . . . . אפיזודה מלאה דר� התערבות טיפולית מהירהאפיזודה מלאה דר� התערבות טיפולית מהירהאפיזודה מלאה דר� התערבות טיפולית מהירהאפיזודה מלאה דר� התערבות טיפולית מהירה

        ....מתמיד של מהות הטיפול והאופציות השונות יכולי� לשפר את יעילות הטיפולמתמיד של מהות הטיפול והאופציות השונות יכולי� לשפר את יעילות הטיפולמתמיד של מהות הטיפול והאופציות השונות יכולי� לשפר את יעילות הטיפולמתמיד של מהות הטיפול והאופציות השונות יכולי� לשפר את יעילות הטיפוליידוע יידוע יידוע יידוע 
דפוסי השינה דפוסי השינה דפוסי השינה דפוסי השינה , , , , הטיפולי�הטיפולי�הטיפולי�הטיפולי�, , , , הרוחהרוחהרוחהרוח----רישו� יומי של התסמיני� הקשורי� למצבירישו� יומי של התסמיני� הקשורי� למצבירישו� יומי של התסמיני� הקשורי� למצבירישו� יומי של התסמיני� הקשורי� למצבי, , , , בנוס%בנוס%בנוס%בנוס%

        והמאורעות החשובי� יכולי� לעזור לחולי� והמאורעות החשובי� יכולי� לעזור לחולי� והמאורעות החשובי� יכולי� לעזור לחולי� והמאורעות החשובי� יכולי� לעזור לחולי� 
הרישו� יכול ג� לעזור לרופא הרישו� יכול ג� לעזור לרופא הרישו� יכול ג� לעזור לרופא הרישו� יכול ג� לעזור לרופא . . . . במחלה ולמשפחותיה� להבי� טוב יותר את המחלהבמחלה ולמשפחותיה� להבי� טוב יותר את המחלהבמחלה ולמשפחותיה� להבי� טוב יותר את המחלהבמחלה ולמשפחותיה� להבי� טוב יותר את המחלה

        ....חר המחלה ביתר יעילותחר המחלה ביתר יעילותחר המחלה ביתר יעילותחר המחלה ביתר יעילותלעקוב אלעקוב אלעקוב אלעקוב א
        

        תרופותתרופותתרופותתרופות
רוח נרשמות בדר� כלל על מנת לעזור לרס� את רוח נרשמות בדר� כלל על מנת לעזור לרס� את רוח נרשמות בדר� כלל על מנת לעזור לרס� את רוח נרשמות בדר� כלל על מנת לעזור לרס� את ----תרופות הידועות כמייצבות מצביתרופות הידועות כמייצבות מצביתרופות הידועות כמייצבות מצביתרופות הידועות כמייצבות מצבי

        יש מספר סוגי� שוני� של תרופות יש מספר סוגי� שוני� של תרופות יש מספר סוגי� שוני� של תרופות יש מספר סוגי� שוני� של תרופות . . . . המחלההמחלההמחלההמחלה
קוטבית ממשיכי� טיפול ע� מייצבי� קוטבית ממשיכי� טיפול ע� מייצבי� קוטבית ממשיכי� טיפול ע� מייצבי� קוטבית ממשיכי� טיפול ע� מייצבי� ----חולי� בהפרעה דוחולי� בהפרעה דוחולי� בהפרעה דוחולי� בהפרעה דו, , , , באופ� כלליבאופ� כלליבאופ� כלליבאופ� כללי. . . . מייצבותמייצבותמייצבותמייצבות

        תרופות אחרות תרופות אחרות תרופות אחרות תרופות אחרות ). ). ). ). שני�שני�שני�שני�((((לתקופות טיפול ארוכות לתקופות טיפול ארוכות לתקופות טיפול ארוכות לתקופות טיפול ארוכות 
על מנת לטפל על מנת לטפל על מנת לטפל על מנת לטפל , , , , באופ� ספציפי ולתקופות קצרותבאופ� ספציפי ולתקופות קצרותבאופ� ספציפי ולתקופות קצרותבאופ� ספציפי ולתקופות קצרות, , , ,  ניתנות כשיש צור� ניתנות כשיש צור� ניתנות כשיש צור� ניתנות כשיש צור�נוספותנוספותנוספותנוספות

        ....באפיזודות של מאניה או של דפרסיה המתפרצי� למרות הטיפול במייצבי�באפיזודות של מאניה או של דפרסיה המתפרצי� למרות הטיפול במייצבי�באפיזודות של מאניה או של דפרסיה המתפרצי� למרות הטיפול במייצבי�באפיזודות של מאניה או של דפרסיה המתפרצי� למרות הטיפול במייצבי�

) ) ) ) FDA((((י מנהל התרופות והמזו� האמריקאי י מנהל התרופות והמזו� האמריקאי י מנהל התרופות והמזו� האמריקאי י מנהל התרופות והמזו� האמריקאי """" המייצב הראשו� שאושר ע המייצב הראשו� שאושר ע המייצב הראשו� שאושר ע המייצב הראשו� שאושר ע––––ליתיו� ליתיו� ליתיו� ליתיו�     ••••
        ....יה ושל דפרסיהיה ושל דפרסיהיה ושל דפרסיהיה ושל דפרסיהמאוד יעיל בריסו� המאניה ולמניעת אפיזודות של מאנמאוד יעיל בריסו� המאניה ולמניעת אפיזודות של מאנמאוד יעיל בריסו� המאניה ולמניעת אפיזודות של מאנמאוד יעיל בריסו� המאניה ולמניעת אפיזודות של מאנ, , , , לטיפול במאניהלטיפול במאניהלטיפול במאניהלטיפול במאניה

או קרבמזפי� או קרבמזפי� או קרבמזפי� או קרבמזפי� ) ) ) ) Valproate; Depakine((((כגו� ולפוראט כגו� ולפוראט כגו� ולפוראט כגו� ולפוראט , , , , תרופות למניעת עוויתותתרופות למניעת עוויתותתרופות למניעת עוויתותתרופות למניעת עוויתות    ••••

))))Carbamazepine; Tegretol ( ( ( ( יעילות ג� לייצב את מצב הרוח ולמנוע או יעילות ג� לייצב את מצב הרוח ולמנוע או יעילות ג� לייצב את מצב הרוח ולמנוע או יעילות ג� לייצב את מצב הרוח ולמנוע או
        ....להפחית אפיזודות חוזרותלהפחית אפיזודות חוזרותלהפחית אפיזודות חוזרותלהפחית אפיזודות חוזרות

) ) ) ) Lamotrigine; Lamictal((((י� י� י� י� ''''כולל למותריגכולל למותריגכולל למותריגכולל למותריג, , , , תרופות חדשות למניעת עוויתותתרופות חדשות למניעת עוויתותתרופות חדשות למניעת עוויתותתרופות חדשות למניעת עוויתות    ••••

 ;Topiramate((((טופיראמאט טופיראמאט טופיראמאט טופיראמאט ) ) ) ) Gabapentin; Neurontin((((בפנטי� בפנטי� בפנטי� בפנטי� 

Topamax(((( , , , , פועלות בייצוב �ה �נמצאות בבדיקה מחקרית על מנת לקבוע אי� ה� פועלות בייצוב נמצאות בבדיקה מחקרית על מנת לקבוע אי� ה� פועלות בייצוב נמצאות בבדיקה מחקרית על מנת לקבוע אי� ה� פועלות בייצוב נמצאות בבדיקה מחקרית על מנת לקבוע אי
        ....תהליכי� של מצבי רוחתהליכי� של מצבי רוחתהליכי� של מצבי רוחתהליכי� של מצבי רוח
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תרופות למניעת עוויתות נית� במקרי� מסוימי� לשלב ע� ליתיו� או ע� תרופה תרופות למניעת עוויתות נית� במקרי� מסוימי� לשלב ע� ליתיו� או ע� תרופה תרופות למניעת עוויתות נית� במקרי� מסוימי� לשלב ע� ליתיו� או ע� תרופה תרופות למניעת עוויתות נית� במקרי� מסוימי� לשלב ע� ליתיו� או ע� תרופה 
 הסוגי� אינה יעילה  הסוגי� אינה יעילה  הסוגי� אינה יעילה  הסוגי� אינה יעילה כאשר תרופה מאחדכאשר תרופה מאחדכאשר תרופה מאחדכאשר תרופה מאחד, , , , למניעת עוויתות אחרת לשיפור היעילותלמניעת עוויתות אחרת לשיפור היעילותלמניעת עוויתות אחרת לשיפור היעילותלמניעת עוויתות אחרת לשיפור היעילות

        ....מספיקמספיקמספיקמספיק

יש ממצאי� שולפוראט עשויה להביא לשינויי� הורמונאליי� מנוגדי� בקרב נערות יש ממצאי� שולפוראט עשויה להביא לשינויי� הורמונאליי� מנוגדי� בקרב נערות יש ממצאי� שולפוראט עשויה להביא לשינויי� הורמונאליי� מנוגדי� בקרב נערות יש ממצאי� שולפוראט עשויה להביא לשינויי� הורמונאליי� מנוגדי� בקרב נערות     ••••
ולשחלות המכילות ציסטות רבות בקרב נשי� שהתחילו ליטול את התרופה לפני גיל ולשחלות המכילות ציסטות רבות בקרב נשי� שהתחילו ליטול את התרופה לפני גיל ולשחלות המכילות ציסטות רבות בקרב נשי� שהתחילו ליטול את התרופה לפני גיל ולשחלות המכילות ציסטות רבות בקרב נשי� שהתחילו ליטול את התרופה לפני גיל 

        ....מטופלות  צעירות שנוטלות ולפוראט חייבות להיות במעקב רופא צמודמטופלות  צעירות שנוטלות ולפוראט חייבות להיות במעקב רופא צמודמטופלות  צעירות שנוטלות ולפוראט חייבות להיות במעקב רופא צמודמטופלות  צעירות שנוטלות ולפוראט חייבות להיות במעקב רופא צמוד, , , , לכ�לכ�לכ�לכ�. . . . 20202020

מתמודדות ע� מתמודדות ע� מתמודדות ע� מתמודדות ע� , , , , שרוצות להרות או שהנ� הרותשרוצות להרות או שהנ� הרותשרוצות להרות או שהנ� הרותשרוצות להרות או שהנ� הרות, , , , קוטביתקוטביתקוטביתקוטבית----הפרעה דוהפרעה דוהפרעה דוהפרעה דונשי� החולות בנשי� החולות בנשי� החולות בנשי� החולות ב    ••••
אתגרי� מיוחדי� בעקבות הנזקי� האפשריי� בהימצאות תרופות מייצבות בעובר אתגרי� מיוחדי� בעקבות הנזקי� האפשריי� בהימצאות תרופות מייצבות בעובר אתגרי� מיוחדי� בעקבות הנזקי� האפשריי� בהימצאות תרופות מייצבות בעובר אתגרי� מיוחדי� בעקבות הנזקי� האפשריי� בהימצאות תרופות מייצבות בעובר 

יש לדו� ע� רופא מומחה בתחו� לגבי היתרונות הסיכוני� בכל יש לדו� ע� רופא מומחה בתחו� לגבי היתרונות הסיכוני� בכל יש לדו� ע� רופא מומחה בתחו� לגבי היתרונות הסיכוני� בכל יש לדו� ע� רופא מומחה בתחו� לגבי היתרונות הסיכוני� בכל , , , , לכ�לכ�לכ�לכ�. . . . ובילוד היונקובילוד היונקובילוד היונקובילוד היונק
בתקופת הנקה בתקופת הנקה בתקופת הנקה בתקופת הנקה טיפולי� חדשי� ע� סיכוני� פחותי� בהריו� וטיפולי� חדשי� ע� סיכוני� פחותי� בהריו� וטיפולי� חדשי� ע� סיכוני� פחותי� בהריו� וטיפולי� חדשי� ע� סיכוני� פחותי� בהריו� ו. . . . הטיפולי� הקיימי�הטיפולי� הקיימי�הטיפולי� הקיימי�הטיפולי� הקיימי�

        ....נמצאי� כרגע בשלבי במחקרנמצאי� כרגע בשלבי במחקרנמצאי� כרגע בשלבי במחקרנמצאי� כרגע בשלבי במחקר
        

קוטבית נמצאי� בסיכו� לשינוי למאניה או קוטבית נמצאי� בסיכו� לשינוי למאניה או קוטבית נמצאי� בסיכו� לשינוי למאניה או קוטבית נמצאי� בסיכו� לשינוי למאניה או ----מחקרי� הראו שאנשי� ע� הפרעה דומחקרי� הראו שאנשי� ע� הפרעה דומחקרי� הראו שאנשי� ע� הפרעה דומחקרי� הראו שאנשי� ע� הפרעה דו
, , , , לכ�לכ�לכ�לכ�. . . . או לפיתוח מחזורי� מהירי� תו� כדי טיפול ע� תרופות נגד דיכאו�או לפיתוח מחזורי� מהירי� תו� כדי טיפול ע� תרופות נגד דיכאו�או לפיתוח מחזורי� מהירי� תו� כדי טיפול ע� תרופות נגד דיכאו�או לפיתוח מחזורי� מהירי� תו� כדי טיפול ע� תרופות נגד דיכאו�, , , , היפומאניההיפומאניההיפומאניההיפומאניה

�ת ת ת ת לעיתי� לבד או בשילוב ע� תרופולעיתי� לבד או בשילוב ע� תרופולעיתי� לבד או בשילוב ע� תרופולעיתי� לבד או בשילוב ע� תרופו, , , , רוחרוחרוחרוח----כלל יש צור� בתרופות מייצבות מצביכלל יש צור� בתרופות מייצבות מצביכלל יש צור� בתרופות מייצבות מצביכלל יש צור� בתרופות מייצבות מצבי----בדר�בדר�בדר�בדר
----ליתיו� וליתיו� וליתיו� וליתיו� ו. . . . קוטבית משינוי שכזהקוטבית משינוי שכזהקוטבית משינוי שכזהקוטבית משינוי שכזה----מנת להג� על חולי� בהפרעה דומנת להג� על חולי� בהפרעה דומנת להג� על חולי� בהפרעה דומנת להג� על חולי� בהפרעה דו----עלעלעלעל, , , , נוגדות דיכאו�נוגדות דיכאו�נוגדות דיכאו�נוגדות דיכאו�

מחקרי� ממשיכי� מחקרי� ממשיכי� מחקרי� ממשיכי� מחקרי� ממשיכי� , , , , ע� זאתע� זאתע� זאתע� זאת. . . . ולפוראט ה� התרופות המייצבות השכיחות ביותר היו�ולפוראט ה� התרופות המייצבות השכיחות ביותר היו�ולפוראט ה� התרופות המייצבות השכיחות ביותר היו�ולפוראט ה� התרופות המייצבות השכיחות ביותר היו�
        ....לבדוק את הפוטנציאל של האפקט המייצב בתרופות חדשותלבדוק את הפוטנציאל של האפקט המייצב בתרופות חדשותלבדוק את הפוטנציאל של האפקט המייצב בתרופות חדשותלבדוק את הפוטנציאל של האפקט המייצב בתרופות חדשות

 ;Clozapine   (   (   (   (כמו קלוזאפי�כמו קלוזאפי�כמו קלוזאפי�כמו קלוזאפי�, , , , ))))מהדור החדשמהדור החדשמהדור החדשמהדור החדש((((פסיכוטיות אטיפיות פסיכוטיות אטיפיות פסיכוטיות אטיפיות פסיכוטיות אטיפיות ----תרופות אנטיתרופות אנטיתרופות אנטיתרופות אנטי* * * * 

Clozaril  (  (  (  ( �ולנזאפי �ולנזאפי �ולנזאפי �ולנזאפי))))Olanzapine; Zyprexa(((( , , , ,        

) ) ) ) Quetiapine Seroquel((((קווטיאפי�קווטיאפי�קווטיאפי�קווטיאפי�, , , , ))))Risperidone; Risperdal(((( ריספרידו�  ריספרידו�  ריספרידו�  ריספרידו� 

----נבדקות כאפשרויות לטיפול בהפרעה דונבדקות כאפשרויות לטיפול בהפרעה דונבדקות כאפשרויות לטיפול בהפרעה דונבדקות כאפשרויות לטיפול בהפרעה דו) ) ) ) Ziprasidone; Geodon((((וזיפראסידו� וזיפראסידו� וזיפראסידו� וזיפראסידו� 
בת לאנשי� בת לאנשי� בת לאנשי� בת לאנשי� ממצאי� מלמדי� שקלוזאפי� יכולה להיות תרופה יעילה כמייצממצאי� מלמדי� שקלוזאפי� יכולה להיות תרופה יעילה כמייצממצאי� מלמדי� שקלוזאפי� יכולה להיות תרופה יעילה כמייצממצאי� מלמדי� שקלוזאפי� יכולה להיות תרופה יעילה כמייצ. . . . קוטביתקוטביתקוטביתקוטבית

מחקר אחר תומ� ביעילות של מחקר אחר תומ� ביעילות של מחקר אחר תומ� ביעילות של מחקר אחר תומ� ביעילות של . . . . שלא מגיבי� לליתיו� או לתרופות מונעות עוויתותשלא מגיבי� לליתיו� או לתרופות מונעות עוויתותשלא מגיבי� לליתיו� או לתרופות מונעות עוויתותשלא מגיבי� לליתיו� או לתרופות מונעות עוויתות
        ....אולזאנפי� יכולה ג� להקל על דפרסיה פסיכוטיתאולזאנפי� יכולה ג� להקל על דפרסיה פסיכוטיתאולזאנפי� יכולה ג� להקל על דפרסיה פסיכוטיתאולזאנפי� יכולה ג� להקל על דפרסיה פסיכוטית, , , , אולזאנפי� לטיפול במאניה חמורהאולזאנפי� לטיפול במאניה חמורהאולזאנפי� לטיפול במאניה חמורהאולזאנפי� לטיפול במאניה חמורה

כמו כמו כמו כמו , , , , נית� להוסי% תרופות מסוג בנזודיאזפי�נית� להוסי% תרופות מסוג בנזודיאזפי�נית� להוסי% תרופות מסוג בנזודיאזפי�נית� להוסי% תרופות מסוג בנזודיאזפי�, , , , שינהשינהשינהשינה----א� הבעיה מתבטאת בנדודיא� הבעיה מתבטאת בנדודיא� הבעיה מתבטאת בנדודיא� הבעיה מתבטאת בנדודי

) ) ) ) Lorazepam; Ativan((((או לורזפא� או לורזפא� או לורזפא� או לורזפא� ) ) ) ) Clonazepam; Klonopin((((קלונזפא� קלונזפא� קלונזפא� קלונזפא� 
מכיוו� שתרופות אלה עלולות להיות מכיוו� שתרופות אלה עלולות להיות מכיוו� שתרופות אלה עלולות להיות מכיוו� שתרופות אלה עלולות להיות , , , , ע� זאתע� זאתע� זאתע� זאת. . . . היכולות להיות יעילות בהסדרת השינההיכולות להיות יעילות בהסדרת השינההיכולות להיות יעילות בהסדרת השינההיכולות להיות יעילות בהסדרת השינה

לעיתי� נעשה שימוש בסוגי� שוני� של לעיתי� נעשה שימוש בסוגי� שוני� של לעיתי� נעשה שימוש בסוגי� שוני� של לעיתי� נעשה שימוש בסוגי� שוני� של . . . . ממכרות ה� ניתנות לתקופות קצרות בלבדממכרות ה� ניתנות לתקופות קצרות בלבדממכרות ה� ניתנות לתקופות קצרות בלבדממכרות ה� ניתנות לתקופות קצרות בלבד

        ....  במקומ�  במקומ�  במקומ�  במקומ�Zolpidem; Ambien((((תרופות מרגיעות כמו זולפיד� תרופות מרגיעות כמו זולפיד� תרופות מרגיעות כמו זולפיד� תרופות מרגיעות כמו זולפיד� 
� בשינויי� בתוכנית הטיפול במהל� המחלה כדי שניהולה � בשינויי� בתוכנית הטיפול במהל� המחלה כדי שניהולה � בשינויי� בתוכנית הטיפול במהל� המחלה כדי שניהולה � בשינויי� בתוכנית הטיפול במהל� המחלה כדי שניהולה לעיתי� יכול להתעורר צורלעיתי� יכול להתעורר צורלעיתי� יכול להתעורר צורלעיתי� יכול להתעורר צור

פסיכיאטר צרי� לעקוב ולהדרי� את החולה בשינויי� האלה פסיכיאטר צרי� לעקוב ולהדרי� את החולה בשינויי� האלה פסיכיאטר צרי� לעקוב ולהדרי� את החולה בשינויי� האלה פסיכיאטר צרי� לעקוב ולהדרי� את החולה בשינויי� האלה . . . . יהיה בצורה טובה יותריהיה בצורה טובה יותריהיה בצורה טובה יותריהיה בצורה טובה יותר
        ....לגבי סוג או מינו� התרופותלגבי סוג או מינו� התרופותלגבי סוג או מינו� התרופותלגבי סוג או מינו� התרופות

יש לבדוק כל תרופה או תוס% שנוטלי� על מנת שלא תהיה ריאקציה ע� התרופות יש לבדוק כל תרופה או תוס% שנוטלי� על מנת שלא תהיה ריאקציה ע� התרופות יש לבדוק כל תרופה או תוס% שנוטלי� על מנת שלא תהיה ריאקציה ע� התרופות יש לבדוק כל תרופה או תוס% שנוטלי� על מנת שלא תהיה ריאקציה ע� התרופות 
        ....הפסיכוטיותהפסיכוטיותהפסיכוטיותהפסיכוטיות

        
        פעולת בלוטת התריספעולת בלוטת התריספעולת בלוטת התריספעולת בלוטת התריס

קוטבית המטופלי� בליתיו� קרבונט עלולי� לסבול לעיתי� קוטבית המטופלי� בליתיו� קרבונט עלולי� לסבול לעיתי� קוטבית המטופלי� בליתיו� קרבונט עלולי� לסבול לעיתי� קוטבית המטופלי� בליתיו� קרבונט עלולי� לסבול לעיתי� ----ע� הפרעה דוע� הפרעה דוע� הפרעה דוע� הפרעה דוחולי� חולי� חולי� חולי� 
        מכיוו� שיותר מכיוו� שיותר מכיוו� שיותר מכיוו� שיותר . . . . מתפקוד לקוי של בלוטת התריסמתפקוד לקוי של בלוטת התריסמתפקוד לקוי של בלוטת התריסמתפקוד לקוי של בלוטת התריס

חשוב חשוב חשוב חשוב , , , , מדי או פחות מדי הורמו� של הבלוטה יכול להוביל לשינויי� במצבי רוח ואנרגיהמדי או פחות מדי הורמו� של הבלוטה יכול להוביל לשינויי� במצבי רוח ואנרגיהמדי או פחות מדי הורמו� של הבלוטה יכול להוביל לשינויי� במצבי רוח ואנרגיהמדי או פחות מדי הורמו� של הבלוטה יכול להוביל לשינויי� במצבי רוח ואנרגיה
        ....י רופאי רופאי רופאי רופא""""מאוד שרמות ההורמוני� של בלוטת התריס יהיו מנוטרי� עמאוד שרמות ההורמוני� של בלוטת התריס יהיו מנוטרי� עמאוד שרמות ההורמוני� של בלוטת התריס יהיו מנוטרי� עמאוד שרמות ההורמוני� של בלוטת התריס יהיו מנוטרי� ע

        
        לתרופותלתרופותלתרופותלתרופותתופעות לוואי תופעות לוואי תופעות לוואי תופעות לוואי 

או או או או , , , , עיכולעיכולעיכולעיכול----קשייקשייקשייקשיי, , , , איבוד שיעראיבוד שיעראיבוד שיעראיבוד שיער, , , , מעידותמעידותמעידותמעידות, , , , בחילותבחילותבחילותבחילות, , , , תופעות לוואי יכולות לכלול השמנהתופעות לוואי יכולות לכלול השמנהתופעות לוואי יכולות לכלול השמנהתופעות לוואי יכולות לכלול השמנה
        . . . . יובש בריריותיובש בריריותיובש בריריותיובש בריריות
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        טיפולי� פסיכולוגיי�טיפולי� פסיכולוגיי�טיפולי� פסיכולוגיי�טיפולי� פסיכולוגיי�
כולל סוגי� שוני� של כולל סוגי� שוני� של כולל סוגי� שוני� של כולל סוגי� שוני� של , , , , טיפולי� פסיכולוגיי�טיפולי� פסיכולוגיי�טיפולי� פסיכולוגיי�טיפולי� פסיכולוגיי�, , , , כתוספת על הטיפול התרופתיכתוספת על הטיפול התרופתיכתוספת על הטיפול התרופתיכתוספת על הטיפול התרופתי

----השכלה והדרכה לחולי� בהפרעה דוהשכלה והדרכה לחולי� בהפרעה דוהשכלה והדרכה לחולי� בהפרעה דוהשכלה והדרכה לחולי� בהפרעה דו, , , , יעילי� מאוד בהענקת תמיכהיעילי� מאוד בהענקת תמיכהיעילי� מאוד בהענקת תמיכהיעילי� מאוד בהענקת תמיכה, , , , פסיכותרפיהפסיכותרפיהפסיכותרפיהפסיכותרפיה
מחקרי� מראי� שהתערבות פסיכולוגית יכולה להביא ליציבות מחקרי� מראי� שהתערבות פסיכולוגית יכולה להביא ליציבות מחקרי� מראי� שהתערבות פסיכולוגית יכולה להביא ליציבות מחקרי� מראי� שהתערבות פסיכולוגית יכולה להביא ליציבות . . . . קוטבית ולמשפחותיה�קוטבית ולמשפחותיה�קוטבית ולמשפחותיה�קוטבית ולמשפחותיה�
        . . . . ותפקוד טוב יותר בתחומי� אחרי�ותפקוד טוב יותר בתחומי� אחרי�ותפקוד טוב יותר בתחומי� אחרי�ותפקוד טוב יותר בתחומי� אחרי�, , , , הפחתה באשפוזי�הפחתה באשפוזי�הפחתה באשפוזי�הפחתה באשפוזי�, , , , רבה יותר במצבי הרוחרבה יותר במצבי הרוחרבה יותר במצבי הרוחרבה יותר במצבי הרוח

�קוטבית היא קוטבית היא קוטבית היא קוטבית היא ----כלל לטיפול בהפרעה דוכלל לטיפול בהפרעה דוכלל לטיפול בהפרעה דוכלל לטיפול בהפרעה דו----התערבות פסיכולוגית שמשתמשי� בה בדר�התערבות פסיכולוגית שמשתמשי� בה בדר�התערבות פסיכולוגית שמשתמשי� בה בדר�התערבות פסיכולוגית שמשתמשי� בה בדר
וכ� טיפול בטכניקה וכ� טיפול בטכניקה וכ� טיפול בטכניקה וכ� טיפול בטכניקה , , , , פול משפחתיפול משפחתיפול משפחתיפול משפחתיטיטיטיטי, , , , הדרכה פסיכולוגיתהדרכה פסיכולוגיתהדרכה פסיכולוגיתהדרכה פסיכולוגית, , , , התנהגותיהתנהגותיהתנהגותיהתנהגותי----טיפול קוגניטיביטיפול קוגניטיביטיפול קוגניטיביטיפול קוגניטיבי

 NIMH-national institute of----חוקרי� מחוקרי� מחוקרי� מחוקרי� מ. . . . אישי וחברתיאישי וחברתיאישי וחברתיאישי וחברתי----טיפול בי�טיפול בי�טיפול בי�טיפול בי�: : : : חדשהחדשהחדשהחדשה

mental health לומדי� כיצד התערבויות אלה עומדות האחת ביחס לשנייה כאשר  לומדי� כיצד התערבויות אלה עומדות האחת ביחס לשנייה כאשר  לומדי� כיצד התערבויות אלה עומדות האחת ביחס לשנייה כאשר  לומדי� כיצד התערבויות אלה עומדות האחת ביחס לשנייה כאשר 
        ....קוטביתקוטביתקוטביתקוטבית----ה� מתווספות לטיפול התרופתי בהפרעה דוה� מתווספות לטיפול התרופתי בהפרעה דוה� מתווספות לטיפול התרופתי בהפרעה דוה� מתווספות לטיפול התרופתי בהפרעה דו

קוטבית ללמוד לשנות קוטבית ללמוד לשנות קוטבית ללמוד לשנות קוטבית ללמוד לשנות ---- דו דו דו דוהתנהגותי עוזר לאנשי� ע� הפרעההתנהגותי עוזר לאנשי� ע� הפרעההתנהגותי עוזר לאנשי� ע� הפרעההתנהגותי עוזר לאנשי� ע� הפרעה----טיפול קוגניטיביטיפול קוגניטיביטיפול קוגניטיביטיפול קוגניטיבי    ••••
        ....חשיבה או התנהגות שליליי� או לא מתאימי� אשר קשורי� למחלהחשיבה או התנהגות שליליי� או לא מתאימי� אשר קשורי� למחלהחשיבה או התנהגות שליליי� או לא מתאימי� אשר קשורי� למחלהחשיבה או התנהגות שליליי� או לא מתאימי� אשר קשורי� למחלה----דפוסידפוסידפוסידפוסי

מטרת הדרכה פסיכולוגית הינה ללמד אנשי� ע� הפרעה דו קוטבית על המחלה מטרת הדרכה פסיכולוגית הינה ללמד אנשי� ע� הפרעה דו קוטבית על המחלה מטרת הדרכה פסיכולוגית הינה ללמד אנשי� ע� הפרעה דו קוטבית על המחלה מטרת הדרכה פסיכולוגית הינה ללמד אנשי� ע� הפרעה דו קוטבית על המחלה     ••••
ואי� לזהות את הסימני�  להידרדרות כ� שיש הזדמנות להתערבות ואי� לזהות את הסימני�  להידרדרות כ� שיש הזדמנות להתערבות ואי� לזהות את הסימני�  להידרדרות כ� שיש הזדמנות להתערבות ואי� לזהות את הסימני�  להידרדרות כ� שיש הזדמנות להתערבות , , , , והטיפול בהוהטיפול בהוהטיפול בהוהטיפול בה

הדרכה פסיכולוגית עשויה לסייע ג� הדרכה פסיכולוגית עשויה לסייע ג� הדרכה פסיכולוגית עשויה לסייע ג� הדרכה פסיכולוגית עשויה לסייע ג� . . . . לפני שאפיזודה מלאה מתרחשתלפני שאפיזודה מלאה מתרחשתלפני שאפיזודה מלאה מתרחשתלפני שאפיזודה מלאה מתרחשת, , , , מוקדמתמוקדמתמוקדמתמוקדמת
        ....למשפחת החולהלמשפחת החולהלמשפחת החולהלמשפחת החולה

מנת להפחית את רמת הלח� בתו� מנת להפחית את רמת הלח� בתו� מנת להפחית את רמת הלח� בתו� מנת להפחית את רמת הלח� בתו� ----טיפול משפחתי משתמשת בשיטות שונות עלטיפול משפחתי משתמשת בשיטות שונות עלטיפול משפחתי משתמשת בשיטות שונות עלטיפול משפחתי משתמשת בשיטות שונות על    ••••
        ....המשפחה אשר יכולות להחרי% את התסמיני� של החולההמשפחה אשר יכולות להחרי% את התסמיני� של החולההמשפחה אשר יכולות להחרי% את התסמיני� של החולההמשפחה אשר יכולות להחרי% את התסמיני� של החולה

----קוטבית לשפר יחסי� בי�קוטבית לשפר יחסי� בי�קוטבית לשפר יחסי� בי�קוטבית לשפר יחסי� בי�----אישי וחברתי עוזר לאנשי� ע� הפרעה דואישי וחברתי עוזר לאנשי� ע� הפרעה דואישי וחברתי עוזר לאנשי� ע� הפרעה דואישי וחברתי עוזר לאנשי� ע� הפרעה דו----טיפול בי�טיפול בי�טיפול בי�טיפול בי�    ••••
זמני� שונה זמני� שונה זמני� שונה זמני� שונה ----מטלות יומיות רגילות ולוחמטלות יומיות רגילות ולוחמטלות יומיות רגילות ולוחמטלות יומיות רגילות ולוח.  .  .  .  היומיות שלה�היומיות שלה�היומיות שלה�היומיות שלה�אישיי� ולהסדיר את המטלות אישיי� ולהסדיר את המטלות אישיי� ולהסדיר את המטלות אישיי� ולהסדיר את המטלות 

        יכולי� להג� מפני אפיזודות של מאניהיכולי� להג� מפני אפיזודות של מאניהיכולי� להג� מפני אפיזודות של מאניהיכולי� להג� מפני אפיזודות של מאניה

חשוב מאוד לתא� תוכנית הטיפול התרופתי ע� התערבות חשוב מאוד לתא� תוכנית הטיפול התרופתי ע� התערבות חשוב מאוד לתא� תוכנית הטיפול התרופתי ע� התערבות חשוב מאוד לתא� תוכנית הטיפול התרופתי ע� התערבות , , , , ביחס לתרופותביחס לתרופותביחס לתרופותביחס לתרופות    ••••
        .... מנת להשיג את התמורה המרבית מנת להשיג את התמורה המרבית מנת להשיג את התמורה המרבית מנת להשיג את התמורה המרבית----פסיכולוגית עלפסיכולוגית עלפסיכולוגית עלפסיכולוגית על

        
        טיפולי� אחרי�טיפולי� אחרי�טיפולי� אחרי�טיפולי� אחרי�

ECT        
או שהנו מאד או שהנו מאד או שהנו מאד או שהנו מאד , , , , יניה� לא מצליחיניה� לא מצליחיניה� לא מצליחיניה� לא מצליחטיפול פסיכולוגי והשילוב בטיפול פסיכולוגי והשילוב בטיפול פסיכולוגי והשילוב בטיפול פסיכולוגי והשילוב ב, , , , במקרי� בה� תרופותבמקרי� בה� תרופותבמקרי� בה� תרופותבמקרי� בה� תרופות

נית� לשקול טיפול נית� לשקול טיפול נית� לשקול טיפול נית� לשקול טיפול , , , , איטי בהקלת תסמיני� חמורי� כגו� פסיכוזה או נטייה אובדניתאיטי בהקלת תסמיני� חמורי� כגו� פסיכוזה או נטייה אובדניתאיטי בהקלת תסמיני� חמורי� כגו� פסיכוזה או נטייה אובדניתאיטי בהקלת תסמיני� חמורי� כגו� פסיכוזה או נטייה אובדנית

נית� לשקול טיפול כזה ג� באפיזודות חמורות כאשר תנאי� נית� לשקול טיפול כזה ג� באפיזודות חמורות כאשר תנאי� נית� לשקול טיפול כזה ג� באפיזודות חמורות כאשר תנאי� נית� לשקול טיפול כזה ג� באפיזודות חמורות כאשר תנאי� ). ). ). ). ECT" (" (" (" (מכות חשמלמכות חשמלמכות חשמלמכות חשמל""""בבבב
שיטה זו הנה יעילה שיטה זו הנה יעילה שיטה זו הנה יעילה שיטה זו הנה יעילה . . . . הופכי� את השימוש בתרופות למסוכ�הופכי� את השימוש בתרופות למסוכ�הופכי� את השימוש בתרופות למסוכ�הופכי� את השימוש בתרופות למסוכ�, , , , כולל הריו�כולל הריו�כולל הריו�כולל הריו�, , , , רפואיי� שוני�רפואיי� שוני�רפואיי� שוני�רפואיי� שוני�

הסיכו� הסיכו� הסיכו� הסיכו� . . . . או אפיזודות משולבותאו אפיזודות משולבותאו אפיזודות משולבותאו אפיזודות משולבות, , , , מאניהמאניהמאניהמאניה, , , ,  בטיפול באפיזודות חמורות של דפרסיה בטיפול באפיזודות חמורות של דפרסיה בטיפול באפיזודות חמורות של דפרסיה בטיפול באפיזודות חמורות של דפרסיהמאודמאודמאודמאוד
�פחת באופ� משמעותי ע� פיתוח פחת באופ� משמעותי ע� פיתוח פחת באופ� משמעותי ע� פיתוח פחת באופ� משמעותי ע� פיתוח , , , , אשר דאגו לגביו בעבראשר דאגו לגביו בעבראשר דאגו לגביו בעבראשר דאגו לגביו בעבר, , , , לאיבוד זיכרו� לטווח ארו�לאיבוד זיכרו� לטווח ארו�לאיבוד זיכרו� לטווח ארו�לאיבוד זיכרו� לטווח ארו
היתרונות האפשריי� בצד הסיכוני� היתרונות האפשריי� בצד הסיכוני� היתרונות האפשריי� בצד הסיכוני� היתרונות האפשריי� בצד הסיכוני� , , , , ע� זאתע� זאתע� זאתע� זאת". ". ". ". מכות חשמלמכות חשמלמכות חשמלמכות חשמל""""טכניקות חדשות טיפול בטכניקות חדשות טיפול בטכניקות חדשות טיפול בטכניקות חדשות טיפול ב

ת צריכי� להבח� ביחד ע� החולי� ת צריכי� להבח� ביחד ע� החולי� ת צריכי� להבח� ביחד ע� החולי� ת צריכי� להבח� ביחד ע� החולי� בשימוש בשיטה זו ובהתערבויות אלטרנטיביובשימוש בשיטה זו ובהתערבויות אלטרנטיביובשימוש בשיטה זו ובהתערבויות אלטרנטיביובשימוש בשיטה זו ובהתערבויות אלטרנטיביו
        ....ובמקרה הצור� ג� ע� המשפחה וחברי�ובמקרה הצור� ג� ע� המשפחה וחברי�ובמקרה הצור� ג� ע� המשפחה וחברי�ובמקרה הצור� ג� ע� המשפחה וחברי�, , , , השוקלי� את הטיפולהשוקלי� את הטיפולהשוקלי� את הטיפולהשוקלי� את הטיפול

        

            TMS    ----טיפול בגירוי מגנטי טיפול בגירוי מגנטי טיפול בגירוי מגנטי טיפול בגירוי מגנטי 
, , , ,  עוצמה עוצמה עוצמה עוצמה---- שימוש במגנטי� רבי  שימוש במגנטי� רבי  שימוש במגנטי� רבי  שימוש במגנטי� רבי ----בעשור האחרו� התפתח תחו� חדש במחקר המוח בעשור האחרו� התפתח תחו� חדש במחקר המוח בעשור האחרו� התפתח תחו� חדש במחקר המוח בעשור האחרו� התפתח תחו� חדש במחקר המוח 

תחילת הפיתוח היה במכשירי תחילת הפיתוח היה במכשירי תחילת הפיתוח היה במכשירי תחילת הפיתוח היה במכשירי . . . . היוצרי� שינוי זמני בפעילות החשמלית של תאי המוחהיוצרי� שינוי זמני בפעילות החשמלית של תאי המוחהיוצרי� שינוי זמני בפעילות החשמלית של תאי המוחהיוצרי� שינוי זמני בפעילות החשמלית של תאי המוח
הקשר בי� שדה מגנטי לפעילות חשמלית הקשר בי� שדה מגנטי לפעילות חשמלית הקשר בי� שדה מגנטי לפעילות חשמלית הקשר בי� שדה מגנטי לפעילות חשמלית . . . . א� בהמש� יוש� ג� ככלי טיפוליא� בהמש� יוש� ג� ככלי טיפוליא� בהמש� יוש� ג� ככלי טיפוליא� בהמש� יוש� ג� ככלי טיפולי, , , , אבחו�אבחו�אבחו�אבחו�

א� הרעיו� לנצל תכונה פיזיקלית זו ככלי לאבחו� ולטיפול א� הרעיו� לנצל תכונה פיזיקלית זו ככלי לאבחו� ולטיפול א� הרעיו� לנצל תכונה פיזיקלית זו ככלי לאבחו� ולטיפול א� הרעיו� לנצל תכונה פיזיקלית זו ככלי לאבחו� ולטיפול , , , , מוכר יותר ממאה שני�מוכר יותר ממאה שני�מוכר יותר ממאה שני�מוכר יותר ממאה שני�
כאשר שמי� מגנט חזק משני כאשר שמי� מגנט חזק משני כאשר שמי� מגנט חזק משני כאשר שמי� מגנט חזק משני . . . . חדש יחסית ופותח לא מעט בזכות חוקרי� ישראלי�חדש יחסית ופותח לא מעט בזכות חוקרי� ישראלי�חדש יחסית ופותח לא מעט בזכות חוקרי� ישראלי�חדש יחסית ופותח לא מעט בזכות חוקרי� ישראלי�

. . . .  לכיוו� מבני המוח העמוקי� לכיוו� מבני המוח העמוקי� לכיוו� מבני המוח העמוקי� לכיוו� מבני המוח העמוקי�כלומרכלומרכלומרכלומר, , , , נוצר זר� חשמלי שכיוונו מאונ�נוצר זר� חשמלי שכיוונו מאונ�נוצר זר� חשמלי שכיוונו מאונ�נוצר זר� חשמלי שכיוונו מאונ�, , , , צדי הקרקפתצדי הקרקפתצדי הקרקפתצדי הקרקפת
, , , , בדומה לטיפול בנזעי חשמל ג� כא� המטרה היא להעביר זר� חשמלי דר� אזורי מוחבדומה לטיפול בנזעי חשמל ג� כא� המטרה היא להעביר זר� חשמלי דר� אזורי מוחבדומה לטיפול בנזעי חשמל ג� כא� המטרה היא להעביר זר� חשמלי דר� אזורי מוחבדומה לטיפול בנזעי חשמל ג� כא� המטרה היא להעביר זר� חשמלי דר� אזורי מוח

בניגוד לטיפול בנזעי בניגוד לטיפול בנזעי בניגוד לטיפול בנזעי בניגוד לטיפול בנזעי . . . . שלה�שלה�שלה�שלה�" " " " נורמליזציהנורמליזציהנורמליזציהנורמליזציה""""ולהביא לולהביא לולהביא לולהביא ל, , , , האחראי� להיווצרות המחלההאחראי� להיווצרות המחלההאחראי� להיווצרות המחלההאחראי� להיווצרות המחלה

 השראת שדה חשמלי במקו� ובעוצמה מדויקי�  השראת שדה חשמלי במקו� ובעוצמה מדויקי�  השראת שדה חשמלי במקו� ובעוצמה מדויקי�  השראת שדה חשמלי במקו� ובעוצמה מדויקי� TMS    ----חשמל מאפשר מכשיר החשמל מאפשר מכשיר החשמל מאפשר מכשיר החשמל מאפשר מכשיר ה
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הפעילות הממוקדת מאוד אינה כרוכה בתופעות לוואי הפעילות הממוקדת מאוד אינה כרוכה בתופעות לוואי הפעילות הממוקדת מאוד אינה כרוכה בתופעות לוואי הפעילות הממוקדת מאוד אינה כרוכה בתופעות לוואי . . . .  פרכוס פרכוס פרכוס פרכוסולפיכ� אינו גור�ולפיכ� אינו גור�ולפיכ� אינו גור�ולפיכ� אינו גור�, , , , מאודמאודמאודמאוד
באופ� טבעי החלו החוקרי� לבדוק את היישומי� האפשריי� באופ� טבעי החלו החוקרי� לבדוק את היישומי� האפשריי� באופ� טבעי החלו החוקרי� לבדוק את היישומי� האפשריי� באופ� טבעי החלו החוקרי� לבדוק את היישומי� האפשריי� . . . . ואינה מצריכה הרדמהואינה מצריכה הרדמהואינה מצריכה הרדמהואינה מצריכה הרדמה

בינתיי� נמצא כי כמה מהמטופלי� הלוקי� בינתיי� נמצא כי כמה מהמטופלי� הלוקי� בינתיי� נמצא כי כמה מהמטופלי� הלוקי� בינתיי� נמצא כי כמה מהמטופלי� הלוקי� . . . . ובמיוחד דיכאו�ובמיוחד דיכאו�ובמיוחד דיכאו�ובמיוחד דיכאו�, , , , בתחו� מחלות מצב הרוחבתחו� מחלות מצב הרוחבתחו� מחלות מצב הרוחבתחו� מחלות מצב הרוח
זה תחו� חדש זה תחו� חדש זה תחו� חדש זה תחו� חדש , , , , כאמורכאמורכאמורכאמור. . . . ללללמדווחי� על שיפור עקב הטיפומדווחי� על שיפור עקב הטיפומדווחי� על שיפור עקב הטיפומדווחי� על שיפור עקב הטיפו, , , , ואפילו בדיכאו� עמידואפילו בדיכאו� עמידואפילו בדיכאו� עמידואפילו בדיכאו� עמיד, , , , בדיכאו�בדיכאו�בדיכאו�בדיכאו�

א� ידע וניסיו� נוספי� עדיי� דרושי� כדי להערי� טוב יותר א� ידע וניסיו� נוספי� עדיי� דרושי� כדי להערי� טוב יותר א� ידע וניסיו� נוספי� עדיי� דרושי� כדי להערי� טוב יותר א� ידע וניסיו� נוספי� עדיי� דרושי� כדי להערי� טוב יותר , , , , הנראה כרגע מבטיח מאודהנראה כרגע מבטיח מאודהנראה כרגע מבטיח מאודהנראה כרגע מבטיח מאוד
, , , , דר� ארוכה עדיי� לפנינודר� ארוכה עדיי� לפנינודר� ארוכה עדיי� לפנינודר� ארוכה עדיי� לפנינו. . . . את יעילותו ולנבא טוב יותר מי מהמטופלי� ייהנו ממנואת יעילותו ולנבא טוב יותר מי מהמטופלי� ייהנו ממנואת יעילותו ולנבא טוב יותר מי מהמטופלי� ייהנו ממנואת יעילותו ולנבא טוב יותר מי מהמטופלי� ייהנו ממנו

        ....בטר� תמצא שיטה טיפולית זו את מקומה בי� השיטות המקובלות כיו�בטר� תמצא שיטה טיפולית זו את מקומה בי� השיטות המקובלות כיו�בטר� תמצא שיטה טיפולית זו את מקומה בי� השיטות המקובלות כיו�בטר� תמצא שיטה טיפולית זו את מקומה בי� השיטות המקובלות כיו�
        

חשוב מאוד להבי� חשוב מאוד להבי� חשוב מאוד להבי� חשוב מאוד להבי� , , , , מאניה ודפרסיה הולכות ובאות באופ� טבעימאניה ודפרסיה הולכות ובאות באופ� טבעימאניה ודפרסיה הולכות ובאות באופ� טבעימאניה ודפרסיה הולכות ובאות באופ� טבעילמרות שאפיזודות של למרות שאפיזודות של למרות שאפיזודות של למרות שאפיזודות של 
, , , , להישאר בטיפוללהישאר בטיפוללהישאר בטיפוללהישאר בטיפול. . . . טווח שאי� לה היו� מרפאטווח שאי� לה היו� מרפאטווח שאי� לה היו� מרפאטווח שאי� לה היו� מרפא----קוטבית היא מחלה ארוכתקוטבית היא מחלה ארוכתקוטבית היא מחלה ארוכתקוטבית היא מחלה ארוכת----שהפרעה דושהפרעה דושהפרעה דושהפרעה דו

יכול לעזור בריסו� המחלה ובהפחתת הסיכו� להחמרת יכול לעזור בריסו� המחלה ובהפחתת הסיכו� להחמרת יכול לעזור בריסו� המחלה ובהפחתת הסיכו� להחמרת יכול לעזור בריסו� המחלה ובהפחתת הסיכו� להחמרת , , , , אפילו בתקופות טובותאפילו בתקופות טובותאפילו בתקופות טובותאפילו בתקופות טובות
        ....האפיזודותהאפיזודותהאפיזודותהאפיזודות

ממצאי מחקרי� ממצאי מחקרי� ממצאי מחקרי� ממצאי מחקרי� . . . . טביתטביתטביתטביתשימוש באלכוהול ובסמי� שכיחי� בקרב חולי� בהפרעה דו קושימוש באלכוהול ובסמי� שכיחי� בקרב חולי� בהפרעה דו קושימוש באלכוהול ובסמי� שכיחי� בקרב חולי� בהפרעה דו קושימוש באלכוהול ובסמי� שכיחי� בקרב חולי� בהפרעה דו קו
כולל תסמיני� של שימוש עצמי כולל תסמיני� של שימוש עצמי כולל תסמיני� של שימוש עצמי כולל תסמיני� של שימוש עצמי , , , , מראי� שהרבה גרמי� יכולי� לתרו� לשימוש בה�מראי� שהרבה גרמי� יכולי� לתרו� לשימוש בה�מראי� שהרבה גרמי� יכולי� לתרו� לשימוש בה�מראי� שהרבה גרמי� יכולי� לתרו� לשימוש בה�

, , , , תסמיני� של מצבי רוח שבאו ע� השימוש בסמי� או נשארו בעקבותיותסמיני� של מצבי רוח שבאו ע� השימוש בסמי� או נשארו בעקבותיותסמיני� של מצבי רוח שבאו ע� השימוש בסמי� או נשארו בעקבותיותסמיני� של מצבי רוח שבאו ע� השימוש בסמי� או נשארו בעקבותיו, , , , בתרופותבתרופותבתרופותבתרופות
קוטבית וג� על הפרעות בעקבות קוטבית וג� על הפרעות בעקבות קוטבית וג� על הפרעות בעקבות קוטבית וג� על הפרעות בעקבות ----וגורמי סיכו� שעלולי� להשפיע ג� על הפרעה דווגורמי סיכו� שעלולי� להשפיע ג� על הפרעה דווגורמי סיכו� שעלולי� להשפיע ג� על הפרעה דווגורמי סיכו� שעלולי� להשפיע ג� על הפרעה דו

הוא גור� חשוב הוא גור� חשוב הוא גור� חשוב הוא גור� חשוב , , , , כאשר ישנ�כאשר ישנ�כאשר ישנ�כאשר ישנ�, , , , ול לתופעות המשולבותול לתופעות המשולבותול לתופעות המשולבותול לתופעות המשולבותטיפטיפטיפטיפ. . . . שימוש באלכוהול או סמי�שימוש באלכוהול או סמי�שימוש באלכוהול או סמי�שימוש באלכוהול או סמי�
        ....בטיפול הכלליבטיפול הכלליבטיפול הכלליבטיפול הכללי
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        סרט� השדסרט� השדסרט� השדסרט� השד
        

        גילוי מוקד� גילוי מוקד� גילוי מוקד� גילוי מוקד� 
גילוי מוקד� הינו האמצעי היעיל ביותר לריפוי סרט� השד ככל שהמחלה גילוי מוקד� הינו האמצעי היעיל ביותר לריפוי סרט� השד ככל שהמחלה גילוי מוקד� הינו האמצעי היעיל ביותר לריפוי סרט� השד ככל שהמחלה גילוי מוקד� הינו האמצעי היעיל ביותר לריפוי סרט� השד ככל שהמחלה , , , , נכו� להיו�נכו� להיו�נכו� להיו�נכו� להיו�

רוב הנשי� רוב הנשי� רוב הנשי� רוב הנשי� , , , , לכ�לכ�לכ�לכ�. . . . 90909090%%%%----מאובחנת בשלבי� המוקדמי� עולי� סיכויי הריפוי לכמאובחנת בשלבי� המוקדמי� עולי� סיכויי הריפוי לכמאובחנת בשלבי� המוקדמי� עולי� סיכויי הריפוי לכמאובחנת בשלבי� המוקדמי� עולי� סיכויי הריפוי לכ
        . . . . לנה להירפאלנה להירפאלנה להירפאלנה להירפאתוכתוכתוכתוכ, , , , המאובחנות בשלבי� המוקדמי�המאובחנות בשלבי� המוקדמי�המאובחנות בשלבי� המוקדמי�המאובחנות בשלבי� המוקדמי�

חשוב לבצע את חשוב לבצע את חשוב לבצע את חשוב לבצע את , , , , במטרה להעלות את הסיכוי לאבח� את המחלה בשלביה המוקדמי�במטרה להעלות את הסיכוי לאבח� את המחלה בשלביה המוקדמי�במטרה להעלות את הסיכוי לאבח� את המחלה בשלביה המוקדמי�במטרה להעלות את הסיכוי לאבח� את המחלה בשלביה המוקדמי�
        : : : : שלושת סוגי הבדיקות שלהל�שלושת סוגי הבדיקות שלהל�שלושת סוגי הבדיקות שלהל�שלושת סוגי הבדיקות שלהל�

        
        בדיקת שד עצמית בדיקת שד עצמית בדיקת שד עצמית בדיקת שד עצמית 

. . . . לא הוכחה כשיטה יעילה לגילוי מוקד� של סרט� השדלא הוכחה כשיטה יעילה לגילוי מוקד� של סרט� השדלא הוכחה כשיטה יעילה לגילוי מוקד� של סרט� השדלא הוכחה כשיטה יעילה לגילוי מוקד� של סרט� השד, , , , בדיקה עצמית כשלעצמהבדיקה עצמית כשלעצמהבדיקה עצמית כשלעצמהבדיקה עצמית כשלעצמה
ויי� ויי� ויי� ויי� בכדי שתוכל להבחי� בשינבכדי שתוכל להבחי� בשינבכדי שתוכל להבחי� בשינבכדי שתוכל להבחי� בשינ, , , , 20202020שה להכיר את שדיה החל מגיל שה להכיר את שדיה החל מגיל שה להכיר את שדיה החל מגיל שה להכיר את שדיה החל מגיל ייייחשוב לכל אחשוב לכל אחשוב לכל אחשוב לכל א

בדיקה עצמית נהוג לבצע פע� בדיקה עצמית נהוג לבצע פע� בדיקה עצמית נהוג לבצע פע� בדיקה עצמית נהוג לבצע פע� . . . . במידה וה� קיימי� ולפנות לרופא להמש� בדיקהבמידה וה� קיימי� ולפנות לרופא להמש� בדיקהבמידה וה� קיימי� ולפנות לרופא להמש� בדיקהבמידה וה� קיימי� ולפנות לרופא להמש� בדיקה
נית� לבדוק את השד בכל דר� המתאימה נית� לבדוק את השד בכל דר� המתאימה נית� לבדוק את השד בכל דר� המתאימה נית� לבדוק את השד בכל דר� המתאימה . . . . כשבוע לאחר סיו� מחזור הווסתכשבוע לאחר סיו� מחזור הווסתכשבוע לאחר סיו� מחזור הווסתכשבוע לאחר סיו� מחזור הווסת, , , , בחודשבחודשבחודשבחודש

        . . . . שה ולנוחיותהשה ולנוחיותהשה ולנוחיותהשה ולנוחיותהיייילאלאלאלא
        

        בדיקת רופא בדיקת רופא בדיקת רופא בדיקת רופא 
הרופא בודק הרופא בודק הרופא בודק הרופא בודק . . . . פע� בשנהפע� בשנהפע� בשנהפע� בשנה, , , , המתמחה בבדיקת שד ידניתהמתמחה בבדיקת שד ידניתהמתמחה בבדיקת שד ידניתהמתמחה בבדיקת שד ידנית, , , , ידי רופאידי רופאידי רופאידי רופא----רצוי להיבדק עלרצוי להיבדק עלרצוי להיבדק עלרצוי להיבדק על

הבדיקה נעשית במצב של הבדיקה נעשית במצב של הבדיקה נעשית במצב של הבדיקה נעשית במצב של . . . . את בלוטות הלימפה בבית השחי ובצוואראת בלוטות הלימפה בבית השחי ובצוואראת בלוטות הלימפה בבית השחי ובצוואראת בלוטות הלימפה בבית השחי ובצוואראת השדיי� ואת השדיי� ואת השדיי� ואת השדיי� ו
        . . . . הרופא יכול להמלי� על בדיקות נוספות בהתא� לצור�הרופא יכול להמלי� על בדיקות נוספות בהתא� לצור�הרופא יכול להמלי� על בדיקות נוספות בהתא� לצור�הרופא יכול להמלי� על בדיקות נוספות בהתא� לצור�. . . . ישיבה ושכיבה של הנבדקתישיבה ושכיבה של הנבדקתישיבה ושכיבה של הנבדקתישיבה ושכיבה של הנבדקת

        
        בדיקת ממוגרפיה בדיקת ממוגרפיה בדיקת ממוגרפיה בדיקת ממוגרפיה 

        : : : : המועצה הלאומית לאונקולוגיה בישראל ממליצה על בדיקות ממוגרפיה לנשי�המועצה הלאומית לאונקולוגיה בישראל ממליצה על בדיקות ממוגרפיה לנשי�המועצה הלאומית לאונקולוגיה בישראל ממליצה על בדיקות ממוגרפיה לנשי�המועצה הלאומית לאונקולוגיה בישראל ממליצה על בדיקות ממוגרפיה לנשי�
        . . . . הרופא המטפלהרופא המטפלהרופא המטפלהרופא המטפלאו בהתא� להמלצת או בהתא� להמלצת או בהתא� להמלצת או בהתא� להמלצת , , , ,  ומעלה כל שנתיי� ומעלה כל שנתיי� ומעלה כל שנתיי� ומעלה כל שנתיי�50505050מגיל מגיל מגיל מגיל 

לגביה� יש כיו� הסכמה לגביה� יש כיו� הסכמה לגביה� יש כיו� הסכמה לגביה� יש כיו� הסכמה , , , , הצור� בבדיקה מודגש בעיקר לנשי� בגילאי� אלההצור� בבדיקה מודגש בעיקר לנשי� בגילאי� אלההצור� בבדיקה מודגש בעיקר לנשי� בגילאי� אלההצור� בבדיקה מודגש בעיקר לנשי� בגילאי� אלה
שבדיקת הממוגרפיה מסייעת לאבח� את המחלה בשלבי� שבדיקת הממוגרפיה מסייעת לאבח� את המחלה בשלבי� שבדיקת הממוגרפיה מסייעת לאבח� את המחלה בשלבי� שבדיקת הממוגרפיה מסייעת לאבח� את המחלה בשלבי� , , , , מקצועית בינלאומיתמקצועית בינלאומיתמקצועית בינלאומיתמקצועית בינלאומית

        . . . . המוקדמי�המוקדמי�המוקדמי�המוקדמי�

 א� או אחות שחלו בסרט�  א� או אחות שחלו בסרט�  א� או אחות שחלו בסרט�  א� או אחות שחלו בסרט� ––––ע� היסטוריה משפחתית ע� היסטוריה משפחתית ע� היסטוריה משפחתית ע� היסטוריה משפחתית ((((נשי� הנמצאות בקבוצת סיכו� נשי� הנמצאות בקבוצת סיכו� נשי� הנמצאות בקבוצת סיכו� נשי� הנמצאות בקבוצת סיכו� 
        . . . . 49494949----40404040בי� הגילאי� בי� הגילאי� בי� הגילאי� בי� הגילאי� , , , , נהנהנהנהמומל� לעבור בדיקה פע� בשמומל� לעבור בדיקה פע� בשמומל� לעבור בדיקה פע� בשמומל� לעבור בדיקה פע� בש). ). ). ). השדהשדהשדהשד

        
        

על ידי כל קופות על ידי כל קופות על ידי כל קופות על ידי כל קופות , , , , הבדיקה ניתנת חינ� במסגרת סל הבריאותהבדיקה ניתנת חינ� במסגרת סל הבריאותהבדיקה ניתנת חינ� במסגרת סל הבריאותהבדיקה ניתנת חינ� במסגרת סל הבריאות, , , , לנשי� בקבוצות אלהלנשי� בקבוצות אלהלנשי� בקבוצות אלהלנשי� בקבוצות אלה
מפעילי� תוכנית לאומית לסריקה מפעילי� תוכנית לאומית לסריקה מפעילי� תוכנית לאומית לסריקה מפעילי� תוכנית לאומית לסריקה , , , , שהודות ליוזמת האגודה למלחמה בסרט�שהודות ליוזמת האגודה למלחמה בסרט�שהודות ליוזמת האגודה למלחמה בסרט�שהודות ליוזמת האגודה למלחמה בסרט�, , , , החולי�החולי�החולי�החולי�

בממוגרפיה במסגרתה מוזמנות כל הנשי� הנמצאות בגיל המתאי� לבצע בדיקת בממוגרפיה במסגרתה מוזמנות כל הנשי� הנמצאות בגיל המתאי� לבצע בדיקת בממוגרפיה במסגרתה מוזמנות כל הנשי� הנמצאות בגיל המתאי� לבצע בדיקת בממוגרפיה במסגרתה מוזמנות כל הנשי� הנמצאות בגיל המתאי� לבצע בדיקת 
        . . . . ממוגרפיהממוגרפיהממוגרפיהממוגרפיה

זוהי הבדיקה הטובה זוהי הבדיקה הטובה זוהי הבדיקה הטובה זוהי הבדיקה הטובה , , , , יחד ע� זאתיחד ע� זאתיחד ע� זאתיחד ע� זאת. . . .  מהמקרי� מהמקרי� מהמקרי� מהמקרי�90909090%%%%----80808080----וגרפיה יעילה בוגרפיה יעילה בוגרפיה יעילה בוגרפיה יעילה בבדיקת הממבדיקת הממבדיקת הממבדיקת הממ

 )  )  )  ) MRI    ,,,,אולטרא סאונדאולטרא סאונדאולטרא סאונדאולטרא סאונד((((    ביותר לגילוי מוקד� ועולה על הבדיקות האחרות הקיימותביותר לגילוי מוקד� ועולה על הבדיקות האחרות הקיימותביותר לגילוי מוקד� ועולה על הבדיקות האחרות הקיימותביותר לגילוי מוקד� ועולה על הבדיקות האחרות הקיימות
נשי� צעירות יותר נשי� צעירות יותר נשי� צעירות יותר נשי� צעירות יותר . . . . 30303030%%%%----זוהי הבדיקה היחידה שהוכחה כמפחיתה את התמותה בכזוהי הבדיקה היחידה שהוכחה כמפחיתה את התמותה בכזוהי הבדיקה היחידה שהוכחה כמפחיתה את התמותה בכזוהי הבדיקה היחידה שהוכחה כמפחיתה את התמותה בכ
מבנה השד מבנה השד מבנה השד מבנה השד , , , , 50505050 לגיל  לגיל  לגיל  לגיל מתחתמתחתמתחתמתחת. . . . צריכות לקבל הפנייה רפואית מיוחדת לביצוע בדיקה זוצריכות לקבל הפנייה רפואית מיוחדת לביצוע בדיקה זוצריכות לקבל הפנייה רפואית מיוחדת לביצוע בדיקה זוצריכות לקבל הפנייה רפואית מיוחדת לביצוע בדיקה זו

לית המקשה על איתור שינויי� לית המקשה על איתור שינויי� לית המקשה על איתור שינויי� לית המקשה על איתור שינויי� אאאאבדר� כלל עדיי� צפו% וסמי� וישנה פעילות הורמונבדר� כלל עדיי� צפו% וסמי� וישנה פעילות הורמונבדר� כלל עדיי� צפו% וסמי� וישנה פעילות הורמונבדר� כלל עדיי� צפו% וסמי� וישנה פעילות הורמונ
נטילת הורמוני� חלופיי� לאחר הפסקת המחזור החודשי עשויה נטילת הורמוני� חלופיי� לאחר הפסקת המחזור החודשי עשויה נטילת הורמוני� חלופיי� לאחר הפסקת המחזור החודשי עשויה נטילת הורמוני� חלופיי� לאחר הפסקת המחזור החודשי עשויה . . . . בשד בצילו� ממוגרפיבשד בצילו� ממוגרפיבשד בצילו� ממוגרפיבשד בצילו� ממוגרפי

שינויי� אלה באי� לידי ביטוי בצילו� שינויי� אלה באי� לידי ביטוי בצילו� שינויי� אלה באי� לידי ביטוי בצילו� שינויי� אלה באי� לידי ביטוי בצילו� . . . . לגרו� לשינויי� בצפיפות רקמת השדלגרו� לשינויי� בצפיפות רקמת השדלגרו� לשינויי� בצפיפות רקמת השדלגרו� לשינויי� בצפיפות רקמת השד
בדיקה חשוב לציי� א� לוקחי� הורמוני� חלופיי� ובמש� כמה בדיקה חשוב לציי� א� לוקחי� הורמוני� חלופיי� ובמש� כמה בדיקה חשוב לציי� א� לוקחי� הורמוני� חלופיי� ובמש� כמה בדיקה חשוב לציי� א� לוקחי� הורמוני� חלופיי� ובמש� כמה ולכ� לפני הולכ� לפני הולכ� לפני הולכ� לפני ה, , , , הממוגרפיההממוגרפיההממוגרפיההממוגרפיה

        ....זמ�זמ�זמ�זמ�
        

        הטיפול בסרט� השד הטיפול בסרט� השד הטיפול בסרט� השד הטיפול בסרט� השד 
אשר אשר אשר אשר , , , , ליליליליאאאאטיפול כימי וטיפול הורמונטיפול כימי וטיפול הורמונטיפול כימי וטיפול הורמונטיפול כימי וטיפול הורמונ, , , , טיפול קרינתיטיפול קרינתיטיפול קרינתיטיפול קרינתי, , , , טיפול כירורגיטיפול כירורגיטיפול כירורגיטיפול כירורגי: : : : אפשרויות הטיפולאפשרויות הטיפולאפשרויות הטיפולאפשרויות הטיפול

        . . . . או כשילוב של כמה סוגי טיפולאו כשילוב של כמה סוגי טיפולאו כשילוב של כמה סוגי טיפולאו כשילוב של כמה סוגי טיפול, , , , יכולי� להינת� כטיפול בודדיכולי� להינת� כטיפול בודדיכולי� להינת� כטיפול בודדיכולי� להינת� כטיפול בודד
מצבה מצבה מצבה מצבה , , , , גיל האישהגיל האישהגיל האישהגיל האישה, , , , המחלההמחלההמחלההמחלהבתכנו� הטיפול נלקחי� בחשבו� השלב בו נמצאת בתכנו� הטיפול נלקחי� בחשבו� השלב בו נמצאת בתכנו� הטיפול נלקחי� בחשבו� השלב בו נמצאת בתכנו� הטיפול נלקחי� בחשבו� השלב בו נמצאת 

. . . . אפיונו המיקרוסקופי ומידת התפשטותו מעבר לשדאפיונו המיקרוסקופי ומידת התפשטותו מעבר לשדאפיונו המיקרוסקופי ומידת התפשטותו מעבר לשדאפיונו המיקרוסקופי ומידת התפשטותו מעבר לשד, , , , סוג הגידולסוג הגידולסוג הגידולסוג הגידול, , , , הבריאותי הכלליהבריאותי הכלליהבריאותי הכלליהבריאותי הכללי
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הגור� העיקרי המשפיע על סוג הטיפול המומל� הינו שלב המחלה והא� מדובר הגור� העיקרי המשפיע על סוג הטיפול המומל� הינו שלב המחלה והא� מדובר הגור� העיקרי המשפיע על סוג הטיפול המומל� הינו שלב המחלה והא� מדובר הגור� העיקרי המשפיע על סוג הטיפול המומל� הינו שלב המחלה והא� מדובר 
        . . . . במחלה ממוקדת או מפושטתבמחלה ממוקדת או מפושטתבמחלה ממוקדת או מפושטתבמחלה ממוקדת או מפושטת

    חשוב שהצוותחשוב שהצוותחשוב שהצוותחשוב שהצוות. . . . הטיפול האידיאלי בחולה הוא כשהרופאי� המומחי� פועלי� כצוותהטיפול האידיאלי בחולה הוא כשהרופאי� המומחי� פועלי� כצוותהטיפול האידיאלי בחולה הוא כשהרופאי� המומחי� פועלי� כצוותהטיפול האידיאלי בחולה הוא כשהרופאי� המומחי� פועלי� כצוות
        . . . . אונקולוג ומנתח פלסטיאונקולוג ומנתח פלסטיאונקולוג ומנתח פלסטיאונקולוג ומנתח פלסטי, , , , יכלול כירורגיכלול כירורגיכלול כירורגיכלול כירורג

        
        

        סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�
כמו כמו כמו כמו , , , , שנ� הישגי� רבי� בעלי משמעות שלא נית� להתעל� מה�שנ� הישגי� רבי� בעלי משמעות שלא נית� להתעל� מה�שנ� הישגי� רבי� בעלי משמעות שלא נית� להתעל� מה�שנ� הישגי� רבי� בעלי משמעות שלא נית� להתעל� מה� י י י ילרפואה המערביתלרפואה המערביתלרפואה המערביתלרפואה המערבית

תרופות חדשניות ואמצעי הדמיה תרופות חדשניות ואמצעי הדמיה תרופות חדשניות ואמצעי הדמיה תרופות חדשניות ואמצעי הדמיה , , , , הארכת תוחלת החיי�הארכת תוחלת החיי�הארכת תוחלת החיי�הארכת תוחלת החיי�, , , , רפואת החירו� המצילה חיי�רפואת החירו� המצילה חיי�רפואת החירו� המצילה חיי�רפואת החירו� המצילה חיי�
ות ות ות ות  ככל שמשתכלל ככל שמשתכלל ככל שמשתכלל ככל שמשתכללול�ול�ול�ול�אאאא. . . . מאפשרי� דיוק רב יותר באיתור מחלות ובטיפול�מאפשרי� דיוק רב יותר באיתור מחלות ובטיפול�מאפשרי� דיוק רב יותר באיתור מחלות ובטיפול�מאפשרי� דיוק רב יותר באיתור מחלות ובטיפול�ההההואבחו� ואבחו� ואבחו� ואבחו� 

כ� הופכות ה� יותר ויותר ספציפיות לאיבר מטרה מסוי� לעיתי� כ� הופכות ה� יותר ויותר ספציפיות לאיבר מטרה מסוי� לעיתי� כ� הופכות ה� יותר ויותר ספציפיות לאיבר מטרה מסוי� לעיתי� כ� הופכות ה� יותר ויותר ספציפיות לאיבר מטרה מסוי� לעיתי� , , , , התרופות ומתייעלותהתרופות ומתייעלותהתרופות ומתייעלותהתרופות ומתייעלות
רצוי רצוי רצוי רצוי , , , , במקרה של מחלה פנימית אקוטיתבמקרה של מחלה פנימית אקוטיתבמקרה של מחלה פנימית אקוטיתבמקרה של מחלה פנימית אקוטית, , , , לכ�לכ�לכ�לכ�. . . . על חשבו� בריאותו של איבר אחרעל חשבו� בריאותו של איבר אחרעל חשבו� בריאותו של איבר אחרעל חשבו� בריאותו של איבר אחר

להשתמש ביתרונות הרפואה המערבית על מנת להתגבר על המחלה ובמקביל לפנות להשתמש ביתרונות הרפואה המערבית על מנת להתגבר על המחלה ובמקביל לפנות להשתמש ביתרונות הרפואה המערבית על מנת להתגבר על המחלה ובמקביל לפנות להשתמש ביתרונות הרפואה המערבית על מנת להתגבר על המחלה ובמקביל לפנות 
בו גור� הזמ� משחק תפקיד בו גור� הזמ� משחק תפקיד בו גור� הזמ� משחק תפקיד בו גור� הזמ� משחק תפקיד , , , , רה כזהרה כזהרה כזהרה כזהבמקבמקבמקבמק, , , , לעיתי�לעיתי�לעיתי�לעיתי�. . . . למטפל הוליסטי כרפואה משלימהלמטפל הוליסטי כרפואה משלימהלמטפל הוליסטי כרפואה משלימהלמטפל הוליסטי כרפואה משלימה

