
פאזת העץ

ספורי מקרה

בעיות עור

אטופיק דרמטיטיס

רקפת

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



פאזת העץ - ספורי מקרה - בעיות עור - אטופיק דרמטיטיס

תאריך לידה: 27.4.2000גיל: 9שם: רקפתתאריך: 21.3.2009

אחים: דנה בת 6טיפול מספר: 1

ראו: "תשאול ורישום" בעמוד 136 בפאזת העץ
תלונה עיקרית: אטופיק דרמטיטיס )ראו: "אטופיק דרמטיטיס" בעמוד 214 ב"פאזת העץ"(

k החליטו להפסיק עם המשחות לפני 3 שבועות
k התחיל לפני שנה וחצי
k טופלה בדיקור אבל זה החמיר
k ביד, בברך ועכשיו גם בצלעות
k לא מתגרדת ולא מאוד סובלת, אבל מפריע אסטטית
k האחות סובלת מאסטמה
k סה"כ בריאה
k הייתה אנמיה אך היא טופלה

k תיאבון - לא אכלנית ולא אוכלת טוב, בלי פירות וירקות
k פרפקציוניסטית, מצטיינת
k יש לה שני צדדים - בלט ומשחקי בנות ויכולה להיות גם טומבוי
k טובת לב ברמות - נתנה את כל הכסף שלה לאחותה למתנה, כי חסר כסף למתנה גדולה
k אם תרצה לזכות ולנצח היא לא תוותר
k ילדה אהובה - הבנים מאוהבים בה
k אוהבת להישאר ערה עד מאוחר - בבוקר מזנקת כמו פנתרה
k הריון - תקין
k לידה - ירידת מים 60 שע' לפני הלידה - 3 זירוזים - אנטיביוטיקה לווריד - פטריה בשד - הפטרת עברה לפה
k אנטיביוטיקה - פעם ראשונה לפני כמה חודשים בגלל סטרפטוקוק
k .שינה - זזה הרבה, לא מדברת הרבה תוך כדי שינה, יש חלומות הקשורים לקיום למוות, שהיא מתה, שאימא מתה
k אוהבת כלבים
k √ - יציאות
k √ - חיסונים
k .מצב רוח - יש התפרצויות לפעמים - דומה לאימא, היה שלב של פחדים, אפילו בבית לפני שנה או שנתיים - חלף לבד
k  האבחנה .CT היו כאבי ראש נוראיים לפני שנתיים וחצי, חשבו שזה סטרס של המלחמה )לבנון 2( היתה בכיתה א'. עשו

הרפואית היתה מיגרנות - פנו להומאופתיה - בתרופה הרביעית זה עבר תוך שעה. הייתה אז גם הרבה נזלת.
k .מאוד רגישה ורגשנית- נסעו לטיול, ראתה ליד ירושלים אנשים עניים - בכותל ביקשה שלאנשים האלו יהיו צעצועים

אסטרטגיה טיפולית
טיפול מבוא. 1
הוצאת חום. 2
איזון הרובד הרגשי. 3
4 .LIV -חיפוש אחר קור ב
חיזוק. 5

דופק
k LIV -חום ב
k דופק דק - ייתכן ומעיד על אנמיה

CO-11 - טיפול
k  .מאחר וזהו טיפול ראשון מומלץ לטפל טיפול מבוא

.LIV -מתאימה כי היא תרסן את החום ב CO-11
k  מתאימה למרבית הטיפולים הראשונים CO-11

כי היא מרסנת עודף ב- LIV ומניעה את הצ'י בכל 
הגוף ומאפשרת איזון כללי.

ראו: "CO-11" בעמוד 353 בפאזת העץ



פאזת העץ - ספורי מקרה - בעיות עור - אטופיק דרמטיטיס

תאריך לידה: 27.4.2000גיל: 9שם: רקפתתאריך: 30.3.2009

טיפול מספר: 2
טיפולים קודמים )שבוע מהטיפול הקודם(

תלונה עיקרית
אטופיק דרמטיטיס

טיפולתאריך

121.3-CO-11

יש שיפור בהחלט 
יש הרבה קשקשת בראש - היה תמיד ולא אמרו לפני כן.

