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  קדמהה. 1
  
.  לתופעת הכבידהשנגעה" תורת היחסות הכללית" פרסם פיסיקאי יהודי תיאוריה בשם 1916-ב
יאוריה היוותה פריצת דרך בתחום הקוסמולוגיה ובין היתר חזתה תופעה שכונתה ברבות הזמן תה

 פעמים השמש מיליוני  עדתםָסשַמשהתחילו את חייהם ככוכבים , חורים אלו. חורים שחורים
ם למעשה כוכבים שכמות החומר שמרכיב אותם מושך אחד כלפי השני בעוצמה כזאת ה, שלנו
היה , אם הכדור שלנו היה חור שחור(הכוכב מצטמק לכדי עשרות קילומטרים ספורים קוטר ש

הסיקו ,  בכוכבים אלועד כדי כך חזק היה כוח הכבידה). רגל-קוטרו קטן מזה של כדור
 את לראותאיך נוכל ", תהו, "אם כך. "להימלט מחורים אלושאפילו אור לא יצליח , הפיזיקאים

,  למצוא כוכבים שפולטים אור עם הטלסקופים שלנו כיצדאנחנו יודעים? החורים השחורים הללו
  ".?זאזל נצפה בכוכב שחור שצף בחלל שחוראבל איך לע

ל החומר נוכל לראות את ההשפעה של החורים הללו ע",  פיזיקאים אחריםנימקו, "פשוט מאוד"
מוקדים שמושכים אליהם את צבירי הגז  כך התחילו לחפש ביקום עדויות ל".והאור שמסביבם

 כוכבים בלתי נראיםלקיומם של  עדויות  ויותר הצטברו יותראט אט .והכוכבים שמקיפים אותם
  .הו ָׁשומתוך השפעתם על המרחב ב, אלו

  
נעשה במתוך התבוננות ,  הטבעחוקיהסביר את לתיאוריות ומודלים הגו  הסינים העתיקים

 תיאורית הגזעים והענפים  באה לעולם באותה תקופה בין יתר התיאוריות שהתפתחו.סביבם
מביאים עמם איכות אנרגטית שייחודית להם , יום ושעה, חודש, מתארת  מחזוריות בה כל שנהש

   .Zang-Fu1-איברי הקשר בין אנרגיות אלו ו מופיע Su Wen- כבר ב .בלבד
  

חלק בבהן ניתן להיווכח , מדעיותיום שיטות ה מכנים ו מהידע העתיק נאסף בצורות שהיחלק
 יש מקום להאמין שחלק אחר של הידע הגיע אל ,מנגד. 2ימינוששרדה עד העתיקה מהספרות 

דיון ומכניס חלק זה של הידע מהווה היום מוקד ל .תקוגניטיביהקדמונים מתוך תפיסה שאינה 
 התפתחותהמהלך  נראה שלעולם לא נוכל לשחזר במדויק את אך, אמּונה את השימוש בו לסוגית

 יתכן שהדעות יהיו –פיסיקה או מטאפיסיקה . התיאוריות שמובאות בפנינו היום והיצירה של
כיוון , יחד עם זאת. ן שבו נאסף הידע באותה תקופה עבודה זו לא תעסוק באופ.חלוקות לעולם

קיים ידע אובייקטיבי שנאסף היא ש, כן גם של עבודה זוול, ראחת מהנחות היסוד של המחבש
  .נכון להסב את תשומת ליבו של הקורא לנקודה זונראה , בדרכים שאינן קוגנטיביות

  
החוק . 3Man-הבריאה היא חיבור של שמיים וארץ שמתבטאת ברמת ה, בראי הפילוסופיה הסינית

" כבידה"תופעה השמימית שמֻכנת ה. וכך נוצר היקום, הארצי מניע את החומר השמימיוהסדר 
- ירח שמקיף את כדור בMan-  ברמה ה לידי ביטויהבא, שאותה מדענים מנסים לתאר בנוסחאות

  .פשטות של ילד שנופל מאופניוהארץ וב
  

 אך שרדונוצר מצב בו הידע ,  אלפי אביביםחלפולו הלתיאוריות המאז הימים בהם הגו את 
 את האנרגיות  לחוותמסוגליםאינם ) המחברשל  לפחות (האדם הממוצעהחיבור והרגישות של 

ההיגיון ?  את הקיום של חוקיות זולראותפץ בכך  יוכל הַח,אם כן, כיצד. אופן ישיר בהשמימיות
 הם בומרחב הם אלו על  חוקיתהשפע אולי לצפות ביוכל, אם לא בהתבוננות ישירהשאומר 

