
 פריון

� 
מאמר זה מבקש להציג את היעילות שמאפשרת תורת הגזעים והענפים בטיפול 

אין צורך לשלוט בתורה זו בכדי . בחוסר פריון ללא מזור למעלה מעשר שנים
 .יהוו הדברים חיזוק לדרך, לקרוא מאמר זה ולמי שמטפל גם בעזרת דרך זו

ן למהות הפריון כחלק במאמר ניתוח אטימולוגי של סימניות שונות הקשורות כול
 . והארץ עיקרי בלב מהותה של האדמה

    .בפריון פותחת צוהר להבנת הדרך לטיפול Feiאטימולוגית הסימנייה 
 :הסימנייה מורכבת מזוג רדיקלים

 .הסימנייה לבשר – Rou –מצד ימין 

 .הסימנייה לנחש המתרומם על זנבו – Ba –מצד שמאל 

 – Su wen 5על פי 

 Pi Sheng Rou � � � - "את הבשרהטחול מוליד "

 –Tian Gan Di Zhiהענפים  פי תורת הגזעים ו על

Si – הענף הארצי השישי הוא הענף של חודש מאי המבטא את שיא ה , �

Yang  הקסגרמת דרך- Qian ההקסגרמה הראשונה בקלאסיקת (  �

המגיבה  שעת הטחול - 0900-1100 כמו כן מבטא את השעות.)התמורות
גם  .ובשיוך הזודיאק הסיני  לחיית הנחש ,אש –עונתית  עמוקהלאנרגיה ה

מזמן סימניות החותמת והברונזה  Si -של הענף השישי  אטימולוגית הסימנייה
 :מתארת סימנייה זו כנחש 

 



Ji – הגזע השמימי השישי מתאר את תנועת הרצוא ושוב של חוטי היסוד ,  �

 .טחולה לאו Yinגדולה אדמה גזע זה שייך לתנועה ה. בנול לביצוע האריגה

 

 :ותהשונה בהרכבה אך זהה במה Jiהטחול מופיעה עוד סימניית  על ערוץ

� 

לביצוע של עבודות עדינות , עץ כלי עשוי \ מכונה\הסימנייה מורכבת ממכשיר
) Sp 8(נקודה זו היא הנקודה השמינית על המרידיאן  .והכוונה במקור היא לנול

 :הםפירושיה ו Di Jiהיא מכונה 

 נול הארץ

 מכונה עדינה של הארץ\מנגנון

 אריגת הארץ

 .לארוג את החיים כולם –כולם מעידים על תפקידיה של האדמה והארץ 

הספרה שמונה מייצגת . לא בכדי מופיע שם זה על הנקודה השמינית במרידיאן
לכל יריעת המרחב  הפצת המידעשל על פי החשיבה הסינית את הפרקטיקה 

אל  \ההפצה כמו בגוף האדם נעשית מן המרכז אל הגפיים  .הרוחות של שושנת
, גופנוהבנה זו מומחשת היטב גם בעזרת הנקודה המרכזית ב. הפריפריה

 ".שער הרוח"  Ren Mai 8 – Shen Queהנקודה השמינית על הערוץ המופלא 

דרך מרכז יציב הנחש מייצג את היכולת לעבור ממצב של דממה ופסיביות 
בעזרת הטחול ואל  בכך ממחיש את המעבר מהכליות. מלאה לנוכחות וערנות

 – הלב ליצירת ציר היצירה

 Zhi Jing- החיוניות והידיעה הפנימית, תמצית הרצון. 

