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מבוא     

מדינת ישראל היא ללא ספק מעצמת פריון. החשיבות הרבה במסורת היהודית להמשך הדור דוחפת את 
המדע קדימה למציאת פתרונות רפואיים לזוגות מאותגרי פריון.  

התהליך של טיפולי פוריות לעתים ארוך מאוד, בו נדרשים בני הזוג, והאישה בפרט, לעבור מסך של בדיקות 
רפואיות, טיפולים תרופתיים והתערבות כירורגית. יתרה מזאת המסע הרגשי הקשה, לעתים הופך למאבק 

הגדול של חייהם. מאידך התמיכה בתהליך הנפשי איננה חלק מהפרוטוקול הטיפולי במרפאות הפריון 
בישראל.  

בעבודה זו בחרתי להתמקד בהיבטים הרגשיים של האישה העוברת טיפולי פוריות וביכולת הקיימת לרפואה 
הסינית בשילוב עם פרחי באך לתמוך ולהקל על המסע הרגשי ולהעצים את אפקט הטיפול המערבי כאחד. 

הבחירה להתמקד באישה אינה נובעת מתוך התעלמות מהצורך בתמיכה בגבר המצוי בתהליך סבוך זה, 
אלא מתוך מפגשים עם נשים רבות בקליניקה, מתוך הזדהות וניסיון אישי.  

מטרת העבודה לחדד מצבים בהם ישנה חשיבות עליונה לשים דגש עיקרי בטיפול על המצב הרגשי של 
האישה ולהמחיש תהליך טיפולי זה. 

כאשר אנו מלווים אישה בטיפולי פוריות והפריה החוץ גופית (IVF) בפרט אנו נאלצים להתאים את 
האסטרטגיה הטיפולית שלנו לאופי הפרוטוקול המערבי אותו היא מקבלת. יש תזמונים מדויקים לטיפולי 

דיקור אשר מטרתם לתמוך בעבודת השחלות ליצירת זקיקים, הוצאת חום וסוגים נוספים של הצ'י הלא תקין 
(xie qi) המצטבר בעקבות התרופות וההורמונים, הבאת צ'י לרחם לעידוד ההשרשה ועוד. לעתים לא נותר 

לנו זמן להתייחס לעומק למצב הרגשי-נפשי של המטופלת, אם כי חשוב להבינו ולהכיר בהשפעתו 
הדומיננטית על התוצאה הסופית. 

 לרוב אותן תחושות ורגשות אשר חווה האישה מציפים למודעות את הקשיים השונים הקיימים בתהליך זה, 
איתם הזוג מתמודד על מנת להגיע לסוף מוצלח ותוצאה רצויה. עם זאת לעתים המצב הרגשי כה קשה 

וסבוך אשר מכניס את האישה למבוא סתום והופך לפתוגן פנימי אשר תוקע את התהליך כולו. לעתים ניתן 
לראות את התופעה אצל נשים אשר חוות ניסיונות רבים של IVF ללא הצלחה, למרות שלא מצאו בעיה פיזית 
כלשהי נראית לעין. במצב זה, עם כל החשיבות של העבודה העקבית על פי הפרוטוקול, יש לעצור ולהתייחס 

   .IVF מבחינה טיפולית להיבטים הרגשיים של ה

אישה ופוריות 

  "At two times seven years fertility (Tian Gui) arrives"1

" Tian Gui"- ווסת או פריון על פי תרגומים שונים. Tian – שמיים, חוקי השמיים והטבע, הכוח הניתן לנו 
ליצירת חיים חדשים. בגיל 14 הבחורה הופכת לאישה. 

 "At fourteen years old the appropriate stage of development for a girl to become a
 women… There is enough blood and qi not only to maintain the girl's own life but also to
 nourish another. So the realization of her authentic, original pattern as a woman is
 achieved. This is a possible way of looking at the character "tian", that our natural life is
 already inside us, and needs only to be followed and accomplished."2

כפי שמסבירה אליזבט רושה, הפילוסופיה של הרפואה הסינית טוענת כי יכולת ללדת ילדים טמונה בכל 
אישה מרגע הולדתה. אותו ניצוץ החיים מתעורר בגיל הפוריות ומוכן לרקום עור וגידים. זהו מהלך הטבעי של 

החיים. לראיה, הידע העתיק של הכנה לקראת ההיריון והלידה הועבר מאם לבת בכל התרבויות. הילדות 
הקטנות ספגו את האווירה של חיי השבט, ההיריון, הטיפול בתינוקות, ההנקה. התהליך הטבעי של הכנה 

והבשלה לקראת רגע ההתעברות והלידה החל כבר בגיל הצעיר והגיע לשיאו בגיל הפוריות. 
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Su Wen 1 – פרק 1

