"שמחה רבה...אביב הגיע ,פסח בא"
מה בי האביב לטבע האד בעונה ,על פי הרפואה הסינית הערכות כללית והמלצות
מאת :גיא הלר  Dip.Acמומחה לרפואה סינית מסורתית.
"המודל העונתי"
על פי הרפואה הסינית ומודל היי והיאנג )

(.

( מתחלקת השנה לארבע עונות )

חלוקה זו אינה שרירותית ,אלא נובעת ישירות מתפיסת עולמ! של הסיני! לגבי תנועת האנרגיה
בטבע והשינויי! החלי! באיכותה במהל" המחזות השנתי .על פי מודל זה ישנ!  4מערכי!
אנרגטיי! עיקריי! במהל" השנה הנובעי! מיחסי גומלי שוני! בי היי ליאנג ,ואלה באי! לידי
ביטוי מוחשי ,כשינויי! באנרגיית השמיי! והאר ,%או במילי! פשוטות יותר ,כארבע עונות בעלות
ייחודיות הנבדלות זו מזו בתכונותיה!.
"עונת האביב"
האביב מתחיל רשמית בתארי"  21למר %שבו אור" היו! והלילה שווי!).(Spring Equinox
מתארי" זה ובמהל" כשלושה חודשי! מתרחש תהלי" אנרגטי של התעצמות היאנג אל מול דעיכת
היי) (Yang Within Yinהבא לידי ביטוי מוחשי בתכונותיו הייחודיות של האביב )

(.

עונה זו ידועה ומורגשת לכולנו ללא יוצא מהכלל ,כתקופה של התחדשות ,התעוררות ,לידה
ונביטה ,צמיחה ופריצת החיי! ,יצירתיות יוזמה ועשייה .הטבע ואנו כחלק בלתי נפרד ממנו,
מתעוררי! משנת החור' ויוצאי! החוצה במחול חיי! לשמש ולהתחדשות מחזור החיי! .זוהי
בדיוק הכוונה כאשר טועני! כי בכל עונה ישנו שינוי מהותי באנרגיית השמיי! והאר %הבאה לידי
ביטוי מוחשי בטבע ובאד!.
ביטוי נוס' נית לראות ג! אצלנו וביהדות בכלל ,ע! חג הפסח ,חג האביב והחירות .שחרור ,בנייה
והתחלה חדשה ,עשייה ,יצירה ,יוזמה ונחישות בהוצאה לפועל של רעיונות ותפיסות שהגיעו
להבשלה רעיונית.
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"מודל חמשת המעברי"
ראיית! של הסיני! הקדומי! ,את האד! כחלק בלתי נפרד לחלוטי מהטבע ,הובילו אות! להכיל
את אות! רעיונות ולהשליכ! על התהליכי! המחזוריי! והפעילות האנרגטית המתרחשת בגופינו.
כ" נולד המודל המרכזי ברפואה הסינית ,המכונה מודל "חמשת המעברי!" או האלמנטי!
)

( והחוליה המקשרת בי תפיסה פילוסופית והבנת התהליכי! המחזוריי! בטבע לבי

הבנת יחסי הגומלי המורכבי! בי האיברי! ,הרקמות והתהליכי! הפיסיולוגיי! השוני! בגופינו.
מודל זה שהופיע לראשונה בסביבות שנת  1,000לפנה"ס סימל את המעבר מרפואה אלילית,
לרפואה מדעית מסודרת הפועלת על פי יחסי גומלי ודפוסי! קבועי! וברורי!.
"אלמנט הע"
על פי מודל זה קיימי!  5מעברי! או אלמנטי! בעלי תכונות שונות זה מזה ,היוצרי! יחדיו איזו
מושל! .לכל עונה משוי" אלמנט מסוי! וכ""אלמנט הע) "%