 .של הכוונה המרכזית י'הצ Yi Qi  - מנותבת בעזרת 

 .ריקות הלב על מנת להכיל את הרוח – Xin Shen Xuלעבר 

חיה  זוהי, יל דברים גדולים ממנוהנחש מייצג דרך מהותו את היכולת להכ
 –המורכבת רובה משרירים ומערכת העיכול שלה היא דבר מופלא כשלעצמו 

יצורים גדולים ממנה עשרות  מעצם יכולתה להימתח ולעכל בכוח בשר השרירים
 8אנאלוגיה זו לפריון ולרחם האישה הנמתח וגודל במהלך ההיריון מ . מונים



ג דומה במהותו "ק 1גרם עד בערך  50קל של מ וממש"ס 33מ לאורך של  ל "ס
 .ליכולותיו של הנחש ולא בכדי נבחר לתיאור פריון

 

 

 :על פי תורת הגזעים והענפים פרקטיקה קלינית

ללא , שנה אינה מצליחה להרות 12ומזה  69שנת חצי השני של אורית נולדה ב
הביוץ , הלא נמצאה פתולוגיה זו או אחרת אצלה או אצל בעל. הריונות קודמים
אורית . והם מקיימים יחסים בזמנים המתאימים על פי המחזורוהווסת סדירים 

 .מחזורי הפריה אך ללא הצלחה 11 ו שונים עברה אינספור טיפולים

בעדינות ולאחר שמעתי על סיפורה של אורית דרך חברה טובה וביקשתי 
רית אולהפתעתי . מתוך נקודת מבט אחרת להציע לה עזרה בטיפול, מחשבה
עמוק בתוך על אף שכבר הייתה ממוקמת , כמו חיכתה לשיחה זו, הסכימה

 .כל הניסיונות הכושליםהאישית עם " טבלת הייאוש"

 :ניתוח המפה

מתבטא דרך ) תנועת הנול( Jiהיא שנה בה הגזע השמימי  69שנת  •
 . Sp In Earthבגזע המכונה , Yinהתנועה הגדולה אדמה 

Yuהענף הארצי הוא  •  :ליקר \ בעבר כד יין, כד \ קנקן המבטא – �

 

שעת  1700-1900בשעות , )אמצע הסתיו( ספטמברבחודש ענף זה מתבטא 
וך הגוף הדימוי הוא של הכליות בת .הכליות ובזודיאק הסיני דרך חיית התרנגול

 .המכילות ככד את התמצית

שולט בחצי השנה השנייה  )הקיסרית(על אקלים האש  Shao Yinי ה 'צ •
על אקלים היובש שולט בחצי השנה  Yang Mingי ה 'וצ .בה נולדה אורית

 .הראשונה

מתוח  עורה רופס ואינו. ה גדולה אשר מבנה האגן שלה רחבאורית היא איש
עיניה סקרניות אך , גוון פניה עכור .Dai Maiיוחד בכל האזור של ה במ, כלל

בדיוק כאנשי (היא מעידה על עצמה שהיא  .מתחת ובמבט נוסף כהות ושחוקות
בקצה " ראות את האור"אין לה יכולת ל, ופועלת לטווח קצר רואה) התרנגול

אורית כבר הייתה במצב של . המנהרה ולכן היא מתייאשת במהרה



אך בפנים ומתוך , כפי שתיארה זאתעצבות והשלמה חלקית עם גורלה ,יותצינ
ותכננו  סיכמנו שנלך יחד כברת דרך. השיחה שלנו נשאר זיק בוער של תקווה

 .טיפול ארוך טווח

לדבריה יצאה . אנורקסיה ובולימיה 19עד גיל  14מגיל  –היסטוריה רפואית 
 .אין תלונות נוספות .נהמערכת עיכול תקי, לא היו שינויים בווסת. מזה לבד

 היה דופקה בבדיקה יותר לעומק. נתגלה קודם לכל דופק חלשמבדיקת הדופק 
עם חולשה יחד  Yin ומתוח ברמת ה ) Spבמיוחד בעמדת ה (מהיר ,עמוק

  בכל חלק הואיטיות ) פעימה אטומה(כהות סגירות , )Stבמיוחד בעמדת ה (
Yang. 