The essential woman" –  Elisabeth Rochat De La Vallee2", עמ' 64



ומה קורה היום? בתרבות שלנו חלו שינויים רבים אשר ללא ספק מרחיקים אותנו מחיי השבט ומחוקי 
השמיים אשר עליהם דיברה הפילוסופיה הסינית. קצב החיים השתנה, הטובענות הצרכנית והשאיפה 

לעצמאות, שמאפיינים את העידן שלנו, שינו לרוב הנשים המודרניות סדרי עדיפויות. קודם קריירה, ביטחון 
כלכלי ואז ילדים. ההשפעה השבטית על תודעתנו נשארה עמוק-עמוק בתוך התת מודע הקולקטיבי. למשל – 

כאשר התמודדתי עם קשיי הנקה הלכתי לטיפול קבוצתי אצל יועצת הנקה. בזמן שישבנו 4 נשים שמנסות 
להניק ובעיקר להתמודד עם התסכול, פתאום הבנתי שבעצם לעולם לא ראיתי אישה מניקה מקרוב. לעתים 
רבות מגיעות הנשים לגילאי 27-30 ואינן בשלות מנטאלית או רגשית להיכנס להריון או לגדל ילדים. רגשות 
הפחד, חוסר וודאות וביטחון חודרים לתוך המערכת האנרגטית העמוקה (8 המרדיאנים המיוחדים) ולעתים 

כבר בשלבים המוקדמים, עוד לפני הניסיונות להרות, מהווים חסימה של פתוגן פנימי עמוק.  

טיפולי פוריות ומצב הנפש 

      כמעט כל אישה מניחה שתוכל ללדת ילדים ביום מן הימים, גם אם כרגע היא לא בטוחה שתרצה בכך. 
הידיעה הזו תורמת רבות לעיצוב העולם הנפשי-רגשי של האישה ובמובן מסוים מגדירה אותה ככזו. ללא 

ספק כי אישה שלא ילדה אינה פחות אישה מאחרת, עם זאת הדחף הפנימי לממש את הפוטנציאל הטמון 
בכולנו - להרות וללדת, חזק יותר מכל קידמה ומכל שינויי תרבותי. 

מה קורה כשהידיעה הזו מתנפצת?  ניתן לומר שאישה שסובלת מאי פריון חווה אבדן ממשי, בדומה למה 
שקורה באבל. בניגוד לתהליך של אבל, אובדן זה אינו זוכה להכרה של הסביבה הקרובה, והאישה אינה 

מקבלת לגיטימציה לרגשות שעולים בה. יתר על כן, רוב הזמן היא נדרשת להמשיך בחייה כאילו לא קרה 
3דבר ולהדחיק את סבך הרגשות שעולים בה. האישה חווה פגיעה עמוקה בדימוי הנשי שלה ובתחושת הערך 

העצמי שלה. לעתים תחושת הכישלון מולידה רגשות אשם עזים – למה לא ניסיתי מוקדם יותר? למה לקחתי 
גלולות כל כך הרבה שנים? למה עשיתי הפלה בגיל 19? למה עישנתי? למה לא הקפדתי על תזונה נכונה? 

ניתן למצוא עוד הרבה סיבות להאשמה עצמית, אך אינן רלבנטיות לתהליך הריפוי והכניסה להיריון.  

סקאלת הרגשות של אישה הנמצאת בטיפולי פוריות ארוכה ומגוונת: מתסכול המתבטא בכעס, חוסר שביעות 
רצון מתמיד וחוסר סבלנות ועד להתכנסות פנימית ותחושת בדידות, דיכאון והסתרת הטיפולים, דבר שמונע 

את האפשרות לקבל תמיכה ועזרה מהסביבה. לעתים קרובות ישנה פגיעה בדימויה המיני של האישה. 
מחווה אינטימית ומענגת הופכת למשימה אשר יש לבצעה בתזמון מוגדר ולעתים אף לעול קשה. לעתים ניתן 

לראות נשים אשר עוצרות את חייהן סביב הטיפולים ועושות מעבר חד מחיים פעילים ומהנים לחיים אשר 
סובבים סביב רופאים, אחיות, אולטרה סאונד, הזרקת הורמונים ועשרות טיפולים בשיטות שונות ומשונות. 

ואם זה לא מספיק, לא נשכח מתופעות לוואי השונות של הטיפול ההורמונאלי כמו מצבי רוח משתנים, 
בחילות, עלייה במשקל, חרדות, גלי חום ועוד.  

