
פאזת העץ

ספורי מקרה

מערכת העיכול

עצירות

דנה

הטיפולים הם טיפולים במחט אחת אלא אם צוין אחרת. בנים בצד שמאל בנות בצד ימין.
ראו בפאזת העץ: "טיפול במחט אחת" ו"בחירת צד לדיקור", בעמוד 54

השמות בדויים, אך המקרים אמתיים.



פאזת העץ - ספורי מקרה - מערכת העיכול - עצירות

תאריך לידה: 16.1.2014גיל: 3שם: דנה תאריך: 27.2.2017

אחים: אין עדייןטיפול מספר: 1

ראו: "תשאול ורישום" בעמוד 136 בפאזת העץ
תלונה עיקרית: עצירות )ראו: "עצירות כרונית" בעמוד 198 ב"פאזת העץ"(

k סבלה מעצירות בעבר
k מופיע לסירוגין
k לפני שנה השתמשו בשמן פרפין וזה עזר
k לפני חודש וחצי הופיע שוב
k 21 אימא בהריון שבוע
k שתי מטפלות בגן מתחלפות
k סובלת גם מאטופיק דרמטיטיס - השתפר עם השנים ועם שימוש בתכשירים טבעיים - עכשיו מוחמר
k ילדה שחם לה
k מאוד רגישה לרעשים
k נבהלת מרעשים

k V - הריון
k לידה - לידת חירום, סבלה ממצוקה
k V - תיאבון
k V - שינה
k יציאות - בהתחלה מרקם קשה ואחר כך רך
k V - ליחה
k V - שיניים
k V - שינה
k הזעות לילה - רק בקיץ
k אנטיביוטיקה - 2 פעמים
k לפני חודשיים הייתה תאונת דרכים

דופק
k לא ברור LIV -הדופק בעמדת ה
k  אין זה מפתיע כי היא נבהלת ורגישה - KI -יש "רוח רגשית" ב

לרעשים - סימן מפתח לפחדים והייתה תאונת דרכים לפני 
חודשיים.

אסטרטגיה טיפולית
טיפול מבוא. 1
2 .LIV -איזון ה
3 .CO -הנעת ה
איזון הרובד הרגשי. 4

CO-11 - טיפול
k  .מאחר וזהו טיפול ראשון יש לבצע טיפול כללי ועדין

 LIV -מתאימה כי היא תרסן את חוסר האיזון ב CO-11
למרות שהוא לא ברור, אך הוא משקף עודף ולא חסר.

k  מתאימה למרבית הטיפולים הראשונים כי היא CO-11
LIV ומניעה את הצ'י בכל הגוף ומאפשש  מרסנת עודף ב-

רת איזון כללי.
ראו: "CO-11" בעמוד 353 בפאזת העץ



פאזת העץ - ספורי מקרה - מערכת העיכול - עצירות

תאריך לידה: 16.1.2014גיל: 3שם: דנהתאריך: 6.3.2017

טיפולים קודמיםטיפול מספר: 2 )שבוע מהטיפול הקודם(

תלונה עיקרית: עצירות
טיפולתאריך

127.2.17CO-11

יציאות - שיפור
אודם בפנים - שיפור

אטופיק דרמטיטיס - שיפור
לא היתה ראקציה לטיפול )ראו: "תגובת יתר לטיפול" בעמוד 92 בפאזת העץ(

פחדים - ללא שינוי

דופק
)Block( הדופק מאוזן ואולי מעט חסום LIV -בעמדת ה

)Gui( יש רוח רגשית KI -בעמדת ה

אסטרטגיה טיפולית
טיפול מבוא. 1
2 .LIV -איזון ה
3 .CO -הנעת ה
איזון הרובד הרגשי. 4

Gui בטכניקת הוצאת  CO-11(g( - טיפול
ראו: "רוח רגשית" בעמוד 77 בפאזת העץ

הטיפול ברוח הרגשית ב- KI הוא בעדיפות ראשונה. המצב 
הרגשי הוא בדרך כלל שורש הבעיה והסימפטומים הם הענפים. 



פאזת העץ - ספורי מקרה - מערכת העיכול - עצירות

תאריך לידה: 16.1.2014גיל: 3שם: דנהתאריך: 3.4.2017

טיפולים קודמיםטיפול מספר: 3 )שבועיים מהטיפול הקודם(

תלונה עיקרית: עצירות

טיפולתאריך

127.2.17CO-11

)CO-11)gלאחר כחודש26.3.17

א. דרמטיטיס - רגישות בעור, סה"כ מצב טוב
יציאות 2-3 פע' בשבוע, אין כאבים, יוצא בקלות, מרקם רך יותר

פחדים - קצת פחות
V - שינה

דופק
LIV -חום ב

אסטרטגיה טיפולית
טיפול מבוא. 1
2 .LIV -איזון ה
3 .CO -הנעת ה
איזון הרובד הרגשי. 4

 CO-11 :טיפול
בדרך כלל לאחר הוצאת רוח רגשית יש לייצב עם נקודת 

האדמה של המרידיאן ממנו הוצאה הרוח. אך במקרה זה הדופק 
שיקף חום ב- LIV. לכן הבחירה היא בנקודה המרסנת את ה- 
LIV. לא בוצע פיזור חום מה- LIV כדי להימנע משני טיפולי 

פיזור ברצף וגם כי הסימפטומים לא תאמו מצב של חום ב- 
LIV, למעט הרגישות בעור.