  .מתקיימים
בעל רמת  איש  על ידיים נהגתה לפני מאה שנמנם א השחוריםהתיאוריה שהולידה את החורים

 ולצפות את החוקיות להביןאך הדבר לא מונע מאנשים בעלי רמת תבונה פחותה , תבונה נדירה
 אינה מסוגלים לפתח רעיונות אלו בעצמםהיו ככל הנראה לא עובדה שאנשים אלו ה. בתופעה
 רחוקים מיכולת הקליטה 'נפיםהגזעים והע'החוקים השמימיים של מודל יתכן כי  .תרלוונטי

 מקבלת חוקיות זאת יה פשוט יותר לחפש את המקומות בהן שיהנדמהאך , הארצית הממוצעת
 בצורה טובה חוקים הללוהפץ בכך להבין ולחוות את יוכל הַח אולי בצורה זאת .ַבחומרביטוי 
  .יותר

  
המחשבות - לתוכן עולםלעשותו ,  בולחשוב ולהגותאלא ,  במה שאומר לךלהאמיןלא נדרש ממך "

  "כך שאתה תגיע לידי הכרת אמיתותן-אז מחשבותי בעצמן כבר יביאו בתוכך לידי, אתה- שלך
 רודולף שטיינר

                                                 
  .שאלתו השנייה של הקיסר הצהוב, Su Wen - ב9 ראה פרק 1
 2-המאה ה, Hanשושלת  בו מתוארים תצפיות וחישובים של גרמי שמים שונים שנעשו בHuainanzi- ב3ראה לדוגמה פרק  2

  .ס"לפנה
 אינו מבטא Man-ה. Yin-Yang-ואליות של השמייצגת את השלב שלאחר הד, Heaven-Earth-Manהכוונה למודל של  3

  .הדברים אשר נוצרו מתוך האינטראקציה של השמים והארץ-אלא את ריבוא, בהכרח את האדם
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  מהלך המחקר. 2
  

 המּולדת לפתולוגיות נטיהשפעה על הה יש  השמימיות שלאנרגיותSu Wen-מתוך המרומז ב
אפשרות הנוצרת כאן . 4דם מסויםהתפתחו שיטות למפות את ההטבעה האנרגטית של א, מסוימות

אנשים שנולדו , שנתֹון מסוים או ליתר דיוק. אדםבריאותו של העל לבחון ביטוי של חוקים אלו 
 מאותן אנרגיות בצאתם ושפעלמעשה הו את אותה מפת לידה וחולקים,  של אותה השנהבֵחציה

 את אותה מפת אם תילקח קבוצה גדולה ככל האפשר של אנשים שחולקים. אל אוויר העולם
אזי מה שיתקבל הוא למעשה התגלמות ,  קווים משותפים באנרגיות של מחלותיהםוויתגל, לידה

 י היה סובל מכיב)BL עם ענף STFגזע  (1968שנת נולד ב מי ששכלנניח למשל  .של חוקי אנרגיה אלו
ן ומדובר  גם לאלו שאינם עוסקים ברפואה סינית שלא יתכמובהקהיה , קיבה וחולשה של הריאות

מצידו השני של  .קושי רב ובוטומן בח  הוא אךאפשר תיאורטית לקיים מחקר כזה. במקריות
 ולבחון את שלוקים כבר באותה מחלהאנשים תאריכי לידה של יוכל המבקש לאסוף , המטבע
טוי וכל  לידי ביבאה כבר וליאצל אנשים אלו הנטיה המולדת לח.  שעולה ממפת לידתםהקשר

מחקר זה ינקוט בשיטה  .ת לידתםומשותפים בין מפ םאנרגטייצוא קווים שנותר הוא למ
  .אחרונהה
  

  סטטיסטיקה ברפואה הסינית 2.1
העולם האקדמי . הסקת מסקנות מתוך נתוניםניתוח וסטטיסטיקה היא ענף במתמטיקה שעוסק ב

דעי לא כל שכן מ,  סטטיסטית בביסוס של רעיונות וחוקיםיההמערבי נשען רבות על ֶדדּוקצ
לכן נראה נכון , ה כי לרבים יש עכבות בנוגע לחיבור של ענף זה והרפואה הסיניתדמ נ.הרפואה

  .להקדיש לכך מספר מילים
. מהלך התפתחותהו גורמי מחלה, משקיעה מאמצים רבים בהבנת מחלה, הרפואה המערבית

 נעלה .ופלמפנה את רוב תשומת הלב אל ֶהרֵכבו הפנימי של המט, הרפואה הסינית לעומת זאת
לצורך זה יגייסו קבוצה מדגמית של חולים אשר . בדמיוננו מחקר לתרופה חדשה נגד כאבי ראש