כל אישה אשר עברה טיפולי פוריות מכירה את רוב הרגשות האלה היטב. כאן מצוי הפרדוקס כי בעיות פריון, 
גם אם אין להן רקע פסיכולוגי-רגשי, עלולות להחמיר תחת הלחצים היום יומיים אשר מופעלים מבחוץ 

ומבפנים כאחד. למה גורם עומס רגשי זה? זה עשרות שנים נערכים מחקרים, המצביעים על כך שטיפולי 
פוריות, ובמיוחד הפריה חוץ גופית, גורמים ללחץ המשפיע באופן שלילי על הסיכוי להרות. מצוקות נפשיות 

 .(IVF) כמו חרדה ודיכאון קשורות בקשר הדוק לסיכויי התעברות נמוכים בקרב נשים שעוברות טיפולי הפריה
באחד המחקרים נמצא קשר בין דיכאון למספר נמוך של ביציות שנשאבו מהאישה בתהליך הפריית 

המבחנה, ולתנועתיות זרע נמוכה אצל הגבר. כשהחרדה והדיכאון התמשכו, נמצא קשר בינם לבין שיעור 
הריונות נמוך. נמצא גם כי חרדה ודיכאון קשורים להפלות, למשקל לידה נמוך ולתכונות בעייתיות אצל 

4היילוד, כמו קשיי ויסות רגשי.  

!!
מבחינת הרפואה הסינית העומס הרגשי פוגע בתפקודו של Gan (LIV) אשר אחראי על הזרימה התקינה של 

הרגשות. תיווצר סטגנציה, או במקרים רבים תוחמר הסטגנציה שכבר קיימת. לאורך זמן היא עלולה לייצר 
חום שיפגע בחומרים הנדרשים לתהליכי פריון (Jing ,QI, Xue, Jin Ye). רקמות שונות הנשלטות ע"י הצ'י 
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3 ציטוט ממאמרה של ד"ר ליאת הולר הררי -  "ההיבטים הרגשיים של אי פריון וטיפולי פוריות"

4 ציטוט ממאמרה של ד"ר חנה גילאי גינור אשר התפרסם בעיתון "הארץ", מאי 2011 – " הגיע הזמן לשילוב תמיכה נפשית בעוברים טיפולי פריון   
  בישראל"



של GAN עלולות להיפגע, למשל פגיעה באיכות של רירית הרחם, היווצרות חסימות בחצוצרות או ברחם 
עצמו.  

העמסה רגשית עודפת על PI (SP) יכולה לערער את האדמה ולגרום לסטגנציה. כאשר Si (מחשבה) עמוסה, 
 .Zhi (כוונה) אינו מצליח לעבד את הרגשות ולהציג את הכיוון הנכון והפוקוס הנכון בתהליך ולהנחות את Yi5

ברמה הפיזית עלולה להיווצר לחות שנוטה לשקוע במחמם התחתון, לחסום את דרכי הרבייה ואת הרחם או 
ליחה שעלולה לחסום את "פתחי הלב". Shen (KID) עלולות להיחלש מתוך הבקרה הלא תקינה של האדמה 
והניסיון להזין את  Gan. כאשר הכליות נחלשות ואיכות המים נפגעת עלולות להופיע בעיות בחלק השני של 

המחזור – השלב הלוטאלי, למשל בעיות בעליה של חום הגוף, אי השרשה או החזקה של הביצית, איכות לא 
תקינה של הביציות. 

הבא נרחיב את ההסתכלות על השינויים האנרגטיים העוברים על אישה אשר נמצאת בתהליך טראומתי של 
טיפולי פוריות ונראה כיצד ניתן לתמוך בה באמצעות הדיקור.  

הטיפול במצב הרגשי באמצעות הדיקור 

   "הספיגה" של ה- emotions מתרחשת ב- PI (SP) ותחת האחראיות של YI מתבצע העיבוד שלהם, 
כתוצאה מתרחש תהליך חשיבתי מודע או תת מודע. תוצר רגשי זה מוצג לקיסר (Ht – Xin). במידה והלב 

חזק וה SHEN מעוגנת הדברים עולים למודעות ומתחיל תהליך של גדילה והתפתחות רוחנית. 
תגובה לאותם אירועי היום יום תלויה לא רק בחוזק של YI, אלא גם באיכות התקינה ובעוצמת  הפאזה 
הרלוונטית (אירוע המעורר פחד קשור למים ועוצמת התגובה תלויה בעוצמה של ה-Shen (KID) אירוע 

המעורר כעס קשור לעץ ועוצמת התגובה תלויה ב- Gan  (LIV) וכו'). תפקידו של SHEN (Spirit) לבקר על 
התהליך ולשמור על פרופורציות נכונות (common sense) ועוצמת התגובה, לכן נאמר ש-SHEN שולטת בכל 

הרגשות.  
אירועי היום יום החזקים או טראומתיים מדיי מערערים את האדמה (YI/PI) ונוצרת פגיעה בציר היצירה (אש 

– מים). שוק (PI)   -   פחד (Shen)   -  הכחשה (HT - Xin). במקרה זה צריך להחזיר את כל הציר לאיזון 
ולחזק את האדמה. לדוגמא פורמולה מ-SP1,2,3,4 :Ling Shu – לאזן בין המים לאש בעזרת האדמה.  

