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קורס התמחות בתזונה -TEFמרכז 

  .בקמפוס ברושיםמקרוביוטית -סינית



    ::בתפריט היוםבתפריט היום

  ? PHYSIOGNOMYמהי•

אבחנת פנים כמפגש בין ידע לחוויה •
  .סובייקטיבית

אבחנת פנים כחלק מהטיפול ברפואה •
  .הסינית

  .דוגמאות מצולמות מהקליניקה•

  

  

  



PHYSIOGNOMYPHYSIOGNOMY-- האם האם
    ??נפגשנו בעברנפגשנו בעבר

  ).הבעת רגשות(אומנות•

  .קביעת אידאל יופי•

  ).קביעת טבע הנשמה(תאוסופיה ופילוסופיה•

  ).מאפיינים גזעיים(אנתרופולוגיה•

  .קרימינולוגיה•

  .חיזוי העתיד וקישור לאסטרולוגיה•

  .היסטוריה פוליטית•

  .פסיכולוגיה ופסיכיאטריה•

  .רפואה•



    בימי הבינייםבימי הביניים

  



PhrenologyPhrenology,,פרנולוגיהפרנולוגיה--
    התקופה הויקטוריאניתהתקופה הויקטוריאנית

  



אבחנת פנים וארבעת   אבחנת פנים וארבעת   
    המזגים והליחותהמזגים והליחות

•Sanguine-דם,אויר.  

•Choleric-ליחה צהובה,אש.  

•Phlegmatic-ליחה לבנה,מים.  

•Melancholic-ליחה שחורה,אדמה.  

  



    אבחנת פנים ביהדותאבחנת פנים ביהדות

ואתה תחזה מכל העם אנשי ַחיִל יראי "•
אלהים אנשי אמת שונאי ָבַצע ושמת עליהם 

שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי 
  ).פרשת יתרו-כא, שמות יח" (עשרות

  



אבחנת פנים בפולקלור אבחנת פנים בפולקלור 
    הסיניהסיני

  



    אבחנת פנים סינית רפואיתאבחנת פנים סינית רפואית

  ).COMPLEXION(אבחנה לפי חמשת הגוונים•

  .אלמנט-אבחנה לפי קשר מבנה•

  .אבחנה לפי מרידיאנים•

  .השתקפות איברים בפנים בכללותם•

  .השתקפות איברים בחלקי הפנים•

, שומות,         קמטים, שיעור: סימנים מיוחדים•
  . פיגמנטציה

  

  



    השתקפות האיברים בפניםהשתקפות האיברים בפנים

  



    מפגש בין תחושה וידעמפגש בין תחושה וידע

  



    "..."...יפות יפות שבא לבכותיפות יפות שבא לבכות""

  



מהו מקומה של אבחנת  מהו מקומה של אבחנת  
    ??פנים בקליניקהפנים בקליניקה

  .אבחון ראשוני יעיל ומהיר•

  .הפגנת מקצועיות-הגברת האמון של המטופל•

  .נקודת מבט נוספת בתהליך האבחון•

  .הבנת המצב הנפשי טוב יותר•

  .    הפוטנציאל למימוש  הבנת היחס בין•

  .המחשת המצב והשיפור למטופל•

  .חלק מרפואה מונעת•

  .צמחים/יעיל בשילוב תזונה•

  !המטופל יודע שאתם יודעים•

  



תמונות מהקליניקה   תמונות מהקליניקה   
    SPSPחולשה וקור בחולשה וקור ב--עפעפייםעפעפיים



    סוכרסוכר++אלכוהולאלכוהול: : עינייםעיניים



    יתר לחץ דםיתר לחץ דם--עינייםעיניים



פגיעה אורתופדית בצד פגיעה אורתופדית בצד 
    שמאל על רקע תזונה קרהשמאל על רקע תזונה קרה



    כבד שומניכבד שומני: : מצחמצח



    פריקרדיטיספריקרדיטיס--אףאף



    איוושה בלב  איוושה בלב  --אףאף



    ריפלוקסריפלוקס--אף ופהאף ופה



    אבנים בכיס מרהאבנים בכיס מרה--אףאף



    מיומה ודימום רחמימיומה ודימום רחמי--אףאף



    כרוניכרוני  UTIUTI: : פהפה



    כרוניכרוני  UTIUTI--פהפה



    סרטן במעי הגססרטן במעי הגס



    YANGYANGחוסר  חוסר  --רירית הפהרירית הפה
      LJLJ - -CROHNSCROHNSוקור ב וקור ב 



    YANGYANGקונסטיטוציה קונסטיטוציה : : חיךחיך
    ותזונה מקררתותזונה מקררת



        אסטמה על רקע ליחה אסטמה על רקע ליחה 
    LULU//LIVLIVב ב 



מערכת עצבים מערכת עצבים --OCDOCD--אוזןאוזן
    LIVLIV//GBGBחלשה וליחה ב חלשה וליחה ב 



השלת כבד על רקע השלת כבד על רקע ::פניםפנים
    הפטיטיסהפטיטיס



כיצד משלבים טכניקות כיצד משלבים טכניקות 
    ??אבחנה חדשות בטיפולאבחנה חדשות בטיפול

  :להמשיך לחפשו! לכבד! לשלב! להתחייב•

  .ללימוד כלי האבחנה בסיסיים להתחייב•

  .את כלי האבחנה הללו בטופס התשאול לשלב•

את ממצאי שיטת האבחון כפי שאנו  לכבד•
  .מכבדים בדיקת לשון ודופק

להמשיך לחפש קשר בין סימנים חיצוניים •
  .לפתולוגיה

  

  

  



    

“When the shen and hun are flourishing the 
complexion is glowing”; (Yu Chang ,Principles 
of Medical Practice,1658) 

  CH,Ac.Dip-אייל שפרינגר
www.foodenergetics.com  



חום וסטגנציה בחום וסטגנציה ב--אסטמהאסטמה
UJUJ    



בצקות בקרסוליים בצקות בקרסוליים --כף ידכף יד
    KID YANGKID YANGעל רקע חוסר ב על רקע חוסר ב 



    שחפתשחפת--כף ידכף יד



    SPSPלחות וחולשת לחות וחולשת --רגלייםרגליים



וו  YINYINחוסר חוסר : : קרסולייםקרסוליים
YANGYANG  הכליותהכליות    



    ליחת קורליחת קור: : עורעור



    UJUJליחת חום ליחת חום : : ידייםידיים



 BLOOD BLOODלחות חמה ו לחות חמה ו : : רגלרגל
STASISSTASIS    



    ליחת קורליחת קור: : עורעור