ינסו החוקרים לראות את ההשפעה . על פי קריטריונים שנקבעו מראש, ם אלוסובלים מכאבי
 לכל זההבמחקר המערבי הטיפול שיינתן יהיה . משתתפים של התרופה על ההאובייקטיבית

על מנת להפחית ככל ) Double-blind(בֹוים וסמיות כפולה  פלֶצגון כבשיטותמשו ישתו מטופל
, לעומת זאת .האפשר את ההשפעה של גורמים אי אלו ואחרים על האובייקטיביות של המחקר

אינו בר ביצוע לאדם אשר " מיגרנותבהאפקטיביות של רפואה סינית כטיפול "קיום מחקר אודות 
יבחרו , משתתפים שונים במחקר סבירות גבוה כי ל.זווהטיפול ברפואה מבין את עקרונות האבחון 

כמו כן הרפואה הסינית . נקודות דיקור שונות מתוך הבנה כי כאב הראש נוצר מסיבות שונות
לך המחשבות של השניים ֶה,  את המחטחדירלמטפל שה, מקנה חשיבות לשעה בה טופל האדם

 זהיםבראי הרפואה הסינית אין שני טיפולים , חקרי מתוך כך עולה כי בניגוד לצורך המ.'וכו
 נוצר מצב בו מחקר המציב לשאלה את  –  לִּכמּותוישנם נתונים רבים מידי שאינם ניתנים

עמוד בדרישות  ילא, ותפתולוגי שלל ה או,האפקטיביות של רפואה סינית כטיפול למיגרנות
  .האובייקטיביות המערביות

 היא הסטטיסטיקה  כאן הבעיהתביעלה לשאול את עצמו אם לעל הקורא שמזדהה עם הנאמר למ
  '?ניסיון'ו' סטטיסטיקה'מהו ההבדל הסמנטי בין . אופן היישום של כלי זהשמא ככלי או 

 שמציגים כל מטופלי HT- בעמדת התת ונשנ החוזרחולשהקשר בין הב מבחיןהאם המטפל ש
  ? מתוך ניסיון או מתוך סטטיסטיקהפועל, הסרטן שהוא מקבל

  
  פתולוגיהבחירת ה 2.2

את החיפוש אחר ההשפעה של חוקי הגזעים וענפים על גוף האדם היה אפשר לעשות דרך מספר רב 
  .לא נבחרו באקראי, שתי המחלות שבהן עוסק המחקר. של מחלות

 שאינם חלק מההשפעות האנרגטיות שאנו 'מחלההמחוללי 'להגדיר את  נרצה חקר שכזהב
  : על התמונה שתתקבלמחפשים ושעלולים להשפיע

  לגנטיקהה זגורם  אתניתן להקביל –י האבות 'צ •
 'וכד, המים שהאדם שתה במהלך חייו, האוויר שהאדם נשם במהלך חייו  –גורמים סביבתיים  •
 ל בריאותוערוחו של האדם וכל מטען אחר שיתכן ומשפיע , עולמו הפנימי–גורמים נוספים  •

 מהחולים 90% הריאות כמוקד למחקר זה שכן מעל נוכל למשל לפסול את סרטן, בהמשך לזאת
.  שהגורם הסביבתי דומיננטי יותר מההשפעה של מפת הלידהסביר ו5בסרטן זה הם מעשנים

בנוסף לא יהיה נכון לבחור מחלה כגון המופיליה שעוברת במשפחה ויש לה שורשים גנטיים 

                                                 
 בוחנת גם Four Pillars-שיטת ה. בו נולד האדם) חצי השנה, או ליתר דיוק (השנהעבודה זו תעסוק בהשפעת האנרגיה של  4

 לכך ניתן אזכור.  להניח ששנת הלידה היא בעלת ההשפעה העיקרית על בריאות האדםיום ושעת הלידה אך מקובל, את חודש
  .The Complete Stems and Branches” by Roisin Golding, p159“-לראות גם ב

 המכון האמריקאי לחקר הסרטן, AICR-נתון מהאתר של ה 5
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 לוקחת אינהואה המערבית שכן הרפ,  שצוינו'בגורמים הנוספים'קשה יותר להתחשב . ידועים
 מהדברים המתבקש אך קצרה היריעה של עבודה זו מלדון לעומק בנושא. אלובחשבון נושאים 

הוא שיש לחפש מחלות שהן אדיופטיות ביסודן ושטרם ניתן לשייך את התפרצותן לסיבות גנטיות 
  .או סביבתיות

  
  