 (FEI - LU) כשיוצאים משלב ההכחשה והפחד נכנסים לציר החיים (עץ – מתכת): עצב/בכי/רחמים עצמיים
וכעס/תסכול (GAN - LIV) לסירוגין. אם רוצים להוציא את האדם משלב הרחמים העצמיים צריך לעבוד על 
אנרגית העץ. במקרה שבו האדם "תקוע" בכעס נדרשת המון הזנה ברמה הפיזית ועבודה על PO ומתכת.  

ניתן להסתכל בצורה דומה נוספת על התמודדות עם תהליך טראומתי דרך 5 שלבים המקובלים 
בפסיכותרפיה: : שלב של הכחשה, שלב של כעס, שלב ההתמקחות (רציונאליזציה), שלב של האשמה 

עצמית. אם האישה מצליחה לעבד את הרגשות שעולים בה, היא יכולה להגיע לתחושה של השלמה 
6שתאפשר לה התמודדות עם התהליך.  

!
!
!
!
!!

המים הכחשה – זו היא תגובה טבעית לפחד אשר שייך לפאזת 
עודפת על (אנרגיה של קור). הפחד (קור) משתלט וישנה בקרה 

בשכבת ה האש. כאשר גם האדמה נחלשת נוצרת פגיעה עמוקה 
האש למים. Shao Yin או בציר היצירה (הסתכלות נוספת) ונתק בין 
במקרה זה האש (HT-Xin) אחראית על ה"מודעות הגבוהה" שלנו, 
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6 ד"ר ליאת הולר הררי -  "ההיבטים הרגשיים של אי פריון וטיפולי פוריות"



הלב "לא רוצה לדעת".ניתן לראות נשים ששוהות זמן ארוך בשלב תודעתי זה, אפילו לאחר שכבר עשו מספר 
רב של ניסיונות הפריה. לעתים ההכחשה אינה קשורה לידיעה אודות הקושי להיכנס להיריון, אלא לפחדים 

עמוקים הרבה יותר הקשורים לנושא האמהות. יכולות להיות תופעות של חרדה במיוחד בשעות הערב 
והלילה, פלפיטציות, נתק רגשי. האישה יכולה להתנהל כאילו לא קרה דבר, להמשיך בניסיונות ההפריה שוב 

ושוב בלי ליחס חשיבות לגופה המותש. 
במקרה זה צריך לבנות את האדמה ולחזק את הבקרה על המים, לחזק את ה XIN (HT) ולאזן בין הציר אש 

– מים. בהמשך יש לבנות את ה Shen Qi (Kid) ואת האיכות התקינה של המים ולהניע אותם, אחרת 
התהליך יחזור חלילה.  

כעס – זהו רגש חזק וחשוב אשר מניע אותנו לעשייה. כאשר לכעס אין מקום לביטוי נכון הוא מופנה כלפי 
הסביבה. זו היא תנועה בלתי מבוקרת של העץ. בשלב זה ניתן לראות נשים אשר מאשימות את הסביבה 

(רופאים, בעל, משפחה), אגרסיביות עד כדי אלימות (פיזית או ורבלית), ממורמרות מאוד ולעתים חוות 
תחושות של קינאה. יכולות לסבול מכאבי ראש חזקים, שינויים חדים במצבי הרוח, בעיות עיכול. יש לציין כי 

נשים הנמצאות בשלב זה פחות מגיעות לקליניקה.  

 (CO) Da Chang וגם (LU) Fei במקרה זה יש לאזן את העץ עם המתכת. המשימה לא פשוטה מכיוון שגם
הקשורים לפאזת המתכת מושפעים מאנרגיה של עץ (אנרגיה עונתית). ניתן לעבוד דרך האדמה על חיזוק 

המתכת, להניע ולאזן את התנועה החזקה של העץ/רוח. 

!
 – Heng שלב ההתמקחות (רציונליזציה) – תחת השליטה של פאזת האש שמייצגת את הנביעה

"המודעות החודרת". זהו שלב חשוב בו עולם הרגשות עולה למודעות ואנו יכולים לצמוח מבחינה רגשית, 
 (HT) Xin מנטאלית ורוחנית. צמיחה זו מהווה צעד קדימה לקראת ההשלמה והתיקון ותלויה בחוזקו של
ובאיכות התקינה של האש. כאשר אין "ריק" בלב והוא עמוס ואינו יכול להכיל את הרגש ולהנחות את ה 
Mind. ה SHEN לא יכולה לשכון בלב כפי שהביצית המופרת אינה יכולה להשתרש ולשכון ברחם. חשוב 

