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    )Tendon Moscular Meridians (TMM  
 
 נקראים מרידיאני השרירים כיוון שזורמים בעומק השרירים והרצועות •
 Wei Qiמכילים המון  •
 הם שכבת ההגנה הראשונה כנגד פתוגנים חיצוניים •
 ההתייחסות היא שמאוד קל להרגיע את הפגיעה בהם כיוון שהם ברמה השרירית הכי חיצונית שקיימת •
 באספקט של LI-4 -עם קשר ל(יוצרים רשת מסועפת בשכבת האפידרמיס והם שולטים על שנקבוביות הם שטחיים ו •

 Wei Qi -ה
  הם נובעים מנקודות הבאר שלהם–יש להם קשר שטחי למרידיאנים הרגילים  •
 TMM -  לתוך הWei Qi -נקודות הבאר הן הנקודות שמתחילות את זרימת ה •
  גם ליותר דקות למרות שאפשר20 -הדיקור יהיה ל •
 .Yin - ובלילה במרידיאני הYang - מתאפיין בכך שהוא זורם ביום במרידיאני ה Wei Qi - תהליך הזרימה של ה •
 :תהליך הזרימה •

     LI ← TW ←SI ← ST ← GB ← BL-מתחיל ב:  יום
         ↑              ↓  
  SP→LU→LIV→ PC → KID→ HT    :לילה  

 
  

  הקלאסייםעם המרידיאנים TMM -נקודות מפגש של ה  
  

 משנית  ראשית  
  ST-3 SI-18   של הרגלYang -מרידיאני ה
    CV-3   של הרגלYin -מרידיאני ה
    GB-13   של הידYang -מרידיאני ה
  GB-22  GB-23   של הידYin -מרידיאני ה

  
 

  טיפול 
  
  חוסר/עודף)1

  :עודף
  .י המקביל לעומת חוסר שבו נמצא המרידיאן הקלאסTMM -זהו מצב שיש עודף במרידיאן ה

  .אדמומיות ונפיחות במקרים אקוטים, סימני דלקת, כאבים חדים, בצקות, התכווצויות: מצב זה יתבטא ב
  

  הסבר  סדר בדיקור
   שעליו יש את העודףTMM -נקודת הבאר של מרידיאן ה  1
   על פי הטבלה למעלהTMM -נקודת המפגש של מרידיאני ה  2
  של המרידיאן הקלאסי דיקור או מוקסה) נקודת האמא(נקודת החיזוק   3
  מגע, גוושה,  כוסות רוח לאורך המרידיאןAshi -עבודה מקומית על כל נקודות ה  4

  
  :חוסר

  . לעומת עודף שבו נמצא המרידיאן הקלאסי המקבילTMM -זהו מצב שיש חוסר במרידיאן ה
  .צבע חיוור ושטח קר, שיתוקי שרירים, יה של השריריםאטרופ,  כאב עמוק ועמום:מצב זה יתבטא ב

  
  הסבר  סדר בדיקור

   שעליו יש את החוסרTMM -נקודת הבאר של המרידיאן ה  1
   על פי הטבלה למעלהTMM -נקודת המפגש של מרידיאני ה  2
  של המרידיאן הקלאסי ) נקודת הבן(נקודת הפיזור   3
  שימוש במוקסה לכל אורך המרידיאן  4
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  לדחוף ולמשוך)2

  חוסר/בשיטה הזו אין קשר לסימני עודף
 דוקרים שתי נקודות •
 אצל גברים מתחילים בימין ואצל נשים מתחילים בשמאל •
 דוקרים את המרידיאן שעליו קיימת הבעיה •
 נשים/תמיד נדקור אותו דבר לפי גברים, לא משנה באיזה צד הבעיה •
 

  נשים  גברים  סדר בדיקור
  חיזוקנקודת הבאר בצד שמאל ב  חיזוקבנקודת הבאר בצד ימין   1
  פיזורנקודת הבאר בצד ימין ב  פיזורנקודת הבאר בצד שמאל ב  2

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 