  
  הצגת המחלות. 3
  

  אלצהיימר 3.1
  

, החשיבה, וח פרוגרסיבית אשר מביאה לדרדור בתחום הזיכרוןאלצהיימר הינה מחלת ממחלת 
אלצהיימר לרוב פוגעת באנשים מעל . השפה ופוגעת ביכולתו של החולה לבצע מטלות יומיומיות

  .בגילאים אלו) Dementia( ממקרי השיטיון 65%- ואחראית ללמעלה מ, 60גיל 
יהה שינוי ברקמת המוח של ז 1906-ר אלויס אלצהיימר אשר ב"המחלה נקראת על שמו של ד

הוא זיהה צבירים של משקע כלשהו וצרורות של עצבים . אישה שנפטרה כתוצאה ממחלת נפש
  . החולה מוח נרחבים שליםבחלק

  אטיולוגיה
ובחצי ,  מהמקרים קשורים ככל הנראה לֶגנים ספציפיים15%-5%בין . המחלה היא אדיופטית

 רוב , יחד עם זאת.יתן לראות קשר משפחתי זה נ60מהמקרים בהם מתפתחת המחלה לפני גיל 
  . ולא ניתן לקשר את התפרצות המחלה לגורם ברורדיםָרֹוהמקרים הם סּפ
  פאתופיזיולוגיה

ממוטציות חלבוניות אשר גורמות לאטרופיה במוח טית ביסודה ונובעת ַפאֹוהמחלה היא פרוֶט
  ).Cerebrum(הגדול 

β-Amyloid  
קרוי    אשר ידיִא עמילֹו  חלבון  הוא ר אלצהיימר" ד ה שזיה משקע ב  העיקרי המרכיב

β-Amyloid 6לרוב הביטויים של מחלת אלצהיימר האחראי והוא .β-Amyloid נוצר בתהליך 
אשר משערים שלוקח חלק ) APP) Amyloid precursor proteinפירוק לקוי של חלבון בשם 

 אצל אנשים שאינם חולים במחלת נוצר גם β-Amyloidידוע כי  . 7 עצביותביצירת סינפסות
ושקיעתו מסביב  ו מביא להצטברותוחוסר האיזון בין הייצור והפירוק שלאלצהיימר אך 

הסימנים  ת שנים טרם להופע10-20 ה מתחילזוהצטברות .  למותםהגורםדבר , לתאי עצב
 חלבון זה  משקעיאדם כמות מסוימת שלמוחו של מצא בת ויש שים של המחלהיהקלינ
  .יהיה חולה אלצהיימרבלא ש

Tau protein  
 הינו חלבון אשר Tau. ר אלצהיימר"סממן נוסף של המחלה הינו הצרורות אשר ציין ד

של זירחון יתר החלבון עובר תהליך , מסיבות שאינן ברורות. תא הנוירון-מייצב את שלד
)phosphorylation (ם תאגדותואשר גורם לה   לשקיעתו ויצירה של ְסָבִכים, 8לצמדי
)neurofibrillary tangles .( מחקרים על חלבוןTau  ממסת 20%- ירידה בכבעכברים הראו 

 .9רקמת המוח במקרים של היווצרות סבכים ופגיעה בשלמות תאי הנוירון
   ואבחוןתסמינים

 ןפגיעה בזיכרו: דומים לאלו שיופיעו בחולי שיטיוןהסימפטומים אשר יציגו חולי אלצהיימר 
פגיעה , חוסר יכולת לזהות עצמים,  היכולת לקלוט אינפורמציה חדשהלטווח קצר ואיבוד

בשלבים מתקדמים יותר יכולים להיות שינויי מצב רוח . קושי בהתבטאות והבנה, מוטורית
חוסר תחושה של זמן ומקום עד לכדי הזיות ולבסוף איבוד של יכולות מוטוריות , פתאומיים

ה בין אלצהיימר ומחלות שיטיון אחרות יעשו בעזרת ההבחנ. 'אכילה וכד, בסיסיות כגון הליכה
  .85%קריטריונים ובדיקות נוירולוגיות ומדויקות עד לכדי 

  
  
  

                                                 
6 “The Amyloid Hypothesis of Alzheimer’s Disease: progress and problems on the road to 

therapeutics”, John Hardy, Dennis J. Selkoe  
7 “Synapse formation and function is modulated by the amyloid precursor protein”, Priller C, Bauer T, 

Mitteregger G, Krebs B, Kretzschmar HA, Herms J. 
8 “Tauopathies”, F. Hernández and J. Avila 
9 “Tau Suppression in a Neurodegenerative Mouse Model Improves Memory Function”, K. Santa Cruz  
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  פרקינסון 3.2
  