לציין את הקשר המיוחד בין Xin ל Pi (Sp). האדמה שולטת במעבר בין שיא היאנג (מודעות) ליין (הפנמה) 
ולכן התהליך לא יקרה ללא הכוח של האדמה. Yi – Pi סופגת ועושה עיבוד ראשוני של הרגשות ומציגה את 
"הרעיון"/מחשבה ל SHEN – Xin. במקביל Xin מעלה את החוויה למודעות ו Pi עוזרת בתהליך של הפקת 
הלקחים וההשלמה. זו היא מערכת יחסים ייחודית של Xin ו Pi אשר מזינים אחד את השני ונתמכים אחד 

  .Xin מזינה את Pi (הענפים הארציים) ובמעגל של השעון Pi מזינה את Xin בשני – במעגל ההזנה

במקרה זה ניתן לראות נשים אשר מדברות הרבה על מצבן, מחפשות סיבות והסברים אבל לא מצליחות 
להתחבר אל הרגש. לעתים הן חוות קושי בשינה ובמיוחד מחשבות חוזרות ונשנות אשר פוגעות בריכוז. יש 

  .Pi ולתמוך ב Xin לחזקת את ה

!
האשמה עצמית – נשים רבות מגיעות בשלב זה לטיפולים משלימים ("אלטרנטיביים") כיוון שמתקשות 

לשאת עוד את הכאב, את ההכזבה והייאוש – קשר לפאזה של המתכת. זהו שלב הסופי בהתמודדות עם 
 Po כל תהליך רגשי, שלב של הפקת לקחים והשחרור הרגשי לקראת ההשלמה. מתכת אחראית על ה

המחבר אותנו אל עולם הפיזי, אל חוכמת הגוף, אל האינסטינקטים החייתיים ואל היצר לחיות ולהתרבות. 

כאשר יש חסימה בתנועת המתכת הנובעת עקב חולשתה או העדר בקרה של האש ניתן לראות נשים 
שמתייאשות ומאבדות תקווה, מצבים של דכדוך עד דיכאון, הסתגרות מפני חברה, בכי רב או אי יכולת 

לבכות, נשים שמרחמות על עצמן ללא סוף, עייפות רבה ולעתים קרובות עצירות פיזית או רגשית. 

לעתים מופיעות אותן תחושות לסירוגין עם כעס – ציר החיים (מתכת – עץ). העץ מנסה לפרוץ את גבולות 
המתכת ולהניע את הסטגנציה. במידה ותנועת העץ אינה חזקה מספיק עלולות הנשים להפנות את הכעס 

כלפי עצמן.  

במקרה זה יש לעודד את התנועה הטבעית של העץ, לשמור על החוזק של האש (Ke cycle), לבנות את 
האיכות התקינה של המתכת ולהניע אותה. 

!
 !6



השלמה / קבלה – קבלה של המצב – פאזת האדמה. ללא ספק כי מתחילת התהליך ועד סופו יש לשמור 
על אדמה מאוזנת ועל ה PI (SP) חזק. רק כך האישה תוכל להיכנס לעשייה שקטה ומתודית, תוך שמירה על 

פרופורציות נכונות, פוקוס וחשוב מכול על שפיותה בדרך להשגת המטרה. דמיון מודרך, יוגה ומדיטציה 
מומלצים מאוד על ממנת לתמוך בכוח של האדמה ולהקל בתהליך כולו.  

סיכום עיקרון הטיפולי בדיקור: 

דוגמאות לבחירת הנקודותעקרון טיפוליפאזה

הכחשה – מים

לבנות אדמה .

לחזק Xin (Ht) ולאזן בין .
אש למים 

לבנות את האיכות .
התקינה של המים ולחזק 

 Shen (Kid)
להניע את המים.

- .Xin ולחזק (Pi) לבנות אדמה – SP3,2
לעבוד עם נקודות של Xin Bao (Pc) על -

מנת לתמוך ב Xin ולאזן בין האש למים. 
SI8 – נקודת האדמה (אנרגיה עונתית של -

Xiao Chang) מחברת בין האש למים. 
עבודה עם ה Yin Wei – מעלה את הכוח -

של ה YIN אל הלב, מחבר בין האש למים, 
 .KID9 לדוגמא

לעבוד עם נקודות של Dan (Gb) אשר -
מתחיל את התהליך ומביא את הכוח של 

המים (פוטנציאל) אל האש (מודעות 
 GB40,34 או GB9,13 – והגשמה), לדוגמא

 (Jia – הראשון stem מהדהדות עם ה)
KID7 – נקודת הטרנספורמציה אשר -

מחזקת את כוח של המים ועוזרת ברמת ה 
Sheng cycle לבנות את העץ.

כעס – עץ
לבנות אדמה על מנת .

לחזק את המתכת 
להניע עץ ולהרגיע רוח.