 :ניתוח

פעמיים אנרגיית (כלואה על ידי מתכת  )Shao Yinאש הטחול ואש ה ( אש
 .)שנת האדמה( בתוך האדמה) Kidשוב ה   ShaoYinומתוך ה Kidענף  – מתכת

על פי מעגל טריאגרמות של (ציר היצירה של החיים האלו המורכב מהאדמה 
מכאן גם (אצל אורית  אינו בקשר, )Wen Wangהשמים המאוחרים מאת 

וכתוצאה  )התואמים לפאזת האדמה המוקדמים בולימיה בגילאים\האנורקסיה
אנרגיה (טריאגרמת הטחול  – Liטריאגרמת  –אש המכך יש נתק בין 

בתוך  טריאגרמת הקיבה – Kanטריאגרמת  –לבין המים ) עונתית אש\עמוקה
נחש אינו נמתח ה, כתוצאה מכך ציר היצירה אינו מתפקד. האדמה עצמה

ויצירת חיים  ול האריגה פסק מלאכתונ ,כד הליקר חתום ,הבשר קמל, ומתפתח
 .חדשים אינה מתפתחת

 :עיקרון טיפולי

מתכת חונקת אדמה אשר בתוכה  – Reverse Shengשחרור המעגל מ  .1
 .האש

 .יצירת הקשר המחודש בתוך האדמה ברמת ציר היצירה .2

 

 

 :יםטיפול

1. St 27 נקודה זו היא נקודת ה . בפיזורShokanten  של שכבת הYang 
Ming ) חצי השנה הראשונה של שנת הלידה של אורית ונותן הטון שליט

. קיבה –פיזור הנקודה משחרר את המתכת מתוך האדמה . )לשנה כולה



 9שווה ערך לספרה  27. עוצמה גדולה – Da Juשמה של נקודה זו הוא 
 2מיקומה  .התואמת את מספר חודשי הלידה בשליטת האדמה הגדולה

הנקודה החמישית על המרידיאן , ןשער האב – Shi Menצון מהנקודה 
קשורה באופן ישיר ליכולותיה להשפיע על היכולת  Ren Maiהמופלא 

המחמם המשולש אשר  – San Jiaoשל ה  Mu Pointזוהי ה . להרות
 Shi Nuבסין אישה עקרה כונתה . י המקור'צ -Yuan Qiאחראי על כל ה 

מתוך ה ) למתכתביטוי (מינרל \משחרר את האבן St 27פיזור . אישה אבן
Post Natal Qi ומאפשר יצירת אדמה חדשה.            

2. Sp 8 Sp 2 +– Di Ji –טיפול זה נעשה שבועיים לאחר הטיפול הראשון. 
יחד עם נקודת האש המהווה מאותן סיבות עליהן פורט בהקדמה וב

יחד עם תמיכה , מהאש אל האדמה Shengתנועה נכונה של מעגל ה 
 .ית של הטחולעונת\באנרגיה העמוקה

3. Kid 7  בפיזור יחד עםHt 8  וRen Mai 19  . פיזור המתכת של הכליות
בו יחסיות האש  Shao Yinוחיזוק אש הלב מאפשר קשר אחר בתוך ה 

 – Zi Gongבשילוב הנקודה . וכך מרככת את המתכת הופכת דומיננטית
Ren Mai 19  נוצרת השפעה ישירה על הרחם דרך הBao Mai. 

השני בשתיים והשלישי בשלוש ועבד , ון נעשה במחט אחתהטיפול הראש
 .על מנת ליצור חיים חדשים 3המגיב לספרה  Menבתכנון של יצירת ה 

 :לאחר שלושת הטיפולים הללו תמונת הדופק

אינה  Yinרמת ה, רמת היאנג מורגשת ואינה איטית. הדופק כבר אינו חלש
דיין חוסר חיבור בעמדת הטחול והקיבה יש קשר אך ע. מתוחה ומהירה

דופק עם רווח וכשהוא מופיע  – Dai Maiדופק זה נקרא בקלאסיקה  .במרכז
בנוסף  .הטחול והקיבה בחיבור שלמעיד על חולשה הוא  Guanבעמדת ה 

ו  Ht(בעמדה העליונה השמאלית  Heavenדופק ה , על פי שלושת הרמות
Si  (ה וכתוצאה פירשתי עייפות זו כהתחזקות של האדמ .היה עייף וחלש