שכ� תהלי� הריפוי של הרפואה שכ� תהלי� הריפוי של הרפואה שכ� תהלי� הריפוי של הרפואה שכ� תהלי� הריפוי של הרפואה , , , , יש לתת עדיפות לרפואה הקונבנציונליתיש לתת עדיפות לרפואה הקונבנציונליתיש לתת עדיפות לרפואה הקונבנציונליתיש לתת עדיפות לרפואה הקונבנציונלית, , , , חשוב ביותרחשוב ביותרחשוב ביותרחשוב ביותר
במקרה במקרה במקרה במקרה , , , , לעומת זאתלעומת זאתלעומת זאתלעומת זאת. . . . יהיה איטי הרבה יותריהיה איטי הרבה יותריהיה איטי הרבה יותריהיה איטי הרבה יותר, , , , ג� א� יהיה שווה לו בערכוג� א� יהיה שווה לו בערכוג� א� יהיה שווה לו בערכוג� א� יהיה שווה לו בערכו, , , , ההוליסטיתההוליסטיתההוליסטיתההוליסטית

חשוב לשקול היטב הא� לפנות לטיפול תרופתי על חשוב לשקול היטב הא� לפנות לטיפול תרופתי על חשוב לשקול היטב הא� לפנות לטיפול תרופתי על חשוב לשקול היטב הא� לפנות לטיפול תרופתי על , , , , של מחלה פנימית שאינה אקוטיתשל מחלה פנימית שאינה אקוטיתשל מחלה פנימית שאינה אקוטיתשל מחלה פנימית שאינה אקוטית
או לפנות לרפואה או לפנות לרפואה או לפנות לרפואה או לפנות לרפואה , , , , רונותיו בטווח הקצר והשלכותיו לבריאותנו בטווח הארו�רונותיו בטווח הקצר והשלכותיו לבריאותנו בטווח הארו�רונותיו בטווח הקצר והשלכותיו לבריאותנו בטווח הארו�רונותיו בטווח הקצר והשלכותיו לבריאותנו בטווח הארו�יתיתיתית

אשר מתייחסת לגו% כמכלול על כל מערכותיו והיבטיו ולא רק לאיבר אשר מתייחסת לגו% כמכלול על כל מערכותיו והיבטיו ולא רק לאיבר אשר מתייחסת לגו% כמכלול על כל מערכותיו והיבטיו ולא רק לאיבר אשר מתייחסת לגו% כמכלול על כל מערכותיו והיבטיו ולא רק לאיבר , , , , הוליסטיתהוליסטיתהוליסטיתהוליסטית
        ....המטרה הפגועהמטרה הפגועהמטרה הפגועהמטרה הפגוע

        
אי� ספק כי רבי� המקרי� בה� עלינו להשתמש ברפואה הקונבנציאלית והיא אכ� אי� ספק כי רבי� המקרי� בה� עלינו להשתמש ברפואה הקונבנציאלית והיא אכ� אי� ספק כי רבי� המקרי� בה� עלינו להשתמש ברפואה הקונבנציאלית והיא אכ� אי� ספק כי רבי� המקרי� בה� עלינו להשתמש ברפואה הקונבנציאלית והיא אכ� 

        :::: אליה� היא אינה מתייחסת אליה� היא אינה מתייחסת אליה� היא אינה מתייחסת אליה� היא אינה מתייחסת אספקטי� אספקטי� אספקטי� אספקטי�הבעיה היא שישנ� הרבההבעיה היא שישנ� הרבההבעיה היא שישנ� הרבההבעיה היא שישנ� הרבה. . . . עוזרתעוזרתעוזרתעוזרת
        

מטפלת בסימפטו� ולא מטפלת בסימפטו� ולא מטפלת בסימפטו� ולא מטפלת בסימפטו� ולא הינה רפואה מדעית אנליטית ההינה רפואה מדעית אנליטית ההינה רפואה מדעית אנליטית ההינה רפואה מדעית אנליטית ההרפואה הקונבנציונלית הרפואה הקונבנציונלית הרפואה הקונבנציונלית הרפואה הקונבנציונלית   ....אאאא
וריפוי המחלה וריפוי המחלה וריפוי המחלה וריפוי המחלה     סימפטו�סימפטו�סימפטו�סימפטו�ההההמתרכזי� באבחו� מחלה על ידי בידוד מתרכזי� באבחו� מחלה על ידי בידוד מתרכזי� באבחו� מחלה על ידי בידוד מתרכזי� באבחו� מחלה על ידי בידוד      ....בגור� עצמובגור� עצמובגור� עצמובגור� עצמו

 בעיקרו� בלתי אפשרי לרשו� תרופה מתאימה  בעיקרו� בלתי אפשרי לרשו� תרופה מתאימה  בעיקרו� בלתי אפשרי לרשו� תרופה מתאימה  בעיקרו� בלתי אפשרי לרשו� תרופה מתאימה ....הספציפית וחלק הגו% הנגועהספציפית וחלק הגו% הנגועהספציפית וחלק הגו% הנגועהספציפית וחלק הגו% הנגוע
אה קונבנציונאלית כוללי� תרופות אה קונבנציונאלית כוללי� תרופות אה קונבנציונאלית כוללי� תרופות אה קונבנציונאלית כוללי� תרופות הכלי� ברפוהכלי� ברפוהכלי� ברפוהכלי� ברפו. . . . מבלי להגדיר את המחלהמבלי להגדיר את המחלהמבלי להגדיר את המחלהמבלי להגדיר את המחלה

        .... וניתוחי� וניתוחי� וניתוחי� וניתוחי�התערבות כירורגיתהתערבות כירורגיתהתערבות כירורגיתהתערבות כירורגית, , , , כימיות וסינטטיותכימיות וסינטטיותכימיות וסינטטיותכימיות וסינטטיות
י רופא י רופא י רופא י רופא """"פתולוגיות הטיפול בכל פתולוגיה נעשה עפתולוגיות הטיפול בכל פתולוגיה נעשה עפתולוגיות הטיפול בכל פתולוגיה נעשה עפתולוגיות הטיפול בכל פתולוגיה נעשה ע////במצב בו ישנ� מספר בעיותבמצב בו ישנ� מספר בעיותבמצב בו ישנ� מספר בעיותבמצב בו ישנ� מספר בעיות  ....בבבב

ברוב המקרי� אי� כמעט קשר בי� הרופאי� השוני� ברוב המקרי� אי� כמעט קשר בי� הרופאי� השוני� ברוב המקרי� אי� כמעט קשר בי� הרופאי� השוני� ברוב המקרי� אי� כמעט קשר בי� הרופאי� השוני� . . . . המתמחה באותו תחו�המתמחה באותו תחו�המתמחה באותו תחו�המתמחה באותו תחו�
 החולה הוא אותו  החולה הוא אותו  החולה הוא אותו  החולה הוא אותו המטפלי� כל אחד בפתולוגיה הקשורה אליו למרות שלמעשההמטפלי� כל אחד בפתולוגיה הקשורה אליו למרות שלמעשההמטפלי� כל אחד בפתולוגיה הקשורה אליו למרות שלמעשההמטפלי� כל אחד בפתולוגיה הקשורה אליו למרות שלמעשה

 ....אד� אשר הבעיות השונות מה� הוא סובל משליכות אחת על השנייהאד� אשר הבעיות השונות מה� הוא סובל משליכות אחת על השנייהאד� אשר הבעיות השונות מה� הוא סובל משליכות אחת על השנייהאד� אשר הבעיות השונות מה� הוא סובל משליכות אחת על השנייה

קשרי� אלו קשרי� אלו קשרי� אלו קשרי� אלו . . . . הגו% והנפש נמצאי� באינטראקציה יומיומיתהגו% והנפש נמצאי� באינטראקציה יומיומיתהגו% והנפש נמצאי� באינטראקציה יומיומיתהגו% והנפש נמצאי� באינטראקציה יומיומית. . . . נפשנפשנפשנפש----גו%גו%גו%גו%התייחסות להתייחסות להתייחסות להתייחסות ל  ....גגגג
 �עלולי� להתערער בעקבות אירועי� וחוויות טראומטיות אות� חווינו במהל� עלולי� להתערער בעקבות אירועי� וחוויות טראומטיות אות� חווינו במהל� עלולי� להתערער בעקבות אירועי� וחוויות טראומטיות אות� חווינו במהל� עלולי� להתערער בעקבות אירועי� וחוויות טראומטיות אות� חווינו במהל

הוא מספר על הוא מספר על הוא מספר על הוא מספר על . . . . שנושנושנושנוגופנו משמש כמעי� מראה על מה שמתחולל בנפגופנו משמש כמעי� מראה על מה שמתחולל בנפגופנו משמש כמעי� מראה על מה שמתחולל בנפגופנו משמש כמעי� מראה על מה שמתחולל בנפ  ....חיינוחיינוחיינוחיינו
אי תפקוד אי תפקוד אי תפקוד אי תפקוד  ....אתנו במהל� השני�אתנו במהל� השני�אתנו במהל� השני�אתנו במהל� השני�" " " " סוחבי�סוחבי�סוחבי�סוחבי�""""הדחקות שאנו הדחקות שאנו הדחקות שאנו הדחקות שאנו ,,,,טראומותטראומותטראומותטראומות, , , , לחצי�לחצי�לחצי�לחצי�

במצבי� במצבי� במצבי� במצבי� . . . . הוא בבחינת סימפטו� שהנפש מאותתת לנוהוא בבחינת סימפטו� שהנפש מאותתת לנוהוא בבחינת סימפטו� שהנפש מאותתת לנוהוא בבחינת סימפטו� שהנפש מאותתת לנו, , , , גופני כלשהוגופני כלשהוגופני כלשהוגופני כלשהו
ללא סיבה ללא סיבה ללא סיבה ללא סיבה , , , ,  איבר בגו% עלול שלא לתפקד כראוי איבר בגו% עלול שלא לתפקד כראוי איבר בגו% עלול שלא לתפקד כראוי איבר בגו% עלול שלא לתפקד כראוי,,,,טיי� למשלטיי� למשלטיי� למשלטיי� למשלאאאאפסיכוסומפסיכוסומפסיכוסומפסיכוסומ
ת הנשימה ת הנשימה ת הנשימה ת הנשימה או אד� אשר עוצר אאו אד� אשר עוצר אאו אד� אשר עוצר אאו אד� אשר עוצר א, , , ,  סיבה אורגנית סיבה אורגנית סיבה אורגנית סיבה אורגניתשלשולי� ללאשלשולי� ללאשלשולי� ללאשלשולי� ללא    ,,,,למשללמשללמשללמשל. . . . אורגניתאורגניתאורגניתאורגנית

ה� תשובה ה� תשובה ה� תשובה ה� תשובה , , , , תופעות גופניות אלותופעות גופניות אלותופעות גופניות אלותופעות גופניות אלו. . . . כמעט לגמרי מבלי שתהיה סיבה גופניתכמעט לגמרי מבלי שתהיה סיבה גופניתכמעט לגמרי מבלי שתהיה סיבה גופניתכמעט לגמרי מבלי שתהיה סיבה גופנית
במקרי� במקרי� במקרי� במקרי� . . . . למסרי� מ� הנפש המנסה להתמודד ע� חוויות הנתפסות מאיימותלמסרי� מ� הנפש המנסה להתמודד ע� חוויות הנתפסות מאיימותלמסרי� מ� הנפש המנסה להתמודד ע� חוויות הנתפסות מאיימותלמסרי� מ� הנפש המנסה להתמודד ע� חוויות הנתפסות מאיימות

של מחלות קשות או סופניות יש קשר חזק ומאוד משמעותי בי� הנפש לגו% של מחלות קשות או סופניות יש קשר חזק ומאוד משמעותי בי� הנפש לגו% של מחלות קשות או סופניות יש קשר חזק ומאוד משמעותי בי� הנפש לגו% של מחלות קשות או סופניות יש קשר חזק ומאוד משמעותי בי� הנפש לגו% 
 ....דבר היכול להביא להחלמה או לגרו� למוותדבר היכול להביא להחלמה או לגרו� למוותדבר היכול להביא להחלמה או לגרו� למוותדבר היכול להביא להחלמה או לגרו� למוות

רופות שלעיתי� גורמות לסיבוכי� חמורי� יותר מהמחלה רופות שלעיתי� גורמות לסיבוכי� חמורי� יותר מהמחלה רופות שלעיתי� גורמות לסיבוכי� חמורי� יותר מהמחלה רופות שלעיתי� גורמות לסיבוכי� חמורי� יותר מהמחלה תופעות לוואי של תתופעות לוואי של תתופעות לוואי של תתופעות לוואי של ת  ....דדדד
 ....עצמהעצמהעצמהעצמה

הרפואה הקונבנציונאלית אינה נותנת מענה לסטרס למרות המודעות הרפואה הקונבנציונאלית אינה נותנת מענה לסטרס למרות המודעות הרפואה הקונבנציונאלית אינה נותנת מענה לסטרס למרות המודעות הרפואה הקונבנציונאלית אינה נותנת מענה לסטרס למרות המודעות   ....הההה
 ....להשלכות הבריאותיותלהשלכות הבריאותיותלהשלכות הבריאותיותלהשלכות הבריאותיות
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             לטיפול ואיבחו� לטיפול ואיבחו� לטיפול ואיבחו� לטיפול ואיבחו�הגישה ההוליסטיתהגישה ההוליסטיתהגישה ההוליסטיתהגישה ההוליסטית

        
        

, , , , עבודתועבודתועבודתועבודתו, , , , את הרגלי חייואת הרגלי חייואת הרגלי חייואת הרגלי חייו. . . . אנו למעשה לומדי� להכיר אותואנו למעשה לומדי� להכיר אותואנו למעשה לומדי� להכיר אותואנו למעשה לומדי� להכיר אותו, , , , בבואנו לאבח� את המטופלבבואנו לאבח� את המטופלבבואנו לאבח� את המטופלבבואנו לאבח� את המטופל
מצבו הנפשי ומצבו הפיזי תו� התייחסות כמוב� לבדיקות ואבחנות מצבו הנפשי ומצבו הפיזי תו� התייחסות כמוב� לבדיקות ואבחנות מצבו הנפשי ומצבו הפיזי תו� התייחסות כמוב� לבדיקות ואבחנות מצבו הנפשי ומצבו הפיזי תו� התייחסות כמוב� לבדיקות ואבחנות , , , , כאביוכאביוכאביוכאביו, , , , תזונתותזונתותזונתותזונתו

        ....וואי הטיפולוואי הטיפולוואי הטיפולוואי הטיפולתתתתמערביות במידה וקיימות ועל סמ� זה אנו מחליטי� על מערביות במידה וקיימות ועל סמ� זה אנו מחליטי� על מערביות במידה וקיימות ועל סמ� זה אנו מחליטי� על מערביות במידה וקיימות ועל סמ� זה אנו מחליטי� על 
פגש מתייחס למצב המטופל באותה פגש מתייחס למצב המטופל באותה פגש מתייחס למצב המטופל באותה פגש מתייחס למצב המטופל באותה קיי� כמוב� קו מנחה לאור� הטיפול אול� כל מקיי� כמוב� קו מנחה לאור� הטיפול אול� כל מקיי� כמוב� קו מנחה לאור� הטיפול אול� כל מקיי� כמוב� קו מנחה לאור� הטיפול אול� כל מ

נקודת זמ� תו� בחינת השפעות הטיפולי� הקודמי� השיפור או ההתדרדרות במצב נקודת זמ� תו� בחינת השפעות הטיפולי� הקודמי� השיפור או ההתדרדרות במצב נקודת זמ� תו� בחינת השפעות הטיפולי� הקודמי� השיפור או ההתדרדרות במצב נקודת זמ� תו� בחינת השפעות הטיפולי� הקודמי� השיפור או ההתדרדרות במצב 
        ....רגשירגשירגשירגשי////וכמוב� ההתייחסות לפא� הנפשיוכמוב� ההתייחסות לפא� הנפשיוכמוב� ההתייחסות לפא� הנפשיוכמוב� ההתייחסות לפא� הנפשי

        

KUANG-DIAN : : : :מאניה דיפרסיהמאניה דיפרסיהמאניה דיפרסיהמאניה דיפרסיה....        
כוללת מחלות נפשיות כוללת מחלות נפשיות כוללת מחלות נפשיות כוללת מחלות נפשיות , , , , הגדרה כוללת לבעיות מנטליות ברפואה הסינית המסורתיתהגדרה כוללת לבעיות מנטליות ברפואה הסינית המסורתיתהגדרה כוללת לבעיות מנטליות ברפואה הסינית המסורתיתהגדרה כוללת לבעיות מנטליות ברפואה הסינית המסורתית

        ....נוספותנוספותנוספותנוספות

דומה דומה דומה דומה ) ) ) ) ספר הרפואה הפנימית של הקיסר הצהובספר הרפואה הפנימית של הקיסר הצהובספר הרפואה הפנימית של הקיסר הצהובספר הרפואה הפנימית של הקיסר הצהוב ( ( ( (NEI-JING    ----תיאור המחלה בתיאור המחלה בתיאור המחלה בתיאור המחלה ב
         דיא�  דיא�  דיא�  דיא� ----כשלחולה יותר מדי יי�כשלחולה יותר מדי יי�כשלחולה יותר מדי יי�כשלחולה יותר מדי יי�""""    לתיאור המחלה בימינולתיאור המחלה בימינולתיאור המחלה בימינולתיאור המחלה בימינו

        .... קוואנג קוואנג קוואנג קוואנג----וכשלחולה יותר מדי יאנגוכשלחולה יותר מדי יאנגוכשלחולה יותר מדי יאנגוכשלחולה יותר מדי יאנג
        ".".".". קוואנג קוואנג קוואנג קוואנג----יותר מדי כעסיותר מדי כעסיותר מדי כעסיותר מדי כעס, , , ,  דיא� דיא� דיא� דיא�----א� לחולה יש שמחה רבה מדיא� לחולה יש שמחה רבה מדיא� לחולה יש שמחה רבה מדיא� לחולה יש שמחה רבה מדי

        
        ....דיבור מבולבל ומרגיש שמחדיבור מבולבל ומרגיש שמחדיבור מבולבל ומרגיש שמחדיבור מבולבל ומרגיש שמח, , , , מצב רוח ירודמצב רוח ירודמצב רוח ירודמצב רוח ירוד, , , ,  הפאציינט שקט הפאציינט שקט הפאציינט שקט הפאציינט שקט----דיא�דיא�דיא�דיא�

        ....אומר מילי� גסות ומתעצב� בקלותאומר מילי� גסות ומתעצב� בקלותאומר מילי� גסות ומתעצב� בקלותאומר מילי� גסות ומתעצב� בקלות, , , , חסר מנוחהחסר מנוחהחסר מנוחהחסר מנוחה, , , , ינט אגרסיביינט אגרסיביינט אגרסיביינט אגרסיבי הפאצי הפאצי הפאצי הפאצי----קוואנגקוואנגקוואנגקוואנג
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        : : : : אתיולוגיהאתיולוגיהאתיולוגיהאתיולוגיה
דיכוי רגשות הגור� דיכוי רגשות הגור� דיכוי רגשות הגור� דיכוי רגשות הגור� , , , ,  הבעיות נוצרו על יד מחשבה אובססיבית והדחקה הבעיות נוצרו על יד מחשבה אובססיבית והדחקה הבעיות נוצרו על יד מחשבה אובססיבית והדחקה הבעיות נוצרו על יד מחשבה אובססיבית והדחקה----דיא�דיא�דיא�דיא� •

של הטחול ויוצר חסימה של נוזלי הגו% של הטחול ויוצר חסימה של נוזלי הגו% של הטחול ויוצר חסימה של נוזלי הגו% של הטחול ויוצר חסימה של נוזלי הגו% ) ) ) ) אנרגית החיי�אנרגית החיי�אנרגית החיי�אנרגית החיי�((((י י י י ''''לדיכוי הכבד והצלדיכוי הכבד והצלדיכוי הכבד והצלדיכוי הכבד והצ
        ....ליותליותליותליותאאאאלראש וגורמת לחוסר נורמלראש וגורמת לחוסר נורמלראש וגורמת לחוסר נורמלראש וגורמת לחוסר נורמ" " " " עולהעולהעולהעולה""""ליחה זו ליחה זו ליחה זו ליחה זו . . . . והפיכת� לליחהוהפיכת� לליחהוהפיכת� לליחהוהפיכת� לליחה

מצב זה גור� במש� מצב זה גור� במש� מצב זה גור� במש� מצב זה גור� במש�     ....פוגע בכבדפוגע בכבדפוגע בכבדפוגע בכבד, , , ,  רצונות ותקוות שאי אפשר להגשימ� רצונות ותקוות שאי אפשר להגשימ� רצונות ותקוות שאי אפשר להגשימ� רצונות ותקוות שאי אפשר להגשימ�----קוואנגקוואנגקוואנגקוואנג •
במצב זה של ליחה במצב זה של ליחה במצב זה של ליחה במצב זה של ליחה . . . . המכלה את נוזלי הגו%המכלה את נוזלי הגו%המכלה את נוזלי הגו%המכלה את נוזלי הגו%    הזמ� לדיכוי הכבד ולעליה של אשהזמ� לדיכוי הכבד ולעליה של אשהזמ� לדיכוי הכבד ולעליה של אשהזמ� לדיכוי הכבד ולעליה של אש

נוצרת פגיעה במוח ובלב הגור� להפרעות נפשיות נוצרת פגיעה במוח ובלב הגור� להפרעות נפשיות נוצרת פגיעה במוח ובלב הגור� להפרעות נפשיות נוצרת פגיעה במוח ובלב הגור� להפרעות נפשיות , , , , ביחד העולה למעלהביחד העולה למעלהביחד העולה למעלהביחד העולה למעלה' ' ' ' אשאשאשאש''''וווו
        ....ולאגרסיביותולאגרסיביותולאגרסיביותולאגרסיביות

        
        ::::אבחנות קליניותאבחנות קליניותאבחנות קליניותאבחנות קליניות

מתפתחות מתפתחות מתפתחות מתפתחות , , , , בתחילה החולה לא שמחבתחילה החולה לא שמחבתחילה החולה לא שמחבתחילה החולה לא שמח, , , , ת לאט מאודת לאט מאודת לאט מאודת לאט מאוד המחלה מתפתח המחלה מתפתח המחלה מתפתח המחלה מתפתח----דיא�דיא�דיא�דיא� •
החולה החולה החולה החולה     ....יבריש ועובר מצבי רוח קיצוניי�יבריש ועובר מצבי רוח קיצוניי�יבריש ועובר מצבי רוח קיצוניי�יבריש ועובר מצבי רוח קיצוניי�''''מדבר בגמדבר בגמדבר בגמדבר בג, , , , בעיות נפשיות כגו� דיכאו�בעיות נפשיות כגו� דיכאו�בעיות נפשיות כגו� דיכאו�בעיות נפשיות כגו� דיכאו�
סיפטומי� אלו סיפטומי� אלו סיפטומי� אלו סיפטומי� אלו . . . . מרבה בשינה ומזניח את עצמומרבה בשינה ומזניח את עצמומרבה בשינה ומזניח את עצמומרבה בשינה ומזניח את עצמו, , , , יכול לשתוק ימי� שלמי�יכול לשתוק ימי� שלמי�יכול לשתוק ימי� שלמי�יכול לשתוק ימי� שלמי�

י י י י ''''נובעי� מחשיבה אובססיבית ונובעי� מדיפרסיה של הכבד ובעיות בזרימת צנובעי� מחשיבה אובססיבית ונובעי� מדיפרסיה של הכבד ובעיות בזרימת צנובעי� מחשיבה אובססיבית ונובעי� מדיפרסיה של הכבד ובעיות בזרימת צנובעי� מחשיבה אובססיבית ונובעי� מדיפרסיה של הכבד ובעיות בזרימת צ
        ....של הטחולשל הטחולשל הטחולשל הטחול

לפני כ� היו לחולה סיפטומי� כמו חוסר לפני כ� היו לחולה סיפטומי� כמו חוסר לפני כ� היו לחולה סיפטומי� כמו חוסר לפני כ� היו לחולה סיפטומי� כמו חוסר . . . .  המחלה נוצרת במהירות המחלה נוצרת במהירות המחלה נוצרת במהירות המחלה נוצרת במהירות----נגנגנגנגקוואקוואקוואקווא •
ר� ללא סיבה ר� ללא סיבה ר� ללא סיבה ר� ללא סיבה , , , , הופ� אגרסיביהופ� אגרסיביהופ� אגרסיביהופ� אגרסיבי, , , , רוגז פתאומירוגז פתאומירוגז פתאומירוגז פתאומי, , , , ירידה בשעות השינהירידה בשעות השינהירידה בשעות השינהירידה בשעות השינה, , , , תיאבו�תיאבו�תיאבו�תיאבו�

סיפטומי� אלה נוצרי� סיפטומי� אלה נוצרי� סיפטומי� אלה נוצרי� סיפטומי� אלה נוצרי�     ....לא יש� בלילה ויכול לפגוע בסביבתולא יש� בלילה ויכול לפגוע בסביבתולא יש� בלילה ויכול לפגוע בסביבתולא יש� בלילה ויכול לפגוע בסביבתו, , , , ומתפשט מבגדיוומתפשט מבגדיוומתפשט מבגדיוומתפשט מבגדיו
ות ות ות ות ולליחה מהכבד לעלות למוח הגור� לבעיולליחה מהכבד לעלות למוח הגור� לבעיולליחה מהכבד לעלות למוח הגור� לבעיולליחה מהכבד לעלות למוח הגור� לבעי' ' ' ' אשאשאשאש''''כתוצאה מכעס וגורמי� לכתוצאה מכעס וגורמי� לכתוצאה מכעס וגורמי� לכתוצאה מכעס וגורמי� ל

        ....מנטליותמנטליותמנטליותמנטליות
        

        ::::טיפולטיפולטיפולטיפול
מחזקות טחול מחזקות טחול מחזקות טחול מחזקות טחול , , , , טיפול בנקודות המסירות ליחהטיפול בנקודות המסירות ליחהטיפול בנקודות המסירות ליחהטיפול בנקודות המסירות ליחה. . . . כבד וטחולכבד וטחולכבד וטחולכבד וטחול, , , ,  קשור ללב קשור ללב קשור ללב קשור ללב----דיא�דיא�דיא�דיא� •

        ....ומרגיעות נפשומרגיעות נפשומרגיעות נפשומרגיעות נפש
הטיפול הוא בהורדת החו� ופתיחת הטיפול הוא בהורדת החו� ופתיחת הטיפול הוא בהורדת החו� ופתיחת הטיפול הוא בהורדת החו� ופתיחת . . . .  נוצר לרוב על ידי חו� וליחה נוצר לרוב על ידי חו� וליחה נוצר לרוב על ידי חו� וליחה נוצר לרוב על ידי חו� וליחה----קוואנגקוואנגקוואנגקוואנג •

 ".".".".הנפשהנפשהנפשהנפש""""
        

        מחלת הסרט� בראייה הסיניתמחלת הסרט� בראייה הסיניתמחלת הסרט� בראייה הסיניתמחלת הסרט� בראייה הסינית
. . . . � והסמויי� בטבע� והסמויי� בטבע� והסמויי� בטבע� והסמויי� בטבעמתייחסת למנגנוני� העדינימתייחסת למנגנוני� העדינימתייחסת למנגנוני� העדינימתייחסת למנגנוני� העדינימחלת הסרט� על פי הרפואה הסינית מחלת הסרט� על פי הרפואה הסינית מחלת הסרט� על פי הרפואה הסינית מחלת הסרט� על פי הרפואה הסינית 
אלא תגובה טבעית וחיונית של אלא תגובה טבעית וחיונית של אלא תגובה טבעית וחיונית של אלא תגובה טבעית וחיונית של , , , , טעות או מקריותטעות או מקריותטעות או מקריותטעות או מקריות, , , , היא אינה רואה במחלת הסרט� עונשהיא אינה רואה במחלת הסרט� עונשהיא אינה רואה במחלת הסרט� עונשהיא אינה רואה במחלת הסרט� עונש

        . . . . הגו% לנוכח איו� קיומיהגו% לנוכח איו� קיומיהגו% לנוכח איו� קיומיהגו% לנוכח איו� קיומי
, , , , למחצהלמחצהלמחצהלמחצה----כל תא מחובר לסביבתו החיצונית באמצעות מעטפת חיצונית מסננתכל תא מחובר לסביבתו החיצונית באמצעות מעטפת חיצונית מסננתכל תא מחובר לסביבתו החיצונית באמצעות מעטפת חיצונית מסננתכל תא מחובר לסביבתו החיצונית באמצעות מעטפת חיצונית מסננת

מאפשרת את מאפשרת את מאפשרת את מאפשרת את , , , , חו�חו�חו�חו�ללללהמעטפת יוצרת את ההבחנה בי� פני� המעטפת יוצרת את ההבחנה בי� פני� המעטפת יוצרת את ההבחנה בי� פני� המעטפת יוצרת את ההבחנה בי� פני� . . . . ההכרחית להיווצרותוההכרחית להיווצרותוההכרחית להיווצרותוההכרחית להיווצרותו
על גביה קיי� מתח חשמלי המצטמצ� עד למחציתו בתא על גביה קיי� מתח חשמלי המצטמצ� עד למחציתו בתא על גביה קיי� מתח חשמלי המצטמצ� עד למחציתו בתא על גביה קיי� מתח חשמלי המצטמצ� עד למחציתו בתא . . . . ל התא ומגנה עליול התא ומגנה עליול התא ומגנה עליול התא ומגנה עליוייחודו שייחודו שייחודו שייחודו ש
המגיב בהאצת מנגנו� המגיב בהאצת מנגנו� המגיב בהאצת מנגנו� המגיב בהאצת מנגנו� , , , , עובדה זו מאיימת על המש� קיומו של התאעובדה זו מאיימת על המש� קיומו של התאעובדה זו מאיימת על המש� קיומו של התאעובדה זו מאיימת על המש� קיומו של התא. . . . הסרטניהסרטניהסרטניהסרטני

האצת האצת האצת האצת , , , , בטבעבטבעבטבעבטבע. . . . מנגנו� זה מאפיי� את כל סוגי הסרט� וג� את תאי העוברמנגנו� זה מאפיי� את כל סוגי הסרט� וג� את תאי העוברמנגנו� זה מאפיי� את כל סוגי הסרט� וג� את תאי העוברמנגנו� זה מאפיי� את כל סוגי הסרט� וג� את תאי העובר. . . . ההתחלקותההתחלקותההתחלקותההתחלקות
        . . . . שרדותשרדותשרדותשרדותיייימנגנו� ההתרבות משרתת את מנגנו� ההמנגנו� ההתרבות משרתת את מנגנו� ההמנגנו� ההתרבות משרתת את מנגנו� ההמנגנו� ההתרבות משרתת את מנגנו� הה

המעטפת החיצונית המעטפת החיצונית המעטפת החיצונית המעטפת החיצונית . . . . ההתרבות משתייכת לאלמנט המי�ההתרבות משתייכת לאלמנט המי�ההתרבות משתייכת לאלמנט המי�ההתרבות משתייכת לאלמנט המי�, , , ,  הסינית הסינית הסינית הסיניתעל פי הרפואהעל פי הרפואהעל פי הרפואהעל פי הרפואה
, , , , המתכתהמתכתהמתכתהמתכת. . . . סינו� המעטפת משתיי� לחכמת אלמנט האדמהסינו� המעטפת משתיי� לחכמת אלמנט האדמהסינו� המעטפת משתיי� לחכמת אלמנט האדמהסינו� המעטפת משתיי� לחכמת אלמנט האדמה. . . . משתייכת לאלמנט המתכתמשתייכת לאלמנט המתכתמשתייכת לאלמנט המתכתמשתייכת לאלמנט המתכת

כל טיפול כל טיפול כל טיפול כל טיפול . . . . עמוק ומהותי בגו%עמוק ומהותי בגו%עמוק ומהותי בגו%עמוק ומהותי בגו%, , , , המי� והאדמה שנפגעו ה� אלמנטי� בעלי היבט ייניהמי� והאדמה שנפגעו ה� אלמנטי� בעלי היבט ייניהמי� והאדמה שנפגעו ה� אלמנטי� בעלי היבט ייניהמי� והאדמה שנפגעו ה� אלמנטי� בעלי היבט ייני
וד לאלמנט וד לאלמנט וד לאלמנט וד לאלמנט בייחבייחבייחבייח, , , , במחלת הסרט� מבחינת הרפואה הסינית מחייב התייחסות לאיזונ�במחלת הסרט� מבחינת הרפואה הסינית מחייב התייחסות לאיזונ�במחלת הסרט� מבחינת הרפואה הסינית מחייב התייחסות לאיזונ�במחלת הסרט� מבחינת הרפואה הסינית מחייב התייחסות לאיזונ�

מאפשרת את כל ההתמרות הדרושות לקיו� החיי� ומכונה  מאפשרת את כל ההתמרות הדרושות לקיו� החיי� ומכונה  מאפשרת את כל ההתמרות הדרושות לקיו� החיי� ומכונה  מאפשרת את כל ההתמרות הדרושות לקיו� החיי� ומכונה  , , , , האדמה שהיא מרכז האד�האדמה שהיא מרכז האד�האדמה שהיא מרכז האד�האדמה שהיא מרכז האד�
        . . . . ''''היי� שבמרכז היי�היי� שבמרכז היי�היי� שבמרכז היי�היי� שבמרכז היי�''''

מקור מחלה בכלל באופ� כללי עשוי לנבוע ה� מגורמי� מקור מחלה בכלל באופ� כללי עשוי לנבוע ה� מגורמי� מקור מחלה בכלל באופ� כללי עשוי לנבוע ה� מגורמי� מקור מחלה בכלל באופ� כללי עשוי לנבוע ה� מגורמי� , , , , ברפואה הסינית המסורתיתברפואה הסינית המסורתיתברפואה הסינית המסורתיתברפואה הסינית המסורתית
, , , , כסטגנציה כסטגנציה כסטגנציה כסטגנציה     רפואה הסינית באופ� כללי מוגדררפואה הסינית באופ� כללי מוגדררפואה הסינית באופ� כללי מוגדררפואה הסינית באופ� כללי מוגדרבבבבהסרט� הסרט� הסרט� הסרט� . . . . חיצוניי� וה� מגורמי� פנימיי�חיצוניי� וה� מגורמי� פנימיי�חיצוניי� וה� מגורמי� פנימיי�חיצוניי� וה� מגורמי� פנימיי�

א� במהותה זו מחלה המבוססת על א� במהותה זו מחלה המבוססת על א� במהותה זו מחלה המבוססת על א� במהותה זו מחלה המבוססת על , , , , הצטברות של רעלי� בגו%הצטברות של רעלי� בגו%הצטברות של רעלי� בגו%הצטברות של רעלי� בגו%, , , ,  חסימה חסימה חסימה חסימה,,,, אומר אומר אומר אומרהווההווההווההווה
        ).).).).יי� ויאנגיי� ויאנגיי� ויאנגיי� ויאנג, , , , ד�ד�ד�ד�, , , , יייי''''צצצצ((((חוסר חוסר חוסר חוסר 