SP2,3 עם או בלי LU9 – לבנות את -
המתכת. 

לעבוד עם נקודות של Wei (St) אשר -
 Fei (Lu) תומכות בתנועת ההורדה של

ויכולות להרגיע רוח. 
GV16 בהתאם לטכניקות העבודה עם -

  .Sun Si Miao נקודות
- Gan נקודת המקור אשר מזכירה ל – LIV3

(Liv) את התפקוד התקין והמקורי שלו – 
הנעה וויסות נכונים.

רציונליזציה – אש

. Pi ו Xin לחזק

לחזק את כוח ההתמרה .
 Sheng) של האדמה

(cycle

לעבוד עם נקודות של Xin Bao (Pc) אשר -
תומך ב Xin וקשור לאנרגיה של אדמה 

(עונתית). 
HT8 – לבנות את האנרגית האש התקינה. -
SP2 – נקודת הטרנספורמציה אשר תתמוך -

במעבר מפאזת האש לפאזת האדמה 
ובמעבר מיאנג ליין. 

- Pi מביאות את הכוח של – CV10 ,SP15
אל הלב.
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הטיפול במצב הרגשי באמצעות פרחי באך 

תמציות של פרחי באך הן כלי עדין ביותר ועם זאת יעיל מעין כמותו, הפונה אל הרובד הרגשי-נפשי-רוחי של 
האדם. באך, אשר היה רופא בהכשרתו, האמין כי החלקים המנטאליים והרוחניים של האדם אחראים על 

בריאות גופנו. הוא גילה 38 תמציות של פרחים אשר עוזרות להתמיר מצבים ודפוסי התנהגות שליליים 
לאנרגיה חיובית ע"י ניצול הפוטנציאל אשר טמון בכל רגש. פרחים אשר תמיד מעוררים השראה בליבנו 

שייכים במהותם אל אלמנט "האש" על פי הרפואה הסינית – שיא היופי, שיא החיים, ה"מודעות הגבוהה", 
הנשמה של הצמח, סמל לפריון. תמציות הפרחים של באך עוזרות לאזן מצבים תודעתיים רבים אשר 

מפריעים לזרימה החלקה של חיי היום יום ומהווים, על פי אמונתו של דר' באך, הגורמים האמיתיים למחלות. 
הן מהוות כלי עדין ומדויק אשר חודר ישירות אל אנרגית הלב ומשפיעות על מצב ה SHEN. על ידי כך עוזרות 

התמציות ללמדנו שיעור חשוב בהתפתחות הרגשית והרוחנית שלנו – את המיואש ללמד אודות האמונה 
בסדר העליון של היקום, את הכועס והשומר טינה ללמד אודות החמלה והאהבה, את הבודד ללמד אודות 

הפתיחות וקבלת הזולת.  
השפעה היום יומית על מצבה הרגשי של האישה באמצעות פרחי באך מהווה יתרון עצום בטיפול המשולב, 

במיוחד במקרים בהם אין אפשרות או זמן להתייחס למצב הנפשי לעומק בדיקור. יתרון משמעותי נוסף 
בעבודה עם פרחי באך הוא חיבור המטופל אל התהליך ברמה גבוהה של מודעות על ידי לקיחת התמציות 

ברמה היום יומית והקשבה לתחושות ורגשות העולים. 

דוגמאות לתמציות למצבים רגשיים שונים: 

האשמה עצמית – 
מתכת

לחזקת את האש .

לבנות את האיכות .
התקינה של המתכת 

ולהניע אותה 
לעודד את התנועה של .

העץ

- Xiao Chang (Si) לעבוד עם נקודות של
אשר תומך בבקרה של Fei (Lu) ועוזר 

בתהליך ההפרדה בין עיקר לטפל. 
לעבוד עם נקודות W.O.H אשר מחברות -

 .MEN ל H בין ה
LU3 – משפיעה על ה PO, מעודדת את -

השחרור הרגשי ומאזנת בין תנועת העץ 
 .Fei לתנועת המתכת של Gan (Liv) של

LU7 – עוזרת בשחרור העצב ומעודדת את -
תנועת המתכת. 

CV22 – מרכזת את הצ'י השמימי ועוזרת ל -
Fei להוריד אותו כלפי מטה ועל ידי כך 

משפיעה על הרגשות.  
- LIV14) לחדש את הזרימה – LU1+LIV14 ֹ

"שער התקווה" מייצגת את הסוף ומעבר 
אל LU1 שמייצגת את תחילת הזרימה של 

הצ'י בגוף)

השלמה / קבלה – 
לשמור על האדמה חזקהאדמה

- Pi, Xin Bao, Gan, לעבוד עם נקודות של
Xiao Chang, Wei (St) – כל אותם 

האיברים אשר קשורים לאדמה ברמת ה 
Wu Xing או ברמת הענפים הארציים.  