פאזת העץ - ספורי מקרה - מערכת העיכול - עצירות

תאריך לידה: 16.1.2014גיל: 3שם: דנהתאריך: 21.4.2017

טיפולים קודמיםטיפול מספר: 4 )שבועיים מהטיפול הקודם(

תלונה עיקרית: עצירות

טיפולתאריך

CO-11לאחר כשבוע127.2.17

)CO-11)gלאחר כחודש26.3.17

CO-11לאחר כשבועיים33.4.17

יציאות - יציב 2-3 פע' בשבוע
רגשית - מאוד נפתחה, מגלה ביטחון עצמי

V - א. דרמטיטיס
V - תיאבון

V - שינה
רגישות לרעשים - פחתה

דופק
רוח רגשית קלה ב- KI, אך הדופק לא מובהק.

אסטרטגיה טיפולית
טיפול מבוא. 1
2 .LIV -איזון ה
3 .CO -הנעת ה
איזון הרובד הרגשי. 4

 KI-3 :טיפול
מאחר ויש חשד לרוח רגשית קלה ב-KI. נקודת האדמה של 
ה- KI תייצב את הרוח אם היא ישנה, מה גם שלאחר טיפול 

הוצאת הרוח הרגשית, לא בוצע חיזוק בשל חום שהיה ב- 
LIV. לכן KI-3 היא בחירה מתבקשת.



פאזת העץ - ספורי מקרה - מערכת העיכול - עצירות

תאריך לידה: 16.1.2014גיל: 3שם: דנהתאריך: 7.5.2017

טיפולים קודמיםטיפול מספר: 5 )שבועיים מהטיפול הקודם(

תלונה עיקרית: עצירות

טיפולתאריך

CO-11לאחר כשבוע127.2.17

)CO-11)gלאחר כחודש26.3.17

CO-11לאחר כשבועיים33.4.17

KI-3לאחר כשבועיים421.4.17

יציאות - חל שיפור - 3 פע' בשבוע - שיא
V - א. דרמטיטיס

רגשית - שיפור נוסף
V - שינה

דופק
פתולוגיה לא מזוהה ב- KI - דופק לא ברור.

אסטרטגיה טיפולית
טיפול מבוא. 1
2 .LIV -איזון ה
3 .CO -הנעת ה
איזון הרובד הרגשי. 4

Gui בטכניקת הוצאת  CO-11(g( :טיפול
ראו: "רוח רגשית" בעמוד 77 בפאזת העץ

מאחר ויש הרגשה שמשהו לא יציב ב- KI ומאחר ויש עדיין 
פחדים אם כי יש שיפור. ההחלטה להוציא שוב רוח רגשית מה- 

KI היא סבירה. אפשר גם להמשיך לחזק את ה- KI, אך אני 
נוטה למגר כל חשד לרוח רגשית כי אני חושב שהיא משבשת 

את כלל המערכות בגוף.



פאזת העץ - ספורי מקרה - מערכת העיכול - עצירות

תאריך לידה: 16.1.2014גיל: 3שם: דנהתאריך: 5.6.2017

טיפולים קודמיםטיפול מספר: 6 )חודש מהטיפול הקודם(

תלונה עיקרית: עצירות

טיפולתאריך

CO-11לאחר כשבוע127.2.17

)CO-11)gלאחר כחודש26.3.17

CO-11לאחר כשבועיים33.4.17

KI-3לאחר כשבועיים421.4.17

)CO-11)gלאחר כשבועיים57.5.17

יציאות - כמעט סביר 3-4 פע' בשבוע
פחדים - פחות, סותמת את האוזניים כשעובר אופנוע או מכסחת דשא, עוד לפני הרעש - מחשש מהרעש שיגיע

דופק
שכחתי לרשום.....

אסטרטגיה טיפולית
טיפול מבוא. 1
2 .LIV -איזון ה
3 .CO -הנעת ה
איזון הרובד הרגשי. 4

KI-3 :טיפול
לאחר הוצאת רוח רגשית יש לחזק את ולייצב בעזרת נקודת 

האדמה.