היא תוארה .  מחלה פרוגרסיבית ניוונית שפוגעת במערכת העצבים המרכזיתמחלת פרקינסון הינה
בו הוא ריכז לראשונה את במאמר , רופא בריטי, יימס פרקינסון' על ידי ג1817-לראשונה ב

 באחד הומופיעמוטוריות  בעיקר ביכולות התפרקינסון פוגע. פטומים העיקריים של המחלההסימ
  .65מכל מאה אנשים מעל גיל 

  אטיולוגיה
 יחד עם .10ישנו קשר גנטי, משערים כי במקרים בהם המחלה פורצת בגילאים צעירים מן הממוצע

  .קשר גנטי והמחלה עֹודנה אדיופטית רדים ללאהמקרים הינם ספומ 80%- למעלה מ, זאת
  פאתופיזיולוגיה
סימן ההיכר של המחלה הינו פגיעה בחומר השחור , ון המחלה אינו ברור במלואואף על פי שמנגנ

)substantia nigra (פגיעה זו מתרחשת כתוצאה . שמהווה חלק מהגרעינים הבאזלים שבגזע המוח
עוטפים ר שא, α-synucleinבשם שמורכבים מחלבון , Lewy Bodiesמהיווצרותם של גופיפים בשם 

לאיתות חסר בדופמין מביא .  דופמין–את הנוירונים ומפריעים לאלו ביצור הנוירוטרנסמיטר 
. אבנורמלי של קצות הנוירונים באזור זה ויוצר את התסמינים המוטורים המוכרים של המחלה

 במוח מלבד  נוספיםשם לּואי באזורים- ופיפים עלנסון  ניתן למצוא את הגיש לציין שבחולי פרקי
  .ומנגד ניתן למצוא חולי פרקינסון שאין להם הצטברות של גופיפים אלו כלל, גזע המוח

  תסמינים ואבחון
  :בצורה איטית וכוללים תפתחיםסימני המחלה מ

רעד זה יופיע לרוב . רעד איטי שמוגבר במנוחה ומושפע ממצבו הנפשי של החולה •
 'בלשון ועוד,  רגליים ואף בלסת,ותבזרוע, ופרקי הידייםבאצבעות 

 נוקשות בתנועתיות •
 ה של החולהירידה בכמות ומהירות התנוע •
 חוסר שיווי משקל, הגבלה של יכולת ההליכה, חוסר יציבות •
 ת שינהת וחוסר יכולת לשנות תנוחהפרעות שינה שנובעות מהשתנה לילי •
 וושט ומעיים,  הפרעות לב–הינן נוירולוגיות במקורן הפרעות נוספות ש •

ופל ופסילה של מחלות היסטוריה של המט, קינסון מתבסס על סימנים קלינייםהאבחון של פר
  .לעיתים קיים צורך בבדיקות נוירולוגיות. אחרות

  
  11 בראי הרפואה הסינית ופרקינסוןאלצהיימר 3.3

 מדובר יותר באלצהיימר. יהם מקושר איבר המוחאל, KID-ל השתי המחלות הן ביסודן חולשה ש
 כאן.  חיצוני שיסביר את הופעות השיטיוןGuiיש לבחון גם מעורבות של ו י הכליות' צ חולשתעל

 יהיה ניתן, בנוסף. 12 ושליטתו על היכולת לתקשר עם הסביבהHT- קשר ללצייןגם  אולי כדאי
  .  אינו מזין את המוח כראויDu Mai-לומר שה

  מעיד החסר גםעל כך, ןהיבט הייני שלהבעיקר ב, KID- בן מדובר בפגיעהגם בפרקינסו
אשר גם לו , Yang Qiao Mai- חולשה של הלעיתים מיוחסת למחלה גם . דופמין רנוירוטרנסמיטב

  .KID-זיקה ל
חשוב להדגיש כי . למחלות אלו, נכונות לא פחות, ניתוח זה אינו דפיניטיבי ויתכנו תפיסות אחרות

 אלא להשתמש בהסברים, ה זו אינה להציע הסבר אנרגטי למחלות המובאותמטרת עבוד
  .  כבסיס להשוואה מול הנתונים שעולים ממפות הלידההקיימים

  
   מסקנת ביניים3.4

 ומתוך הנחה שהמחלות שנבחרו אכן , מתוך ההנחה שהכליות עומדות בבסיס המחלות שנבחרו
 נצפה למצוא במפות הלידה קשרים –שמימיות חולשה שמוכתבת מאנרגיות המשקפות את 

  .KID-ה חולשה מולדת באנרגטיות של יוצריםש

                                                 
10 ”Mutation in the a-Synuclein Gene Identified in Families with Parkinson’s Disease”, Mihael H. 