 )הבן לוקח מהאם במעגל חמשת התנועות(מכך עייפות זמנית של האש 

מערכת , אין לה נפיחות, החלה לחוש חיוניות שונה בחייהכי  סיפרהאורית 
רזתה אף והיא  ויציאותיה השתפר, העיכול שלה מגיבה בקלות לאוכל

ה לאחר שנים בהם תעבודאת מקום עזבה אזרה אומץ ו בנוסף .במשקל
עם הסובבים אותה ולא הגיעה  לא הסתדרה,עבודתה ממקום  סבלה

 .להגשמה בפועל של יכולותיה



4. Du Mai 6 – Zhong Ji  יחד עםDu Mai 11 – Shen Dao  .יפול זה נועד ט
. מתרדמתו" העיר את הנחש"על מנת ל Yangלהשתמש בכוחו של ה 

ומשפיעה  T11ממוקמת מתחת לחוליה  Du Maiהנקודה השישית על 
היצירה -היאנג המלא Qianיש לזכור כי הקסגרמת . ת על הטחולישירו

ממוקמת  Du 11הנקודה .  Du Maiמשותפת לטחול ואל ה , וחום השמש
 הבנוסף קשור.  Shenומשפיעה ישירות על הלב וה  T5מתחת לחוליה 

עונתית \שניהם בעלי אנרגיה עמוקה Htו  Sp. של הטחול Tmmאל ה 
 .מאיץ את האש בתוך האדמה Du Maiדרך ה דיקור שניהם יחד .אש

הדופק התחזק בעמדת האש ונוצר החיבור  –טיפול זה איזן את האש והאדמה 
דופק הכבד היה חוטי וריק  .במיוחד בעמדת האדמה Yangאל ה  Yinהנכון בין ה 

כמו כן המלצתי  .זה בכבד בטיפול הבאבשורש וסימנתי לעצמי להתייחס לחוסר 
תפוחי עץ , אכילת עלים ירוקים, ושתיית כלורופיל שתיית תה פטלעל  לאורית

 .וכבד אורגאני על מנת לתמוך בדם הכבד

אורית הייתה אז שלושה . לאחר טיפול זה ביקשתי מאורית להגיע בעוד חודש
 . ימים לפני הביוץ

בבדיקת שתן ביתית גילתה אורית לתדהמתה שהיא  שלושה שבועות לאחר מכן
בקליניקה . לקליניקה לפון וביקשתי ממנה להגיעצעקנו יחד משמחה בט. בהריון

גם שלה , מהמצבמהולות בבלבול  של שמחה הייתה התרגשות רבה ודמעות
 .וגם שלי

גם ב  )הריוןאופייני ל( דופק דמוי נקר כמו בספר הופיעדופק האדמה היה שלם ו
Pc  וגם בKid  אך חזק וברור יותר בPc  . דופק  ההיריוןבימים הראשונים של

 .מעיד על עובר זכר Thמאשר ב  Pcאופי גלי ברור וחזק יותר ב  בעל

השבועות  4ל  התואמתהנקודה , Liv 3 – Tai Chongדקרתי את אורית בנקודה 
ותומכת ביכולת  הראשונים של ההיריון בהתאם לחוקי עשרת הגזעים השמימיים

 .הכלת הדם של הכבד 

פני חודש וחצי ילדה תינוק חודש ענת הגיעה לדיקור ולב במשך כל ההיריון פעם
 .מקסים העונה לשם יהונתן

 ,לסיכום

אחראי  הנחש כפי שאנו יודעים ממקורותינו. פוריות הוא שמה השני של האדמה
חיבור . הפריוןכל מעשה של אל המודע מודע לא השל המעבר מלכל התהליך 

 ליצור את הטרנספורמציה הטחול מסוגלת Qiבין השניים דרך עבודה ישירה על 
  .יצירת חיים –הדרושה לשם אריגת המלאכה העדינה ביותר שמכיר האדם 



  

 

 

 