ה� חלק מהסיבות להיתקעות ה� חלק מהסיבות להיתקעות ה� חלק מהסיבות להיתקעות ה� חלק מהסיבות להיתקעות , , , , מתח וצערמתח וצערמתח וצערמתח וצער, , , , דיכאו�דיכאו�דיכאו�דיכאו�, , , , רגשות מודחקי� לאור� זמ�רגשות מודחקי� לאור� זמ�רגשות מודחקי� לאור� זמ�רגשות מודחקי� לאור� זמ�
עלול תהלי� זה להביא עלול תהלי� זה להביא עלול תהלי� זה להביא עלול תהלי� זה להביא , , , , בסופו של דברבסופו של דברבסופו של דברבסופו של דבר. . . . ולחסימה בזרימת האנרגיה התקינה בגו%ולחסימה בזרימת האנרגיה התקינה בגו%ולחסימה בזרימת האנרגיה התקינה בגו%ולחסימה בזרימת האנרגיה התקינה בגו%

). ). ). ). אנרגיהאנרגיהאנרגיהאנרגיה((((י י י י ''''סטגנציה של צסטגנציה של צסטגנציה של צסטגנציה של צ: : : : היינוהיינוהיינוהיינו, , , , באזור החלש בגו%באזור החלש בגו%באזור החלש בגו%באזור החלש בגו%להצטברות של מאסה באיבר או להצטברות של מאסה באיבר או להצטברות של מאסה באיבר או להצטברות של מאסה באיבר או 
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היא אחד היא אחד היא אחד היא אחד , , , , לדוגמאלדוגמאלדוגמאלדוגמא, , , ,  עצירות  עצירות  עצירות  עצירות ,,,,י בגו% גורמת בהכרח לסרט�י בגו% גורמת בהכרח לסרט�י בגו% גורמת בהכרח לסרט�י בגו% גורמת בהכרח לסרט�''''לא כל סטגנציה של צלא כל סטגנציה של צלא כל סטגנציה של צלא כל סטגנציה של צ

        .... והיא רחוקה מלהיות סרט� במעי הגס והיא רחוקה מלהיות סרט� במעי הגס והיא רחוקה מלהיות סרט� במעי הגס והיא רחוקה מלהיות סרט� במעי הגס––––י במעיי� י במעיי� י במעיי� י במעיי� ''''הסימפטומי� של סטגנציה של צהסימפטומי� של סטגנציה של צהסימפטומי� של סטגנציה של צהסימפטומי� של סטגנציה של צ
לי� לי� לי� לי� הנוזהנוזהנוזהנוז, , , , ע� החמרת המצבע� החמרת המצבע� החמרת המצבע� החמרת המצב. . . . י עלולה לגרו� להצטברות של נוזלי�י עלולה לגרו� להצטברות של נוזלי�י עלולה לגרו� להצטברות של נוזלי�י עלולה לגרו� להצטברות של נוזלי�''''סטגנציה של צסטגנציה של צסטגנציה של צסטגנציה של צ

אחר כ� זרימת הד� נפגעת ויוצרת הצטברות אחר כ� זרימת הד� נפגעת ויוצרת הצטברות אחר כ� זרימת הד� נפגעת ויוצרת הצטברות אחר כ� זרימת הד� נפגעת ויוצרת הצטברות . . . . הופכי� להצטברות של ליחה ונפיחותהופכי� להצטברות של ליחה ונפיחותהופכי� להצטברות של ליחה ונפיחותהופכי� להצטברות של ליחה ונפיחות
מצב זה עדיי� אינו סרטני ויאובח� על ידי הרפואה מצב זה עדיי� אינו סרטני ויאובח� על ידי הרפואה מצב זה עדיי� אינו סרטני ויאובח� על ידי הרפואה מצב זה עדיי� אינו סרטני ויאובח� על ידי הרפואה . . . . של ד� באזור המאסה המתפתחתשל ד� באזור המאסה המתפתחתשל ד� באזור המאסה המתפתחתשל ד� באזור המאסה המתפתחת

        ....או גוש מעורר חששאו גוש מעורר חששאו גוש מעורר חששאו גוש מעורר חשש, , , , הקונבנציונאלית כמאסההקונבנציונאלית כמאסההקונבנציונאלית כמאסההקונבנציונאלית כמאסה
מו מו מו מו ככככ, , , , נובעת ממקורות חיצוניי�נובעת ממקורות חיצוניי�נובעת ממקורות חיצוניי�נובעת ממקורות חיצוניי�, , , , שהיא האלמנט השלישי בתהלי� הסרטנישהיא האלמנט השלישי בתהלי� הסרטנישהיא האלמנט השלישי בתהלי� הסרטנישהיא האלמנט השלישי בתהלי� הסרטני, , , , הרעילותהרעילותהרעילותהרעילות
הרעילות הרעילות הרעילות הרעילות . . . . אשר הגו% החלש סופג לתוכואשר הגו% החלש סופג לתוכואשר הגו% החלש סופג לתוכואשר הגו% החלש סופג לתוכו', ', ', ', תזונה לא נכונה וכדתזונה לא נכונה וכדתזונה לא נכונה וכדתזונה לא נכונה וכד, , , , זיהו� אווירזיהו� אווירזיהו� אווירזיהו� אוויר, , , , כימיקלי�כימיקלי�כימיקלי�כימיקלי�

ותראה סימפטומי� פתולוגיי� ותראה סימפטומי� פתולוגיי� ותראה סימפטומי� פתולוגיי� ותראה סימפטומי� פתולוגיי� , , , , או לאחריהאו לאחריהאו לאחריהאו לאחריה, , , , עלולה לחדור לגו% לפני היווצרות המאסהעלולה לחדור לגו% לפני היווצרות המאסהעלולה לחדור לגו% לפני היווצרות המאסהעלולה לחדור לגו% לפני היווצרות המאסה

הצטברות נוזלי� הצטברות נוזלי� הצטברות נוזלי� הצטברות נוזלי� , , , , יייי''''של צשל צשל צשל צ) ) ) ) חסימהחסימהחסימהחסימה(((( סטגנציה  סטגנציה  סטגנציה  סטגנציה ––––רק כאשר כל האלמנטי� חוברי� יחד רק כאשר כל האלמנטי� חוברי� יחד רק כאשר כל האלמנטי� חוברי� יחד רק כאשר כל האלמנטי� חוברי� יחד 
        ....ורעילותורעילותורעילותורעילות
�או או או או , , , , מתחמתחמתחמתח, , , , על פי הרפואה הסינית הוא טיפול בדיכאו�על פי הרפואה הסינית הוא טיפול בדיכאו�על פי הרפואה הסינית הוא טיפול בדיכאו�על פי הרפואה הסינית הוא טיפול בדיכאו�, , , , ע לסרט�ע לסרט�ע לסרט�ע לסרט�הטיפול המונהטיפול המונהטיפול המונהטיפול המונ, , , , אי לכ�אי לכ�אי לכ�אי לכ

הנעת הנעת הנעת הנעת , , , , הימנעות מהצטברות ליחההימנעות מהצטברות ליחההימנעות מהצטברות ליחההימנעות מהצטברות ליחה, , , , יייי''''הגור� לסטגנציה של צהגור� לסטגנציה של צהגור� לסטגנציה של צהגור� לסטגנציה של צ, , , , כל מצב נפשי חמור אחרכל מצב נפשי חמור אחרכל מצב נפשי חמור אחרכל מצב נפשי חמור אחר
        ....בייחוד רעילות חמהבייחוד רעילות חמהבייחוד רעילות חמהבייחוד רעילות חמה, , , , סילוק רעלי�סילוק רעלי�סילוק רעלי�סילוק רעלי�, , , , ד� והזרמתו בגו% ד� והזרמתו בגו% ד� והזרמתו בגו% ד� והזרמתו בגו% 

        
        

        אבחנה על פי חמשת האלמנטי�אבחנה על פי חמשת האלמנטי�אבחנה על פי חמשת האלמנטי�אבחנה על פי חמשת האלמנטי�
היא אינה מחזיקה היא אינה מחזיקה היא אינה מחזיקה היא אינה מחזיקה  מדי  מדי  מדי  מדי חלשהחלשהחלשהחלשה, , , ,  כאשר היא נקבובית מדי כאשר היא נקבובית מדי כאשר היא נקבובית מדי כאשר היא נקבובית מדי....יציבותיציבותיציבותיציבותלנו לנו לנו לנו האדמה מקנה האדמה מקנה האדמה מקנה האדמה מקנה 
האדמה האדמה האדמה האדמה .  .  .  .  אנו עלולי� להיתקע במקו� אחדאנו עלולי� להיתקע במקו� אחדאנו עלולי� להיתקע במקו� אחדאנו עלולי� להיתקע במקו� אחד, , , , כאשר היא כבדה מדיכאשר היא כבדה מדיכאשר היא כבדה מדיכאשר היא כבדה מדי.  .  .  .  אותנו בביטחו�אותנו בביטחו�אותנו בביטחו�אותנו בביטחו�

הרגש המקושר הרגש המקושר הרגש המקושר הרגש המקושר .  .  .  .  מהווה עוג� שעליו נתלי� כל הדברי� והוא מאפשר את התנועתיותמהווה עוג� שעליו נתלי� כל הדברי� והוא מאפשר את התנועתיותמהווה עוג� שעליו נתלי� כל הדברי� והוא מאפשר את התנועתיותמהווה עוג� שעליו נתלי� כל הדברי� והוא מאפשר את התנועתיות
        .  .  .  .  לאלמנט האדמה הוא ההכלה האימהיתלאלמנט האדמה הוא ההכלה האימהיתלאלמנט האדמה הוא ההכלה האימהיתלאלמנט האדמה הוא ההכלה האימהית

שהינה איבר שהינה איבר שהינה איבר שהינה איבר     יי� והקיבהיי� והקיבהיי� והקיבהיי� והקיבה שהינו איבר  שהינו איבר  שהינו איבר  שהינו איבר האיברי� הקשורי� לאלמנט האדמה ה� הטחולהאיברי� הקשורי� לאלמנט האדמה ה� הטחולהאיברי� הקשורי� לאלמנט האדמה ה� הטחולהאיברי� הקשורי� לאלמנט האדמה ה� הטחול
והיא פוגעת ג� והיא פוגעת ג� והיא פוגעת ג� והיא פוגעת ג� , , , , טראומה פוגעת בטחול באופ� ישירטראומה פוגעת בטחול באופ� ישירטראומה פוגעת בטחול באופ� ישירטראומה פוגעת בטחול באופ� ישיר, , , , לפי התפיסה הסיניתלפי התפיסה הסיניתלפי התפיסה הסיניתלפי התפיסה הסינית.  .  .  .  יאנגיאנגיאנגיאנג

והטחול והקיבה יחד והטחול והקיבה יחד והטחול והקיבה יחד והטחול והקיבה יחד , , , , י בגו%י בגו%י בגו%י בגו%''''לטחול תפקיד מרכזי ביצירה של צלטחול תפקיד מרכזי ביצירה של צלטחול תפקיד מרכזי ביצירה של צלטחול תפקיד מרכזי ביצירה של צ.  .  .  .  בקיבה ובכליותבקיבה ובכליותבקיבה ובכליותבקיבה ובכליות
בעוד שהקיבה בעוד שהקיבה בעוד שהקיבה בעוד שהקיבה , , , , י למעלהי למעלהי למעלהי למעלה''''הטחול מעלה צהטחול מעלה צהטחול מעלה צהטחול מעלה צ.  .  .  .  י ולד�י ולד�י ולד�י ולד�''''שולטי� בהתמרת תמציות המזו� לצשולטי� בהתמרת תמציות המזו� לצשולטי� בהתמרת תמציות המזו� לצשולטי� בהתמרת תמציות המזו� לצ

הכיווני� המשלימי� הללו שומרי� על הכיווני� המשלימי� הללו שומרי� על הכיווני� המשלימי� הללו שומרי� על הכיווני� המשלימי� הללו שומרי� על .  .  .  .  א כלפי מטהא כלפי מטהא כלפי מטהא כלפי מטהוהתנועה שלה היוהתנועה שלה היוהתנועה שלה היוהתנועה שלה הי, , , , שולטת בהורדהשולטת בהורדהשולטת בהורדהשולטת בהורדה
, , , , הטחול והקיבה נוטי� שניה� להיפגע ממצבי� קיצוניי� של חוסר איזו�הטחול והקיבה נוטי� שניה� להיפגע ממצבי� קיצוניי� של חוסר איזו�הטחול והקיבה נוטי� שניה� להיפגע ממצבי� קיצוניי� של חוסר איזו�הטחול והקיבה נוטי� שניה� להיפגע ממצבי� קיצוניי� של חוסר איזו�.  .  .  .  המרכזהמרכזהמרכזהמרכז

�        ....פתאומי או מתמש�פתאומי או מתמש�פתאומי או מתמש�פתאומי או מתמש
מזג מזג מזג מזג ((((או חיצוני או חיצוני או חיצוני או חיצוני ) ) ) ) מצב הגו%מצב הגו%מצב הגו%מצב הגו%((((מיובש פנימי מיובש פנימי מיובש פנימי מיובש פנימי , , , , הקיבה נפגעת ממזו� ח� מדי או קר מדיהקיבה נפגעת ממזו� ח� מדי או קר מדיהקיבה נפגעת ממזו� ח� מדי או קר מדיהקיבה נפגעת ממזו� ח� מדי או קר מדי

        ).  ).  ).  ).  האווירהאווירהאווירהאוויר
מחלות מחלות מחלות מחלות ; ; ; ;  פנימית וחיצונית ומחשיפה לקור פנימית וחיצונית ומחשיפה לקור פנימית וחיצונית ומחשיפה לקור פנימית וחיצונית ומחשיפה לקורמלחותמלחותמלחותמלחות, , , , הטחול נפגע מתזונה שאינה מסודרתהטחול נפגע מתזונה שאינה מסודרתהטחול נפגע מתזונה שאינה מסודרתהטחול נפגע מתזונה שאינה מסודרת

ובנוס% ה� מחלישות את הטחול ובכ� פוגעות ובנוס% ה� מחלישות את הטחול ובכ� פוגעות ובנוס% ה� מחלישות את הטחול ובכ� פוגעות ובנוס% ה� מחלישות את הטחול ובכ� פוגעות , , , , יייי''''כרוניות מחלישות מכלות את הצכרוניות מחלישות מכלות את הצכרוניות מחלישות מכלות את הצכרוניות מחלישות מכלות את הצ
        . . . . י בגו%י בגו%י בגו%י בגו%''''בחידוש הצבחידוש הצבחידוש הצבחידוש הצ

, , , , נפגעי� הטחול והקיבה מעוד% מחשבות או חשיבה אובססיביתנפגעי� הטחול והקיבה מעוד% מחשבות או חשיבה אובססיביתנפגעי� הטחול והקיבה מעוד% מחשבות או חשיבה אובססיביתנפגעי� הטחול והקיבה מעוד% מחשבות או חשיבה אובססיבית, , , , מבחינה רגשיתמבחינה רגשיתמבחינה רגשיתמבחינה רגשית

ו� ו� ו� ו� הגו% מפחית למינימהגו% מפחית למינימהגו% מפחית למינימהגו% מפחית למינימ     fight-or-flightבמצב של במצב של במצב של במצב של .  .  .  .  מדאגה ומעייפות יתרמדאגה ומעייפות יתרמדאגה ומעייפות יתרמדאגה ומעייפות יתר
סטרס סטרס סטרס סטרס במצב של במצב של במצב של במצב של .  .  .  .  ובראש� העיכולובראש� העיכולובראש� העיכולובראש� העיכול, , , , תהליכי� אשר אינ� דרושי� להישרדותו המיידיתתהליכי� אשר אינ� דרושי� להישרדותו המיידיתתהליכי� אשר אינ� דרושי� להישרדותו המיידיתתהליכי� אשר אינ� דרושי� להישרדותו המיידית

�מחליש את מחליש את מחליש את מחליש את הההה    דברדברדברדבר, , , , fight-to-flight----הגו% נמצא באופ� כרוני ומתמש� בהגו% נמצא באופ� כרוני ומתמש� בהגו% נמצא באופ� כרוני ומתמש� בהגו% נמצא באופ� כרוני ומתמש� ב, , , , מתמש�מתמש�מתמש�מתמש
�        ....הטחול והקיבה ג� בטווח המיידי וג� בטווח הארו�הטחול והקיבה ג� בטווח המיידי וג� בטווח הארו�הטחול והקיבה ג� בטווח המיידי וג� בטווח הארו�הטחול והקיבה ג� בטווח המיידי וג� בטווח הארו

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

    ––––    Yiחוסר איזו� של חוסר איזו� של חוסר איזו� של חוסר איזו� של .  .  .  .  אשר יוביל לחולשה גדולה ועמוקה ויתבטא בחיוורו�אשר יוביל לחולשה גדולה ועמוקה ויתבטא בחיוורו�אשר יוביל לחולשה גדולה ועמוקה ויתבטא בחיוורו�אשר יוביל לחולשה גדולה ועמוקה ויתבטא בחיוורו�, , , , לחוסר ד�לחוסר ד�לחוסר ד�לחוסר ד�
    ,,,, לדאגות וחששות עד כדי מחשבות אובססיביות לדאגות וחששות עד כדי מחשבות אובססיביות לדאגות וחששות עד כדי מחשבות אובססיביות לדאגות וחששות עד כדי מחשבות אובססיביותהההה מביא מביא מביא מביא----האנרגיה האצורה בטחול האנרגיה האצורה בטחול האנרגיה האצורה בטחול האנרגיה האצורה בטחול 

חשיבה לא חשיבה לא חשיבה לא חשיבה לא הההה    ,,,, קשיי� בריכוז קשיי� בריכוז קשיי� בריכוז קשיי� בריכוזנגרמי�נגרמי�נגרמי�נגרמי�    ....י לא זור� ולכ� אי� תהלי� שינוי של המחשבהי לא זור� ולכ� אי� תהלי� שינוי של המחשבהי לא זור� ולכ� אי� תהלי� שינוי של המחשבהי לא זור� ולכ� אי� תהלי� שינוי של המחשבה''''הצהצהצהצ

    ––––    ליתליתליתליתאאאא  לחות פוגעת בטחול וגורמת לכבדות מנט  לחות פוגעת בטחול וגורמת לכבדות מנט  לחות פוגעת בטחול וגורמת לכבדות מנט  לחות פוגעת בטחול וגורמת לכבדות מנט....ה נפגעתה נפגעתה נפגעתה נפגעתדדדדיייילמלמלמלמההההיכולת יכולת יכולת יכולת וווו, , , , בהירהבהירהבהירהבהירה
        ....לאד� אי� חשק ללמוד ולהתפתחלאד� אי� חשק ללמוד ולהתפתחלאד� אי� חשק ללמוד ולהתפתחלאד� אי� חשק ללמוד ולהתפתח

        סרט� השדסרט� השדסרט� השדסרט� השד
י י י י ''''צצצצ ד� ו ד� ו ד� ו ד� וסטגנציית סטגנציית סטגנציית סטגנציית י י י י """"הרפואה הסינית מאמינה כי סרט� בכלל נגר� לרוב עהרפואה הסינית מאמינה כי סרט� בכלל נגר� לרוב עהרפואה הסינית מאמינה כי סרט� בכלל נגר� לרוב עהרפואה הסינית מאמינה כי סרט� בכלל נגר� לרוב ע

בתחילה יתכנו גידולי� שפירי� וע� הזמ� התהליכי� הללו יהפכו בתחילה יתכנו גידולי� שפירי� וע� הזמ� התהליכי� הללו יהפכו בתחילה יתכנו גידולי� שפירי� וע� הזמ� התהליכי� הללו יהפכו בתחילה יתכנו גידולי� שפירי� וע� הזמ� התהליכי� הללו יהפכו . . . . ))))אנרגייהאנרגייהאנרגייהאנרגייה((((
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ע� הזמ� ישנה נטייה לפתח ע� הזמ� ישנה נטייה לפתח ע� הזמ� ישנה נטייה לפתח ע� הזמ� ישנה נטייה לפתח , , , , כאשר כליאת הד� נעשית במסלול הכבדכאשר כליאת הד� נעשית במסלול הכבדכאשר כליאת הד� נעשית במסלול הכבדכאשר כליאת הד� נעשית במסלול הכבד. . . . לממאירי�לממאירי�לממאירי�לממאירי�
        . . . . אשר הופכי� לממאירי�אשר הופכי� לממאירי�אשר הופכי� לממאירי�אשר הופכי� לממאירי�, , , , גידולי� בשדגידולי� בשדגידולי� בשדגידולי� בשד

        :::: ד� בכבד יכולה להתרחש על רקע ד� בכבד יכולה להתרחש על רקע ד� בכבד יכולה להתרחש על רקע ד� בכבד יכולה להתרחש על רקעסטגנצייתסטגנצייתסטגנצייתסטגנציית
. . . . ))))אדמהאדמהאדמהאדמה----חוסר ד� כתוצאת מחולשת טחולחוסר ד� כתוצאת מחולשת טחולחוסר ד� כתוצאת מחולשת טחולחוסר ד� כתוצאת מחולשת טחול ( ( ( (אי ספיקת ד� מספקת לכבדאי ספיקת ד� מספקת לכבדאי ספיקת ד� מספקת לכבדאי ספיקת ד� מספקת לכבד •

הכבד מתחמ� כתוצאה מכ� והחו� מייבש ומפריע לזרימה השוטפת של הכבד מתחמ� כתוצאה מכ� והחו� מייבש ומפריע לזרימה השוטפת של הכבד מתחמ� כתוצאה מכ� והחו� מייבש ומפריע לזרימה השוטפת של הכבד מתחמ� כתוצאה מכ� והחו� מייבש ומפריע לזרימה השוטפת של 
        . . . . גידולי�גידולי�גידולי�גידולי� ד� והופעת  ד� והופעת  ד� והופעת  ד� והופעת סטגנצייתסטגנצייתסטגנצייתסטגנצייתהאנרגיה והד� ואז תתכ� האנרגיה והד� ואז תתכ� האנרגיה והד� ואז תתכ� האנרגיה והד� ואז תתכ� 

אשר כול� משפיעי� אשר כול� משפיעי� אשר כול� משפיעי� אשר כול� משפיעי� , , , , תסכולי� ודיכאו�תסכולי� ודיכאו�תסכולי� ודיכאו�תסכולי� ודיכאו�, , , , כעס פנימיכעס פנימיכעס פנימיכעס פנימי, , , , סיבה אחרת היא עצבנותסיבה אחרת היא עצבנותסיבה אחרת היא עצבנותסיבה אחרת היא עצבנות •
הנשית ועוד הנשית ועוד הנשית ועוד הנשית ועוד , , , , הקרההקרההקרההקרה, , , , הפנימיתהפנימיתהפנימיתהפנימית, , , , האנרגיה מסוג יי�האנרגיה מסוג יי�האנרגיה מסוג יי�האנרגיה מסוג יי�. . . . על הכבד ומחלישי� אותועל הכבד ומחלישי� אותועל הכבד ומחלישי� אותועל הכבד ומחלישי� אותו

החו� עולה וא� אי� לגו% דר� החו� עולה וא� אי� לגו% דר� החו� עולה וא� אי� לגו% דר� החו� עולה וא� אי� לגו% דר� . . . .  מתגברת מתגברת מתגברת מתגברת----הזכרית היאנגית הזכרית היאנגית הזכרית היאנגית הזכרית היאנגית , , , , חסרה וזו החמהחסרה וזו החמהחסרה וזו החמהחסרה וזו החמה
בי� היתר לאפשרות של בי� היתר לאפשרות של בי� היתר לאפשרות של בי� היתר לאפשרות של אשר תביא אשר תביא אשר תביא אשר תביא , , , , התולדה תהיה כליאת ד�התולדה תהיה כליאת ד�התולדה תהיה כליאת ד�התולדה תהיה כליאת ד�, , , , למת� את החו�למת� את החו�למת� את החו�למת� את החו�

 ....גידולי� ממאירי� בשדגידולי� ממאירי� בשדגידולי� ממאירי� בשדגידולי� ממאירי� בשד
כמות הרעלי� הנספגת כמות הרעלי� הנספגת כמות הרעלי� הנספגת כמות הרעלי� הנספגת . . . . פגיעה נוספת בכבד יכולה להיווצר ג� מתזונה לקויהפגיעה נוספת בכבד יכולה להיווצר ג� מתזונה לקויהפגיעה נוספת בכבד יכולה להיווצר ג� מתזונה לקויהפגיעה נוספת בכבד יכולה להיווצר ג� מתזונה לקויה •

הגו% מגיב באופ� שלילי ובי� הגו% מגיב באופ� שלילי ובי� הגו% מגיב באופ� שלילי ובי� הגו% מגיב באופ� שלילי ובי� ....עצומה וע� כל אלה הכבד שוב אמור להתמודדעצומה וע� כל אלה הכבד שוב אמור להתמודדעצומה וע� כל אלה הכבד שוב אמור להתמודדעצומה וע� כל אלה הכבד שוב אמור להתמודד
אנו מרבי� לאכול בשעות לא סבירות אנו מרבי� לאכול בשעות לא סבירות אנו מרבי� לאכול בשעות לא סבירות אנו מרבי� לאכול בשעות לא סבירות . . . . היתר פועל על הכבד וגור� לו נזקהיתר פועל על הכבד וגור� לו נזקהיתר פועל על הכבד וגור� לו נזקהיתר פועל על הכבד וגור� לו נזק

שתק� ולנוח בערב ואכילת מאכלי� כבדי� ושומניי� שתק� ולנוח בערב ואכילת מאכלי� כבדי� ושומניי� שתק� ולנוח בערב ואכילת מאכלי� כבדי� ושומניי� שתק� ולנוח בערב ואכילת מאכלי� כבדי� ושומניי� הגו% אמור לההגו% אמור לההגו% אמור לההגו% אמור לה. . . . לגו%לגו%לגו%לגו%
מחייבת את כל המערכות לעבוד שעות נוספות ולמנוע את זמ� מחייבת את כל המערכות לעבוד שעות נוספות ולמנוע את זמ� מחייבת את כל המערכות לעבוד שעות נוספות ולמנוע את זמ� מחייבת את כל המערכות לעבוד שעות נוספות ולמנוע את זמ� , , , , בערב ובלילהבערב ובלילהבערב ובלילהבערב ובלילה

לאור� זמ� נשחקת מערכת העיכול על לאור� זמ� נשחקת מערכת העיכול על לאור� זמ� נשחקת מערכת העיכול על לאור� זמ� נשחקת מערכת העיכול על . . . . השיקו� וההכנה לקראת היו� הבאהשיקו� וההכנה לקראת היו� הבאהשיקו� וההכנה לקראת היו� הבאהשיקו� וההכנה לקראת היו� הבא
הדבר מגביר את הסבירות להופעת גידולי� הדבר מגביר את הסבירות להופעת גידולי� הדבר מגביר את הסבירות להופעת גידולי� הדבר מגביר את הסבירות להופעת גידולי� . . . . חלקיה הרבי� וכ� ג� הכבדחלקיה הרבי� וכ� ג� הכבדחלקיה הרבי� וכ� ג� הכבדחלקיה הרבי� וכ� ג� הכבד

 ....בשדבשדבשדבשד
, , , , גלולותגלולותגלולותגלולות, , , , ריבוי יחסי מי�ריבוי יחסי מי�ריבוי יחסי מי�ריבוי יחסי מי�((((. . . . רת החיי� המתירנית מבחינה מיניתרת החיי� המתירנית מבחינה מיניתרת החיי� המתירנית מבחינה מיניתרת החיי� המתירנית מבחינה מיניתגור� נוס% הוא צוגור� נוס% הוא צוגור� נוס% הוא צוגור� נוס% הוא צו •

        ).).).).התק� תו� רחמי הגור� לזיהומי�התק� תו� רחמי הגור� לזיהומי�התק� תו� רחמי הגור� לזיהומי�התק� תו� רחמי הגור� לזיהומי�
        

        ::::אנו רואי�אנו רואי�אנו רואי�אנו רואי�' ' ' ' אצל גאצל גאצל גאצל ג
כל היציבות והקרקע כל היציבות והקרקע כל היציבות והקרקע כל היציבות והקרקע . . . . אורח חיי� מאוד סוער מלא אירועי� טראומטיי� מגיל הילדותאורח חיי� מאוד סוער מלא אירועי� טראומטיי� מגיל הילדותאורח חיי� מאוד סוער מלא אירועי� טראומטיי� מגיל הילדותאורח חיי� מאוד סוער מלא אירועי� טראומטיי� מגיל הילדות

        . . . . האיתנה שילד כה זקוק לה אינה קיימתהאיתנה שילד כה זקוק לה אינה קיימתהאיתנה שילד כה זקוק לה אינה קיימתהאיתנה שילד כה זקוק לה אינה קיימת

        !!!! אי� אדמה אי� אדמה אי� אדמה אי� אדמה––––אי� בית אי� בית אי� בית אי� בית , , , , אבא בורחאבא בורחאבא בורחאבא בורח, , , , אי� אימאאי� אימאאי� אימאאי� אימא
 תזונה המחלישה את  תזונה המחלישה את  תזונה המחלישה את  תזונה המחלישה את ----סמי� וחיי מי� פרועי�סמי� וחיי מי� פרועי�סמי� וחיי מי� פרועי�סמי� וחיי מי� פרועי�, , , , אלכוהוליזי�אלכוהוליזי�אלכוהוליזי�אלכוהוליזי�, , , , הפרעות אכילההפרעות אכילההפרעות אכילההפרעות אכילהעבר של עבר של עבר של עבר של 

        !!!!אדמהאדמהאדמהאדמה את ה את ה את ה את ההטחולהטחולהטחולהטחול
        

        ::::סימפטומי� שבאו לידי ביטוי כתוצאה מחולשת אדמהסימפטומי� שבאו לידי ביטוי כתוצאה מחולשת אדמהסימפטומי� שבאו לידי ביטוי כתוצאה מחולשת אדמהסימפטומי� שבאו לידי ביטוי כתוצאה מחולשת אדמה
        ))))הצטברות של לחותהצטברות של לחותהצטברות של לחותהצטברות של לחות ( ( ( (....סרט� השדסרט� השדסרט� השדסרט� השד •
 ....עצירותעצירותעצירותעצירות •

 ....כולסטרול גבוהכולסטרול גבוהכולסטרול גבוהכולסטרול גבוה •

 ....קשיי ריכוז ומחשבהקשיי ריכוז ומחשבהקשיי ריכוז ומחשבהקשיי ריכוז ומחשבה •

 ....אוסטיאוניה קלהאוסטיאוניה קלהאוסטיאוניה קלהאוסטיאוניה קלה •

 ....פטריות בציפור� הרגלפטריות בציפור� הרגלפטריות בציפור� הרגלפטריות בציפור� הרגל •
        

, , , , מצפו�מצפו�מצפו�מצפו�: : : : האש אחראיות על התפתחות כל יכולות הביטוי של האד�האש אחראיות על התפתחות כל יכולות הביטוי של האד�האש אחראיות על התפתחות כל יכולות הביטוי של האד�האש אחראיות על התפתחות כל יכולות הביטוי של האד�האנרגיות של האנרגיות של האנרגיות של האנרגיות של 
, , , , מוזיקליותמוזיקליותמוזיקליותמוזיקליות, , , , מתמטיותמתמטיותמתמטיותמתמטיות, , , , יכולות ורבליותיכולות ורבליותיכולות ורבליותיכולות ורבליות, , , , תקשורת בינאישיתתקשורת בינאישיתתקשורת בינאישיתתקשורת בינאישית, , , , אינטליגנציהאינטליגנציהאינטליגנציהאינטליגנציה, , , , הסמלההסמלההסמלההסמלה

, , , , באנרגיות האש יש תפקיד דומיננטי למודעותבאנרגיות האש יש תפקיד דומיננטי למודעותבאנרגיות האש יש תפקיד דומיננטי למודעותבאנרגיות האש יש תפקיד דומיננטי למודעות.  .  .  .  ויזואליות ויכולות ביטוי לא מילוליותויזואליות ויכולות ביטוי לא מילוליותויזואליות ויכולות ביטוי לא מילוליותויזואליות ויכולות ביטוי לא מילוליות
ל מערכות היחסי� ל מערכות היחסי� ל מערכות היחסי� ל מערכות היחסי� אנרגית האש לכ� עומדת במרכז� של כאנרגית האש לכ� עומדת במרכז� של כאנרגית האש לכ� עומדת במרכז� של כאנרגית האש לכ� עומדת במרכז� של כ.  .  .  .  יצירתיות ואהבהיצירתיות ואהבהיצירתיות ואהבהיצירתיות ואהבה

האש קשורה ביכולת לשאת חידוש של העצמי כחלק מהרצ% האש קשורה ביכולת לשאת חידוש של העצמי כחלק מהרצ% האש קשורה ביכולת לשאת חידוש של העצמי כחלק מהרצ% האש קשורה ביכולת לשאת חידוש של העצמי כחלק מהרצ% .  .  .  .  הבינאישיותהבינאישיותהבינאישיותהבינאישיות
        ....ליכולת להיות במצב של שינוי ולהיות מסוגל לשאת שינויליכולת להיות במצב של שינוי ולהיות מסוגל לשאת שינויליכולת להיות במצב של שינוי ולהיות מסוגל לשאת שינויליכולת להיות במצב של שינוי ולהיות מסוגל לשאת שינוי, , , , ההתפתחותיההתפתחותיההתפתחותיההתפתחותי

.  .  .  .  אלמנט האש אחראי על היכולת של כל אחד מהאלמנטי� האחרי� לבוא לידי ביטויאלמנט האש אחראי על היכולת של כל אחד מהאלמנטי� האחרי� לבוא לידי ביטויאלמנט האש אחראי על היכולת של כל אחד מהאלמנטי� האחרי� לבוא לידי ביטויאלמנט האש אחראי על היכולת של כל אחד מהאלמנטי� האחרי� לבוא לידי ביטוי
) ) ) ) יי�יי�יי�יי�((((מג� הלב מג� הלב מג� הלב מג� הלב , , , , ))))יאנגיאנגיאנגיאנג(((( והמעי הדק  והמעי הדק  והמעי הדק  והמעי הדק ))))יי�יי�יי�יי�((((הלב הלב הלב הלב : : : : לאלמנט האש קשורי� שני זוגות איברי�לאלמנט האש קשורי� שני זוגות איברי�לאלמנט האש קשורי� שני זוגות איברי�לאלמנט האש קשורי� שני זוגות איברי�

לאיברי� הקשורי� באלמנט האש יש תפקידי� שוני� א� לאיברי� הקשורי� באלמנט האש יש תפקידי� שוני� א� לאיברי� הקשורי� באלמנט האש יש תפקידי� שוני� א� לאיברי� הקשורי� באלמנט האש יש תפקידי� שוני� א� ).  ).  ).  ).  יאנגיאנגיאנגיאנג((((והמחמ� המשולש והמחמ� המשולש והמחמ� המשולש והמחמ� המשולש 
הלב דואגי� הלב דואגי� הלב דואגי� הלב דואגי� ----המחמ� המשולש ומג�המחמ� המשולש ומג�המחמ� המשולש ומג�המחמ� המשולש ומג�; ; ; ; הלב קושר את האנרגיה הכלליתהלב קושר את האנרגיה הכלליתהלב קושר את האנרגיה הכלליתהלב קושר את האנרגיה הכללית: : : : משלימי�משלימי�משלימי�משלימי�

אנרגית היי� של הלב אנרגית היי� של הלב אנרגית היי� של הלב אנרגית היי� של הלב .  .  .  .  הדק מטהר את האנרגיההדק מטהר את האנרגיההדק מטהר את האנרגיההדק מטהר את האנרגיה    המעיהמעיהמעיהמעי; ; ; ; שהאנרגיה תחולק באופ� שווהשהאנרגיה תחולק באופ� שווהשהאנרגיה תחולק באופ� שווהשהאנרגיה תחולק באופ� שווה
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ּּ למודעו למודעו למודעו למודעוmind----יי� הלב מעורר את היי� הלב מעורר את היי� הלב מעורר את היי� הלב מעורר את ה; ; ; ; ))))התבוננות פנימיתהתבוננות פנימיתהתבוננות פנימיתהתבוננות פנימית, , , , חזו�חזו�חזו�חזו� ( ( ( (insight    ----קשורה לקשורה לקשורה לקשורה ל .  .  .  .  תתתּתּ
אנרגית היאנג של הלב קשורה לביטוי וליכולת אנרגית היאנג של הלב קשורה לביטוי וליכולת אנרגית היאנג של הלב קשורה לביטוי וליכולת אנרגית היאנג של הלב קשורה לביטוי וליכולת ; ; ; ; יאנג הלב מעניק צורה לרעיו� היצירתייאנג הלב מעניק צורה לרעיו� היצירתייאנג הלב מעניק צורה לרעיו� היצירתייאנג הלב מעניק צורה לרעיו� היצירתי

        ....להתבטאלהתבטאלהתבטאלהתבטא
, , , , תפקודו של הלב נפגע כתוצאה מזעזועי� כמו צער או שמחה היוצאי� מהרגילתפקודו של הלב נפגע כתוצאה מזעזועי� כמו צער או שמחה היוצאי� מהרגילתפקודו של הלב נפגע כתוצאה מזעזועי� כמו צער או שמחה היוצאי� מהרגילתפקודו של הלב נפגע כתוצאה מזעזועי� כמו צער או שמחה היוצאי� מהרגיל

ד הלב משבשת את זרימת הד� ד הלב משבשת את זרימת הד� ד הלב משבשת את זרימת הד� ד הלב משבשת את זרימת הד� פגיעה בתפקופגיעה בתפקופגיעה בתפקופגיעה בתפקו.  .  .  .  הפתעה מהממת או טראומה רגשיתהפתעה מהממת או טראומה רגשיתהפתעה מהממת או טראומה רגשיתהפתעה מהממת או טראומה רגשית
, , , , וכאשר ד� הלב אינו מספיקוכאשר ד� הלב אינו מספיקוכאשר ד� הלב אינו מספיקוכאשר ד� הלב אינו מספיק, , , , פחד פתאומי מערער את הלבפחד פתאומי מערער את הלבפחד פתאומי מערער את הלבפחד פתאומי מערער את הלב.  .  .  .  ואת רציפות ההכרהואת רציפות ההכרהואת רציפות ההכרהואת רציפות ההכרה

יש להרגיע את הלב יש להרגיע את הלב יש להרגיע את הלב יש להרגיע את הלב ".  ".  ".  ".  משוטטתמשוטטתמשוטטתמשוטטת"""" והרוח  והרוח  והרוח  והרוח ----לנפש השוכנת תמיד בלב אי� היכ� לשכו� לנפש השוכנת תמיד בלב אי� היכ� לשכו� לנפש השוכנת תמיד בלב אי� היכ� לשכו� לנפש השוכנת תמיד בלב אי� היכ� לשכו� 
---- פתאומי חודר ללב ומערער את התקשורת ע� ה פתאומי חודר ללב ומערער את התקשורת ע� ה פתאומי חודר ללב ומערער את התקשורת ע� ה פתאומי חודר ללב ומערער את התקשורת ע� הדדדדפחפחפחפח.  .  .  .  כדי להרגיע את הנפשכדי להרגיע את הנפשכדי להרגיע את הנפשכדי להרגיע את הנפש

shen  .  .  .  .הפרעה לקצב הלב מפריעה הפרעה לקצב הלב מפריעה הפרעה לקצב הלב מפריעה הפרעה לקצב הלב מפריעה .  .  .  .  ובייחוד על קצב הלבובייחוד על קצב הלבובייחוד על קצב הלבובייחוד על קצב הלב, , , , ההל� משפיע על הלבההל� משפיע על הלבההל� משפיע על הלבההל� משפיע על הלב
        ....לזרימה ההרמונית בגו% ולקשר ההרמוני בי� כל האלמנטי� והאנרגיותלזרימה ההרמונית בגו% ולקשר ההרמוני בי� כל האלמנטי� והאנרגיותלזרימה ההרמונית בגו% ולקשר ההרמוני בי� כל האלמנטי� והאנרגיותלזרימה ההרמונית בגו% ולקשר ההרמוני בי� כל האלמנטי� והאנרגיות

---- ה� למציאות הכאוטית של הלא ה� למציאות הכאוטית של הלא ה� למציאות הכאוטית של הלא ה� למציאות הכאוטית של הלא----אד� הסובל מעוד% ביי� הלב חווה מודעות מוגברת אד� הסובל מעוד% ביי� הלב חווה מודעות מוגברת אד� הסובל מעוד% ביי� הלב חווה מודעות מוגברת אד� הסובל מעוד% ביי� הלב חווה מודעות מוגברת 
.  .  .  .  וה� לגירויי� הסנסוריי� והרגשיי� המגיעי� אליו מ� העול� החיצו�וה� לגירויי� הסנסוריי� והרגשיי� המגיעי� אליו מ� העול� החיצו�וה� לגירויי� הסנסוריי� והרגשיי� המגיעי� אליו מ� העול� החיצו�וה� לגירויי� הסנסוריי� והרגשיי� המגיעי� אליו מ� העול� החיצו�, , , , מודע שלו עצמומודע שלו עצמומודע שלו עצמומודע שלו עצמו

ה� ה� ה� ה� , , , , נשי� ע� עוד% ביי� הלב מרגישי� מוצפי� בגירויי� מאיימי� וחוששי� להשתגענשי� ע� עוד% ביי� הלב מרגישי� מוצפי� בגירויי� מאיימי� וחוששי� להשתגענשי� ע� עוד% ביי� הלב מרגישי� מוצפי� בגירויי� מאיימי� וחוששי� להשתגענשי� ע� עוד% ביי� הלב מרגישי� מוצפי� בגירויי� מאיימי� וחוששי� להשתגעאאאא
עד כדי עד כדי עד כדי עד כדי , , , , חוששי� ממה שאחרי� יגידו עליה� והדבר יכול להוביל להתרחקות מאחרי�חוששי� ממה שאחרי� יגידו עליה� והדבר יכול להוביל להתרחקות מאחרי�חוששי� ממה שאחרי� יגידו עליה� והדבר יכול להוביל להתרחקות מאחרי�חוששי� ממה שאחרי� יגידו עליה� והדבר יכול להוביל להתרחקות מאחרי�

        ....ניתוק מהסביבה והקרובי� ואפילו לפוביה חברתיתניתוק מהסביבה והקרובי� ואפילו לפוביה חברתיתניתוק מהסביבה והקרובי� ואפילו לפוביה חברתיתניתוק מהסביבה והקרובי� ואפילו לפוביה חברתית
        ::::המודעות המוגברת קוראת לאנרגיות הבאות לסייע לה לארג� את העוד%המודעות המוגברת קוראת לאנרגיות הבאות לסייע לה לארג� את העוד%המודעות המוגברת קוראת לאנרגיות הבאות לסייע לה לארג� את העוד%המודעות המוגברת קוראת לאנרגיות הבאות לסייע לה לארג� את העוד%

        ....ה נקראת להציב גבולותה נקראת להציב גבולותה נקראת להציב גבולותה נקראת להציב גבולותהאדמהאדמהאדמהאדמ
        ....המעי הדק נקרא לסייע בארגו�המעי הדק נקרא לסייע בארגו�המעי הדק נקרא לסייע בארגו�המעי הדק נקרא לסייע בארגו�

        ....הלב נקרא להגנההלב נקרא להגנההלב נקרא להגנההלב נקרא להגנה----מג�מג�מג�מג�
        .... לשליטה בזרימת הגירויי� האינסופית ולעיכול לשליטה בזרימת הגירויי� האינסופית ולעיכול לשליטה בזרימת הגירויי� האינסופית ולעיכול לשליטה בזרימת הגירויי� האינסופית ולעיכול----הקיבה הקיבה הקיבה הקיבה 

        ). ). ). ). פנימי וחיצוניפנימי וחיצוניפנימי וחיצוניפנימי וחיצוני(((( לארגו� הזרימה המתמדת של חומרי� משני המקורות  לארגו� הזרימה המתמדת של חומרי� משני המקורות  לארגו� הזרימה המתמדת של חומרי� משני המקורות  לארגו� הזרימה המתמדת של חומרי� משני המקורות ––––והע� והע� והע� והע� 
    . . . . כל האנרגיה הנדרשת על מנת להשיג יציבות גורמת לעייפות ולתחושה מותשתכל האנרגיה הנדרשת על מנת להשיג יציבות גורמת לעייפות ולתחושה מותשתכל האנרגיה הנדרשת על מנת להשיג יציבות גורמת לעייפות ולתחושה מותשתכל האנרגיה הנדרשת על מנת להשיג יציבות גורמת לעייפות ולתחושה מותשת

הוא מנסה הוא מנסה הוא מנסה הוא מנסה ; ; ; ; ע� הצור� לעבור מדבר לדברע� הצור� לעבור מדבר לדברע� הצור� לעבור מדבר לדברע� הצור� לעבור מדבר לדבר, , , , האד� חווה קושי בהתמודדות ע� שינויהאד� חווה קושי בהתמודדות ע� שינויהאד� חווה קושי בהתמודדות ע� שינויהאד� חווה קושי בהתמודדות ע� שינוי
, , , , הוא זקוק למנוחה ולכ� נוטה להתכנסהוא זקוק למנוחה ולכ� נוטה להתכנסהוא זקוק למנוחה ולכ� נוטה להתכנסהוא זקוק למנוחה ולכ� נוטה להתכנס; ; ; ; להפחית באופ� משמעותי את הגירויי� שסביבולהפחית באופ� משמעותי את הגירויי� שסביבולהפחית באופ� משמעותי את הגירויי� שסביבולהפחית באופ� משמעותי את הגירויי� שסביבו

        .  .  .  .  יחד רצו� לנוח ולישו�יחד רצו� לנוח ולישו�יחד רצו� לנוח ולישו�יחד רצו� לנוח ולישו�, , , , וחש תשישות גופנית ונפשית רבהוחש תשישות גופנית ונפשית רבהוחש תשישות גופנית ונפשית רבהוחש תשישות גופנית ונפשית רבה, , , , לא לצאת ולא לתקשרלא לצאת ולא לתקשרלא לצאת ולא לתקשרלא לצאת ולא לתקשר
ניסיו� זה יכול ניסיו� זה יכול ניסיו� זה יכול ניסיו� זה יכול .  .  .  .  דחיק את הרגשות הכואבי�דחיק את הרגשות הכואבי�דחיק את הרגשות הכואבי�דחיק את הרגשות הכואבי�להרחיק והלהרחיק והלהרחיק והלהרחיק וה, , , , ניסיו� להפחית מ� הבלבולניסיו� להפחית מ� הבלבולניסיו� להפחית מ� הבלבולניסיו� להפחית מ� הבלבוליש יש יש יש 

 חיפוש אחר  חיפוש אחר  חיפוש אחר  חיפוש אחר ––––" " " " עול� האמיתיעול� האמיתיעול� האמיתיעול� האמיתי""""עיסוק מרובה בעיסוק מרובה בעיסוק מרובה בעיסוק מרובה ב, , , , הראשונההראשונההראשונההראשונה:  :  :  :  להתבטא בשתי דרכי�להתבטא בשתי דרכי�להתבטא בשתי דרכי�להתבטא בשתי דרכי�
אנשי� אלה שוקעי� אנשי� אלה שוקעי� אנשי� אלה שוקעי� אנשי� אלה שוקעי� .  .  .  .  תעסוקה מתמדת כדי להימנע ממגע ע� העול� הפנימיתעסוקה מתמדת כדי להימנע ממגע ע� העול� הפנימיתעסוקה מתמדת כדי להימנע ממגע ע� העול� הפנימיתעסוקה מתמדת כדי להימנע ממגע ע� העול� הפנימי

דעת אחרות על מנת להתרחק מההתמודדות ע� דעת אחרות על מנת להתרחק מההתמודדות ע� דעת אחרות על מנת להתרחק מההתמודדות ע� דעת אחרות על מנת להתרחק מההתמודדות ע� ----בעבודה ובפעילויות מסיחותבעבודה ובפעילויות מסיחותבעבודה ובפעילויות מסיחותבעבודה ובפעילויות מסיחות
ומתבטאת בעיסוק אובססיבי בעול� הפנימי ומתבטאת בעיסוק אובססיבי בעול� הפנימי ומתבטאת בעיסוק אובססיבי בעול� הפנימי ומתבטאת בעיסוק אובססיבי בעול� הפנימי , , , ,  השנייה הפוכה השנייה הפוכה השנייה הפוכה השנייה הפוכההדר�הדר�הדר�הדר�.  .  .  .  רגשותיה� וכאב�רגשותיה� וכאב�רגשותיה� וכאב�רגשותיה� וכאב�

.  .  .  .  האד� הופ� עסוק בעצמו ומופנ�האד� הופ� עסוק בעצמו ומופנ�האד� הופ� עסוק בעצמו ומופנ�האד� הופ� עסוק בעצמו ומופנ�: : : : בדימויי� ובתחושות העולות מבפני�בדימויי� ובתחושות העולות מבפני�בדימויי� ובתחושות העולות מבפני�בדימויי� ובתחושות העולות מבפני�, , , ,  במחשבות במחשבות במחשבות במחשבות––––
        .  .  .  .  ''''כתיבה וכוכתיבה וכוכתיבה וכוכתיבה וכו, , , , מוזיקהמוזיקהמוזיקהמוזיקה, , , , ציורציורציורציור: : : : יש הפוני� ליצירה אומנותית כדר� לביטוי ולארגו� פנימייש הפוני� ליצירה אומנותית כדר� לביטוי ולארגו� פנימייש הפוני� ליצירה אומנותית כדר� לביטוי ולארגו� פנימייש הפוני� ליצירה אומנותית כדר� לביטוי ולארגו� פנימי

הזרימה הזרימה הזרימה הזרימה : : : : וד% ביי� הלבוד% ביי� הלבוד% ביי� הלבוד% ביי� הלב לידי ביטוי בע לידי ביטוי בע לידי ביטוי בע לידי ביטוי בעהההההבאהבאהבאהבאאחת התופעות הנוספות אחת התופעות הנוספות אחת התופעות הנוספות אחת התופעות הנוספות עוררות יתר עוררות יתר עוררות יתר עוררות יתר 
, , , , תחושות ודימויי� פנימיי� שאי� מה� הפוגה גורמת לעצבנותתחושות ודימויי� פנימיי� שאי� מה� הפוגה גורמת לעצבנותתחושות ודימויי� פנימיי� שאי� מה� הפוגה גורמת לעצבנותתחושות ודימויי� פנימיי� שאי� מה� הפוגה גורמת לעצבנות, , , , המתמדת של רעיונותהמתמדת של רעיונותהמתמדת של רעיונותהמתמדת של רעיונות

קושי בשמירה על קושי בשמירה על קושי בשמירה על קושי בשמירה על , , , , ארגו�ארגו�ארגו�ארגו�----קיי� בלבול וחוסרקיי� בלבול וחוסרקיי� בלבול וחוסרקיי� בלבול וחוסר.  .  .  .  יתר לגירויי� ולחוסר מנוחהיתר לגירויי� ולחוסר מנוחהיתר לגירויי� ולחוסר מנוחהיתר לגירויי� ולחוסר מנוחה----לרגישותלרגישותלרגישותלרגישות
חוסר היכולת לחסו� גירויי� חוסר היכולת לחסו� גירויי� חוסר היכולת לחסו� גירויי� חוסר היכולת לחסו� גירויי� .  .  .  .  לבלבלבלב----קשיי� בריכוז וקשיי� במת� תשומתקשיי� בריכוז וקשיי� במת� תשומתקשיי� בריכוז וקשיי� במת� תשומתקשיי� בריכוז וקשיי� במת� תשומת, , , , רצ% מחשבתירצ% מחשבתירצ% מחשבתירצ% מחשבתי
והיא מופרעת בקלות מחלומות והיא מופרעת בקלות מחלומות והיא מופרעת בקלות מחלומות והיא מופרעת בקלות מחלומות , , , , השינה גור� לכ� שג� השינה נפגעתהשינה גור� לכ� שג� השינה נפגעתהשינה גור� לכ� שג� השינה נפגעתהשינה גור� לכ� שג� השינה נפגעתחיצוניי� בעת חיצוניי� בעת חיצוניי� בעת חיצוניי� בעת 

האד� אינו וחש רענ� כשהוא ק� משנתו הדבר מוסי% על האד� אינו וחש רענ� כשהוא ק� משנתו הדבר מוסי% על האד� אינו וחש רענ� כשהוא ק� משנתו הדבר מוסי% על האד� אינו וחש רענ� כשהוא ק� משנתו הדבר מוסי% על .  .  .  .  כאוטיי� הנראי� אמיתיי�כאוטיי� הנראי� אמיתיי�כאוטיי� הנראי� אמיתיי�כאוטיי� הנראי� אמיתיי�
התפוקה של האד� התפוקה של האד� התפוקה של האד� התפוקה של האד� .  .  .  .  העייפות הנובעת מצריכת האנרגיה הנדרשת כדי להשיג יציבותהעייפות הנובעת מצריכת האנרגיה הנדרשת כדי להשיג יציבותהעייפות הנובעת מצריכת האנרגיה הנדרשת כדי להשיג יציבותהעייפות הנובעת מצריכת האנרגיה הנדרשת כדי להשיג יציבות
בשל בשל בשל בשל .  .  .  .  השבת האיזו�השבת האיזו�השבת האיזו�השבת האיזו�יורדת והתפקוד הכללי שלו נפגע כיו� שאנרגיה רבה מופנית ליורדת והתפקוד הכללי שלו נפגע כיו� שאנרגיה רבה מופנית ליורדת והתפקוד הכללי שלו נפגע כיו� שאנרגיה רבה מופנית ליורדת והתפקוד הכללי שלו נפגע כיו� שאנרגיה רבה מופנית ל

לעומת לעומת לעומת לעומת .  .  .  .  הגו% הופ� נוקשה ומתח השרירי� גבוההגו% הופ� נוקשה ומתח השרירי� גבוההגו% הופ� נוקשה ומתח השרירי� גבוההגו% הופ� נוקשה ומתח השרירי� גבוה, , , , הצור� ליצור מצב של שליטההצור� ליצור מצב של שליטההצור� ליצור מצב של שליטההצור� ליצור מצב של שליטה
כמו כאשר האד� משקיע עצמו בעבודה כדי כמו כאשר האד� משקיע עצמו בעבודה כדי כמו כאשר האד� משקיע עצמו בעבודה כדי כמו כאשר האד� משקיע עצמו בעבודה כדי ((((פעמי� בה� נצפה עוד% של אנרגיה פעמי� בה� נצפה עוד% של אנרגיה פעמי� בה� נצפה עוד% של אנרגיה פעמי� בה� נצפה עוד% של אנרגיה 

        ....נצפה ג� דפוס של התמוטטות נצפה ג� דפוס של התמוטטות נצפה ג� דפוס של התמוטטות נצפה ג� דפוס של התמוטטות , , , , ))))להימנע מהמחשבות והזיכרונות הכואבי�להימנע מהמחשבות והזיכרונות הכואבי�להימנע מהמחשבות והזיכרונות הכואבי�להימנע מהמחשבות והזיכרונות הכואבי�
ב גור� לכ� שהמודע מוצ% בתכני� ב גור� לכ� שהמודע מוצ% בתכני� ב גור� לכ� שהמודע מוצ% בתכני� ב גור� לכ� שהמודע מוצ% בתכני� בה� עוד% היי� בלבה� עוד% היי� בלבה� עוד% היי� בלבה� עוד% היי� בל, , , , קיימי� מצבי� קיצוניי�קיימי� מצבי� קיצוניי�קיימי� מצבי� קיצוניי�קיימי� מצבי� קיצוניי�

הנובעות הנובעות הנובעות הנובעות , , , , וא% לדלוזיותוא% לדלוזיותוא% לדלוזיותוא% לדלוזיות, , , , לוגיתלוגיתלוגיתלוגית----הדבר גור� לחשיבה מבולבלת ולאהדבר גור� לחשיבה מבולבלת ולאהדבר גור� לחשיבה מבולבלת ולאהדבר גור� לחשיבה מבולבלת ולא.  .  .  .  מודעמודעמודעמודע----מהלאמהלאמהלאמהלא
חוסר היכולת לארג� את חוסר היכולת לארג� את חוסר היכולת לארג� את חוסר היכולת לארג� את .  .  .  .  מבלבול בי� גירויי� שמקור� פנימי לגירויי� שמקור� חיצונימבלבול בי� גירויי� שמקור� פנימי לגירויי� שמקור� חיצונימבלבול בי� גירויי� שמקור� פנימי לגירויי� שמקור� חיצונימבלבול בי� גירויי� שמקור� פנימי לגירויי� שמקור� חיצוני

העוררות העוררות העוררות העוררות , , , , המחשבות בשל הפגיעה בלב גור� לבלבול בי� העול� הפנימי לחיצוניהמחשבות בשל הפגיעה בלב גור� לבלבול בי� העול� הפנימי לחיצוניהמחשבות בשל הפגיעה בלב גור� לבלבול בי� העול� הפנימי לחיצוניהמחשבות בשל הפגיעה בלב גור� לבלבול בי� העול� הפנימי לחיצוני
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והזיכרונות שעולי� נחווי� והזיכרונות שעולי� נחווי� והזיכרונות שעולי� נחווי� והזיכרונות שעולי� נחווי� , , , , האד� חווה גורמת ליותר זיכרונות לעלותהאד� חווה גורמת ליותר זיכרונות לעלותהאד� חווה גורמת ליותר זיכרונות לעלותהאד� חווה גורמת ליותר זיכרונות לעלותהמוגברת שהמוגברת שהמוגברת שהמוגברת ש
        .  .  .  .  כממשיי�כממשיי�כממשיי�כממשיי�

 האד� עסוק בניסיו� להשיג  האד� עסוק בניסיו� להשיג  האד� עסוק בניסיו� להשיג  האד� עסוק בניסיו� להשיג ,,,,הדיכאו� המאפיי� את העוד% ביי� הלב אינו מופיע מיידהדיכאו� המאפיי� את העוד% ביי� הלב אינו מופיע מיידהדיכאו� המאפיי� את העוד% ביי� הלב אינו מופיע מיידהדיכאו� המאפיי� את העוד% ביי� הלב אינו מופיע מייד
אי� הוא עוסק באופ� מיידי בקשיי� שמעורר אי� הוא עוסק באופ� מיידי בקשיי� שמעורר אי� הוא עוסק באופ� מיידי בקשיי� שמעורר אי� הוא עוסק באופ� מיידי בקשיי� שמעורר , , , , למרות הנטייה לסגת פנימהלמרות הנטייה לסגת פנימהלמרות הנטייה לסגת פנימהלמרות הנטייה לסגת פנימה, , , , וכ�וכ�וכ�וכ�, , , , יציבותיציבותיציבותיציבות
, , , , התשישות הגוברת של האד�התשישות הגוברת של האד�התשישות הגוברת של האד�התשישות הגוברת של האד�: : : : ר באפקט מעגליר באפקט מעגליר באפקט מעגליר באפקט מעגליהוא קשוהוא קשוהוא קשוהוא קשו, , , , כשמופיע דיכאו�כשמופיע דיכאו�כשמופיע דיכאו�כשמופיע דיכאו�.  .  .  .  מצבומצבומצבומצבו

.  .  .  .  מובילי� לאיבוד תקווה ולתחושת תבוסהמובילי� לאיבוד תקווה ולתחושת תבוסהמובילי� לאיבוד תקווה ולתחושת תבוסהמובילי� לאיבוד תקווה ולתחושת תבוסה, , , , בשילוב ע� כישלונות חברתיי� ותעסוקתיי�בשילוב ע� כישלונות חברתיי� ותעסוקתיי�בשילוב ע� כישלונות חברתיי� ותעסוקתיי�בשילוב ע� כישלונות חברתיי� ותעסוקתיי�
        .  .  .  .  הפגיעה בדימוי העצמי גורמת לדיכאו�הפגיעה בדימוי העצמי גורמת לדיכאו�הפגיעה בדימוי העצמי גורמת לדיכאו�הפגיעה בדימוי העצמי גורמת לדיכאו�

, , , , ובייחוד של הלבובייחוד של הלבובייחוד של הלבובייחוד של הלב, , , , התפתחות דיכאו� זה תלויה במצב האנרגיה של כל אחד מהאיברי�התפתחות דיכאו� זה תלויה במצב האנרגיה של כל אחד מהאיברי�התפתחות דיכאו� זה תלויה במצב האנרגיה של כל אחד מהאיברי�התפתחות דיכאו� זה תלויה במצב האנרגיה של כל אחד מהאיברי�
הדרושה לייצור הדרושה לייצור הדרושה לייצור הדרושה לייצור , , , , הכליות מכילות את התמציתהכליות מכילות את התמציתהכליות מכילות את התמציתהכליות מכילות את התמצית, , , , ה�ה�ה�ה�הלב שולט בזרימת הלב שולט בזרימת הלב שולט בזרימת הלב שולט בזרימת .  .  .  .  הכבד והכליותהכבד והכליותהכבד והכליותהכבד והכליות

איבוד איבוד איבוד איבוד .  .  .  .  והכבד מאכס� את הד� ועל ידי כ� משמר אנרגיה עבור כל המערכתוהכבד מאכס� את הד� ועל ידי כ� משמר אנרגיה עבור כל המערכתוהכבד מאכס� את הד� ועל ידי כ� משמר אנרגיה עבור כל המערכתוהכבד מאכס� את הד� ועל ידי כ� משמר אנרגיה עבור כל המערכת, , , , ד�ד�ד�ד�
פגיעה באנרגיות של הלב פגיעה באנרגיות של הלב פגיעה באנרגיות של הלב פגיעה באנרגיות של הלב .  .  .  .  הקשור ביכולת להרגיש שמחההקשור ביכולת להרגיש שמחההקשור ביכולת להרגיש שמחההקשור ביכולת להרגיש שמחה, , , , ד� משפיע על הלבד� משפיע על הלבד� משפיע על הלבד� משפיע על הלב

ויכולה להוביל לדיכאו� ויכולה להוביל לדיכאו� ויכולה להוביל לדיכאו� ויכולה להוביל לדיכאו� , , , , לי ועל היכולת לחוש שמחהלי ועל היכולת לחוש שמחהלי ועל היכולת לחוש שמחהלי ועל היכולת לחוש שמחהאאאאמשפיעה על התפקוד המנטמשפיעה על התפקוד המנטמשפיעה על התפקוד המנטמשפיעה על התפקוד המנט
�        ....מתמש�מתמש�מתמש�מתמש

        
אי� ספק כי ג� לאורח חייה בהמש� אי� ספק כי ג� לאורח חייה בהמש� אי� ספק כי ג� לאורח חייה בהמש� אי� ספק כי ג� לאורח חייה בהמש� . . . . הצער שחוותה פגעו באש הלבהצער שחוותה פגעו באש הלבהצער שחוותה פגעו באש הלבהצער שחוותה פגעו באש הלב, , , , ראומות הילדותראומות הילדותראומות הילדותראומות הילדותטטטט

, , , , האדמה שתפקידה לשמור על המרכז ולהרמ� את כל האלמנטי�האדמה שתפקידה לשמור על המרכז ולהרמ� את כל האלמנטי�האדמה שתפקידה לשמור על המרכז ולהרמ� את כל האלמנטי�האדמה שתפקידה לשמור על המרכז ולהרמ� את כל האלמנטי�. . . . היה תפקיד מכריעהיה תפקיד מכריעהיה תפקיד מכריעהיה תפקיד מכריע
        ....הייתה רעועה ולא מילאה את תפקידההייתה רעועה ולא מילאה את תפקידההייתה רעועה ולא מילאה את תפקידההייתה רעועה ולא מילאה את תפקידה

החו� שנוצר יכול להזיק ליי� של החו� שנוצר יכול להזיק ליי� של החו� שנוצר יכול להזיק ליי� של החו� שנוצר יכול להזיק ליי� של , , , , אנו רואי� כי האש מתפרצת ויוצאת מכלל שליטהאנו רואי� כי האש מתפרצת ויוצאת מכלל שליטהאנו רואי� כי האש מתפרצת ויוצאת מכלל שליטהאנו רואי� כי האש מתפרצת ויוצאת מכלל שליטה
מי� מי� מי� מי� . . . . מפריעה לכושר הדיבור והתחושהמפריעה לכושר הדיבור והתחושהמפריעה לכושר הדיבור והתחושהמפריעה לכושר הדיבור והתחושה, , , , ש בלתי מרוסנת מסיטה תשומת לבש בלתי מרוסנת מסיטה תשומת לבש בלתי מרוסנת מסיטה תשומת לבש בלתי מרוסנת מסיטה תשומת לבאאאא. . . . הכליותהכליותהכליותהכליות

        ....חלשי� חושפי� אד� למצב של בלבול וספקחלשי� חושפי� אד� למצב של בלבול וספקחלשי� חושפי� אד� למצב של בלבול וספקחלשי� חושפי� אד� למצב של בלבול וספק
זרימה גועשת של ד� ואי זרימה גועשת של ד� ואי זרימה גועשת של ד� ואי זרימה גועשת של ד� ואי , , , , בעיות המפתח המעיקות על טיפוס האש ה� התייבשותבעיות המפתח המעיקות על טיפוס האש ה� התייבשותבעיות המפתח המעיקות על טיפוס האש ה� התייבשותבעיות המפתח המעיקות על טיפוס האש ה� התייבשות

י אש מוגזמת מכלה את לחות הגו% ומייבש י אש מוגזמת מכלה את לחות הגו% ומייבש י אש מוגזמת מכלה את לחות הגו% ומייבש י אש מוגזמת מכלה את לחות הגו% ומייבש """"חו� שנוצר עחו� שנוצר עחו� שנוצר עחו� שנוצר ע. . . . יציבות של התפקוד השכלייציבות של התפקוד השכלייציבות של התפקוד השכלייציבות של התפקוד השכלי
        .... אנרגיה ורגשות המתחלפי� בתקופות של קהות חסרת עניי� אנרגיה ורגשות המתחלפי� בתקופות של קהות חסרת עניי� אנרגיה ורגשות המתחלפי� בתקופות של קהות חסרת עניי� אנרגיה ורגשות המתחלפי� בתקופות של קהות חסרת עניי�גלי� שלגלי� שלגלי� שלגלי� של. . . . את הד�את הד�את הד�את הד�

בזמ� שהיא נמצאת בעוד% בזמ� שהיא נמצאת בעוד% בזמ� שהיא נמצאת בעוד% בזמ� שהיא נמצאת בעוד% . . . . נדיבה בעלת הבנה חושיתנדיבה בעלת הבנה חושיתנדיבה בעלת הבנה חושיתנדיבה בעלת הבנה חושית, , , , ידידותיתידידותיתידידותיתידידותית, , , , הינה טיפוס פתוחהינה טיפוס פתוחהינה טיפוס פתוחהינה טיפוס פתוח' ' ' ' גגגג

        ....ליובש לאוד� ולהתרגשותליובש לאוד� ולהתרגשותליובש לאוד� ולהתרגשותליובש לאוד� ולהתרגשות, , , , היא חשופה לחו�היא חשופה לחו�היא חשופה לחו�היא חשופה לחו�, , , , high    ----בבבב, , , , פעילותפעילותפעילותפעילות
        ....נוצר מצב של חו� ואי שקט הגור� למאניהנוצר מצב של חו� ואי שקט הגור� למאניהנוצר מצב של חו� ואי שקט הגור� למאניהנוצר מצב של חו� ואי שקט הגור� למאניה
        ....הזעה מרובה וגלי חו� חזקי�הזעה מרובה וגלי חו� חזקי�הזעה מרובה וגלי חו� חזקי�הזעה מרובה וגלי חו� חזקי�, , , , היא סובלת מחו� עוד% של חילו% חומרי�היא סובלת מחו� עוד% של חילו% חומרי�היא סובלת מחו� עוד% של חילו% חומרי�היא סובלת מחו� עוד% של חילו% חומרי�

בלתי מרוכזת בלתי מרוכזת בלתי מרוכזת בלתי מרוכזת , , , , מבולבלתמבולבלתמבולבלתמבולבלת, , , , מותש היא הופכת להיות חסרת ביטחו�מותש היא הופכת להיות חסרת ביטחו�מותש היא הופכת להיות חסרת ביטחו�מותש היא הופכת להיות חסרת ביטחו�' ' ' ' י של גי של גי של גי של ג''''כאשר הצכאשר הצכאשר הצכאשר הצ
        ....ושוקעת למרה שחורה לדיכאו�ושוקעת למרה שחורה לדיכאו�ושוקעת למרה שחורה לדיכאו�ושוקעת למרה שחורה לדיכאו�

        .... כל דבר קט� שקורה לה מערער אותה כל דבר קט� שקורה לה מערער אותה כל דבר קט� שקורה לה מערער אותה כל דבר קט� שקורה לה מערער אותה....מושפעי� ביותר ממצבה הרגשימושפעי� ביותר ממצבה הרגשימושפעי� ביותר ממצבה הרגשימושפעי� ביותר ממצבה הרגשי' ' ' ' חייה של גחייה של גחייה של גחייה של ג
        

        ::::סימפטומי� שבאו לידי ביטוי כתוצאה מעוד% אשסימפטומי� שבאו לידי ביטוי כתוצאה מעוד% אשסימפטומי� שבאו לידי ביטוי כתוצאה מעוד% אשסימפטומי� שבאו לידי ביטוי כתוצאה מעוד% אש
        ....מאניה דיפרסיהמאניה דיפרסיהמאניה דיפרסיהמאניה דיפרסיה •
 ....בעיות שינהבעיות שינהבעיות שינהבעיות שינה •
 ....דליות ברגליי�דליות ברגליי�דליות ברגליי�דליות ברגליי� •

        
        ''''על געל געל געל ג

 הגור� העיקרי למחלות מה� היא סובלת אי�  הגור� העיקרי למחלות מה� היא סובלת אי�  הגור� העיקרי למחלות מה� היא סובלת אי�  הגור� העיקרי למחלות מה� היא סובלת אי� וווולא הילא הילא הילא היוטראומות הילדות וטראומות הילדות וטראומות הילדות וטראומות הילדות א� אורח חייה א� אורח חייה א� אורח חייה א� אורח חייה 
        .... תפקיד מאוד מכריע תפקיד מאוד מכריע תפקיד מאוד מכריע תפקיד מאוד מכריעה�ה�ה�ה�ספק שהיה לספק שהיה לספק שהיה לספק שהיה ל

אומנ� לא בצורה אומנ� לא בצורה אומנ� לא בצורה אומנ� לא בצורה . . . . עליות וירידות במצבי הרוחעליות וירידות במצבי הרוחעליות וירידות במצבי הרוחעליות וירידות במצבי הרוח, , , , אישיות בי פולאריתאישיות בי פולאריתאישיות בי פולאריתאישיות בי פולארית, , , , החלמה מסרט� שדהחלמה מסרט� שדהחלמה מסרט� שדהחלמה מסרט� שד
        ....חריפה ביותר אבל עדיי� קיי�חריפה ביותר אבל עדיי� קיי�חריפה ביותר אבל עדיי� קיי�חריפה ביותר אבל עדיי� קיי�

מאוד רוחנית מאוד רוחנית מאוד רוחנית מאוד רוחנית . . . . בה לבעיות הבריאותיות שלה ולבעיות הפיזיות שלהבה לבעיות הבריאותיות שלה ולבעיות הפיזיות שלהבה לבעיות הבריאותיות שלה ולבעיות הפיזיות שלהבה לבעיות הבריאותיות שלה ולבעיות הפיזיות שלההיא מודעת למצהיא מודעת למצהיא מודעת למצהיא מודעת למצ
        ....ומנסה לטפל בעצמה ללא תרופותומנסה לטפל בעצמה ללא תרופותומנסה לטפל בעצמה ללא תרופותומנסה לטפל בעצמה ללא תרופות

, , , , הרבה עבודה עצמית ורוחנית והרבה מודעות ע� ניסיו� להביא לשיפור וזה באמתהרבה עבודה עצמית ורוחנית והרבה מודעות ע� ניסיו� להביא לשיפור וזה באמתהרבה עבודה עצמית ורוחנית והרבה מודעות ע� ניסיו� להביא לשיפור וזה באמתהרבה עבודה עצמית ורוחנית והרבה מודעות ע� ניסיו� להביא לשיפור וזה באמת
        ....ייזק% לזכותהייזק% לזכותהייזק% לזכותהייזק% לזכותה

) ) ) ) מציירתמציירתמציירתמציירת, , , , כתבה ספר שירי� ושירי מגירהכתבה ספר שירי� ושירי מגירהכתבה ספר שירי� ושירי מגירהכתבה ספר שירי� ושירי מגירה((((יצירתית מאוד יצירתית מאוד יצירתית מאוד יצירתית מאוד , , , , רב גוניתרב גוניתרב גוניתרב גונית, , , , אישיות צבעוניתאישיות צבעוניתאישיות צבעוניתאישיות צבעונית
יות ומורדות ע� עבר סוער עשיר ע� הרבה טרגדיות הרבה נפילות והרבה יות ומורדות ע� עבר סוער עשיר ע� הרבה טרגדיות הרבה נפילות והרבה יות ומורדות ע� עבר סוער עשיר ע� הרבה טרגדיות הרבה נפילות והרבה יות ומורדות ע� עבר סוער עשיר ע� הרבה טרגדיות הרבה נפילות והרבה מליאת עלמליאת עלמליאת עלמליאת על

        ....סבלסבלסבלסבל
        ....20202020 היא עדיי� מסרבת להתבגר והרבה פעמי� מתנהגת כבת  היא עדיי� מסרבת להתבגר והרבה פעמי� מתנהגת כבת  היא עדיי� מסרבת להתבגר והרבה פעמי� מתנהגת כבת  היא עדיי� מסרבת להתבגר והרבה פעמי� מתנהגת כבת 60606060בגיל בגיל בגיל בגיל 
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היא אמיתית אפילו א� זה נוגד את היא אמיתית אפילו א� זה נוגד את היא אמיתית אפילו א� זה נוגד את היא אמיתית אפילו א� זה נוגד את , , , , יש לה הרבה מודעות עצמיתיש לה הרבה מודעות עצמיתיש לה הרבה מודעות עצמיתיש לה הרבה מודעות עצמית, , , , יחד ע� זאתיחד ע� זאתיחד ע� זאתיחד ע� זאת
        . . . . המוסכמות החברתיותהמוסכמות החברתיותהמוסכמות החברתיותהמוסכמות החברתיות

יזיות וה� הנפשיות והיא בנכונות יזיות וה� הנפשיות והיא בנכונות יזיות וה� הנפשיות והיא בנכונות יזיות וה� הנפשיות והיא בנכונות היא מודעות לחסרונות שלה ולמגבלות שלה ה� הפהיא מודעות לחסרונות שלה ולמגבלות שלה ה� הפהיא מודעות לחסרונות שלה ולמגבלות שלה ה� הפהיא מודעות לחסרונות שלה ולמגבלות שלה ה� הפ
        ....מליאה לטפל בה�מליאה לטפל בה�מליאה לטפל בה�מליאה לטפל בה�

בצורה בצורה בצורה בצורה . . . . מכיוו� שהיא מאוד מבולבלת במחשבות שלה הסדר החיצוני מאוד חשובמכיוו� שהיא מאוד מבולבלת במחשבות שלה הסדר החיצוני מאוד חשובמכיוו� שהיא מאוד מבולבלת במחשבות שלה הסדר החיצוני מאוד חשובמכיוו� שהיא מאוד מבולבלת במחשבות שלה הסדר החיצוני מאוד חשוב
 פה אנו רואי� אי� באמצעות  פה אנו רואי� אי� באמצעות  פה אנו רואי� אי� באמצעות  פה אנו רואי� אי� באמצעות ....מסוימת הארגו� המעשי גור� לה לארג� את המחשבותמסוימת הארגו� המעשי גור� לה לארג� את המחשבותמסוימת הארגו� המעשי גור� לה לארג� את המחשבותמסוימת הארגו� המעשי גור� לה לארג� את המחשבות

י האש אנו מכניסי� את האש לפרופורציות י האש אנו מכניסי� את האש לפרופורציות י האש אנו מכניסי� את האש לפרופורציות י האש אנו מכניסי� את האש לפרופורציות """"אלמנט המתכת שהוא האלמנט המבוקר עאלמנט המתכת שהוא האלמנט המבוקר עאלמנט המתכת שהוא האלמנט המבוקר עאלמנט המתכת שהוא האלמנט המבוקר ע
מפתח כוחות של משמעת מפתח כוחות של משמעת מפתח כוחות של משמעת מפתח כוחות של משמעת , , , , היבט המתכתהיבט המתכתהיבט המתכתהיבט המתכת) ) ) ) י המתכתי המתכתי המתכתי המתכת""""נכלא ענכלא ענכלא ענכלא עעוד% האש עוד% האש עוד% האש עוד% האש . (. (. (. (כונותכונותכונותכונותננננ

        ....והבחנה ועוזר בהטמעת המי�והבחנה ועוזר בהטמעת המי�והבחנה ועוזר בהטמעת המי�והבחנה ועוזר בהטמעת המי�
במש� הטיפול ניסינו לעבוד על היכולת שלה לארג� לעצמה ולסדר לעצמה את סדר במש� הטיפול ניסינו לעבוד על היכולת שלה לארג� לעצמה ולסדר לעצמה את סדר במש� הטיפול ניסינו לעבוד על היכולת שלה לארג� לעצמה ולסדר לעצמה את סדר במש� הטיפול ניסינו לעבוד על היכולת שלה לארג� לעצמה ולסדר לעצמה את סדר 

        . . . . את התזונה ה� מבחינת ערכי� תזונתיי� וה� מבחינת התקפי הזלילהאת התזונה ה� מבחינת ערכי� תזונתיי� וה� מבחינת התקפי הזלילהאת התזונה ה� מבחינת ערכי� תזונתיי� וה� מבחינת התקפי הזלילהאת התזונה ה� מבחינת ערכי� תזונתיי� וה� מבחינת התקפי הזלילה, , , , היו�היו�היו�היו�
        

וד חשובה הקפדנו שהיא תבוא לידי ביטוי ה� בכתיבה וה� וד חשובה הקפדנו שהיא תבוא לידי ביטוי ה� בכתיבה וה� וד חשובה הקפדנו שהיא תבוא לידי ביטוי ה� בכתיבה וה� וד חשובה הקפדנו שהיא תבוא לידי ביטוי ה� בכתיבה וה� מכיוו� שהיצירתיות מאמכיוו� שהיצירתיות מאמכיוו� שהיצירתיות מאמכיוו� שהיצירתיות מא, , , , בנוס%בנוס%בנוס%בנוס%
        ....בציור ששיקפו את מצב רוחה באותו זמ�בציור ששיקפו את מצב רוחה באותו זמ�בציור ששיקפו את מצב רוחה באותו זמ�בציור ששיקפו את מצב רוחה באותו זמ�

        ....האלמנט המבקרהאלמנט המבקרהאלמנט המבקרהאלמנט המבקר, , , , פה אנו רואי� את אלמנט המי� שבא לידי ביטויפה אנו רואי� את אלמנט המי� שבא לידי ביטויפה אנו רואי� את אלמנט המי� שבא לידי ביטויפה אנו רואי� את אלמנט המי� שבא לידי ביטוי
        ....המי� שומרי� על נזילות ויציבות ומעכבי� את הנטייה להוללותהמי� שומרי� על נזילות ויציבות ומעכבי� את הנטייה להוללותהמי� שומרי� על נזילות ויציבות ומעכבי� את הנטייה להוללותהמי� שומרי� על נזילות ויציבות ומעכבי� את הנטייה להוללות

        
        סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�

למבנה למבנה למבנה למבנה . . . . י� לכל האספקטי�י� לכל האספקטי�י� לכל האספקטי�י� לכל האספקטי�י חמשת האלמנטי� אנו מתייחסי חמשת האלמנטי� אנו מתייחסי חמשת האלמנטי� אנו מתייחסי חמשת האלמנטי� אנו מתייחס""""בבואנו לבחו� מטופל עפבבואנו לבחו� מטופל עפבבואנו לבחו� מטופל עפבבואנו לבחו� מטופל עפ
, , , , לתכונות האופילתכונות האופילתכונות האופילתכונות האופי, , , , למבנה האישיותילמבנה האישיותילמבנה האישיותילמבנה האישיותי, , , , לתפקודי� הביולוגיי�לתפקודי� הביולוגיי�לתפקודי� הביולוגיי�לתפקודי� הביולוגיי�, , , , לתכונות גו% אופייניותלתכונות גו% אופייניותלתכונות גו% אופייניותלתכונות גו% אופייניות, , , , הפיסיהפיסיהפיסיהפיסי

        ....ולכישורי� הנפשיי�ולכישורי� הנפשיי�ולכישורי� הנפשיי�ולכישורי� הנפשיי�
אלו מה� משובשי� ה� מבחינת אלו מה� משובשי� ה� מבחינת אלו מה� משובשי� ה� מבחינת אלו מה� משובשי� ה� מבחינת , , , , אנו בוחני� אות� ובודקי� אילו מה� נמצאי� באיזו�אנו בוחני� אות� ובודקי� אילו מה� נמצאי� באיזו�אנו בוחני� אות� ובודקי� אילו מה� נמצאי� באיזו�אנו בוחני� אות� ובודקי� אילו מה� נמצאי� באיזו�

        ....טי�טי�טי�טי�עוד% פעילות וה� מבחינת פעילות מצומצמת וחלשה ואילו מה� ממוטעוד% פעילות וה� מבחינת פעילות מצומצמת וחלשה ואילו מה� ממוטעוד% פעילות וה� מבחינת פעילות מצומצמת וחלשה ואילו מה� ממוטעוד% פעילות וה� מבחינת פעילות מצומצמת וחלשה ואילו מה� ממוט
        ....מה� הקשיי� של כל אחד ואחד ומה� הבעיות האופייניות לכל אחד ואחד מה�מה� הקשיי� של כל אחד ואחד ומה� הבעיות האופייניות לכל אחד ואחד מה�מה� הקשיי� של כל אחד ואחד ומה� הבעיות האופייניות לכל אחד ואחד מה�מה� הקשיי� של כל אחד ואחד ומה� הבעיות האופייניות לכל אחד ואחד מה�

כאשר נקודת המוצא שלנו הינה הקווי� המנחי� והמאפייני� הנמצאי� בבסיסו של כל כאשר נקודת המוצא שלנו הינה הקווי� המנחי� והמאפייני� הנמצאי� בבסיסו של כל כאשר נקודת המוצא שלנו הינה הקווי� המנחי� והמאפייני� הנמצאי� בבסיסו של כל כאשר נקודת המוצא שלנו הינה הקווי� המנחי� והמאפייני� הנמצאי� בבסיסו של כל 
        ....אלמנט ואלמנטאלמנט ואלמנטאלמנט ואלמנטאלמנט ואלמנט

        ....על סמ� כל אלו אנו מסיקי� את המסקנות ופועלי� בהתא�על סמ� כל אלו אנו מסיקי� את המסקנות ופועלי� בהתא�על סמ� כל אלו אנו מסיקי� את המסקנות ופועלי� בהתא�על סמ� כל אלו אנו מסיקי� את המסקנות ופועלי� בהתא�
        ::::ל אלמנט ישל אלמנט ישל אלמנט ישל אלמנט ישלכלכלכלכ, , , , כל אלמנט נמצא ביחסי גומלי� ע� שאר האלמנטי�כל אלמנט נמצא ביחסי גומלי� ע� שאר האלמנטי�כל אלמנט נמצא ביחסי גומלי� ע� שאר האלמנטי�כל אלמנט נמצא ביחסי גומלי� ע� שאר האלמנטי�

        ....אלמנט מבקראלמנט מבקראלמנט מבקראלמנט מבקר •
 ....אלמנט מבוקראלמנט מבוקראלמנט מבוקראלמנט מבוקר •

 ....אלמנט מזי�אלמנט מזי�אלמנט מזי�אלמנט מזי� •

 ....אלמנט מוז�אלמנט מוז�אלמנט מוז�אלמנט מוז� •
במצב מאוז� האלמנט המזי� והאלמנט המוז� שומרי� על יציבות והאלמנט המבקר במצב מאוז� האלמנט המזי� והאלמנט המוז� שומרי� על יציבות והאלמנט המבקר במצב מאוז� האלמנט המזי� והאלמנט המוז� שומרי� על יציבות והאלמנט המבקר במצב מאוז� האלמנט המזי� והאלמנט המוז� שומרי� על יציבות והאלמנט המבקר 

        ....והאלמנט המבוקר מספקי� את המתח הדרוש לתנועה ולהסתגלותוהאלמנט המבוקר מספקי� את המתח הדרוש לתנועה ולהסתגלותוהאלמנט המבוקר מספקי� את המתח הדרוש לתנועה ולהסתגלותוהאלמנט המבוקר מספקי� את המתח הדרוש לתנועה ולהסתגלות
כאשר אלמנט מסוי� נמצא בעוד% האלמנט המזי� והמוז� נעשי� פעילי� יתר על כאשר אלמנט מסוי� נמצא בעוד% האלמנט המזי� והמוז� נעשי� פעילי� יתר על כאשר אלמנט מסוי� נמצא בעוד% האלמנט המזי� והמוז� נעשי� פעילי� יתר על כאשר אלמנט מסוי� נמצא בעוד% האלמנט המזי� והמוז� נעשי� פעילי� יתר על 

        ....ה והאלמנט המבקר והמבוקר נעשי� רגישי� מדי ובלתי יציבי�ה והאלמנט המבקר והמבוקר נעשי� רגישי� מדי ובלתי יציבי�ה והאלמנט המבקר והמבוקר נעשי� רגישי� מדי ובלתי יציבי�ה והאלמנט המבקר והמבוקר נעשי� רגישי� מדי ובלתי יציבי�המידהמידהמידהמיד
כאשר האלמנט נמצא בחולשה או בחוסר האלמנט המזי� והמוז� נחלשי� ג� ה� כאשר האלמנט נמצא בחולשה או בחוסר האלמנט המזי� והמוז� נחלשי� ג� ה� כאשר האלמנט נמצא בחולשה או בחוסר האלמנט המזי� והמוז� נחלשי� ג� ה� כאשר האלמנט נמצא בחולשה או בחוסר האלמנט המזי� והמוז� נחלשי� ג� ה� 

        ....והאלמנט המבקר והמבוקר הופכי� להיות בעוד% ובשליטהוהאלמנט המבקר והמבוקר הופכי� להיות בעוד% ובשליטהוהאלמנט המבקר והמבוקר הופכי� להיות בעוד% ובשליטהוהאלמנט המבקר והמבוקר הופכי� להיות בעוד% ובשליטה
בהתא� למערכות היחסי� של האלמנט ע� שאר האלמנטי� אנו בוני� את התוכנית בהתא� למערכות היחסי� של האלמנט ע� שאר האלמנטי� אנו בוני� את התוכנית בהתא� למערכות היחסי� של האלמנט ע� שאר האלמנטי� אנו בוני� את התוכנית בהתא� למערכות היחסי� של האלמנט ע� שאר האלמנטי� אנו בוני� את התוכנית 

        ....הטיפולית שלנוהטיפולית שלנוהטיפולית שלנוהטיפולית שלנו
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        עור אפרסקיעור אפרסקיעור אפרסקיעור אפרסקי
        ר� וחלקר� וחלקר� וחלקר� וחלק
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�        מתח שריר נמו�מתח שריר נמו�מתח שריר נמו�מתח שריר נמו

        

חילו% חילו% חילו% חילו% 
        חומרי�חומרי�חומרי�חומרי�
        שרירי�שרירי�שרירי�שרירי�

        ....ומעומעומעומע
        תתתתלימפתילימפתילימפתילימפתי
        הפרעותהפרעותהפרעותהפרעות
        בורידי�בורידי�בורידי�בורידי�
        הפרעותהפרעותהפרעותהפרעות
        עיכולעיכולעיכולעיכול
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        ורידי� ודליותורידי� ודליותורידי� ודליותורידי� ודליות

        ורניי� סדוקותורניי� סדוקותורניי� סדוקותורניי� סדוקותציפציפציפציפ
        יבשות או רכותיבשות או רכותיבשות או רכותיבשות או רכות
        קשרי לימפהקשרי לימפהקשרי לימפהקשרי לימפה

        רכי� או מוגדלי�רכי� או מוגדלי�רכי� או מוגדלי�רכי� או מוגדלי�
        התעטשות אוהתעטשות אוהתעטשות אוהתעטשות או

        

הפרעות הפרעות הפרעות הפרעות 
        נשימהנשימהנשימהנשימה
        מחלות מחלות מחלות מחלות 

        עורעורעורעור
        התייבשותהתייבשותהתייבשותהתייבשות
        מחזור ד�מחזור ד�מחזור ד�מחזור ד�

        ורידיורידיורידיורידי
        מחזור ד�מחזור ד�מחזור ד�מחזור ד�
        לימפתילימפתילימפתילימפתי

        א% גרו� יבשי�א% גרו� יבשי�א% גרו� יבשי�א% גרו� יבשי�                                                                                
        שרירי� מתוחי�שרירי� מתוחי�שרירי� מתוחי�שרירי� מתוחי�
  דופק לא רצי%דופק לא רצי%דופק לא רצי%דופק לא רצי%

    שיעול ע� שינוישיעול ע� שינוישיעול ע� שינוישיעול ע� שינוי
        טמפרטורה ולחותטמפרטורה ולחותטמפרטורה ולחותטמפרטורה ולחות
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        אלמנטאלמנטאלמנטאלמנט        אלמנטאלמנטאלמנטאלמנט
        מזי�מזי�מזי�מזי�

        אלמנטאלמנטאלמנטאלמנט
        מוז�מוז�מוז�מוז�

        אלמנטאלמנטאלמנטאלמנט
        מבקרמבקרמבקרמבקר

        למנטלמנטלמנטלמנטאאאא
        מבוקרמבוקרמבוקרמבוקר

                                גופניגופניגופניגופני                                נפשינפשינפשינפשי

        קושיקושיקושיקושי        חוסרחוסרחוסרחוסר        עוד%עוד%עוד%עוד%        מאוז�מאוז�מאוז�מאוז�        קושיקושיקושיקושי        חוסרחוסרחוסרחוסר        עוד%עוד%עוד%עוד%        מאוז�מאוז�מאוז�מאוז�                                        
        מי�מי�מי�מי�
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        יושריושריושריושר        אשאשאשאש        אדמהאדמהאדמהאדמה        ע�ע�ע�ע�        מתכתמתכתמתכתמתכת
בחינה בחינה בחינה בחינה 
        עצמיתעצמיתעצמיתעצמית
        צניעותצניעותצניעותצניעות
        עירנותעירנותעירנותעירנות

        אוביקטיביותאוביקטיביותאוביקטיביותאוביקטיביות
        סקרנותסקרנותסקרנותסקרנות
        תחכו�תחכו�תחכו�תחכו�
        זהירותזהירותזהירותזהירות
        דיוקדיוקדיוקדיוק

        חסכנותחסכנותחסכנותחסכנות
        הגיוניותהגיוניותהגיוניותהגיוניות
        בהירותבהירותבהירותבהירות

        קיהותקיהותקיהותקיהות
        הסתגרותהסתגרותהסתגרותהסתגרות
        שחקנותשחקנותשחקנותשחקנות
        חדרנותחדרנותחדרנותחדרנות
שוויו� שוויו� שוויו� שוויו� 
        נפשנפשנפשנפש

        התחקותהתחקותהתחקותהתחקות
        מוזרותמוזרותמוזרותמוזרות
        חדשנותחדשנותחדשנותחדשנות
        תובענותתובענותתובענותתובענות
        חמדנותחמדנותחמדנותחמדנות
        ציניותציניותציניותציניות

תחושת תחושת תחושת תחושת 
        הטרדההטרדההטרדההטרדה

        עוקצנותעוקצנותעוקצנותעוקצנות
        קטנוניותקטנוניותקטנוניותקטנוניות
        אלמוניותאלמוניותאלמוניותאלמוניות
        מציצנותמציצנותמציצנותמציצנות
        ניתוקניתוקניתוקניתוק

        ביקורתיותביקורתיותביקורתיותביקורתיות
        דמיו�דמיו�דמיו�דמיו�
        פחדפחדפחדפחד

        דקדקנותדקדקנותדקדקנותדקדקנות
        קמצנותקמצנותקמצנותקמצנות
        פסימיותפסימיותפסימיותפסימיות
פיזור פיזור פיזור פיזור 
        דעתדעתדעתדעת
        

        חברתיותחברתיותחברתיותחברתיות
        הפנמההפנמההפנמההפנמה
ציות ציות ציות ציות 

        למוסכמותלמוסכמותלמוסכמותלמוסכמות
        נדיבותנדיבותנדיבותנדיבות

        היפוכונדריההיפוכונדריההיפוכונדריההיפוכונדריה
        בידודבידודבידודבידוד

        תקשורתתקשורתתקשורתתקשורת
        חשיפהחשיפהחשיפהחשיפה
        אמו�אמו�אמו�אמו�

        ביטחו�ביטחו�ביטחו�ביטחו�

מבנה מבנה מבנה מבנה 
        גו% חזקגו% חזקגו% חזקגו% חזק
דחוס דחוס דחוס דחוס 
        ורזהורזהורזהורזה

עצמות עצמות עצמות עצמות 
        ארוכותארוכותארוכותארוכות
        גדולותגדולותגדולותגדולות
פני� פני� פני� פני� 
        רחבותרחבותרחבותרחבות
ראש ראש ראש ראש 
        ופני�ופני�ופני�ופני�

        ארוכי�ארוכי�ארוכי�ארוכי�
        וצרי�וצרי�וצרי�וצרי�
עיניי� עיניי� עיניי� עיניי� 
        שקועותשקועותשקועותשקועות
כתפיי� כתפיי� כתפיי� כתפיי� 

        צרותצרותצרותצרות
מותניי� מותניי� מותניי� מותניי� 
        רחבי�רחבי�רחבי�רחבי�

אצבעות אצבעות אצבעות אצבעות 
ובהונות ובהונות ובהונות ובהונות 
        ארוכותארוכותארוכותארוכות

        ראייה שמיעהראייה שמיעהראייה שמיעהראייה שמיעה
        רגישי�רגישי�רגישי�רגישי�

        כאבי ראשכאבי ראשכאבי ראשכאבי ראש
        מעל העיניי�מעל העיניי�מעל העיניי�מעל העיניי�

        והקודקודוהקודקודוהקודקודוהקודקוד
        חוסר זיעה ושת�חוסר זיעה ושת�חוסר זיעה ושת�חוסר זיעה ושת�
        התקשות כליהתקשות כליהתקשות כליהתקשות כלי

        ד� וסחוסד� וסחוסד� וסחוסד� וסחוס
נוקשות נוקשות נוקשות נוקשות 
        שרירי�שרירי�שרירי�שרירי�////מפרקי�מפרקי�מפרקי�מפרקי�

אבני� בכליות אבני� בכליות אבני� בכליות אבני� בכליות 
        שאתותשאתותשאתותשאתות,,,,השת�השת�השת�השת�....ובשובשובשובש

מיניות מיניות מיניות מיניות , , , , גרמיותגרמיותגרמיותגרמיות
ל ל ל ל עיכועיכועיכועיכו, , , , טר� עתטר� עתטר� עתטר� עת

        ,,,,חלשחלשחלשחלש
, , , , חניכיי� מכווצי�חניכיי� מכווצי�חניכיי� מכווצי�חניכיי� מכווצי�

, , , , שינה מועטהשינה מועטהשינה מועטהשינה מועטה
        עצירותעצירותעצירותעצירות

פריסטלטיקה פריסטלטיקה פריסטלטיקה פריסטלטיקה 
        חלשהחלשהחלשהחלשה

        גוו� פני� כההגוו� פני� כההגוו� פני� כההגוו� פני� כהה
        יתר לח� ד�יתר לח� ד�יתר לח� ד�יתר לח� ד�

קהות ראייה קהות ראייה קהות ראייה קהות ראייה 
        טיניטוסטיניטוסטיניטוסטיניטוס,,,,ושמיעהושמיעהושמיעהושמיעה

, , , , עמוד שדרהעמוד שדרהעמוד שדרהעמוד שדרה
גו% תחתו� גו% תחתו� גו% תחתו� גו% תחתו� 
        ומפרקי�ומפרקי�ומפרקי�ומפרקי�

        חלשי� ונוקשי�חלשי� ונוקשי�חלשי� ונוקשי�חלשי� ונוקשי�
התנוונות התנוונות התנוונות התנוונות 
        סחוסי�סחוסי�סחוסי�סחוסי�,,,,דיסקי�דיסקי�דיסקי�דיסקי�
        ,,,,רגליי�רגליי�רגליי�רגליי�,,,,עכוזעכוזעכוזעכוז

כפות רגליי� כפות רגליי� כפות רגליי� כפות רגליי� 
        קרי�קרי�קרי�קרי�

        השתנה תכופההשתנה תכופההשתנה תכופההשתנה תכופה
התאבנות התאבנות התאבנות התאבנות 

        עצמותעצמותעצמותעצמות
שיער מאפיר שיער מאפיר שיער מאפיר שיער מאפיר 
וקמטי� בגיל וקמטי� בגיל וקמטי� בגיל וקמטי� בגיל 

        עירעירעירעירצצצצ
אי אי אי אי 

        קרירותקרירותקרירותקרירות,,,,פוריותפוריותפוריותפוריות
        אי� אונותאי� אונותאי� אונותאי� אונות,,,,מיניתמיניתמיניתמינית

        חוסר עמידותחוסר עמידותחוסר עמידותחוסר עמידות
        קושי להתעוררקושי להתעוררקושי להתעוררקושי להתעורר
        אובד� תיאבו�אובד� תיאבו�אובד� תיאבו�אובד� תיאבו�
שרירי בט� שרירי בט� שרירי בט� שרירי בט� 

        חלשי�חלשי�חלשי�חלשי�
        עור כהה דביקעור כהה דביקעור כהה דביקעור כהה דביק

        זיכרו�זיכרו�זיכרו�זיכרו�
        מהירותמהירותמהירותמהירות
        הפרעותהפרעותהפרעותהפרעות
        בתפקודבתפקודבתפקודבתפקוד
        תחושתיתחושתיתחושתיתחושתי
        ותנועתיותנועתיותנועתיותנועתי

        צורה מעוותתצורה מעוותתצורה מעוותתצורה מעוותת
        של עצמותשל עצמותשל עצמותשל עצמות
        מפרקי�מפרקי�מפרקי�מפרקי�
        ושיניי�ושיניי�ושיניי�ושיניי�
        צמיחהצמיחהצמיחהצמיחה
        ורביהורביהורביהורביה

        מעוותתמעוותתמעוותתמעוותת
אי יעילות אי יעילות אי יעילות אי יעילות 

בהפרשות או בהפרשות או בהפרשות או בהפרשות או 
        שימור נוזלי�שימור נוזלי�שימור נוזלי�שימור נוזלי�

        התנפחויותהתנפחויותהתנפחויותהתנפחויות,,,,כיסיותכיסיותכיסיותכיסיות
        ת של איברית של איברית של איברית של איבריטרשטרשטרשטרש

        הרבייה והשת�הרבייה והשת�הרבייה והשת�הרבייה והשת�
        מחזור משובשמחזור משובשמחזור משובשמחזור משובש

        של שינה ויקיצהשל שינה ויקיצהשל שינה ויקיצהשל שינה ויקיצה
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                זמני משברזמני משברזמני משברזמני משבר        בעיות אופייניותבעיות אופייניותבעיות אופייניותבעיות אופייניות        מפתחות להבנת האלמנטמפתחות להבנת האלמנטמפתחות להבנת האלמנטמפתחות להבנת האלמנט        אלמנטאלמנטאלמנטאלמנט
        מצבי חוסרמצבי חוסרמצבי חוסרמצבי חוסר        מצבי עוד%מצבי עוד%מצבי עוד%מצבי עוד%                        
רוד% אחר אתגרי� ודוחק רוד% אחר אתגרי� ודוחק רוד% אחר אתגרי� ודוחק רוד% אחר אתגרי� ודוחק         ע�ע�ע�ע�

        ....בעצמו עד קצה גבול היכולתבעצמו עד קצה גבול היכולתבעצמו עד קצה גבול היכולתבעצמו עד קצה גבול היכולת
עושה הכול תחת סטרס ונהנה עושה הכול תחת סטרס ונהנה עושה הכול תחת סטרס ונהנה עושה הכול תחת סטרס ונהנה 

        ....מזהמזהמזהמזה
        ....חידוש ומיומנותחידוש ומיומנותחידוש ומיומנותחידוש ומיומנות,,,,מערי� מהירותמערי� מהירותמערי� מהירותמערי� מהירות

עה עה עה עה אוהב פעילות תנואוהב פעילות תנואוהב פעילות תנואוהב פעילות תנו
        ....והרפתקאותוהרפתקאותוהרפתקאותוהרפתקאות

הטוב ביותר הטוב ביותר הטוב ביותר הטוב ביותר ,,,,נהנה להיות הראשו�נהנה להיות הראשו�נהנה להיות הראשו�נהנה להיות הראשו�
        ....והיחידוהיחידוהיחידוהיחיד

        ....חוסר סובלנות וסבלנותחוסר סובלנות וסבלנותחוסר סובלנות וסבלנותחוסר סובלנות וסבלנות
        רגשות חולפי�רגשות חולפי�רגשות חולפי�רגשות חולפי�

פזיזות או משמעת פזיזות או משמעת פזיזות או משמעת פזיזות או משמעת ::::קיצוניותקיצוניותקיצוניותקיצוניות
המולידה סלחנות עצמית או המולידה סלחנות עצמית או המולידה סלחנות עצמית או המולידה סלחנות עצמית או ,,,,קיצוניתקיצוניתקיצוניתקיצונית

        ....הענשה עצמיתהענשה עצמיתהענשה עצמיתהענשה עצמית
        כאבי ראש של כלי ד�כאבי ראש של כלי ד�כאבי ראש של כלי ד�כאבי ראש של כלי ד�

        לח� ד� גבוהלח� ד� גבוהלח� ד� גבוהלח� ד� גבוה,,,,עוויתות בשרירי�עוויתות בשרירי�עוויתות בשרירי�עוויתות בשרירי�
        ....דלקות עצב כאב מיגרנותידלקות עצב כאב מיגרנותידלקות עצב כאב מיגרנותידלקות עצב כאב מיגרנותי

שימוש מופרז בסמי� מעוררי� שימוש מופרז בסמי� מעוררי� שימוש מופרז בסמי� מעוררי� שימוש מופרז בסמי� מעוררי� 
        ככי�ככי�ככי�ככי�ומשומשומשומש

        אביב ושלהי קי�אביב ושלהי קי�אביב ושלהי קי�אביב ושלהי קי�
         לפנות בוקר לפנות בוקר לפנות בוקר לפנות בוקר3333 בלילה עד  בלילה עד  בלילה עד  בלילה עד 11111111
         בבוקר בבוקר בבוקר בבוקר11111111 בבוקר עד  בבוקר עד  בבוקר עד  בבוקר עד 7777

        קי� וסתיוקי� וסתיוקי� וסתיוקי� וסתיו
         בצהרי� בצהרי� בצהרי� בצהרי�3333 בבוקר עד  בבוקר עד  בבוקר עד  בבוקר עד 11111111
    7777 לפנות בוקר עד  לפנות בוקר עד  לפנות בוקר עד  לפנות בוקר עד 3333

        בבוקרבבוקרבבוקרבבוקר

נהנה מהתרגשות ומתענג על נהנה מהתרגשות ומתענג על נהנה מהתרגשות ומתענג על נהנה מהתרגשות ומתענג על         אשאשאשאש
        ....קרבהקרבהקרבהקרבה

        אינטואיטיבי מאוד ואמפתיאינטואיטיבי מאוד ואמפתיאינטואיטיבי מאוד ואמפתיאינטואיטיבי מאוד ואמפתי
מאמי� בכוח של הכריזמה מאמי� בכוח של הכריזמה מאמי� בכוח של הכריזמה מאמי� בכוח של הכריזמה 

        ....והרצו�והרצו�והרצו�והרצו�
        ....דרמה ורגשנותדרמה ורגשנותדרמה ורגשנותדרמה ורגשנות,,,,אוהב התרגשותאוהב התרגשותאוהב התרגשותאוהב התרגשות
        הומההומההומההומהעליז ועליז ועליז ועליז ו, , , , נהנה להיות ח�נהנה להיות ח�נהנה להיות ח�נהנה להיות ח�

        חרדה אי שקט והשתוללותחרדה אי שקט והשתוללותחרדה אי שקט והשתוללותחרדה אי שקט והשתוללות
        תפיסות ותחושות מוזרותתפיסות ותחושות מוזרותתפיסות ותחושות מוזרותתפיסות ותחושות מוזרות

        תשישות עצבי� ונדודי שינהתשישות עצבי� ונדודי שינהתשישות עצבי� ונדודי שינהתשישות עצבי� ונדודי שינה
, , , , הזעההזעההזעההזעה,,,,פעימות לב מהירותפעימות לב מהירותפעימות לב מהירותפעימות לב מהירות

        ....פריחה שיתוקפריחה שיתוקפריחה שיתוקפריחה שיתוק, , , , היפוגליקמיההיפוגליקמיההיפוגליקמיההיפוגליקמיה
        שימוש בחומרי� משני מחשבהשימוש בחומרי� משני מחשבהשימוש בחומרי� משני מחשבהשימוש בחומרי� משני מחשבה

        קי� וסתיוקי� וסתיוקי� וסתיוקי� וסתיו
         בצהריי� בצהריי� בצהריי� בצהריי�3333 בבוקר עד  בבוקר עד  בבוקר עד  בבוקר עד 11111111
         בבוקר בבוקר בבוקר בבוקר7777 לפנות בוקר עד  לפנות בוקר עד  לפנות בוקר עד  לפנות בוקר עד 3333

        שלהי הקי� והחור%שלהי הקי� והחור%שלהי הקי� והחור%שלהי הקי� והחור%
 לפנות  לפנות  לפנות  לפנות 3333 בלילה עד  בלילה עד  בלילה עד  בלילה עד 11111111

        בוקרבוקרבוקרבוקר
        .... בערב בערב בערב בערב7777עד עד עד עד  בצהריי�  בצהריי�  בצהריי�  בצהריי� 3333
        
        
        