לעבוד עם ה corrective energy של -
המטופלת על מנת לשמור על יציבות 

הטיפול.

שלב בתהליך  
תמציות לדוגמא(על פי הנאמר בפרק הקודם)
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שלב ההכחשה והפחד

Agrimony – התמצית תעזור להציף ולהתמודד עם רגשות התסכול 
והפחד במקום להסתתר מאחורי חזות של קלילות ותסייע להשיב 

את שמחת החיים האמיתית. 
Clematis – תמצית אשר מושיבה למציאות, לכאן ועכשיו, מסמלת 
אינקרנציה וחיבור בין הגוף לנפש. התמצית תעזור לאישה להתחבר 

באמת לתהליך אותו עוברות. 
Mimulus – תמצית אשר תעורר אומץ ושלוות רוח ותעזור 

להתמודד עם הפחד הטבעי והברור. 
Aspen – במקרים בהם הפחד הופך לחרדה קיומית / פחד בלתי 

מוסבר התמצית תחזק את יכולת ראיית הדברים בצורה 
אובייקטיבית ואת האמונה בסדר העליון. 

 MIND התמצית תעזור להרפות מהמאבק הנוקש של ה – Oak
ולהקשיב יותר לגוף ולנפש, להכיר במגבלות ולחדש את הכוחות. 
Cherry plum – התמצית תעזור במצב של פחד קיצוני, כאשר 

גוברת התחושה שאין יותר שליטה, תחזק את החשיבה ההגיונית 
ותאפשר לאישה לפעול בשקט לפתרון הבעיות ולא להישבר תחת 

העול והמתח בהם היא נתונה.

שלב הכעס והתסכול

Impatiens – התמצית תעזור להפיג את המתח והעצבנות, תעודד 
סבלנות כלפי המצב והזולת (במקום להרחיק את האנשים, להיפתח 

בפניהם). 
Beech – תמצית אשר מעוררת הבנה, רכות וסובלנות כלפי 

הסובבים ומעדנת את הגישה הביקורתית כלפי התהליך כולו.  
Holly – התמצית המשיבה את האהבה ועל ידי כך עוזרת להתמודד 

עם תחושות עזים של קינאה, שנאה, תסכול וטינה. 

שלב ההתמקחות והמודעות

White chest nut – התמצית משיבה לחשיבה שלבה ובהירה 
במצב בו המחשבות לא נותנות מנוח וחוזרות על עצמן כמו תקליט 

שבור. 
Cerato – התמצית תעזור לעורר ביטחון ואמון בתחושה הפנימית,  

כדי שהאישה תוכל לקחת אחריות על חייה וללכת ב "DAO" שלה.

שלב האשמה העצמית, עצבות 
ועייפות מתהליך

Elm – התמצית עוזרת במצב של תשישות ודיכאון עקב עומס פיזי 
ורגשי ע"י כך שמשיבה את האמונה של האישה ביכולותיה להתמודד 

אם האינטנסיביות של החיים (או של הטיפולים). 
Olive – תמצית להשבת הכוחות, כאשר אישה חובה תשישות 

פיזית ומנטאלית. 
Hornbeam – במידה והתשישות נובעת עקב חוסר מוטיבציה 

והעדר כוחות להתמודד עם הטיפול התמצית תיתן ניצוץ של אנרגיה 
להתחלה חדשה (כמו התנועה של העץ). 

Gentian – התמצית תעזור לשמר נחישות במטרה, ומבט שמח 
יותר עם תקווה גם כאשר ישנם ניסיונות לא מוצלחים ברקע. 

Gorse – במידה ומתפתח ייאוש אמיתי התמצית תעורר תקווה 
ואמונה בתוצאה חיובית ותסייע למצוא דרכים חדשות ולשנות גישה.  

Pine – כאשר רגשות אשם וייסורי מצפון משתלטים, תעזור 
התמצית לראות את הדברים ביחס הנכון, מכל טעות ניתן ללמוד 

ולגדול מבלי שהאשמה תיהפך לרעל בתוך עצמנו.  
Willow – התמצית תרומם את האישה מתוך מרירות ורחמים 

עצמיים, כך שהיא תוכל לאמץ גישה יותר אופטימית ואז תוכל לקחת 
אחריות למצבה ולהמשיך בתהליך. 

Rock water – תמצית לריכוך ה"מתכת" הנוקשת וסף גבוה של 
דרישות עצמיות, תאפשר לאישה יתר גמישות עם עצמה.
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כמובן שאנחנו טיפוסים מורכבים עם "מטענים" אישיים לכל אחד ואחת. אלו רק דוגמאות אפשריות להרכבת 

פורמולות אשר יתמכו בתהליך הרגשי והטיפולי כולו ויעזרו לאישה להתחבר לעצמה ברובד הרגשי-רוחי. 
כידוע... שם טמונה ההצלחה. 