פאזת העץ - ספורי מקרה - מערכת העיכול - עצירות

תאריך לידה: 16.1.2014גיל: 3שם: דנהתאריך: 20.6.2017

טיפולים קודמיםטיפול מספר: 7 )לאחר כשבועיים(

תלונה עיקרית: עצירות

טיפולתאריך

CO-11לאחר כשבוע127.2.17

)CO-11)gלאחר כחודש26.3.17

CO-11לאחר כשבועיים33.4.17

KI-3לאחר כשבועיים421.4.17

)CO-11)gלאחר כחודש57.5.17

KI-3לאחר כחודש65.6.17

יציאות - 2-3 פע' בשבוע, יציאות קלות וסבירות
V - פחדים

מגיל שנה וחצי יציאות מועטות יחסית
עור - החמרה קלה בידיים

דופק
LIV -חום ב

אסטרטגיה טיפולית
טיפול מבוא. 1
2 .LIV -איזון ה
3 .CO -הנעת ה
איזון הרובד הרגשי. 4

LIV-2° :טיפול
מאחר ונצפה חום בעמדת הדופק של ה- LIV ומאחר ויש 

החמרה קלה בעור בידיים. כמו כן יש ירידה במספר היציאות 
לשבוע. במקרה זה כדאי למגר את החום ב- LIV שאולי עוד 
מרים ראש. מה גם שהלידה של האם מתקרבת והמתח עולה 

)העובר במצג עכוז ויש לחץ במשפחה(



פאזת העץ - ספורי מקרה - מערכת העיכול - עצירות

תאריך לידה: 16.1.2014גיל: 3שם: דנהתאריך: 3.7.2017

טיפולים קודמיםטיפול מספר: 8 )לאחר כשבועיים(

תלונה עיקרית: עצירות

טיפולתאריך

CO-11לאחר כשבוע127.2.17

)CO-11)gלאחר כחודש26.3.17

CO-11לאחר כשבועיים33.4.17

KI-3לאחר כשבועיים421.4.17

)CO-11)gלאחר כחודש57.5.17

KI-3לאחר כחודש65.6.17

LIV-2°לאחר כשבועיים720.6.17

בערב הטיפול יציאה גדולה ואח"כ הפסקה של שבוע
אח"כ שוב יציאה גדולה ועכשיו הפסקה של 3 ימים

בלילה האחרון חום למשך כמה שעות
V - שינה

כבר לא סותמת את האוזניים, הפרידות בבוקר יותר קלות
פחות אדומה בפנים

א. דרמטיטיס - ללא שינוי

דופק
LIV -חום ב

אסטרטגיה טיפולית
טיפול מבוא. 1
2 .LIV -איזון ה
3 .CO -הנעת ה
איזון הרובד הרגשי. 4

CO-11 :טיפול
מאחר ויש עדיין חום ב- LIV ומאחר והמצב לא אקוטי, עדיף 

לרסן את ה- LIV ולא לפזר שוב. הלידה מתקרבת וכולם 
בלחץ, כך שעליית החום היא סבירה



פאזת העץ - ספורי מקרה - מערכת העיכול - עצירות

תאריך לידה: 16.1.2014גיל: 3שם: דנהתאריך: 17.7.2017

טיפולים קודמיםטיפול מספר: 9 )לאחר כשבועיים(

תלונה עיקרית: עצירות

טיפולתאריך

CO-11לאחר כשבוע127.2.17

)CO-11)gלאחר כחודש26.3.17

CO-11לאחר כשבועיים33.4.17

KI-3לאחר כשבועיים421.4.17

)CO-11)gלאחר כחודש57.5.17

KI-3לאחר כחודש65.6.17

LIV-2°לאחר כשבועיים720.6.17

CO-11לאחר כשבועיים83.7.17

נולדה אחות - יעשו יום כיף )ראו: "יום כיף" במאמרים למטופלים באתר הספר - פאזת העץ(

דופק
הדופק בעמדת ה- KI לא מעוגן )יאנגי(

אסטרטגיה טיפולית
טיפול מבוא. 1
2 .LIV -איזון ה
3 .CO -הנעת ה
איזון הרובד הרגשי. 4

KI-3 :טיפול
הדופק הלא מעוגן ב- KI משקף את הבהלה שאחזה בה עם 
הלידה. מאחר וכל מערך הכוחות במשפחה השתנה ונוצרה 

 KI -אי וודאות. הטיפול להרגעה ואיזון במצב זה הוא עיגון ה
בעזרת נקודת האדמה.

סיכום הטיפול
LIV -ואחר החום ב KI -בטיפול זה היה מרדף אחר הרוח הרגשית ב

 LIV -אך במקרה זה היה צורך לטפל גם בחום ב ,LIV -בדרך כלל טיפול ברוח הרגשית יפחית את הסטרס ואיתו את החום ב
בשל הסטרס שהתעצם עם התקרבות זמן הלידה של האחות.


