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  DIVERGENT –המסתעפים /המרידיאנים המתפצלים
  
 .אין להם נקודות משלהם, המרידיאנים המתפצלים מסתעפים מהמרידאינים הראשיים •
 .הם מהווים מן רשת חיבור פנימית שהמרידיאנים הרגילים לא עושים •
 .  ומעל לשכבת המרידיאנים הרגיליםTMM - המתפצלים זורמים מתחת לשכבת ה •
 והם המקום Ying Qi אך יש בהם גם מעט Wei Qi - וגם הם עשירים בTMM -יה אחרי ההם שכבת ההגנה השנ •

 .העמוק ביותר שבו יכול להתיישב פתוגן חיצוני
 .Wei Qiהם השכבה העמוקה ביותר של מרידיאנים נושאי  •
 .המתפצלים זורמים מהרמה היחסית שטחית ועד לרמה העמוקה שבה הם חודרים לאיבר •
  
  

  מסלול
 
 .המרידיאן הראשי באזור המפרקים הגדוליםמתפצלים מ •
 .בנקודת המפגש התחתונה) באלמנט(מתחבר לאחר ההסתעפות לבן זוגו  •
 . ממשיכים ונכנסים אל האיבר שלהם ואל איבר בן הזוג Yang -מרידיאני ה •
 . ממשיכים ונכנסים אל האיבר שלהם בלבדYin -מרידיאני ה •
 .ונהמשם הם ממשיכים ונפגשים בנקודת המפגש העלי •
 .GV-20 אל הראש ואל Yang -מנקודות המפגש העליונות ממשיך המתפצל ה •
  . של מרידיאני הבן זוג ואת האנרגיה שלהםYin -  מעלים לראש גם את האנרגיה הYang -מרידיאני ה •
  

  תפקודים
  
 .TMM -שכבה זו נועדה לסלק פתוגנים חיצוניים שחדרו את שכבת ה •
 .Yang - על ידי מרידיאני הYin -אני ה ודם לאזור הפנים ממרידיQiהפצה של  •
 .מגיעים למקומות בראש שהמרידיאנים הראשיים לא מגיעים אליהם •
  

  סימנים קליניים
  
 על פי Wei Qi -בשעות של ה). Wei Qi וגם Ying Qiבגלל שיש גם (לסירוגין /ח שבאים בגלים"סימני מלחמה בגפ •

 . תהיה רגיעהYing Qi -השעון הסיני יהיו סימנים מלחמה ובשעות של ה
 .כאב שמופיע בשעות מסוימות בצורה קבועה •
הכאב יופיע בשעות  (Yin - זמן הכאב או זמן הופעת הסימפטומים יעיד לנו האם הבעיה היא במרידיאנים המתפצלים ה •

 ).הכאב יופיע בשעות היום (Yang -או אם הבעיה היא במרידיאנים המתפצלים ה, )הלילה
 .א מופיע ברגל אחת ובשבוע שלאחר מכן הוא מופיע ברגל השניהשבוע אחד הו, כאב שמשנה צד •
  

  נקודות המפגש
  

  נקודת מפגש תחתונה  נקודת מפגש עליונה  מרידיאנים
BL & KID BL-10  BL-40  
GB & LIV  GB-1  CV-2  
ST & SP  BL-1)  לפעמיםST-9(  ST-30  
SI & HT  BL-1  GB-22)  לפעמיםHT-1(  

TW & PC  TW-16  -  
LI & LU LI-18  ST-12)  לפעמיםGB-22(  
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  טיפול    

  
 .Wei Qi מזרימה מאוד בחוזקה –נקודת הבאר של המרידיאן  .1
 . כדי שבשאיפה הפתוגן לא יעבור הלאה ממנה–נקודת המפגש התחתונה  .2
 . לכיוון האףGV-20לפעמים מוסיפים גם את  .3
  
 .ימין- מאלש/אישה-  אפשר להתייחס לפי הצד שכואב או שאפשר להתייחס לפי גבר-דיקור •
 .אפשר לעשות טיפול רגיל ובנוסף לעבוד על המתפצלים •
  .הטיפול הוא טיפול לפתולוגיה שהיא יותר חיצונית •
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