Polymeropoulos, Christian Lavedan 
 .בכר- סמומדוריתנעשו על בסיס רשימות , צהיימר ופרקינסון על פי מודלים אנרגטיים סיניםהניתוחים של המחלות אל 11
בו מתואר החשיבות , ”Wang Ju-Yi ,“Applied Channel Theory in Chinese Medicineקשר זה מוצג בספרו של  12

דיאן הלב בצמחי המרפא אשר יש ניתן לראות את הקשר של מרי, כחיזוק לרעיון זה.  למחלת אלצהיימרShao Yinשל שכבת 
 Xi jiao (Rhinoceros Horn) ,Lian qiao(Fructus Forsythiae) ,Zhi zi(Fructus: כגון, להם השפעה טובה על שיטיון

Gardenia) ,Zhu sha (Cinnabar).  
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LIV 

GB 

Ke 

Sheng 
  

  4.1.1תרשים 
  סידור הגזעים בתוך תרשים חמשת הפאזות

  נתוני המחקר. 4
  

.  תאריכים של חולי אלצהיימר191- תאריכי לידה של חולי פרקינסון ו79לצורך הבדיקה נאספו 
באופן ישיר ורובו המוחלט של הנתונים נאסף מקצת הנתונים התקבלו מאנשים שנידבו מידע זה 

  .ינטרנט במקורות גלוייםמהא
  

   סקירה כללית4.1
 ענף או שכבה מסוימים בין מפות הלידה של התאריכים,  ההופעה של גזעשכיחות ה נבדק,תחילה
במפות של חולי , באופן מרשיםכי ) ו4.1-א4.1תרשימים (מבט ראשון ניתן לראות ב. שנאספו

 החריגה היחידה שעלתה .שכבה- ענף-גות של הגזעהתפלבחריגות בולטות כמעט ואין האלצהיימר 
  .אין למחבר דרך להסביר שכיחות זו באופן שיניח את הדעת. STFהיא הגידול בשכיחות של 

   .מעניינות להסב את תשומת הלב למספר נקודות במפות של חולי פרקינסון לעומת זאת כדאי
  

  תאריכי הלידה של חולי פרקינסוןב הגזעים 4.1.1
גשמים ,  האדמה בעודףןבשנים בה..."כי  רשום Su Wen 69-ב

ההסבר שעומד ". ...ולחות יהיו שכיחים והמים והכליות יסבלו
 הבית, ם יאנגיים הוא כי בשנים של גזעמשפט זהמאחורי 
ל ו יסבMan- ברמת ה)ובעיקר האיבר הייני שלו (המבוקר

 של חולי הפרקינסון גזעיםניתן לראות בתרשים ה. 13סרֶחמ
 הממוצע  מןהגבוהצא בשכיחות  נמGBEכי ) ד4.1תרשים (

 נוכל להיווכח.  מזוכה נמצא בשכיחות נמוLIVMובמקביל 
ובנוסף לבקרה ,  מתקייםSu Wen- כי המתואר ב)4.1.1תרשים (

 חוסר הזנה של המתכת שרק גם מתקיימת העודפת של האדמה
  .סר בבית המיםהֶח את מחריפה

 ניתן . מופיע בשכיחות נמוכהKIDFלראות כי הגזע  ניתןעוד 
אך נהוג , לשייך זאת לקשר הכלייתי של מחלת פרקינסון

אין , מתוך כך.  על מפת הלידהתםכשבוחנים את השפע של גזעים Great Movement-להתמקד ב
  .למבחר הסבר לאחוז הנמוך של גזע זה

  
  תאריכי הלידה של חולי פרקינסוןב הענפים 4.1.2

.  מופיע בשכיחות נמוכהKID-שאיבר ה) ה4.1תרשים (ניתן לראות בענפים של חולי פרקינסון 
. מופיע בשכיחות גבוהה, Earth- וברמת הMan- בית ברמת הKID-שחולק עם ה, BL-איבר ה, בנוסף

  . החלשKID- גדל על חשבון הBL- יכול להיות כי ההסבר לכך
ן אי .HT-ירידה בשכיחות של ה וSI-ישנה עליה בשכיחות של ה, במקביל לשני האיברים שהוזכרו

  .שיסביר את השינויים הללו באופן שיניח את הדעתבראיית המחבר קשר 
  

   השכבות של תאריכי הלידה של חולי פרקינסון4.1.3
ניתן לציין  .Shao Yin וירידה של Jue Yin העליה של שכבת בולטת) ו4.1תרשים (בשכיחות השכבות 

באופן זה לחבר פעם נוספת ו, שהם הכליות והלב, Shao Yin-את האיברים שמרכיבים את שכבת ה
אין , Jue Yin-באשר לעלייה של שכבת ה. את הנתונים לחולשת הכליות שעומדת בבסיס המחלה