( הינו התבטאות ישירה הנובעת

מהאביב.
"תחושות ותכונות אופייניות"
בתקופה זו של השנה נחווה עוצמה ונחישות המתפרצת החוצה וכמו הע ,%באביב נשא' לצמוח
ולהתפתח ולהוציא לפועל רעיונות ,תוכניותינו ודרכי פעולה שנאספו והתגבשו בנו ,תו" גיוס
משאבי! פנימיי! כגו ,יצירתיות ,יוזמה ,ראית הנולד ,אסרטיביות ונחישות.
מי שיחווה תכונות ותחושות אלה במיוחד ,יהיו אות! אנשי! המשתייכי! מבחינת אישיות!
ונטיית! המולדת ,ל"אלמנט הע "%ובעלי קוי! כללי! דומי! ,הכוללי! :טיפוסי! אנליטיי!
מאורגני! ומסודרי! מאד המתכנני! מראש מהלכי! .אסרטיביי! ויוזמי! בעלי יכולת ראיית
הנולד ,הערכת מצב החלטיות ונחישות לצד חשיבה מרחבית ,יצירתיות ודמיו מפותחי! מאד,
העוסקי! בתכנו הערכת מצב ,גיבוש דרכי פעולה אפשריות ויכולת קבלת החלטות והוצאה לפועל.
"איבר הכבדפתולוגיות פיסיולוגיות אופייניות"
"איבר הכבד")

( הינו התבטאות ישירה הנובעת מהאביב .הכבד ,כמו שאר האיברי! ,אחראי

על מספר תפקודי! פיסיולוגיי! ,אשר בעקבות חוסר איזונו ,מושפעי! ישירות ובאי! לידי ביטוי
בפתולוגיות אופייניות המוחמרות בעונת האביב וכוללות :מתח שרירי! כללי ,רגישות צוואר
ושכמות ,קדחת השחת ,נזלת אלרגית ,התעטשויות חוזרות ונשנות ,אדמומיות ,צריבה וגרד
בעיניי! ובחלל הגרו וקוצר נשימה ,פריחות ,אדמומיות ומגרדות ,תחושת קור ונימול בקצוות,
תחושת נימול והרדמות בפני! ,כאבי ראש סחרחורות ומגרנות.
© גיא הלר  Dip.Acמומחה לרפואה סינית מסורתית 2014

