כוח הריפוי הטבעי
כדי להבין כיצד פועלים האיברים הפנימים בגופנו ,חשוב להבין את נוכחותו של כוח הריפוי הטבעי.
מרגע העיבור ,כשזרע פוגש ביצית מתחיל תהליך .הכוח שמניע תהליך זה הוא כוח הריפוי הטבעי המצוי
בתוכנו.
כוח זה הוא החוכמה היודעת להפוך תא אחד לעובר שלם ,חוכמה זו היא שמנהלת את התהליך ויודעת מתי
תא מסוים צריך להתחלק ולהפוך בסופו של דבר ללב ,מתי ואיך תא אחר צריך להתחלק כדי להפוך לכבד
ואיך כל המערכות הללו צריכות לתפקד כאחד ולהגיע למצב של עובר מושלם.
אחרי שהעובר הושלם ויוצא לאוויר העולם הוא הופך לתינוק שבתוכו מצוי כוח הריפוי הטבעי היחודי
לאותו תינוק .זהו הכוח שיצר אותו מן ההתחלה.
לא רק שכוח זה יודע להפוך תינוק לאדם בוגר – להבשיל את כל המערכות ותפקודם ,כוח זה משמש גם
כרופא טבעי בגופנו.
לכוח זה מנגנון ריפוי היודע לאתר בעיות ותקלות ולעשות את מה שצריך על מנת לתקנם .כוח זה עובד
עשרים וארבע שעות ביממה ,שבעה ימים בשבוע ,ומטרתו לשמור על הבריאות .אפשר לראות את
נוכחותו אם נסתכל על הדברים הפשוטים ביותר שבכוחו לעשות כגון ריפוי שריטה על העור ,איחוי עצם
שבורה וכדומה .ישנן עוד עשרות פעולות הנעשות על ידי כוח זה מדי יום ואנו אפילו לא מודעים לכך,
לדוגמה התחלפות כל תאי העור כל שבעה ימים ,והתחדשות של כמעט כל תאי הגוף כל שבע שנים .כוח
זה יודע לאתר ולתקן תאים סרטניים הנוצרים כל הזמן בגופנו .הרופא הטבעי הזה הוא רופא "כל יכול"
שהיה שותף ביצירתנו ומטרתו לדאוג לבריאות ותקינות הגוף.
אם כך ,יש רופא ויש כוח שיכולתו ותפקידו הוא הבריאות ,אנו חייבים לשאול – אז מה משתבש? למה יש
כאבים שלא עוברים ,מדוע אנו חולים במחלות כרוניות?
כדי לענות על שאלות אלו נרחיב מעט את היריעה  -הרפואה הסינית מלמדת שאותו כוח ריפוי טבעי מצוי
באיברים הפנימיים הסינים ,זו המפקדה שלו ומשם הוא פועל.
מהאיברים הסינים יוצאת מערכת של מסלולי תקשורת שמטרתם לדאוג שכוח הריפוי הטבעי יתפשט ויגיע
מהאיברים הפנימים לכלל הגוף.
מסלולי התקשורת הללו הם המרידיאנים ,מה שזורם במרידיאנים זהו למעשה כוח הריפוי הטבעי .בעזרת
המרידיאנים ,אותם מסלולי תקשורת ,אותו כוח יכול לבצע את תפקידו – לאתר ולתקן בעיות המתעוררות
בגלל סיבות הקשורות באיך שאנו חיים את חיינו (מה אנו חושבים ,מרגישים ,אוכלים ,עושים  )..וכן בשל
סיבות נוספות הקשורות לכלל היקום שסביבנו (זיהום ,קרינה .)..כך קורה שנוצרות חסימות במערכת
תקשורת זו.
ברגע שנוצרת חסימה כזו חלק מסוים מהגוף מאבד את הקשר עם הרופא ,הרופא לא מצליח להגיע לאותו
חלק ואותו חלק לא מצליח לשדר חזרה לרופא שבאיבר הפנימי במפקדה.
באותו רגע של תחילת החסימה מתחיל תהליך של מחלה.
את התהליך הזה ניתן לחלק לשני חלקים :החלק הראשון  -חסימה אנרגטית .משמעה מרדיאן מסוים
שנחסם ואנרגיית כוח הריפוי הטבעי של הגוף לא מגיעה ליעדה .בשלב זה אין כל נזק פיסי ברקמה כלשהי
בגוף ,הנזק הוא רק אנרגטי.
החלק השני בתהליך זה הוא חסימה פיסית .זאת אומרת – אותו חלק שנחסמה אליו זרימת המרידיאן
משתבש ומתרחשת בו תקלה .שלב זה מקביל לנזילת שמן ברכב – הנהג לא מודע עדיין לכך שיש תקלה
ברכב ,נורת האזהרה עדיין לא דולקת .התקלה הקטנה יחסית מתגברת ונזק נוצר ,מנוע הרכב מתחמם אבל
הנורה עדיין לא דולקת.
רק כשתהליך המחלה נמצא בשלב מתקדם מופיעה נורת האזהרה ,הסימפטום.

בשלב זה הנהג מקבל התראה לגבי מצב בגוף שהוא לא תקין ,מצב כזה ,שלא יטופל או יטופל בצורה
סימפטומטית ולא בחסימה האנרגטית ,יחמיר ויצור קלקול שיהיה קשה יותר לתקן.
תפקיד הרופא לתפיסתנו ב"רפואה שלמה" ,הוא לאתר ולסלק את החסימה האנרגטית.
בדופק ובלשון יש את המידע על שנים עשר מרידיאנים ראשיים שזורמים בגופנו ,על סמך מידע זה אנו
מאבחנים את מיקום החסימה.
לאחר האבחון הטיפול מתחלק לשניים:
האחד הוא עבודה עצמית ,וקשור למעורבות המטופל בתהליך הבראתו ,להקשבה ולשיתוף פעולה מלא עם
הנחיות המטפלים לגבי שינויים באורך החיים ולגבי תדירות הטיפולים.
השני הוא הטיפולים עצמם ,עבודת המטפלים .הטיפולים במרפאה מתבצעים בסדרות של שמונה טיפולים.
בסוף כל סידרה מתבצעת בדיקה שתפקידה להשוות את מצב המטופל לפני ואחרי הסדרה .בבדיקה מחליט
המטפל על תדירות הטיפול בהמשך.
מטרת הטיפול בכללותו היא להגיע למצב של תחזוקה ,או דופק מאוזן.
השלב הראשון של הטיפול הוא לפתוח את החסימה ,והוא אורך בדרך כלל מספר חדשים .השלב השני
הוא שמירה על איזון הגוף כדי שהחסימה לא תחזור .שלב זה הוא המהות של הרפואה הסינית ,רפואה
ברמתה הגבוהה והמשתלמת ביותר ,טיפול כאורח חיים.
בזמן הקדום ,שבו חיו רפואה סינית היה רופא לכל כפר ,הוא טיפל בכל האנשים מתינוק ועד זקן בצורה
המשכית ,כאורח חיים .מי שהיה חולה לא היה משלם לרופא!
ב"רפואה שלמה" אנו מתעסקים ומתמחים ברפואה זו הלכה למעשה.