דופק
LIV -חום ב

אסטרטגיה טיפולית
טיפול מבוא. 1
הוצאת חום. 2
איזון הרובד הרגשי. 3
4 .LIV -חיפוש אחר קור ב
חיזוק. 5

טיפול: LIV-2° )בטכניקת פיזור(
LIV -זהו טיפול הבחירה לפיזור חום מה

ראו בפאזת העץ: 
k 53 דגשים ואזהרות לטיפול בטכניקת פיזור", בעמוד"

k 323 בעמוד ,"LIV -פיזור חום מה"



פאזת העץ - ספורי מקרה - בעיות עור - אטופיק דרמטיטיס

תאריך לידה: 27.4.2000גיל: 9שם: רקפתתאריך: 13.4.2009

טיפול מספר: 3
טיפולים קודמים )שבועיים מהטיפול הקודם(

תלונה עיקרית
אטופיק דרמטיטיס

טיפולתאריך

121.3-CO-11

LIV-2°לאחר שבוע230.3

סה"כ שיפור, פחות ממוקד, יותר מפושט
לא הייתה ראקציה לטיפול

הופיע מוקד חדש מתחת לישבן

דופק
LIV -חום ב

אסטרטגיה טיפולית
טיפול מבוא. 1
הוצאת חום. 2
איזון הרובד הרגשי. 3
4 .LIV -חיפוש אחר קור ב
חיזוק. 5

LU-5 :טיפול
k  לא מומלץ לפזר פעמיים ,LIV -למרות שעדיין יש חום ב

ברצף. עדיף לקרר ולחזק ולפזר שוב בהמשך אם יהיה צורך.
k  -מאחר וה LIV -יכולה לקרר את ה LU -נקודת המים של ה

LU שייך לעץ ברמת האנרגיות העונתיות
ראו בפאזת העץ: "אנרגיות עונתיות", בעמוד 49



פאזת העץ - ספורי מקרה - בעיות עור - אטופיק דרמטיטיס

תאריך לידה: 27.4.2000גיל: 9שם: רקפתתאריך: 27.4.2009

טיפול מספר: 4
טיפולים קודמים )שבועיים מהטיפול הקודם(

תלונה עיקרית
אטופיק דרמטיטיס

טיפולתאריך

121.3-CO-11

LIV-2°לאחר שבוע230.3

LU-5לאחר שבועיים313.4

פחות מגרד, יש שיפור
רגשית - √

קשקשת - אין שיפור
מוקד חדש מתחת לישבן - מינורי, רדום, לא נראה, רק מורגש - מחוספס.

דופק
LIV -חום קל ב

אסטרטגיה טיפולית
טיפול מבוא. 1
הוצאת חום. 2
איזון הרובד הרגשי. 3
4 .LIV -חיפוש אחר קור ב
חיזוק. 5

KI-3 :טיפול
מאחר ובסך הכל ישנה מגמת שיפור ומאחר והחום ב- LIV הוא 

קל. יהי נכון לחזק, לקרר ולייצב את המצב הרגשי. KI-3 כנקודת 
המקור והאדמה של ה- KI מתאימה להגדרות אלו ומעבירה את 

הטיפול לשלב מספר 3 - שלב האיזון הרגשי. 



פאזת העץ - ספורי מקרה - בעיות עור - אטופיק דרמטיטיס

תאריך לידה: 27.4.2000גיל: 9שם: רקפתתאריך: 18.5.2009

טיפול מספר: 5
טיפולים קודמים )3 שבועות מהטיפול הקודם(

תלונה עיקרית
אטופיק דרמטיטיס

טיפולתאריך

121.3-CO-11

LIV-2°לאחר שבוע230.3

LU-5לאחר שבועיים313.4

KI-3לאחר שבועיים427.4

עור - סה"כ שיפור. מוקד חדש פעיל במרפק יד שמאל.
קשקשת - אין שינוי. בעבר שמו חומר לא טבעי שעזר, אך הקשקשת חזרה ברגע שהפסיקו את השימוש.