"פתולוגיות מנטאליות אופייניות"
כמו בכל תחו! איזו ,היא מילת המפתח .כאשר ישנו מצב של עוד' באנרגיה מסוג זה ,מופיעות
תחושות ונטיות קיצוניות המתבטאות בתנועה מופרזת וחוסר שקט ,אגרסיביות ,מרמור ,תסכול,
כעס וזע! ,שתלטנות ועקשנות.
כאשר ישנו מצב של מחסור באנרגיה מסוג זה ,מופיעות תחושות ונטיות קיצוניות המתבטאות
נטייה לחוסר תנועה ,חוסר החלטיות ,קושי ליזו! ,קושי בהערכת מצב והוצאה לפועל ,הססנות,
הערכה עצמית נמוכה ,נטייה להיבהל בקלות וחוסר ביטחו ,דכדו" ודיכאו ותחושת חוסר מטרה.
"המלצות כלליות לעונה"
פעילות גופנית"
על מנת לתעל את פר %האנרגיה המופיע בעונת האביב ולהרגיע את נטייתו של "אלמנט הע"%
וה"כבד" לסבול מגודש ותקיעות ,מומל %לעסוק בפעילות המשלבת בי שני עקרונות עיקריי!:
באופ כללי מומל %על פעילות בסביבה ירוקה ובמרחבי!)להיזהר מהסובלי! מאלרגיות עונתיות(.
מצד אחד תנועה ופעילות אירובית על מנת לעודד ולסייע לתהליכי! הפיסיולוגיי! ולפירוק
הרעלי! מהכבד.
ומאיד" טכניקות הרגעה ומדיטציה לש! סיוע לזרימה החופשית של האנרגיה והשקטת הנטייה
הטבעית למתח ותקיעות .בי הפעילויות המומלצות המשלבות בי השניי! נית לנסות ,יוגה ,טאי
צ'י ,צ'י קונג ,והליכה בטבע.
"טיפי תזונתיי לעונת האביב"
על פי חוכמת החיי! הסינית ,עלינו לחיות בהרמוניה ע! הטבע ובכלל זה בחירת! והתאמת! של
המזונות ואופ הכנת! לעונה המתאימה .בעונת האביב ,א! כ ,עיקר התזונה צריכה להתבסס על
ירקות ועלי! ירוקי! ונבטי! מסוגי! שוני! ,אשר תואמי! את הצמיחה וההתחדשות בטבע וכמו
כ עתירי ערכי! תזונתיי! ומסייעי! בחיזוק הגו' ופינוי רעלי!.
תבליני! מומלצי! לעונה :ג'ינג'ר טרי)להיזהר במצבי חו! ולח %ד! גבוה( ,עלי דפנה ,רוזמרי,
ריח ,בצל ירוק ,שומר ,עירית ושמיר וכורכו!.
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"ניקוי רעלי מהכבד"
נית וא' מומל %לנסות את תהלי" ניקוי רעלי! מהכבד וזאת על מנת להפטר מהעודפי! שנצברו
באופ טבעי במהל" החור' באותו איבר המשמש כפילטר של הגו' .תהלי" ניקוי הכבד מבוסס על
אכילת אורז מלא)בשמתי( מבושל ע! מש)סוג של קטניה( ,במש"  5עד  10ימי! שלוש פעמי! ביו!
ולהרבות בשתיית מי! ותה צמחי!)ירוק(.
מכוו שתזונה זו הינה קיצונית ולא פשוטה ,נית להחלי' בארוחת הבוקר את האורז בדייסת
קוואקר בריאה על בסיס מי! וכמו כ להוסי' לאורז והמש המבושלי! ,סלט עלי! ירוקי! רענ,
ע! הרבה נבטי!)נית להנביט ג! את המש( ע! לימו ושמ זית.
שילוב מאוז זה של דג ע! קטניה יוצר חלבו מלא מ הצומח ,אשר מהווה תחלי' בריא מאד
לחלבו מ החי אשר יוצר עומס רב על הכבד באופ כללי ולכ על פי רוב גישות התזונה אינו מומל%
כלל או בכמויות קטנות.
חשוב לציי כי יש להימנע מתזונה זו בילדי! ובמצבי! של חולשה ומחלה כרונית כלשהיא ,מחזור
והריו!
"טיפולי בקליניקה"
מטרת! שמירה על איזו פנימי של אנרגיית ה"ע "%ותמיכה בתפקוד ופעילות של איבר ה"כבד".
טיפול זה מבוצע על ידי שילוב מספר טכניקות טיפוליות ברפואה סינית הכוללות את טיפולי הגו'
כגו שיאצו וטווינה בשילוב ע! דיקור ומת פורמולת צמחי! כטיפול מניעתי כחודש לפני העונה.
מבחינת תופעות נפוצות נית לטפל במספר במצבי! אופייניי!:
מצד אחד מתח שרירי! כללי ,רגישות צוואר ושכמות ,חוסר שקט ,מתח כללי ,תחושת קור
ונימול בקצוות ,תחושת נימול והרדמות בפני! ,כאבי ראש סחרחורות ומגרנות.
מצד שני תופעות אלרגיות המתבטאות בקדחת השחת ,נזלת אלרגית ,התעטשויות חוזרות
ונשנות ,אדמומיות ,צריבה וגרד בעיניי! ובחלל הגרו וקוצר נשימה ,פריחות ,אדמומיות ומגרדות
מטופלות ביעילות על ידי פורמולת צמחי! בשני אופני!:
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כטיפול מניעתי במינו נמו" כחודש לפני העונה .פעילותה העיקרית כוללת :חיזוק המערכת
החיסונית ,וויסות התגובה החיסונית כנגד אלרגני! והיערכות לטיפול בהתקפה אלרגית נשימתית.
המתבטאת בסימפטומי! כגו :נזלות שקופות צהבהבות שופעות ,גירוי בעיניי! ,התעטשויות
ומלאות במעברי הא' והסינוסי!.
כטיפול אקוטי בזמ ההתק' והופעת הסימפטומי! האקוטיי! ופעילותה העיקרית כוללת :לסלק
את מחולל המחלה ,לפזר את הגודש ,ולטהר את התופעות הנלוות של אדמומיות חו! וצריבה
ולהניע כאב ותקיעות במצבי! נוספי! כגו ,כאבי ראש ,נימול בגפיי! ובפני! ומיגרנות.

והחודש ,לרגל חג האביבסדרות טיפולי ופורמולות צמחי במחירי מבצע!!!!

לפרטי נוספי וקביעת טיפולי
גיא הלר 0506476557
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