  .בראיית המחבר קשר מתקבל שיסביר זאת
עברו סף מסוים שמעיד על מובהקות , המקום לציין כי כל החריגות שמצוינות בעבודהכאן 

 .סטטיסטית

                                                 
 .בכר-בהנחיית דורית סמו', שנה ב" רפואה סינית"מתוך סיכומים מקורס  13
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   איברים החסרים4.2
לכדי סיכום של מפת הלידה הענף והשכבה ,  אשר שוזרת את הגזעבדיקה יאה' האיברים החסרים'

 על פי תיאוריה .יותעדים להוות ציר לפתולוג מּו אשרם איברים אנרגטיי של ספציפיצירוף שמציין
 שסובבות סביב ניתן לצפות לראות פתולוגיה, GB-אם מתקבל למשל כי האיבר החסר הינו ה, זו

 GB/LIV- או אף ה)E- והH- ברמת הGB- עם הunlikeשמקיימים יחסי  (SP או HT-איבר זה כגון ה
  .M-שחולקים את בית העץ ברמת ה

 ) מפות120 = חצאי שנה x 2 שנים 60מחזור של ( המפות האפשריות 120לצורך זה נבדקו 
 למשל עולה כי האיברים החסרים כך. תקבל כל אחד מהצירופים השוניםיכול להבה שוהסבירות 

 מכל 1בעוד שרק ,  כאיברים חסרים ביותר משליש מהמפותיםופיעמ שCO- וLUהכי נפוצים יהיו 
  ).4.1תרשים , 4.1ראה טבלה  ( כללאיברים חסרים  ממפה שאין להת אנשים יוכל ליהנו15
  

 Population  Alzheimer  Parkinson  
LU, CO 16 13.3% 18 9.4% 11 13.9% 
BL, KID 14 11.7% 19 9.9% 10 12.7% 
None 8 6.7% 12 6.3% 4 5.1% 
SP 8 6.7% 12 6.3% 11 13.9% 
LU, CO, BL, KID 7 5.8% 12 6.3% 5 6.3% 
GB 7 5.8% 6 3.1% 5 6.3% 
LU, CO, SP 6 5.0% 11 5.8% 3 3.8% 
GB, BL, KID 6 5.0% 16 8.4% 5 6.3% 
GB, LU, CO 6 5.0% 24 12.6% 6 7.6% 
GB, LIV, ST 4 3.3% 5 2.6% 1 1.3% 
SP, KID, KID 3 2.5% 1 0.5%     
ST, SP 3 2.5% 5 2.6% 3 3.8% 
LU, CO, ST 3 2.5% 5 2.6% 2 2.5% 
TH 2 1.7%     1 1.3% 
BL, KID, TH 2 1.7% 2 1.0%     
HT 2 1.7% 3 1.6% 1 1.3% 
HT, BL, KID 2 1.7% 3 1.6% 3 3.8% 
ST 2 1.7% 3 1.6% 1 1.3% 
LU, CO, ST, SP 2 1.7% 11 5.8% 3 3.8% 
GB, TH 2 1.7% 7 3.7% 1 1.3% 
GB, BL, KID, TH 2 1.7%         
GB, HT, TH 2 1.7% 4 2.1% 2 2.5% 
GB, SP 2 1.7% 4 2.1% 1 1.3% 
GB, LU, CO, SP 2 1.7%   0.0%     
HT, TH 1 0.8%         
HT, BL, KID, TH 1 0.8% 4 2.1%     
ST, SP, BL, KID 1 0.8% 1 0.5%     
LU, CO, ST, BL, KID 1 0.8%         
GB, LIV 1 0.8%         
GB, LIV, LU, CO 1 0.8% 1 0.5%     
GB, LIV, LU, CO, ST 1 0.8% 2 1.0%     
 120  191  79  

  
 SP- במחלת אלצהיימר וGB, LU, COהן הצירוף של ך הבולטות ראות אסטיות שניתן למספר ישנן 

נראה כי כל קשר שיוצע לחבר בין הפתולוגיות המדוברות ובין איברים חסרים . במחלת פרקינסון
תוצאות אלו מהוות עניין שאינו מבוטל , אף על פי הנאמר. יהיה בגדר ניסיון מאומץ ולא טבעי, אלו

  .בעינו של המחבר
  
  
  
  

  4.1טבלה 
ות הנוספות הן של  המפות האפשריות ושתי העמוד120- מסכמת את השכיחות של האיברים החסרים בPopulation-עמודת ה

