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הוא בין  התשאולעיניי פרכים, בומארוכים  תשאוליםאישית אני לא חסיד גדול של  הבהרה:

בשני שלבים. לידתו הייתה  הסינית לרפואהכנס ריאיון עבודה לחקירת שב"כ. רעיון התשאול נ

ההיחשפות לרפואה תפס תאוצה עם הוא ו העקרונות, שמונתעם הולדת  ,Jin & Yuanבתקופת 

. השאלה צריכה מור להיות מאוד פשוטאזה  אני מבין את הרפואה הסינית,בו ש אופןב המערבית.

 ?".ף האדםגויין/ביחס ל "מה קורה עם הצ'י להיות:

בים . מצהוא החמצן שהגוף זקוק לו ,אנרגיה של הגוףהמקור  הואצ'י  ,גים פשוטיםבמוש

מצבי הצ'י ואיכויותיו השונות  שונות. איכויותגם צ'י חוסר ויש לל עודף נעים ביןצ'י שקשורים ל

 משפיעים על הגוף.

 צ'יעל היחס בין הו אדםגוף ה עלינו, עלכוחות שפועלים  השלוש ינה שישהרפואה הסינית הב

ירח, הוא הראשון וח הכה. העיקרי למחלותמקור ההיא  בין כוחות אלהשבירת האיזון שו ,ייןל

 .כוח השניאתחיל מההשמש. הוא כדור הארץ והשלישי הוא השני 

 .והוא כוח קבוע ,לא המתינו לניוטון( יכה )הסיניםעל על האדם הוא כוח המשוהכוח השני שפ

הקצרים  חיםובטועלינו וניתן לראות את השפעותיו האדם, חנו, בני הוא אנ היחיד המשתנה

אנחנו חשים עייפות בגלל חוסר אנרגיה  ,יומי על בסיס ,קצרים בטווחים ,. לדוגמהוהארוכים

 מצב זה.הדרך שלנו להתמודד עם אכילה היא על הגוף.  הכוח הכבידבשרירים, שמושפע מ

נוכחות השמש מאפשרת לנו להיות יותר . יאנגה ,הכוח השלישי שפועל על האדם הוא השמש

לייצר אנרגיה מתאימה כדי /מתח הטונוסהאת הגוף לרמת מביאה פעילות פיזית פעילים, ו

 .שומרת על בריאות הגוףכך ו ,מתנועה

על (, 月) השפעה בעיקר על "הבשר"שמופעל על האדם הוא גאות ושפל. לירח יש  הכוח הראשון

)"הבשר" הוא מאפיין שהסינים קשרו מההתחלה לירח, כפי שניתן לראות בציור  הגוף הפיזי

יש לתשעה כם ות, שמאיברים עשר-שנים ברפואה הסינית יש .העתיק שלו, שצורתו חצי ירח(

כלומר, מרבית האיברים בגוף הם בעלי ממד פיזי, וככאלה,  .הבשר""מאפיין שמות שכלול בהם 

, וההשפעה מתבטאת גוף מושפע מהירחת השמרביהיא הדבר משמעות כוללים בתוכם נוזלים. 

על פי לכן והגוף, המנוחה חיוני לבריאות מנוחה, שינה, פריקת מתחים. מצב  יינית:בצורה 

 הוא הקריטי מבין שלושת הכוחות.כוחו של הירח הרפואה הסינית 

 דבר עליוצריכים ל יםהדבר הראשון שאנו המטפלש ,הרפואה הסינית אומרת לנו מסיבה זו,

יות, וגלהפרעות שינה  :השינה. הפרעות השינה מחולקות לשתי קבוצות קורה במהלךשמה הוא 

פל ובהם המטשיות, מצבים וסמהפרעות שינה ו עליהן, ול לדווחכיומן וכאלה שהמטופל יודע על קי

 ער לאיכות השינה שממנה הוא סובל. הולך לישון אך לא

 ,שינה שאיננה איכותיתעל חוסר שינה או להפרעת שינה גלויה, אפשר לחשוב על דוגמה כ

לכל השמנה או לומכאן  ,על רקע של עייפות מסוימיםכה של מזונות ילהוביל לעליה בצרעלולים ש

עלול לפספס את עצמו ל בהשמנה או בפיצוי וטיפכך שנה, ישמחלה אחרת. זהו פיצוי להפרעת ה

 המטרה.

ת המתח יעליצורת להוביל לפיצוי ב , למשל,האותה הפרעת שינה יכול בהפרעת שינה סמויה,

קפה ובתה, שנמצא ב קפאין ,למשל טליןירכמו  ש בממריצים )אמפטמיניםשימובעקבות בגוף 

ח את הפרעת ובן להנציוכמ ,ן את צריכת המזון ולפגוע בהזנת הגוףיל אף להקטוכ(. מצב זה יוכדו'



מנם יעזור י ללא שימת דגש על הפרעת השינה אכפיצו שנוצרהל ברמת המתח והשינה. טיפ

 החלמה.הביא לא ללועלול לפספס את המטרה אך  ,םניבשלבים הראשו

נועד שאול הת ור הפתולוגיות המרכזי.ת המופעלים עלינו הוא מקוחוסר איזון בין שלושת הכוח

רה הסבירה ום כדי לקיים את עצמנו בצושיים שאנו עיהפיצו את סוגו פגיעההמקור את  לזהות

ה לנו היי , והמטופל לא ער להן,סמויות מהפרעות השינה הן 50%מאחר שכמעט אולם, ביותר. 

ך לעבור קורס ילהיות מתשאל טוב צרכדי לדעתי ול. ות תשאהמטפלים קשה לזהות אותן באמצע

וקח חלק מאוד פעיל בתשאול בהם המטופל לששטרת ישראל. יש לא מעט מקרים מחוקרים ב

ולה ה שיכילא זוכר אינפורמצהוא שבהם ם יאו מקרים אחר ,נווט את המטפל לאבחנהומנסה ל

 להיות מאוד רלוונטית לאבחנה.

 , מה שמאפשר להשתחררות הגוףבאמצע ם להפרעות שינהורמיאת הגאלמד לאבחן כנס זה ב

 ינה.להפרעות הש בין הפיצוי . אבחנה כזו מובילה לזיהוי מקור הבעיה ולהבחנהמהתלות בתשאול

ך הטיפול דר, בטן, לשון ודופק. אנים(יגוף )מרידב מתבססת על הסתכלות ומגעהאבחנה  צורת

 Shang Han-, על פ התווגם מודרניקלאסיות בעיקר  ,ות פורמולות סיניותהיא באמצע

Lun/Kampo. יפדיקור על כן אלמד  כמו Nan Jing & Meridian Therapy , המקבילדיקור 

היתרונות ואת דגיש את וא ,שמיוצגים באמצעות הפורמולות שונים של הפרעות השינההלמצבים 

 סיניות.של הטיפול באמצעות פורמולות ול בדיקור והטיפשל ת וחסרונה

 

 ,אותכםרל אשמח

 אומר מוהדב דרור