דופק
LIV -קור ב

אסטרטגיה טיפולית
טיפול מבוא. 1
הוצאת חום. 2
איזון הרובד הרגשי. 3
4 .LIV -חיפוש אחר קור ב
חיזוק. 5

LIV-8° :טיפול
מרבית מחלות העור הכרוניות, בפרט אטופיק דרמטיטיס מתאפיינות 
בקור ב- LIV הגורם לחום ראקטיבי מתמשך שהוא המקור למחלות 
העור. השלב הרביעי בטיפול הוא הוצאת הקור. מרגע שנמצא הקור 
 LIV -כנקודת המים של ה LIV-8 .בעמדת הדופק, יש לבצע פיזור

.LIV -היא הנקודה היחידה שבעזרתה אפשר לפזר קור מה
ראו בפאזת העץ: "מבוא לבעיות עור", בעמוד 205



פאזת העץ - ספורי מקרה - בעיות עור - אטופיק דרמטיטיס

תאריך לידה: 27.4.2000גיל: 9שם: רקפתתאריך: 15.6.2009

טיפול מספר: 6
טיפולים קודמים )4 שבועות מהטיפול הקודם(

תלונה עיקרית
אטופיק דרמטיטיס

טיפולתאריך

121.3-CO-11

LIV-2°לאחר שבוע230.3

LU-5לאחר שבועיים313.4

KI-3לאחר שבועיים427.4

LIV-8°לאחר 3 שבועות518.5

עד לפני שבוע היה מעולה, כמעט ולא ראו כלום. עכשיו יש 2 נקודות ברגל וחספוס ביד ובמותן.
קשקשת - אין שינוי

שינה - טובה

דופק
תקין בכל העמדות

אסטרטגיה טיפולית
טיפול מבוא. 1
הוצאת חום. 2
איזון הרובד הרגשי. 3
4 .LIV -חיפוש אחר קור ב
חיזוק. 5

LU-5 :טיפול
בדרך כלל לאחר פזור הקור מה- LIV מתחולל מפנה בטיפול. הקור 
ב- LIV הוא המקור לחום הרב שגורם לנגעים. טיפולי פיזור החום 

והקירור טובים אך לא עוקרים את שורש הבעיה. LU-5 היא נקודה 
כללית לבעיות עור ולכן מתאימה למצב זה בו הגוף קרוב לאיזון.



פאזת העץ - ספורי מקרה - בעיות עור - אטופיק דרמטיטיס

תאריך לידה: 27.4.2000גיל: 9שם: רקפתתאריך: 3.8.2009

טיפול מספר: 7
טיפולים קודמים )4 שבועות מהטיפול הקודם(

תלונה עיקרית
אטופיק דרמטיטיס

טיפולתאריך

121.3-CO-11

LIV-2°לאחר שבוע230.3

LU-5לאחר שבועיים313.4

KI-3לאחר שבועיים427.4

LIV-8°לאחר 3 שבועות518.5

LU-5לאחר 4 שבועות615.6

עור - ממש בסדר
קשקשת - שיפור

דופק
תקין בכל העמדות

אסטרטגיה טיפולית
טיפול מבוא. 1
הוצאת חום. 2
איזון הרובד הרגשי. 3
4 .LIV -חיפוש אחר קור ב
חיזוק. 5

KI-10 :טיפול
בדרך כלל לאחר פזור הקור מה- LIV מתחולל מפנה בטיפול. הקור 
ב- LIV הוא המקור לחום הרב שגורם לנגעים. טיפולי פיזור החום 

והקירור טובים אך לא עוקרים את שורש הבעיה. LU-5 היא נקודה 
כללית לבעיות עור ולכן מתאימה למצב זה בו הגוף קרוב לאיזון.

סיכום הטיפול
־זהו טיפול ממש לפי הספר, הכי קצר שאפשר לדמיין כאשר אין סטיות מהאסטרטגיה הטיפולית. במרבית המקרים התה

ליך יותר ארוך ומתאפיין בעליות וירידות. במחלות עור כרוניות חשוב להקפיד על האסטרטגיה הטיפולית ולאחר הוצאת 
.LIV -החום לנסות לאשש את החשד שיש מעורבות של קור ב

בעניין הקשקשת לא ברור לי למה הטיפול עזר רק ממש לקראת הסוף. בדרך כלל קשקשת מתאזנת עם הוצאת החום. 
אך ייתכן וש לה חסר דם שהוא המקור לקשקשת. פעמיים היא הציגה דופק דק שיכול להעיד על חסר דם ובעבר הייתה 

לה אנמיה.

טיפול אחרון