, GB ,LU כאיבר חסר במחלת פרקינסון ואת הצירוף של SP בהדגשה ניתן לראות את השכיחות של .המחלות אלצהיימר ופרקינסון
COבמחלת אלצהיימר .  
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 4.1תרשים
  . כאיברים חסרים של חולי אלצהיימרGB ,LU ,CO–פרקינסון  כאיבר חסר בחולי SPהמחשה נוספת לחריגה של 
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   סיכום.5
  

למרות שהנתונים של חולי . פתולוגיות שתי השלמעניין לראות את ההבדלים בין הנתונים 
היו מספר פרקינסון נתונים על ל, אלצהיימר הפגינו היצמדות מרשימה לכלליות סטטיסטית

 הינהניתן להסיק מכך שפרקינסון יתכן ש. חריגות שהתאימו לציפייה ממחלה עם אנרגטיקה שכזו
מקיימת קשר לחולשה מולדת כתוצאה מאנרגיות שמימיות בעוד שאלצהיימר   שאכןמחלה

 אמנם יש נתונים מתאריכי הלידה של חולי הפרקינסון שתואמים .מושפעת ממחולל מחלה אחר
 קשר את כל העולהלא ניתן ל אולם,  הן שעומדות בבסיס מחלה זוKID-את ההסתכלות כי ה

 מעניין דווקא לבחון את . שעומדת בבסיס המחלהלפאתופיזיולוגיה האנרגטיתמפות הלידה מ
כך למשל במקום להניח בצד את השכיחות הלא . הפוטנציאל בנתונים שאין להם הסבר מתבקש

ניתן אולי לבחון אם מידע זה שופך אור על ,  בקרב חולי פרקינסוןJue Yinמוסברת של שכבת 
מים בעתיד שיערכו בהיקפים אולי מחקרים דו .היבטים של המחלה שהיו עד כה לא מוסברים
  .יוכלו להניב ידע פרקטי ושימושי, נרחבים יותר ויתבססו על ידע וניסיון רחב יותר

  
מאמין -לא המאמין והלאיוממ, מטרת עבודה זו אינה לאשש או להפריך דרך הסתכלות כלשהי

 תשומת לב הקוראאת  סבהיה ניסיון לה. האדוקים ישתמשו באותם נתונים להתחפר בעמדתם
ולהימנע מביצוע קישורים מאומצים ולא נוחים בכדי שיהוו ,  מעניינים שעלו מהבדיקותלקישורים

לציין כי על אף השאיפה ליצור ידע שמשקף את הנעשה במציאות חשוב גם . 'הסבר לשם ההסבר'
אינם המשאבים והזמן שעמדו לרשות המחבר , הניסיון הקליני,  הסטטיסטיידעה ,באופן אמין
  . דעה על סמכםלגבשתהיה זו טעות  הנתונים בעבודה זו בערבון מוגבל ו אתחתיש לק .אידיאלים

  
מתוך שהי נטיה מולדת או להעיד דבר מה או אחר על האדם ואיזלהקיש ו לנסות לא מוכרחים
יפול ולראותו  לטה מנח כקו בראש ובראשונההשתמש במפת הלידהיש ליתכן ו, אלא. מפת הלידה

 ממפת הלידה לא לקבליתכן שאת המידע שניתן . 14'עשה ואל תעשה'ת כמפת דרכים של עקרונו
ויש לבחון כל מפת לידה בהתאם למקרה שמציג ,  וִאמרות כוללניותםֶּגֶנִריניתן למצות בכלים 

  .15המטופל
  

 אין הכוונה .ּכהר מֵעה מורידהאינ, מצויה בעבודה זויתכן ותטעות כזו או אחרת שבעיני המחבר 
. שמוצעים והשיטתיות הרעיון הוא עיקרשה  אלא ביותר והמדויקהוא הנכון כאן המחקרשאופן 

יש ,  של הרפואה הסיניתהמייחודלצד האינטואיציה והערטילאיות שמהווים חלק בלתי נפרד 
 גם בסין מת קייהשהיית שסביר ו זדוגמת כצורך ולגיטימיות במחשבה בעלת אופי ֶמתודי

אלו , של האנרגיות השמימיות שהציעו קודמינו אם קיימת אמת מאחורי החוקים .העתיקה
צריך רק למצוא דרך נוחה על  – בהכרח מותירים שובל שניתן להתחקות אחריו גם ברמת החומר

  .הללו' החורים השחורים'מנת לראות את 

                                                 
 קרבל-ר ואןמתוך רשימות מהרצאה עם פט 14
פרק , Complete Stems and Branches”, Roisin Goldin“דוגמאות לניתוחי מקרה עם מפות לידה ניתן למצוא בספר  15

11.  
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