        ....רוצה להיות מעורב ונדרשרוצה להיות מעורב ונדרשרוצה להיות מעורב ונדרשרוצה להיות מעורב ונדרש        אדמהאדמהאדמהאדמה
        אוהב להיות אחראי אוהב להיות אחראי אוהב להיות אחראי אוהב להיות אחראי 

        אבל לא להיותאבל לא להיותאבל לא להיותאבל לא להיות, , , , לדברי�לדברי�לדברי�לדברי�
        ....נתו� לאור הזרקורי�נתו� לאור הזרקורי�נתו� לאור הזרקורי�נתו� לאור הזרקורי�

רוצה למלא את כל רוצה למלא את כל רוצה למלא את כל רוצה למלא את כל , , , , נעי� ונוחנעי� ונוחנעי� ונוחנעי� ונוח
        ....הדברי� עבור כל האנשי�הדברי� עבור כל האנשי�הדברי� עבור כל האנשי�הדברי� עבור כל האנשי�

        ....רוד% הרמוניה וחברהרוד% הרמוניה וחברהרוד% הרמוניה וחברהרוד% הרמוניה וחברה
        בטחו�בטחו�בטחו�בטחו�,,,,מתעקש על נאמנותמתעקש על נאמנותמתעקש על נאמנותמתעקש על נאמנות

        ....וחיזוי מראשוחיזוי מראשוחיזוי מראשוחיזוי מראש

        ....דאגה כפייתית וספק עצמידאגה כפייתית וספק עצמידאגה כפייתית וספק עצמידאגה כפייתית וספק עצמי
        ....התערבות והגנת יתרהתערבות והגנת יתרהתערבות והגנת יתרהתערבות והגנת יתר

        ....ת יתר ואי פעילותת יתר ואי פעילותת יתר ואי פעילותת יתר ואי פעילותמתיחומתיחומתיחומתיחו
        ,,,,קשיי עיכולקשיי עיכולקשיי עיכולקשיי עיכול, , , , רדמתרדמתרדמתרדמת

        תיאבו� בלתי נשלטתיאבו� בלתי נשלטתיאבו� בלתי נשלטתיאבו� בלתי נשלט
        רכות שרירי�רכות שרירי�רכות שרירי�רכות שרירי�, , , , אצירת מי�אצירת מי�אצירת מי�אצירת מי�

        ציפיות בלתי מציאותיותציפיות בלתי מציאותיותציפיות בלתי מציאותיותציפיות בלתי מציאותיות
        ....ואכזבהואכזבהואכזבהואכזבה

        שלהי הקי� והחור%שלהי הקי� והחור%שלהי הקי� והחור%שלהי הקי� והחור%
         בבוקר בבוקר בבוקר בבוקר    11111111----7777
        .... בערב בערב בערב בערב7777----3333

        סתיו ואביבסתיו ואביבסתיו ואביבסתיו ואביב
         בערב בערב בערב בערב11111111----7777
         בלילה בלילה בלילה בלילה11111111----3333
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          זמני משברזמני משברזמני משברזמני משבר        בעיות אופייניותבעיות אופייניותבעיות אופייניותבעיות אופייניות        מפתחות להבנת האלמנטמפתחות להבנת האלמנטמפתחות להבנת האלמנטמפתחות להבנת האלמנט        אלמנטאלמנטאלמנטאלמנט
        מצבי חוסרמצבי חוסרמצבי חוסרמצבי חוסר        מצבי עוד%מצבי עוד%מצבי עוד%מצבי עוד%                        

        אוהב הגדרה מבנה ומשמעתאוהב הגדרה מבנה ומשמעתאוהב הגדרה מבנה ומשמעתאוהב הגדרה מבנה ומשמעת        מתכתמתכתמתכתמתכת
        מערי� יושר שיקול דעתמערי� יושר שיקול דעתמערי� יושר שיקול דעתמערי� יושר שיקול דעת

        ....וסמכותיותוסמכותיותוסמכותיותוסמכותיות
רוצה לחיות את חייו לפי אמות רוצה לחיות את חייו לפי אמות רוצה לחיות את חייו לפי אמות רוצה לחיות את חייו לפי אמות 

        ....מידה הגיוניות ולפי עקרונותמידה הגיוניות ולפי עקרונותמידה הגיוניות ולפי עקרונותמידה הגיוניות ולפי עקרונות
רואה את עצמו ואת האחרי� רואה את עצמו ואת האחרי� רואה את עצמו ואת האחרי� רואה את עצמו ואת האחרי� 
על פי אמות המידה הגבוהות על פי אמות המידה הגבוהות על פי אמות המידה הגבוהות על פי אמות המידה הגבוהות 

        ....ביותרביותרביותרביותר
        ....מערי� יופי טקסיות וטיהורמערי� יופי טקסיות וטיהורמערי� יופי טקסיות וטיהורמערי� יופי טקסיות וטיהור

        אדישות ומעצורי�אדישות ומעצורי�אדישות ומעצורי�אדישות ומעצורי�
        רודני קפד� ודקדק�רודני קפד� ודקדק�רודני קפד� ודקדק�רודני קפד� ודקדק�

        רשמי מרוחק ובלתי טבעירשמי מרוחק ובלתי טבעירשמי מרוחק ובלתי טבעירשמי מרוחק ובלתי טבעי
עור עור עור עור , , , , מפרקי� ושרירי� נוקשי�מפרקי� ושרירי� נוקשי�מפרקי� ושרירי� נוקשי�מפרקי� ושרירי� נוקשי�

, , , , נשימה שטוחהנשימה שטוחהנשימה שטוחהנשימה שטוחה, , , , ושיער יבשי�ושיער יבשי�ושיער יבשי�ושיער יבשי�
        ....רגישות לאקלי� מחזור ד� לקוירגישות לאקלי� מחזור ד� לקוירגישות לאקלי� מחזור ד� לקוירגישות לאקלי� מחזור ד� לקוי

        ....הצדקה עצמית והתפכחותהצדקה עצמית והתפכחותהצדקה עצמית והתפכחותהצדקה עצמית והתפכחות

        סתיו ואביבסתיו ואביבסתיו ואביבסתיו ואביב
         בבוקר בבוקר בבוקר בבוקר3333----7777
         בלילה בלילה בלילה בלילה3333----11111111

        חור% וקי�חור% וקי�חור% וקי�חור% וקי�
        צצצצ"""" אחה אחה אחה אחה7777----3333
        .... בצהריי� בצהריי� בצהריי� בצהריי�3333----11111111
        
        
        
        
        

        ברור פיקח מתבונ� בעצמוברור פיקח מתבונ� בעצמוברור פיקח מתבונ� בעצמוברור פיקח מתבונ� בעצמו        מי�מי�מי�מי�
        שקול ועצמאישקול ועצמאישקול ועצמאישקול ועצמאי

        חודרני ביקורתי וחוקרחודרני ביקורתי וחוקרחודרני ביקורתי וחוקרחודרני ביקורתי וחוקר
        מבקש ידע והבנהמבקש ידע והבנהמבקש ידע והבנהמבקש ידע והבנה

        מסתורימסתורימסתורימסתורי, , , ,  להישאר חבוי להישאר חבוי להישאר חבוי להישאר חבוימעדי%מעדי%מעדי%מעדי%
        ....ואלמוניואלמוניואלמוניואלמוני

        אינו פתוח מבחינה רגשיתאינו פתוח מבחינה רגשיתאינו פתוח מבחינה רגשיתאינו פתוח מבחינה רגשית
        ....ומאופקומאופקומאופקומאופק

        ....בידוד ובדידותבידוד ובדידותבידוד ובדידותבידוד ובדידות
נוטר נוטר נוטר נוטר , , , , חסר חכמת התנהגותחסר חכמת התנהגותחסר חכמת התנהגותחסר חכמת התנהגות

        ....וחשד�וחשד�וחשד�וחשד�
הידרדרות הידרדרות הידרדרות הידרדרות , , , , התקשות של העורקי�התקשות של העורקי�התקשות של העורקי�התקשות של העורקי�

, , , , של השיניי� והחניכיי� כאבי גבשל השיניי� והחניכיי� כאבי גבשל השיניי� והחניכיי� כאבי גבשל השיניי� והחניכיי� כאבי גב
        ,,,,הצטננותהצטננותהצטננותהצטננות

        ....איבוד תשוקה מיניתאיבוד תשוקה מיניתאיבוד תשוקה מיניתאיבוד תשוקה מינית

        חור% וקי�חור% וקי�חור% וקי�חור% וקי�
        צצצצ"""" אחה אחה אחה אחה7777----3333
         בצהריי� בצהריי� בצהריי� בצהריי�3333----11111111

        אביב ושלהי הקי�אביב ושלהי הקי�אביב ושלהי הקי�אביב ושלהי הקי�
         בבוקר בבוקר בבוקר בבוקר7777----3333
        בבוקרבבוקרבבוקרבבוקר    11111111----7777
        
        
        
        
        

                                                                                                                                
        
        

3333טבלה מספר טבלה מספר טבלה מספר טבלה מספר 
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        הגישה הנטורופתיתהגישה הנטורופתיתהגישה הנטורופתיתהגישה הנטורופתית
        סרט�סרט�סרט�סרט�

הטיפול הטבעי בסרט� הוכח בחלקו מדעית ומבוסס על ידע שנצבר במש� שני� הטיפול הטבעי בסרט� הוכח בחלקו מדעית ומבוסס על ידע שנצבר במש� שני� הטיפול הטבעי בסרט� הוכח בחלקו מדעית ומבוסס על ידע שנצבר במש� שני� הטיפול הטבעי בסרט� הוכח בחלקו מדעית ומבוסס על ידע שנצבר במש� שני� 
        ....י ועדת הבריאות של הקונגרס האמריקאיי ועדת הבריאות של הקונגרס האמריקאיי ועדת הבריאות של הקונגרס האמריקאיי ועדת הבריאות של הקונגרס האמריקאי""""וחלקו הוכר ואושר עוחלקו הוכר ואושר עוחלקו הוכר ואושר עוחלקו הוכר ואושר ע

לחולה לחולה לחולה לחולה , , , , מחלהמחלהמחלהמחלההטיפול המשלי� מתייחס להטיפול המשלי� מתייחס להטיפול המשלי� מתייחס להטיפול המשלי� מתייחס ל, , , , הטיפול הקונבנציונלי מטפל במחלההטיפול הקונבנציונלי מטפל במחלההטיפול הקונבנציונלי מטפל במחלההטיפול הקונבנציונלי מטפל במחלה
        ....ולמשפחתו בהיבטי� של טיפול בגו% ובנפש וטיפול באד� התומ� בחולהולמשפחתו בהיבטי� של טיפול בגו% ובנפש וטיפול באד� התומ� בחולהולמשפחתו בהיבטי� של טיפול בגו% ובנפש וטיפול באד� התומ� בחולהולמשפחתו בהיבטי� של טיפול בגו% ובנפש וטיפול באד� התומ� בחולה

הטיפולי� הינ� שיטות שנותנות כלי� נוספי� להתמודד ע� המחלה ובריפויה ומשפרות הטיפולי� הינ� שיטות שנותנות כלי� נוספי� להתמודד ע� המחלה ובריפויה ומשפרות הטיפולי� הינ� שיטות שנותנות כלי� נוספי� להתמודד ע� המחלה ובריפויה ומשפרות הטיפולי� הינ� שיטות שנותנות כלי� נוספי� להתמודד ע� המחלה ובריפויה ומשפרות 
        ....את איכות החיי� של החולהאת איכות החיי� של החולהאת איכות החיי� של החולהאת איכות החיי� של החולה

כשהאחת משלימה כשהאחת משלימה כשהאחת משלימה כשהאחת משלימה , , , , שתי דרכי� לטיפולשתי דרכי� לטיפולשתי דרכי� לטיפולשתי דרכי� לטיפולה� ה� ה� ה� , , , , רפואה המשלימהרפואה המשלימהרפואה המשלימהרפואה המשלימהההההרפואה הקונבנציונלית ורפואה הקונבנציונלית ורפואה הקונבנציונלית ורפואה הקונבנציונלית והההה
        ....את האחרתאת האחרתאת האחרתאת האחרת

        ....הטיפולי� המשלימי� אינ� מחליפי� את הטיפולי� הקונבנציונלי�הטיפולי� המשלימי� אינ� מחליפי� את הטיפולי� הקונבנציונלי�הטיפולי� המשלימי� אינ� מחליפי� את הטיפולי� הקונבנציונלי�הטיפולי� המשלימי� אינ� מחליפי� את הטיפולי� הקונבנציונלי�
הטיפולי� המשלימי� מותאמי� לאד� לסייע לו בהתמודדות ע� המחלה ותופעות הטיפולי� המשלימי� מותאמי� לאד� לסייע לו בהתמודדות ע� המחלה ותופעות הטיפולי� המשלימי� מותאמי� לאד� לסייע לו בהתמודדות ע� המחלה ותופעות הטיפולי� המשלימי� מותאמי� לאד� לסייע לו בהתמודדות ע� המחלה ותופעות 

        ....הלוואי של הטיפולי�הלוואי של הטיפולי�הלוואי של הטיפולי�הלוואי של הטיפולי�
        השלכות הטיפול הקונבנציונליהשלכות הטיפול הקונבנציונליהשלכות הטיפול הקונבנציונליהשלכות הטיפול הקונבנציונלי

, , , , ))))ניתוחניתוחניתוחניתוח((((כטיפול כירורגי כטיפול כירורגי כטיפול כירורגי כטיפול כירורגי , , , , בטיפול הקונבנציונלי אנו כוללי� את השיטות המקובלותבטיפול הקונבנציונלי אנו כוללי� את השיטות המקובלותבטיפול הקונבנציונלי אנו כוללי� את השיטות המקובלותבטיפול הקונבנציונלי אנו כוללי� את השיטות המקובלות
הטיפולי� מלווי� הטיפולי� מלווי� הטיפולי� מלווי� הטיפולי� מלווי� . . . . טיפול קרינתי וטיפולי� תרופתיי� למיניה�טיפול קרינתי וטיפולי� תרופתיי� למיניה�טיפול קרינתי וטיפולי� תרופתיי� למיניה�טיפול קרינתי וטיפולי� תרופתיי� למיניה�, , , , ))))כימותרפיהכימותרפיהכימותרפיהכימותרפיה((((י י י י טיפול כימטיפול כימטיפול כימטיפול כימ

        ....לעיתי� קרובות בסבל מתופעות הלוואי הגופניות והנפשיות המובאות להל�לעיתי� קרובות בסבל מתופעות הלוואי הגופניות והנפשיות המובאות להל�לעיתי� קרובות בסבל מתופעות הלוואי הגופניות והנפשיות המובאות להל�לעיתי� קרובות בסבל מתופעות הלוואי הגופניות והנפשיות המובאות להל�
משפחתיות משפחתיות משפחתיות משפחתיות , , , , השלכות אישיותהשלכות אישיותהשלכות אישיותהשלכות אישיות, , , , מצוקה פסיכולוגיתמצוקה פסיכולוגיתמצוקה פסיכולוגיתמצוקה פסיכולוגית, , , , כאו�כאו�כאו�כאו�יייידדדד, , , , חרדהחרדהחרדהחרדה: : : : נפשיותנפשיותנפשיותנפשיות •

        ....חברתיותחברתיותחברתיותחברתיות
חוסר חוסר חוסר חוסר , , , , בש ופצעי� בפהבש ופצעי� בפהבש ופצעי� בפהבש ופצעי� בפהיויויויו, , , , הקאותהקאותהקאותהקאות, , , , בחילותבחילותבחילותבחילות, , , , חולשהחולשהחולשהחולשה, , , ,  קושי בתנועה קושי בתנועה קושי בתנועה קושי בתנועה::::גופניותגופניותגופניותגופניות •

עקצו� ונמלת באיברי� עקצו� ונמלת באיברי� עקצו� ונמלת באיברי� עקצו� ונמלת באיברי� , , , , חוסר תחושהחוסר תחושהחוסר תחושהחוסר תחושה, , , , כאבי�כאבי�כאבי�כאבי�, , , , שלשולי�שלשולי�שלשולי�שלשולי�, , , , עצירותעצירותעצירותעצירות, , , , תיאבו�תיאבו�תיאבו�תיאבו�
ברמת כדוריות הד� הלבנות ברמת כדוריות הד� הלבנות ברמת כדוריות הד� הלבנות ברמת כדוריות הד� הלבנות , , , , ירידה ברמת ההמוגלובי�ירידה ברמת ההמוגלובי�ירידה ברמת ההמוגלובי�ירידה ברמת ההמוגלובי�    ....אובד� שיעראובד� שיעראובד� שיעראובד� שיער, , , , היקפיי�היקפיי�היקפיי�היקפיי�

        ....ובמרכיבי ד� נוספי�ובמרכיבי ד� נוספי�ובמרכיבי ד� נוספי�ובמרכיבי ד� נוספי�
    ).).).).בזמ� הטיפולבזמ� הטיפולבזמ� הטיפולבזמ� הטיפול((((אי הגורמות לירידה באיכות החיי� אי הגורמות לירידה באיכות החיי� אי הגורמות לירידה באיכות החיי� אי הגורמות לירידה באיכות החיי� וווולטיפול הקונבנציונלי יש תופעות לולטיפול הקונבנציונלי יש תופעות לולטיפול הקונבנציונלי יש תופעות לולטיפול הקונבנציונלי יש תופעות לו

        ....ות הינ� נפשיות וגופניותות הינ� נפשיות וגופניותות הינ� נפשיות וגופניותות הינ� נפשיות וגופניותהתופעהתופעהתופעהתופע
 נטייה גוברת והולכת לשלב בטיפול האונקולוגי חלק ניכר משיטות הרפואה  נטייה גוברת והולכת לשלב בטיפול האונקולוגי חלק ניכר משיטות הרפואה  נטייה גוברת והולכת לשלב בטיפול האונקולוגי חלק ניכר משיטות הרפואה  נטייה גוברת והולכת לשלב בטיפול האונקולוגי חלק ניכר משיטות הרפואה נהנהנהנהישישישיש, , , , כיו�כיו�כיו�כיו�

בטיפול בטיפול בטיפול בטיפול . . . . תזונתי וחיסוניתזונתי וחיסוניתזונתי וחיסוניתזונתי וחיסוני, , , ,  סוציולוגי סוציולוגי סוציולוגי סוציולוגי,,,,פסיכולוגיפסיכולוגיפסיכולוגיפסיכולוגיהההההיבט היבט היבט היבט  אשר מתייחסת בטיפול ל אשר מתייחסת בטיפול ל אשר מתייחסת בטיפול ל אשר מתייחסת בטיפול להמשלימההמשלימההמשלימההמשלימה
ועל היבטי� הקשורי� באורח חיי� בריא ועל היבטי� הקשורי� באורח חיי� בריא ועל היבטי� הקשורי� באורח חיי� בריא ועל היבטי� הקשורי� באורח חיי� בריא , , , , המונע הדגש הוא על היבטי� תזונתיי�המונע הדגש הוא על היבטי� תזונתיי�המונע הדגש הוא על היבטי� תזונתיי�המונע הדגש הוא על היבטי� תזונתיי�

        ).).).).שומ� בתזונה וכדומהשומ� בתזונה וכדומהשומ� בתזונה וכדומהשומ� בתזונה וכדומה, , , , אלכוהולאלכוהולאלכוהולאלכוהול, , , , עישו�עישו�עישו�עישו�((((
את את את את , , , , רוב שיטות הרפואה הטבעית ההוליסטית מדגישות את הקשר בי� הגו% לנפשרוב שיטות הרפואה הטבעית ההוליסטית מדגישות את הקשר בי� הגו% לנפשרוב שיטות הרפואה הטבעית ההוליסטית מדגישות את הקשר בי� הגו% לנפשרוב שיטות הרפואה הטבעית ההוליסטית מדגישות את הקשר בי� הגו% לנפש

את הצור� בהתמקדות בהיבטי� פיזיולוגיי� את הצור� בהתמקדות בהיבטי� פיזיולוגיי� את הצור� בהתמקדות בהיבטי� פיזיולוגיי� את הצור� בהתמקדות בהיבטי� פיזיולוגיי� , , , , חשיבות ההתייחסות לאד� כאל מכלולחשיבות ההתייחסות לאד� כאל מכלולחשיבות ההתייחסות לאד� כאל מכלולחשיבות ההתייחסות לאד� כאל מכלול
, , , , קבוצות תמיכהקבוצות תמיכהקבוצות תמיכהקבוצות תמיכה((((סוציולוגיי� סוציולוגיי� סוציולוגיי� סוציולוגיי� ----ובהיבטי� פסיכוובהיבטי� פסיכוובהיבטי� פסיכוובהיבטי� פסיכו) ) ) ) ̀̀̀`תמציות צמחי� וכותמציות צמחי� וכותמציות צמחי� וכותמציות צמחי� וכו, , , , דר� תזונה נכונהדר� תזונה נכונהדר� תזונה נכונהדר� תזונה נכונה((((

ואת הפוטנציאל הגלו� בטיפול ואת הפוטנציאל הגלו� בטיפול ואת הפוטנציאל הגלו� בטיפול ואת הפוטנציאל הגלו� בטיפול ) ) ) ) מעורבות ואופטימיותמעורבות ואופטימיותמעורבות ואופטימיותמעורבות ואופטימיות, , , , ות בהקניית שקט נפשיות בהקניית שקט נפשיות בהקניית שקט נפשיות בהקניית שקט נפשיהמסייעהמסייעהמסייעהמסייע
        ....משולבמשולבמשולבמשולב

זאת כדי זאת כדי זאת כדי זאת כדי , , , , כל שיטות הריפוי חוזרות ומדגישות את הצור� בחיזוק מערכת החיסו� שלנוכל שיטות הריפוי חוזרות ומדגישות את הצור� בחיזוק מערכת החיסו� שלנוכל שיטות הריפוי חוזרות ומדגישות את הצור� בחיזוק מערכת החיסו� שלנוכל שיטות הריפוי חוזרות ומדגישות את הצור� בחיזוק מערכת החיסו� שלנו
        ....להמרי� את כוחות הריפוי הטמוני� בתוכנולהמרי� את כוחות הריפוי הטמוני� בתוכנולהמרי� את כוחות הריפוי הטמוני� בתוכנולהמרי� את כוחות הריפוי הטמוני� בתוכנו

        ::::את גישות הטיפול השונות נית� לסווג על פי היבטיה�את גישות הטיפול השונות נית� לסווג על פי היבטיה�את גישות הטיפול השונות נית� לסווג על פי היבטיה�את גישות הטיפול השונות נית� לסווג על פי היבטיה�

        .... התנהגותי התנהגותי התנהגותי התנהגותי–––– סוציולוגי  סוציולוגי  סוציולוגי  סוציולוגי ––––י י י י ההיבט הפסיכולוגההיבט הפסיכולוגההיבט הפסיכולוגההיבט הפסיכולוג. . . . 1111
        ....ההיבט התזונתיההיבט התזונתיההיבט התזונתיההיבט התזונתי. . . . 2222
        ....צמחי מרפאצמחי מרפאצמחי מרפאצמחי מרפא. . . . 3333

        .... טיפול תרופתי וביולוגי טיפול תרופתי וביולוגי טיפול תרופתי וביולוגי טיפול תרופתי וביולוגי––––חיזוק המערכת החיסונית חיזוק המערכת החיסונית חיזוק המערכת החיסונית חיזוק המערכת החיסונית . . . . 4444
        ....הנחיות והדרכה לאורח חיי� בריאהנחיות והדרכה לאורח חיי� בריאהנחיות והדרכה לאורח חיי� בריאהנחיות והדרכה לאורח חיי� בריא. . . . 5555
        

        מאניה דיפרסיהמאניה דיפרסיהמאניה דיפרסיהמאניה דיפרסיה
הסיכו� העיקרי הסיכו� העיקרי הסיכו� העיקרי הסיכו� העיקרי . . . . מחלות פסיכיאטריות דורשות התייחסות מיוחדת ברפואה המשלימהמחלות פסיכיאטריות דורשות התייחסות מיוחדת ברפואה המשלימהמחלות פסיכיאטריות דורשות התייחסות מיוחדת ברפואה המשלימהמחלות פסיכיאטריות דורשות התייחסות מיוחדת ברפואה המשלימה

י העלול לסכ� את המטופל ולגרו� לו לממש את יצר י העלול לסכ� את המטופל ולגרו� לו לממש את יצר י העלול לסכ� את המטופל ולגרו� לו לממש את יצר י העלול לסכ� את המטופל ולגרו� לו לממש את יצר נובע ממניעת טיפול קונונציונלנובע ממניעת טיפול קונונציונלנובע ממניעת טיפול קונונציונלנובע ממניעת טיפול קונונציונל
סיכו� דומה קשור להפסקת התרופות עקב אופוריה מופרזת הגורמת סיכו� דומה קשור להפסקת התרופות עקב אופוריה מופרזת הגורמת סיכו� דומה קשור להפסקת התרופות עקב אופוריה מופרזת הגורמת סיכו� דומה קשור להפסקת התרופות עקב אופוריה מופרזת הגורמת . . . . ההתאבדותההתאבדותההתאבדותההתאבדות

הנזקי� עלולי� הנזקי� עלולי� הנזקי� עלולי� הנזקי� עלולי� . . . . ג� א� המטפל לא התכוו� לכ�ג� א� המטפל לא התכוו� לכ�ג� א� המטפל לא התכוו� לכ�ג� א� המטפל לא התכוו� לכ�, , , , לאמו� מופרז בצורת הטיפול והמטפללאמו� מופרז בצורת הטיפול והמטפללאמו� מופרז בצורת הטיפול והמטפללאמו� מופרז בצורת הטיפול והמטפל
        . . . . להתדרדר להתפרצות מצב פסיכוטי ולגרו� למטופל לעזוב את הטיפוללהתדרדר להתפרצות מצב פסיכוטי ולגרו� למטופל לעזוב את הטיפוללהתדרדר להתפרצות מצב פסיכוטי ולגרו� למטופל לעזוב את הטיפוללהתדרדר להתפרצות מצב פסיכוטי ולגרו� למטופל לעזוב את הטיפול
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כמו הומיאופטיה כמו הומיאופטיה כמו הומיאופטיה כמו הומיאופטיה , , , , טות טיפול אשר מתקשות לקבל שילוב ע� תרופות אחרותטות טיפול אשר מתקשות לקבל שילוב ע� תרופות אחרותטות טיפול אשר מתקשות לקבל שילוב ע� תרופות אחרותטות טיפול אשר מתקשות לקבל שילוב ע� תרופות אחרותשישישישי, , , , על כ�על כ�על כ�על כ�
ב טיפול נוס% ב טיפול נוס% ב טיפול נוס% ב טיפול נוס% בשיטות בה� אי� מניעה לשלבשיטות בה� אי� מניעה לשלבשיטות בה� אי� מניעה לשלבשיטות בה� אי� מניעה לשל. . . . מהוות התווית נגד יחסיתמהוות התווית נגד יחסיתמהוות התווית נגד יחסיתמהוות התווית נגד יחסית, , , , קלאסית למשלקלאסית למשלקלאסית למשלקלאסית למשל

        ....חשוב לעבוד בשיתו% הפסיכיאטר או הפסיכולוג המטפלחשוב לעבוד בשיתו% הפסיכיאטר או הפסיכולוג המטפלחשוב לעבוד בשיתו% הפסיכיאטר או הפסיכולוג המטפלחשוב לעבוד בשיתו% הפסיכיאטר או הפסיכולוג המטפל, , , , ציונליציונליציונליציונליבנבנבנבנעל פני הטיפול הקונעל פני הטיפול הקונעל פני הטיפול הקונעל פני הטיפול הקונ
והוא מקי% תחומי� רבי� תו� והוא מקי% תחומי� רבי� תו� והוא מקי% תחומי� רבי� תו� והוא מקי% תחומי� רבי� תו� , , , , ייייהטיפול האלטרנטיבי למצבי דיכאו� הוא רב תחומהטיפול האלטרנטיבי למצבי דיכאו� הוא רב תחומהטיפול האלטרנטיבי למצבי דיכאו� הוא רב תחומהטיפול האלטרנטיבי למצבי דיכאו� הוא רב תחומ

, , , , טכניקות מגע והרפיהטכניקות מגע והרפיהטכניקות מגע והרפיהטכניקות מגע והרפיה, , , , צמחי מרפאצמחי מרפאצמחי מרפאצמחי מרפא, , , , ויטמיני�ויטמיני�ויטמיני�ויטמיני�, , , ,  תזונה תזונה תזונה תזונה----שילוב הדוק בי� גו% ונפששילוב הדוק בי� גו% ונפששילוב הדוק בי� גו% ונפששילוב הדוק בי� גו% ונפש
        . . . . ושיחה בינאישיתושיחה בינאישיתושיחה בינאישיתושיחה בינאישיתדמיו� מודר� דמיו� מודר� דמיו� מודר� דמיו� מודר� , , , , מוסיקהמוסיקהמוסיקהמוסיקה, , , , מודעותמודעותמודעותמודעות
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        lymphatic psoric: : : : וציהוציהוציהוציהקונסטיטקונסטיטקונסטיטקונסטיט
כמות גדולה של פיגמנטציה הממוקדת מטבעת הספיגה כמות גדולה של פיגמנטציה הממוקדת מטבעת הספיגה כמות גדולה של פיגמנטציה הממוקדת מטבעת הספיגה כמות גדולה של פיגמנטציה הממוקדת מטבעת הספיגה קונסטיטוציה זו מתאפיינת בקונסטיטוציה זו מתאפיינת בקונסטיטוציה זו מתאפיינת בקונסטיטוציה זו מתאפיינת ב

        ....עד לקו העטרהעד לקו העטרהעד לקו העטרהעד לקו העטרה
כיס מרה כיס מרה כיס מרה כיס מרה , , , , כבדכבדכבדכבד: : : : בעיקרבעיקרבעיקרבעיקר((((מצביעה על בעיות שונות במערכת העיכול ובאיברי� אחרי� מצביעה על בעיות שונות במערכת העיכול ובאיברי� אחרי� מצביעה על בעיות שונות במערכת העיכול ובאיברי� אחרי� מצביעה על בעיות שונות במערכת העיכול ובאיברי� אחרי� 

        ).).).).ולבלבולבלבולבלבולבלב
        ....פעילי�פעילי�פעילי�פעילי�, , , , אנשי� השייכי� לקונסטיטוציה זו חייבי� להיות בתנועה מתמדתאנשי� השייכי� לקונסטיטוציה זו חייבי� להיות בתנועה מתמדתאנשי� השייכי� לקונסטיטוציה זו חייבי� להיות בתנועה מתמדתאנשי� השייכי� לקונסטיטוציה זו חייבי� להיות בתנועה מתמדת

        ::::תולוגיות האופייניות לקונסטיטוציה זותולוגיות האופייניות לקונסטיטוציה זותולוגיות האופייניות לקונסטיטוציה זותולוגיות האופייניות לקונסטיטוציה זופפפפ
נפיחות נפיחות נפיחות נפיחות , , , , בעיות במערכת המי�בעיות במערכת המי�בעיות במערכת המי�בעיות במערכת המי�, , , ,  מערכת חיסו� ירודה ע� נטייה לאלרגיות מערכת חיסו� ירודה ע� נטייה לאלרגיות מערכת חיסו� ירודה ע� נטייה לאלרגיות מערכת חיסו� ירודה ע� נטייה לאלרגיות,,,,עוד% פסולתעוד% פסולתעוד% פסולתעוד% פסולת
עצירות ונטייה עצירות ונטייה עצירות ונטייה עצירות ונטייה , , , , הזעות לילההזעות לילההזעות לילההזעות לילה, , , , חוסר שינהחוסר שינהחוסר שינהחוסר שינה, , , , נטייה לגידולי�נטייה לגידולי�נטייה לגידולי�נטייה לגידולי�, , , , נטייה להיפונטייה להיפונטייה להיפונטייה להיפו, , , , וגודש לימפתיוגודש לימפתיוגודש לימפתיוגודש לימפתי

        ....למצב תת דכאוני וחוסר תקווהלמצב תת דכאוני וחוסר תקווהלמצב תת דכאוני וחוסר תקווהלמצב תת דכאוני וחוסר תקווה
        : : : : סימני� בסקלרהסימני� בסקלרהסימני� בסקלרהסימני� בסקלרה

        ....חולשה בזרימת כלי הד�חולשה בזרימת כלי הד�חולשה בזרימת כלי הד�חולשה בזרימת כלי הד�
        ....אי ספיקה או בעיה בסינו� כלייתיאי ספיקה או בעיה בסינו� כלייתיאי ספיקה או בעיה בסינו� כלייתיאי ספיקה או בעיה בסינו� כלייתי: : : : בעיות בכליותבעיות בכליותבעיות בכליותבעיות בכליות

        ::::אישו�אישו�אישו�אישו�
        ....חולשה של המערכת הפארא סימפטטיתחולשה של המערכת הפארא סימפטטיתחולשה של המערכת הפארא סימפטטיתחולשה של המערכת הפארא סימפטטיתמעיד על מעיד על מעיד על מעיד על , , , , גדולגדולגדולגדול

        ....עומס רגשיעומס רגשיעומס רגשיעומס רגשי
        ::::קו עטרהקו עטרהקו עטרהקו עטרה

        .... מערכת סימפטטית בחוסר מערכת סימפטטית בחוסר מערכת סימפטטית בחוסר מערכת סימפטטית בחוסר––––קרוב לאישו� קרוב לאישו� קרוב לאישו� קרוב לאישו� , , , , צרצרצרצר
אנרגיה נמוכה וכוח אנרגיה נמוכה וכוח אנרגיה נמוכה וכוח אנרגיה נמוכה וכוח , , , , חוסר יצירתיותחוסר יצירתיותחוסר יצירתיותחוסר יצירתיות, , , , חוסר מוטיביציהחוסר מוטיביציהחוסר מוטיביציהחוסר מוטיביציה, , , , אפטיותאפטיותאפטיותאפטיות, , , , יאושיאושיאושיאוש, , , , נטייה לדיכאו�נטייה לדיכאו�נטייה לדיכאו�נטייה לדיכאו�

        ....ריפוי חלשריפוי חלשריפוי חלשריפוי חלש
        ....גבל מבחינת מערכת העיכולגבל מבחינת מערכת העיכולגבל מבחינת מערכת העיכולגבל מבחינת מערכת העיכולאד� מואד� מואד� מואד� מו

        ....זוית פוקס חדהזוית פוקס חדהזוית פוקס חדהזוית פוקס חדה
חולשה של המערכת הסימפטטית ועוד% של הפארא חולשה של המערכת הסימפטטית ועוד% של הפארא חולשה של המערכת הסימפטטית ועוד% של הפארא חולשה של המערכת הסימפטטית ועוד% של הפארא : : : : קו העטרה נכנס לכיוו� האישו�קו העטרה נכנס לכיוו� האישו�קו העטרה נכנס לכיוו� האישו�קו העטרה נכנס לכיוו� האישו�
        מפשעות מפשעות מפשעות מפשעות , , , , כ% רגלכ% רגלכ% רגלכ% רגל, , , , יר�יר�יר�יר�, , , , בר�בר�בר�בר�, , , , תתתתסימפונוסימפונוסימפונוסימפונו, , , , סקפולהסקפולהסקפולהסקפולה, , , , ושטושטושטושט: : : : סימפטטית באיברי� הבאי�סימפטטית באיברי� הבאי�סימפטטית באיברי� הבאי�סימפטטית באיברי� הבאי�

        : : : : צבעצבעצבעצבע
        עוד% היסטמי� עוד% היסטמי� עוד% היסטמי� עוד% היסטמי� , , , , לב�לב�לב�לב�
        ....הצטברות רעלי� בגו%הצטברות רעלי� בגו%הצטברות רעלי� בגו%הצטברות רעלי� בגו%: : : : חו� כתו�חו� כתו�חו� כתו�חו� כתו�++++

        ::::טבעת ספיגהטבעת ספיגהטבעת ספיגהטבעת ספיגה
 מתקשר לדיאטזה  מתקשר לדיאטזה  מתקשר לדיאטזה  מתקשר לדיאטזה ....חלקית לעיתי� עבה לעיתי� דקה ולעיתי� לא קיימתחלקית לעיתי� עבה לעיתי� דקה ולעיתי� לא קיימתחלקית לעיתי� עבה לעיתי� דקה ולעיתי� לא קיימתחלקית לעיתי� עבה לעיתי� דקה ולעיתי� לא קיימת, , , , וטרופיהוטרופיהוטרופיהוטרופיהאוליגאוליגאוליגאוליג

        )))) ראה בהמש� ראה בהמש� ראה בהמש� ראה בהמש�3333נטייה מסוג נטייה מסוג נטייה מסוג נטייה מסוג  ( ( ( (3333מספר מספר מספר מספר 
        ....אובססיות ובעיות פסיכוסומאטיותאובססיות ובעיות פסיכוסומאטיותאובססיות ובעיות פסיכוסומאטיותאובססיות ובעיות פסיכוסומאטיות, , , , סובל מהפרעות נפשיותסובל מהפרעות נפשיותסובל מהפרעות נפשיותסובל מהפרעות נפשיות, , , , אד� עצבניאד� עצבניאד� עצבניאד� עצבני: : : : צבע צהובצבע צהובצבע צהובצבע צהוב

        .... מעיד על בעיה נפשית מעיד על בעיה נפשית מעיד על בעיה נפשית מעיד על בעיה נפשית----השיני� פונות כלפי פני�השיני� פונות כלפי פני�השיני� פונות כלפי פני�השיני� פונות כלפי פני�
        : : : : טבעת קיבהטבעת קיבהטבעת קיבהטבעת קיבה

        ....תי בקיבהתי בקיבהתי בקיבהתי בקיבה מעיד על מצב דלק מעיד על מצב דלק מעיד על מצב דלק מעיד על מצב דלק----אדמד�אדמד�אדמד�אדמד�צבע צבע צבע צבע 
        ::::טבעת כולסטרולטבעת כולסטרולטבעת כולסטרולטבעת כולסטרול

        ....ערכי כולסטרולערכי כולסטרולערכי כולסטרולערכי כולסטרול––––    220220220220----200200200200צבע אפור בהיר צבע אפור בהיר צבע אפור בהיר צבע אפור בהיר 
        ::::טבעת אנמיהטבעת אנמיהטבעת אנמיהטבעת אנמיה

         . . . .B12    ----מחסור במחסור במחסור במחסור ב, , , , סגלגלסגלגלסגלגלסגלגל: : : : צבעצבעצבעצבע
        ....שכמות וושטשכמות וושטשכמות וושטשכמות וושט, , , , חוסר אספקת חמצ� לגבחוסר אספקת חמצ� לגבחוסר אספקת חמצ� לגבחוסר אספקת חמצ� לגב

        ::::טבעות מתחטבעות מתחטבעות מתחטבעות מתח
        ....היפראקטיבייותהיפראקטיבייותהיפראקטיבייותהיפראקטיבייות, , , , מתח קושי להרד�מתח קושי להרד�מתח קושי להרד�מתח קושי להרד�, , , , לח�לח�לח�לח�, , , ,  סטרס סטרס סטרס סטרס מעיד על מעיד על מעיד על מעיד עלבאזור המוחבאזור המוחבאזור המוחבאזור המוחקיימות קיימות קיימות קיימות 

        
        ))))חוסר טונוסחוסר טונוסחוסר טונוסחוסר טונוס ( ( ( ( דיסטוניק דיסטוניק דיסטוניק דיסטוניק----3333דיאטזה מספר דיאטזה מספר דיאטזה מספר דיאטזה מספר 

        .... המייצג את הלב והמעי הדק המייצג את הלב והמעי הדק המייצג את הלב והמעי הדק המייצג את הלב והמעי הדקאלמנט אשאלמנט אשאלמנט אשאלמנט אשת לת לת לת לשייכשייכשייכשייכ
         . . . .50505050----40404040מאפיינת גילאי מאפיינת גילאי מאפיינת גילאי מאפיינת גילאי 

        ....ובעיות פסיכוסומאטיותובעיות פסיכוסומאטיותובעיות פסיכוסומאטיותובעיות פסיכוסומאטיות) ) ) ) סרט� שדסרט� שדסרט� שדסרט� שד((((מערכת אנדוקרינית מערכת אנדוקרינית מערכת אנדוקרינית מערכת אנדוקרינית , , , , קשורה למערכת הד�קשורה למערכת הד�קשורה למערכת הד�קשורה למערכת הד�
בעיות בעיות בעיות בעיות , , , , חרדות נדודי שינהחרדות נדודי שינהחרדות נדודי שינהחרדות נדודי שינה, , , , לח�לח�לח�לח�, , , , עצבי�עצבי�עצבי�עצבי�, , , , שכחהשכחהשכחהשכחה, , , , בעיות זיכרו�בעיות זיכרו�בעיות זיכרו�בעיות זיכרו�: : : : חלק מההסימני� הפיזיי�חלק מההסימני� הפיזיי�חלק מההסימני� הפיזיי�חלק מההסימני� הפיזיי�

        ....בצקותבצקותבצקותבצקות, , , , גלי חו�גלי חו�גלי חו�גלי חו�::::בגיל המעברבגיל המעברבגיל המעברבגיל המעבר
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חרדה התעוררות לעיתי� קרובות בלילה בגלל חרדה התעוררות לעיתי� קרובות בלילה בגלל חרדה התעוררות לעיתי� קרובות בלילה בגלל חרדה התעוררות לעיתי� קרובות בלילה בגלל , , , , סטריהסטריהסטריהסטריההיהיהיהי: : : : חלק מהסימני� הנפשיי�חלק מהסימני� הנפשיי�חלק מהסימני� הנפשיי�חלק מהסימני� הנפשיי�
        ....נטייה לעייפותנטייה לעייפותנטייה לעייפותנטייה לעייפות, , , , מחשבות טורדניותמחשבות טורדניותמחשבות טורדניותמחשבות טורדניות

        ::::רדיא� סולריס מיינוררדיא� סולריס מיינוררדיא� סולריס מיינוררדיא� סולריס מיינור
        ....פרזיטי�פרזיטי�פרזיטי�פרזיטי�, , , , תולעי�תולעי�תולעי�תולעי�, , , , נטייה לפטריותנטייה לפטריותנטייה לפטריותנטייה לפטריות

        ....ירידה בתמיכה עצבית במעיי�ירידה בתמיכה עצבית במעיי�ירידה בתמיכה עצבית במעיי�ירידה בתמיכה עצבית במעיי�, , , , מערכת פארא סימפטטית בחוסרמערכת פארא סימפטטית בחוסרמערכת פארא סימפטטית בחוסרמערכת פארא סימפטטית בחוסר
        ::::ורורורור''''רדיא� סולריס מייגרדיא� סולריס מייגרדיא� סולריס מייגרדיא� סולריס מייג

        ....כאבי ראש עוד% מחשבותכאבי ראש עוד% מחשבותכאבי ראש עוד% מחשבותכאבי ראש עוד% מחשבות, , , , סחרחורותסחרחורותסחרחורותסחרחורות, , , , לכיוו� המוחלכיוו� המוחלכיוו� המוחלכיוו� המוח
        

        ....בט� עליונהבט� עליונהבט� עליונהבט� עליונה, , , , סרעפתסרעפתסרעפתסרעפת, , , , טחולטחולטחולטחול, , , , MAMMARY GLAND, , , , יה בהיפופיזהיה בהיפופיזהיה בהיפופיזהיה בהיפופיזהבעיבעיבעיבעי
        במעי הדקבמעי הדקבמעי הדקבמעי הדק, , , , ריאות או סימפונותריאות או סימפונותריאות או סימפונותריאות או סימפונות: : : : כת� חו� בכת� חו� בכת� חו� בכת� חו� ב

        הצטברות חומצה פירובית בזיגמואיד ובקיבההצטברות חומצה פירובית בזיגמואיד ובקיבההצטברות חומצה פירובית בזיגמואיד ובקיבההצטברות חומצה פירובית בזיגמואיד ובקיבה
        ....נקודה שחורה בסולר פלקסוסנקודה שחורה בסולר פלקסוסנקודה שחורה בסולר פלקסוסנקודה שחורה בסולר פלקסוס

        
        ::::אזורי� הבאי�אזורי� הבאי�אזורי� הבאי�אזורי� הבאי�חישורי� בחישורי� בחישורי� בחישורי� ב

Temple forhead, mental ability, ego pressure, sense erea, 

sensory 
חולשה במערכת הסימפטטית הפוגעת ביכולות ובתפקודיי� המוחיי� במקרה חולשה במערכת הסימפטטית הפוגעת ביכולות ובתפקודיי� המוחיי� במקרה חולשה במערכת הסימפטטית הפוגעת ביכולות ובתפקודיי� המוחיי� במקרה חולשה במערכת הסימפטטית הפוגעת ביכולות ובתפקודיי� המוחיי� במקרה מעיד על מעיד על מעיד על מעיד על 

 ).).).).פוגעת באות� איברי� אליה� מגיע החישורפוגעת באות� איברי� אליה� מגיע החישורפוגעת באות� איברי� אליה� מגיע החישורפוגעת באות� איברי� אליה� מגיע החישור. (. (. (. (הזההזההזההזה
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        עי� ימי�עי� ימי�עי� ימי�עי� ימי�                                                                                                        
        
        
        
        
        

                                                                                                                ����
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        ::::אישו�אישו�אישו�אישו�
        ::::בתו� האישו�בתו� האישו�בתו� האישו�בתו� האישו�

        .... מחלה נפשית מאניה דיפרסייה מחלה נפשית מאניה דיפרסייה מחלה נפשית מאניה דיפרסייה מחלה נפשית מאניה דיפרסייה––––חוט הזהב חוט הזהב חוט הזהב חוט הזהב 
        ....נקודות הורמונליותנקודות הורמונליותנקודות הורמונליותנקודות הורמונליות

        .... מעיד ג� על בעיה נפשית מעיד ג� על בעיה נפשית מעיד ג� על בעיה נפשית מעיד ג� על בעיה נפשית––––הפונות פנימה לתו� האישו� הפונות פנימה לתו� האישו� הפונות פנימה לתו� האישו� הפונות פנימה לתו� האישו� רדיא� סולריס מינור רדיא� סולריס מינור רדיא� סולריס מינור רדיא� סולריס מינור 
        

        ::::מהראייה הסיניתמהראייה הסיניתמהראייה הסיניתמהראייה הסינית
        
        

                                                                                                                                                
        טחולטחולטחולטחול                

        
        

                                                        
        כבדכבדכבדכבד------------>>    <>>    <>>    <>>    <--------------------------------------------כליותכליותכליותכליות        

        לבלבלבלב        >>>>--------����                        לבלבלבלב                        
                                                                                

        
                ריאותריאותריאותריאות

                                                                
        
        
        
        
        
        

 THE"""", , , ,  הגלגלי� הגלגלי� הגלגלי� הגלגלי�5555 בעי� הנקראי�  בעי� הנקראי�  בעי� הנקראי�  בעי� הנקראי�  החלקי� החלקי� החלקי� החלקי�5555קיי� קשר בי� האיברי� הפנימיי� לבי� קיי� קשר בי� האיברי� הפנימיי� לבי� קיי� קשר בי� האיברי� הפנימיי� לבי� קיי� קשר בי� האיברי� הפנימיי� לבי� 

FIVE WHEELS " " " "        

 the wheel of water    ––––האישו� מייצג את הכליות האישו� מייצג את הכליות האישו� מייצג את הכליות האישו� מייצג את הכליות 

 the wheel of wind    ––––איריס העי� מייצגת את הכבד איריס העי� מייצגת את הכבד איריס העי� מייצגת את הכבד איריס העי� מייצגת את הכבד 

        the wheel of water    ––––לוב� העי� מייצג את הריאות לוב� העי� מייצג את הריאות לוב� העי� מייצג את הריאות לוב� העי� מייצג את הריאות 

 the wheel of flesh    ––––העפעפיי� מייצגי� את הטחול העפעפיי� מייצגי� את הטחול העפעפיי� מייצגי� את הטחול העפעפיי� מייצגי� את הטחול 

            the wheel of blood    ––––     זוויות העי� מייצגות את הלב זוויות העי� מייצגות את הלב זוויות העי� מייצגות את הלב זוויות העי� מייצגות את הלב2222
        

דרכה ה� נכנסי� אל המוח דרכה ה� נכנסי� אל המוח דרכה ה� נכנסי� אל המוח דרכה ה� נכנסי� אל המוח , , , , כל המרידיאני� מגיעי� לעי� המהווה שלוחה למוחכל המרידיאני� מגיעי� לעי� המהווה שלוחה למוחכל המרידיאני� מגיעי� לעי� המהווה שלוחה למוחכל המרידיאני� מגיעי� לעי� המהווה שלוחה למוח
        ....ויוצאי� דר� העור%ויוצאי� דר� העור%ויוצאי� דר� העור%ויוצאי� דר� העור%

        ....העיניי� ה� השלוחות של הלב המאכס� את הנפשהעיניי� ה� השלוחות של הלב המאכס� את הנפשהעיניי� ה� השלוחות של הלב המאכס� את הנפשהעיניי� ה� השלוחות של הלב המאכס� את הנפש
        ....הנפש והרוח באי� לידי ביטוי בעיניי�הנפש והרוח באי� לידי ביטוי בעיניי�הנפש והרוח באי� לידי ביטוי בעיניי�הנפש והרוח באי� לידי ביטוי בעיניי�, , , , כל האיברי� בגו%כל האיברי� בגו%כל האיברי� בגו%כל האיברי� בגו%

        
        ::::צבעי� פתולוגיי� בסקלרהצבעי� פתולוגיי� בסקלרהצבעי� פתולוגיי� בסקלרהצבעי� פתולוגיי� בסקלרה

        ....יות של הלביות של הלביות של הלביות של הלב מתייחס לפתולוג מתייחס לפתולוג מתייחס לפתולוג מתייחס לפתולוג––––צבע אדו� צבע אדו� צבע אדו� צבע אדו� 

        .... מתייחס לפתולוגיות של הריאות מתייחס לפתולוגיות של הריאות מתייחס לפתולוגיות של הריאות מתייחס לפתולוגיות של הריאות––––צבע לב� צבע לב� צבע לב� צבע לב� 

        .... מתייחס לפתולוגיות של הכבד מתייחס לפתולוגיות של הכבד מתייחס לפתולוגיות של הכבד מתייחס לפתולוגיות של הכבד––––צבע ירוק צבע ירוק צבע ירוק צבע ירוק 

        .... מתייחס לפתולוגיות של הטחול מתייחס לפתולוגיות של הטחול מתייחס לפתולוגיות של הטחול מתייחס לפתולוגיות של הטחול––––צבע צהוב צבע צהוב צבע צהוב צבע צהוב 
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        .... מתייחס לפתולוגיות של הכליות מתייחס לפתולוגיות של הכליות מתייחס לפתולוגיות של הכליות מתייחס לפתולוגיות של הכליות––––צבע שחור צבע שחור צבע שחור צבע שחור 
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        סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�
בעבודה זו ניסיתי לשלב ולקשר בי� הגישה הנטורופתית והאבחו� האירידיולוגי לבי� בעבודה זו ניסיתי לשלב ולקשר בי� הגישה הנטורופתית והאבחו� האירידיולוגי לבי� בעבודה זו ניסיתי לשלב ולקשר בי� הגישה הנטורופתית והאבחו� האירידיולוגי לבי� בעבודה זו ניסיתי לשלב ולקשר בי� הגישה הנטורופתית והאבחו� האירידיולוגי לבי� 

        ....י הרפואה הסיניתי הרפואה הסיניתי הרפואה הסיניתי הרפואה הסינית""""ו� והטיפול באמצעות חמשת האלמנטי� עפו� והטיפול באמצעות חמשת האלמנטי� עפו� והטיפול באמצעות חמשת האלמנטי� עפו� והטיפול באמצעות חמשת האלמנטי� עפהאבחהאבחהאבחהאבח
ומהווה תנאי מקדי� לתחילתו של כל טיפול ומהווה תנאי מקדי� לתחילתו של כל טיפול ומהווה תנאי מקדי� לתחילתו של כל טיפול ומהווה תנאי מקדי� לתחילתו של כל טיפול , , , , האבחו� הוא בעל חשיבות עליונההאבחו� הוא בעל חשיבות עליונההאבחו� הוא בעל חשיבות עליונההאבחו� הוא בעל חשיבות עליונהמכיוו� שמכיוו� שמכיוו� שמכיוו� ש
 ניסיתי לקשר בי� האבחו� האירידיולוגי לאבחו� בחמשת האלמנטי� ולראות א�  ניסיתי לקשר בי� האבחו� האירידיולוגי לאבחו� בחמשת האלמנטי� ולראות א�  ניסיתי לקשר בי� האבחו� האירידיולוגי לאבחו� בחמשת האלמנטי� ולראות א�  ניסיתי לקשר בי� האבחו� האירידיולוגי לאבחו� בחמשת האלמנטי� ולראות א� מקצועימקצועימקצועימקצועי

ת ולסימפטומי� מה� ת ולסימפטומי� מה� ת ולסימפטומי� מה� ת ולסימפטומי� מה� הניתוח והמסקנות שהגעתי אליה� זהי� ומתאימי� לפתולוגיוהניתוח והמסקנות שהגעתי אליה� זהי� ומתאימי� לפתולוגיוהניתוח והמסקנות שהגעתי אליה� זהי� ומתאימי� לפתולוגיוהניתוח והמסקנות שהגעתי אליה� זהי� ומתאימי� לפתולוגיו
        ....סובלת המטופלתסובלת המטופלתסובלת המטופלתסובלת המטופלת

בשני המקרי� אנו רואי� כי קיי� קשר הדוק ביותר בי� גו% לנפש אשר היחסי� בשני המקרי� אנו רואי� כי קיי� קשר הדוק ביותר בי� גו% לנפש אשר היחסי� בשני המקרי� אנו רואי� כי קיי� קשר הדוק ביותר בי� גו% לנפש אשר היחסי� בשני המקרי� אנו רואי� כי קיי� קשר הדוק ביותר בי� גו% לנפש אשר היחסי� 
        ....ביניה� משפיעי� מאוד אחד על השני וכי בטיפול לא נית� לעשות הפרדהביניה� משפיעי� מאוד אחד על השני וכי בטיפול לא נית� לעשות הפרדהביניה� משפיעי� מאוד אחד על השני וכי בטיפול לא נית� לעשות הפרדהביניה� משפיעי� מאוד אחד על השני וכי בטיפול לא נית� לעשות הפרדה

        ....מצב נפשי היה טריגר לבעיות פיזיות ובעיות פיזיות השפיעו מאוד על המצב הנפשימצב נפשי היה טריגר לבעיות פיזיות ובעיות פיזיות השפיעו מאוד על המצב הנפשימצב נפשי היה טריגר לבעיות פיזיות ובעיות פיזיות השפיעו מאוד על המצב הנפשימצב נפשי היה טריגר לבעיות פיזיות ובעיות פיזיות השפיעו מאוד על המצב הנפשי
ר באחד המפגשי� הטיפוליי� ביקשתי מהמטופלת שתל� לבצע ר באחד המפגשי� הטיפוליי� ביקשתי מהמטופלת שתל� לבצע ר באחד המפגשי� הטיפוליי� ביקשתי מהמטופלת שתל� לבצע ר באחד המפגשי� הטיפוליי� ביקשתי מהמטופלת שתל� לבצע כאשכאשכאשכאש, , , , לצור� המחשהלצור� המחשהלצור� המחשהלצור� המחשה

בדיקת קולונוסקופיה בשל ממצאי� אי אלו ואחרי� ובשל הקשר של סרט� השד בדיקת קולונוסקופיה בשל ממצאי� אי אלו ואחרי� ובשל הקשר של סרט� השד בדיקת קולונוסקופיה בשל ממצאי� אי אלו ואחרי� ובשל הקשר של סרט� השד בדיקת קולונוסקופיה בשל ממצאי� אי אלו ואחרי� ובשל הקשר של סרט� השד 
המטופלת נכנסה ישר לחרדות ומצב רוחה השתנה מייד למצב רוח המטופלת נכנסה ישר לחרדות ומצב רוחה השתנה מייד למצב רוח המטופלת נכנסה ישר לחרדות ומצב רוחה השתנה מייד למצב רוח המטופלת נכנסה ישר לחרדות ומצב רוחה השתנה מייד למצב רוח , , , , לסרט� המעי הגסלסרט� המעי הגסלסרט� המעי הגסלסרט� המעי הגס

היפו היפו היפו היפו ((((לעומת זאת באחת הפעמי� כאשר היא הייתה במצב רוח מרומ� לעומת זאת באחת הפעמי� כאשר היא הייתה במצב רוח מרומ� לעומת זאת באחת הפעמי� כאשר היא הייתה במצב רוח מרומ� לעומת זאת באחת הפעמי� כאשר היא הייתה במצב רוח מרומ� . . . . דיכאונידיכאונידיכאונידיכאוני
        ....נעלמו כל הכאבי� והסימפטומי� הפיזיי� המלווי� אותה בדר� כללנעלמו כל הכאבי� והסימפטומי� הפיזיי� המלווי� אותה בדר� כללנעלמו כל הכאבי� והסימפטומי� הפיזיי� המלווי� אותה בדר� כללנעלמו כל הכאבי� והסימפטומי� הפיזיי� המלווי� אותה בדר� כלל) ) ) ) אניהאניהאניהאניהממממ

ג� לאור� השני� אנו רואי� כי משברי� נפשיי� וטראומות הובילו לבעיות פיזיולוגיות ג� לאור� השני� אנו רואי� כי משברי� נפשיי� וטראומות הובילו לבעיות פיזיולוגיות ג� לאור� השני� אנו רואי� כי משברי� נפשיי� וטראומות הובילו לבעיות פיזיולוגיות ג� לאור� השני� אנו רואי� כי משברי� נפשיי� וטראומות הובילו לבעיות פיזיולוגיות 
        ....והבעיות הפיזיולוגיות השפיעו על הנפש והרוחוהבעיות הפיזיולוגיות השפיעו על הנפש והרוחוהבעיות הפיזיולוגיות השפיעו על הנפש והרוחוהבעיות הפיזיולוגיות השפיעו על הנפש והרוח

    באבחו� ובתשאול הנטורופתי שנעשה במסגרת הקליניקה וה� באבחו� שעשיתי במקבילבאבחו� ובתשאול הנטורופתי שנעשה במסגרת הקליניקה וה� באבחו� שעשיתי במקבילבאבחו� ובתשאול הנטורופתי שנעשה במסגרת הקליניקה וה� באבחו� שעשיתי במקבילבאבחו� ובתשאול הנטורופתי שנעשה במסגרת הקליניקה וה� באבחו� שעשיתי במקביל
        ....הגעתי לאות� מסקנותהגעתי לאות� מסקנותהגעתי לאות� מסקנותהגעתי לאות� מסקנות, , , , על פי חמשת האלמנטי�על פי חמשת האלמנטי�על פי חמשת האלמנטי�על פי חמשת האלמנטי�

        . . . . הינו מכלול של גו% ונפש אשר פועלי� בהרמוניההינו מכלול של גו% ונפש אשר פועלי� בהרמוניההינו מכלול של גו% ונפש אשר פועלי� בהרמוניההינו מכלול של גו% ונפש אשר פועלי� בהרמוניה, , , , האד�האד�האד�האד�
ההנחה המונחת בבסיסה של הפילוסופיה הסינית היא שהכוחות המושלי� במחזורי ההנחה המונחת בבסיסה של הפילוסופיה הסינית היא שהכוחות המושלי� במחזורי ההנחה המונחת בבסיסה של הפילוסופיה הסינית היא שהכוחות המושלי� במחזורי ההנחה המונחת בבסיסה של הפילוסופיה הסינית היא שהכוחות המושלי� במחזורי 

הדפוסי� בטבע הדפוסי� בטבע הדפוסי� בטבע הדפוסי� בטבע . . . . השינוי המתרחשי� בעול� החיצוני משוכפלי� במסגרת גופנו והכרתנוהשינוי המתרחשי� בעול� החיצוני משוכפלי� במסגרת גופנו והכרתנוהשינוי המתרחשי� בעול� החיצוני משוכפלי� במסגרת גופנו והכרתנוהשינוי המתרחשי� בעול� החיצוני משוכפלי� במסגרת גופנו והכרתנו
רגו� החל ממחזור הצמחי� ועד התנהגות� של איברנו רגו� החל ממחזור הצמחי� ועד התנהגות� של איברנו רגו� החל ממחזור הצמחי� ועד התנהגות� של איברנו רגו� החל ממחזור הצמחי� ועד התנהגות� של איברנו מסוכמי� בכל רמה של אמסוכמי� בכל רמה של אמסוכמי� בכל רמה של אמסוכמי� בכל רמה של א

        ....בני אד�בני אד�בני אד�בני אד�////חיותחיותחיותחיות////צמחי�צמחי�צמחי�צמחי�----הטבע משתק% בכל אחד מחלקיוהטבע משתק% בכל אחד מחלקיוהטבע משתק% בכל אחד מחלקיוהטבע משתק% בכל אחד מחלקיו----הארגו� של השל�הארגו� של השל�הארגו� של השל�הארגו� של השל�. . . . הפנימיי�הפנימיי�הפנימיי�הפנימיי�
התרבות התרבות התרבות התרבות , , , , דפוסי� של התפשטות והתכווצותדפוסי� של התפשטות והתכווצותדפוסי� של התפשטות והתכווצותדפוסי� של התפשטות והתכווצות, , , , מסמני� שלבי� של שינוימסמני� שלבי� של שינוימסמני� שלבי� של שינוימסמני� שלבי� של שינוי, , , , חמשת הפאזותחמשת הפאזותחמשת הפאזותחמשת הפאזות

השפעה תמציתית המעצבת השפעה תמציתית המעצבת השפעה תמציתית המעצבת השפעה תמציתית המעצבת , , , , אזה יש לה אנרגיה מהותית עיקריתאזה יש לה אנרגיה מהותית עיקריתאזה יש לה אנרגיה מהותית עיקריתאזה יש לה אנרגיה מהותית עיקריתכל פכל פכל פכל פ. . . . וקמילהוקמילהוקמילהוקמילה
כפי שחמשת הפאזות מתארות שינוי צורה של מחזור חיי� ה� ג� מתארות כפי שחמשת הפאזות מתארות שינוי צורה של מחזור חיי� ה� ג� מתארות כפי שחמשת הפאזות מתארות שינוי צורה של מחזור חיי� ה� ג� מתארות כפי שחמשת הפאזות מתארות שינוי צורה של מחזור חיי� ה� ג� מתארות . . . . רועי�רועי�רועי�רועי�איאיאיאי

        . . . . את התהלי� של הקיו� היומיומיאת התהלי� של הקיו� היומיומיאת התהלי� של הקיו� היומיומיאת התהלי� של הקיו� היומיומי
מזינות ותומכות אחת מזינות ותומכות אחת מזינות ותומכות אחת מזינות ותומכות אחת , , , , יוצרות זו את זויוצרות זו את זויוצרות זו את זויוצרות זו את זו, , , , ה� פועלות הדדית בהתא� לדפוסי יצירה וריסו�ה� פועלות הדדית בהתא� לדפוסי יצירה וריסו�ה� פועלות הדדית בהתא� לדפוסי יצירה וריסו�ה� פועלות הדדית בהתא� לדפוסי יצירה וריסו�

        ....במצבי� של חוסר איזו� מתפתחי� דפוסי� של מחלהבמצבי� של חוסר איזו� מתפתחי� דפוסי� של מחלהבמצבי� של חוסר איזו� מתפתחי� דפוסי� של מחלהבמצבי� של חוסר איזו� מתפתחי� דפוסי� של מחלה. . . . בשנייהבשנייהבשנייהבשנייה
זהו כלי זהו כלי זהו כלי זהו כלי . . . .  תוכנית להבנה עצמית מפורטת וכוללת תוכנית להבנה עצמית מפורטת וכוללת תוכנית להבנה עצמית מפורטת וכוללת תוכנית להבנה עצמית מפורטת וכוללתתיאורית חמשת הפאזות מציעהתיאורית חמשת הפאזות מציעהתיאורית חמשת הפאזות מציעהתיאורית חמשת הפאזות מציעה

        ....שנועד לעזור לנו בצפיית הדברי� הסמויי�שנועד לעזור לנו בצפיית הדברי� הסמויי�שנועד לעזור לנו בצפיית הדברי� הסמויי�שנועד לעזור לנו בצפיית הדברי� הסמויי�
צורת חשיבה זו מהווה עדשה שדרכה אנו יכולי� לראות את תפעולי התהלי� הפנימי צורת חשיבה זו מהווה עדשה שדרכה אנו יכולי� לראות את תפעולי התהלי� הפנימי צורת חשיבה זו מהווה עדשה שדרכה אנו יכולי� לראות את תפעולי התהלי� הפנימי צורת חשיבה זו מהווה עדשה שדרכה אנו יכולי� לראות את תפעולי התהלי� הפנימי 

הדר� בה אנו הדר� בה אנו הדר� בה אנו הדר� בה אנו , , , , חמישה דפוסי תנועה אלו ממקדי� את מערכות היחסי� שלנוחמישה דפוסי תנועה אלו ממקדי� את מערכות היחסי� שלנוחמישה דפוסי תנועה אלו ממקדי� את מערכות היחסי� שלנוחמישה דפוסי תנועה אלו ממקדי� את מערכות היחסי� שלנו. . . . שלנושלנושלנושלנו
        ....מקיימי� קשרי גומלי� ע� העול�מקיימי� קשרי גומלי� ע� העול�מקיימי� קשרי גומלי� ע� העול�מקיימי� קשרי גומלי� ע� העול�

. . . . מצעות לימוד המבנה שלנו כיצד מאורגני� הגו% והנפש שלנו אנו מגלי� את טיבנומצעות לימוד המבנה שלנו כיצד מאורגני� הגו% והנפש שלנו אנו מגלי� את טיבנומצעות לימוד המבנה שלנו כיצד מאורגני� הגו% והנפש שלנו אנו מגלי� את טיבנומצעות לימוד המבנה שלנו כיצד מאורגני� הגו% והנפש שלנו אנו מגלי� את טיבנובאבאבאבא
        ....הכרה עצמית היא תנאי מוקד� לשליטה עצמיתהכרה עצמית היא תנאי מוקד� לשליטה עצמיתהכרה עצמית היא תנאי מוקד� לשליטה עצמיתהכרה עצמית היא תנאי מוקד� לשליטה עצמית

        ::::ניתוח של חמש הפאזות יכול לתת לנוניתוח של חמש הפאזות יכול לתת לנוניתוח של חמש הפאזות יכול לתת לנוניתוח של חמש הפאזות יכול לתת לנו
        . . . . מידע על מעלותינו ועל חולשותינו ובכ� לסייע לנו בבחירתנומידע על מעלותינו ועל חולשותינו ובכ� לסייע לנו בבחירתנומידע על מעלותינו ועל חולשותינו ובכ� לסייע לנו בבחירתנומידע על מעלותינו ועל חולשותינו ובכ� לסייע לנו בבחירתנו •
 ....ותינוותינוותינוותינותשוקותינו וחלומתשוקותינו וחלומתשוקותינו וחלומתשוקותינו וחלומ, , , , מערכות היחסי� שלנומערכות היחסי� שלנומערכות היחסי� שלנומערכות היחסי� שלנו, , , , הבנה של כישורנוהבנה של כישורנוהבנה של כישורנוהבנה של כישורנו •
 ....המחלות מה� אנו סובלי�המחלות מה� אנו סובלי�המחלות מה� אנו סובלי�המחלות מה� אנו סובלי� •
 ....הקיבעונות הרגשיי� שלנו הספקות הנפשיי� וההתחבטויות הרוחניותהקיבעונות הרגשיי� שלנו הספקות הנפשיי� וההתחבטויות הרוחניותהקיבעונות הרגשיי� שלנו הספקות הנפשיי� וההתחבטויות הרוחניותהקיבעונות הרגשיי� שלנו הספקות הנפשיי� וההתחבטויות הרוחניות •

        
 �בעזרת ניתוח זה אנו יכולי� לגשר בי� מערב ומזרח המתייחסי� לרפואה ולתהלי� בעזרת ניתוח זה אנו יכולי� לגשר בי� מערב ומזרח המתייחסי� לרפואה ולתהלי� בעזרת ניתוח זה אנו יכולי� לגשר בי� מערב ומזרח המתייחסי� לרפואה ולתהלי� בעזרת ניתוח זה אנו יכולי� לגשר בי� מערב ומזרח המתייחסי� לרפואה ולתהלי
האנושי בתחו� הפיזי ובתחו� הרגשי מכיוו� שדפוסי המחלה והבריאות שלנו שניה� האנושי בתחו� הפיזי ובתחו� הרגשי מכיוו� שדפוסי המחלה והבריאות שלנו שניה� האנושי בתחו� הפיזי ובתחו� הרגשי מכיוו� שדפוסי המחלה והבריאות שלנו שניה� האנושי בתחו� הפיזי ובתחו� הרגשי מכיוו� שדפוסי המחלה והבריאות שלנו שניה� 

י ניתוח באמצעות חמשת הפאזות נוכל לאמוד י ניתוח באמצעות חמשת הפאזות נוכל לאמוד י ניתוח באמצעות חמשת הפאזות נוכל לאמוד י ניתוח באמצעות חמשת הפאזות נוכל לאמוד """"עעעע. . . .  שלנו שלנו שלנו שלנומתאימי� לפאזה המאפיינתמתאימי� לפאזה המאפיינתמתאימי� לפאזה המאפיינתמתאימי� לפאזה המאפיינת
        ....לשמר בריאות ולהחזיר בריאות ולהתוות את הקו הטיפולי המנחה אותנולשמר בריאות ולהחזיר בריאות ולהתוות את הקו הטיפולי המנחה אותנולשמר בריאות ולהחזיר בריאות ולהתוות את הקו הטיפולי המנחה אותנולשמר בריאות ולהחזיר בריאות ולהתוות את הקו הטיפולי המנחה אותנוכוח וחולשה כוח וחולשה כוח וחולשה כוח וחולשה 
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        ::::ביליוגרפיהביליוגרפיהביליוגרפיהביליוגרפיהביביביבי

         ניר דקל ניר דקל ניר דקל ניר דקל––––בעיניי� סיניות בעיניי� סיניות בעיניי� סיניות בעיניי� סיניות 

         הארייט ביינפילד אפר� קורנגולד הארייט ביינפילד אפר� קורנגולד הארייט ביינפילד אפר� קורנגולד הארייט ביינפילד אפר� קורנגולד––––בי� שמיי� לאר� בי� שמיי� לאר� בי� שמיי� לאר� בי� שמיי� לאר� 

il.org.tmurot.www://http 

org.connective.www://http        

il.co.alternativli.www://http 

il.co.mahut.www 

net.achlama.www://http//// 

il.co.walla.astrology://http        

asp.bipolar/il.org.sahar.www://http 

com.tevalife.www://http 
            
        
        
            
            

        