יש נקלט! ומה עכשיו? 

אין לתאר את תחושת האושר והשמחה אשר חווה האישה כאשר הריונה המיוחל נקלט. אומנם יחד עם 
השמחה מגיעות החרדות – מה יהיה אם ההיריון לא יחזיק? איך אוכל להתחיל הכול מחדש? מה אם יעשה 

משהו לא בסדר? ואם הבדיקות לא יצאו טובות? ועוד... ועוד... ועוד... 

ללא ספק כי "הריון בחרדה" הוא "הריון בסיכון". הנזק יכול להיות רב ועוצמתי לאם ולעובר כאחד מרעלת 
הריון וסיבוכים בלידה ועד לבעיות התפתחות של הילוד. יתרה מכך, מהווה ההיריון את תחילת דרכנו כהורים 

ומשפיע רבות על עיצוב הגישה החינוכית העתידית שלנו. אותם פחדים וחרדות עלולים לחלחל עמוק לתוך 
התת-מודע ולצוף מאוחר יותר אל מול הילד.  

אישה אשר עברה טיפולי פוריות ונכנסה להריון צריכה יותר מכל אישה אחרת את התמיכה המתמשכת שלנו 
כמטפלים לאורך הריון כולו. יש ללוות את האישה אם בדיקור או בפרחי באך ואפילו בהיותנו זמינים לשיחות 

טלפון מזדמנות ולעתים תכופות מאוד.  

עבודה עם דיקור – יש לשמור על Shen (Kid) חזקות, אדמה יציבה ו Xin (Ht) חזק ולא "עמוס". מומלץ 
לעשות KID9 עם גרגירים של מוקסה במעבר מטרימסטר לטרימסטר על מנת לחזק את ההיריון כולו ואת 
הקשר שבין הלב לרחם. כמו כן ניתן לעבוד עם נקודות של Xin Bao (Pc) אשר תומכות במחמם התחתון 

וברחם ומחזקות את הקשר שבין האש למים. Yin Bao" – LIV9", נקודה מומלצת על מנת לשמור ולהגן על 
התמצית יקרת ערך – העובר.  

 Aspen, – עבודה עם פרחי באך – מומלץ להשתמש בתמציות למצבים של פחדים וחרדה לאורך הריון כולו 
Mimulus ובמצבים קיצוניים גם Walnut .Cherry Plum היא תמצית חיונית לתקופת ההיריון אשר תעזור 

לעבור את השינוי ולהסתגל אליו ותעבוד ברמה המנטאלית בדומה ל Larch .LIV9 – תמצית שתעזור להשיב 
את הביטחון של האישה בעצמה ולחזקה לקראת הלידה. במצבים קיצוניים שהחשש לשלום העובר יוצא מן 

הפרופורציות יש לתת את Red Chest nut אשר תעזור לשים את הדאגות בפרופורציות נכונות.   

כמו כן מומלץ מאוד לעשות יוגה או מדיטציה באופן קבוע לאורך הריון כולו על מנת להשיב את השלוה לגוף 
ולנפש אחרי התהליך המייגע והקשה כל כך של טיפול פוריות.      

לסיכום 

ההורות מתחילה הרבה לפני שהתינוק נולד. כבר ברגע ההחלטה להרות מתחיל התהליך המודע והלא מודע 
לגיבוש של גישתנו כהורים. הדרך בה אנו נכנסים לתהליך זה, גם אם הוא סבוך וקשה כמו במקרה של 
טיפולי פוריות, והדרך בה אנו מתנהלים בתוכו, מתחילה לעצב אותנו כהורים לעתיד. במידה ומצליחים 

לשמור על פרופורציות נכונות ואורך חיים תקין, בריאות הנפש וקבלת תמיכה רחבה שנחוצה, בסוף התהליך 
(בתקווה מוצלח) יזכו ההורים לתחושת השגיות וגאווה עצמית, אשר תלווה אותם לכל אורך ההיריון ובהמשך 

החיים. באמצעות הכלים שלרשותנו יכולים אנו, המטפלים, לתמוך ולקדם לא רק את ההיריון המיוחל, אלא 
לאפשר תמיכה חשובה בתהליך ייחודי זה.  

תודה לכל הנשים האמיצות שנתנו לי את הזכות ללוות אותן בדרכן זו.  

!
!

ההפנמה והקבלה

Walnut – תמצית אשר עובדת כמעטפת הגנה מפני השפעות 
סביבתיות ורגשיות, כמו קליפת אגוז שמגינה על התמצית יקרת ערך 

שבפנים, כמו הרחם שמגנה על העובר. התמצית תעזור לעבור את 
השינוי ולהיות איתנה בתקופה קשה זו.
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