
5שיעור מספר 

C  הזכויות שמורות למכללת אדמה לרפואה טבעיתכל



התרגום הנכון ביותר , בגוףביותר היאנגיהאספקט•

האדםאו נשמת רוח האדם למילה שאן היא 

בלבדלבני האדם ייחודיהוא SHEN–השאן •

החייםהוא תמצית JING–אם ה •

והתנועהאת האקטיביות הוא המאפשר QI–וה

האדםשבגוף י 'והצינג'הגהוא החיות שמאחורי SHEN–ה אז 

•SHEN– אדם בעל מודעות הוא אדם בעל , המודעותהוא

ולהבדילבעל יכולת לחשוב , אישיותבעל , שאן

:SHEN SPIRIT–רוח האדם , נפש, נשמה



ינג'הגהשאן הוא כמקור מקור •

ינג'מהגאך להבדיל , ילדיוכל הורה תורם ליצירת השאן אצל •

ולגדוללהתפתח הוא יכול , והלאהכל הזמן מהלידה משתנה השאן

הגבעולהוא -י 'השורשים     והצהוא -ג'הגינאם 

הוא הפרח-אז השאן 

וחזקבריא ג'שהגינברגע , י'לצג'הגינהשאן נוצר ממפגש בין •

הפרח , השאןאז ( בריאים וחזקיםוהגבעול השורש ), וחזקבריא י 'והצ

פריחתויהיה יפה וחזק ובשיא יפרח 

:SHEN-מקור ה



לשלושת האוצרות  נחשבים ג ושאן 'גינ, י'צ•

לאדםשלושתם מהווים את הבסיס  •

שליהאגו –מי אני –" אני"הוא הכרה ב השאן•

האישיותיהגוון השאן הוא הנותן את •

בתזמורתמנצח השאן הוא כמו •

שלמהליחידההשאן הופך את האדם •

שלנוהשאן קושר בין כל האספקטים השונים שבאישיות 

SHEN:



ו"רגשות וכ, ריחות, קולות, אירועים, פחדים

הפיסיותעל הדם ועל המערכות השפעה•

הלבומעביר אותם דרכו אל כגירוי האלה את ההשפעות החיצוניות סופג הדם •

משכן השאן-הלב הוא " קיסר"–נחשב ל הלב•

:SHEN-השפעות חיצוניות על ה



לבהתקף הוא עלול לקבל בלוטואם אדם זוכה •

?מדוע

והאינטראקציההשאןהקיימת בגוף משפיעה על האינפורמציהכל •

שלהאישיות את מערכתשיוצר הוא זה לשאןהחיצוני הגירוי בין 

.האדם

השאןמשכן הוא הלבאם •

השאןהמוביל הלאומי של –הנשא הואהדם 

:SHEN-השפעות על ה



ותוספותתמצית 

(  qi)י ´צ

ובגופנו  י הוא מונח סיני המתאר את הכוח העומד מאחורי כל תנועה ושינוי בעולם ´צ•

מחשבהדמיון או , כל תחושהמטבולי אלא כל שינוי , אינה רק שינוי במנח הגוףתנועה•

י´צולפיכך אנו חיים כל עוד יש לנו , אין חיים ללא תנועה•

הורינוי של ´אנו ניזונים מהצ, ההיריוןבזמן •

הרחםהגורם לנו לגדול ולהשתנות בתוך , זהו הכוח

:שלושת האוצרות בספרות הסינית



הראשונהמסייע לנו לנשום את נשימתנו י ´הצ•

Yuan Qi: י המולד´זה המכונה הצי ´צ

חדשי ´מתחילים לייצר צאנו שאנו מתחילים לנשום ולאכול מהרגע•

מזקקת אותו  , על פי התפיסה הסינית, אנרגית הטחול, נכנס לבטןכשהמזון •

Guזהו ה . אל הריאות, ושולחת אותו מעלה Qi

י´צהטוב שבו מתערבב עם המזון ויוצר , שואפים אוויר אל הריאותכשאנו •

Guההופך יחד עם  ה ,Kong Qiזהו ה  Qi לZeng Qi ,י ´ויחד עם סוגי צ

במרידיאניםהזורם י הכללי ´לצהופך נוספים 

ולהתחדשלפעול , ומאפשר לו לגדול, זה מועבר לשאר תאי הגוףי ´צ•

:שלושת האוצרות



תמצית  ( jing)ינג ´ג

(Jing)ינג ´ההתעברות מוענקת לנו מהות חומרית המכונה געם •

גופנוממנו נוצר , זה מהווה בסיס ליצירת החומר הראשוניחומר•

י  ´במהלך החיים כל תנועה של צולמעשה י´לציכול גם להפוך ינג´הג•

לידתנושהוענק לנו עוד לפני , ינג´הגשל צורכת כמות מסוימת בגופנו 

הגופניהוא הקובע את הרכב גופנו ואת מצבנו ינג´הג•

:ינג'הג



ההתעברותברגע מוגבלותינג 'וכמות הגאיכות•

ועל מנת, י בגופנו´ינג הוא המקור לצ´הג, למעשה•

ינג ´י יש לצרוך כמות מסוימת של ג´ליצור צ

הסיניתעל פי התפיסה בכליותנאגר , המוענק לנו לפני לידתנו, ינג´הג•

טבעימתרחש מוות , ינג ולעתים קודם לכן´הגכשאוזל •

:ינג'הג



נרכשינג´ג-בגוף הנקרא ה ינג´גקיים סוג נוסף של , למרבה המזל•

עמוקהכשאנו ישנים שינה , י בסוף היום´זה מיוצר מעודפי צינג´ג•

ינג נרכש  ´העודף הופך לגי ´תקינה הצההטמעהומערכת , י´ייצרנו יותר צאם •

במהלך השינה

צריכתוומאט את , שהוענק לנו טרם לידתנו, ינג´הנרכש מחזק את הגינג´הג•

שהוענק , ינג´הגינג הנרכש ואינו חייב לצרוך את כל ´בגתחילהמשתמש הגוף •

הלידהטרם לו 

:ינג'הג



נאותהכשקיימת אספקת מזון ומנוחה , כשהגוף צעיר ובריא•

נרכשינג´לגאותו גופנו יכול להפוך  , י מדי יום´אנו מייצרים מספיק צ

אברינו אינם מתפקדים כבעבר , ככל שעובר הזמן, עם זאת•

כשהיינו צעיריםכפי שייצרו , י´צואינם מייצרים כמות מספקת של 

לידתנוטרם לנו ינג שהוענק ´בגאנו מתחילים להשתמש יותר ויותר , לפיכך•

ינג זה מתכלה ואנו מזקינים´בסופו של דבר ג•

:ינג'הג



תמצית ( shen)שאן 

שלנוהשאן מייצג את התודעה ואת הכישורים המנטאליים הגבוהים •

לניצוץ בעיניים , לאיכות העור, גם מתקשר לחיוניות שבנוהשאן •

המחשבהולמידת ההרמוניה והיציבות של 

יואן  /ין´אחד מארבעת הרופאים הגדולים של שושלות ג, לי דונג יואן•

:shenוהי ´הצ, ינג´הגהגדיר כך את הקשר שבין , (לספירת הנוצרים1368-1280)

(לפיכך. )י´הצוההוויה היא בתה של , הוא האב הקדמון של הרוחי´צ´

אדירהי ´עוצמתו של הצ. י הוא המקור של ההוויה ושל הרוח´צ

הרוחכשמצטברת הוויה חלה התעלות של . י נוצרת הוויה´כשמצטבר צ

:ינג'הג



ינג´הגלבין הוויית השאןשיש קשר ישיר בין , מסבירהזו פסקה•

(Spirit of life)השאןמצטברת חלה התעלות של כשההוויה •

לחייםלאובדן התיאבון , וכתוצאה מכךבשאןי מוביל לפגיעה חמורה ´מתמשך בצחסר •

חדשלקום בבוקר ליום רצון איבוד היצירתיות ואיבוד כל , מתבטא באיבוד הניצוץ בעינייםדבר זה •

לחייםהחיוניות והחזרת יתרום לחיזוק השן ( למשלנכונה י תזונה ´ע)י ´מצב הצשיפור •

:הסבר



הכליות תמצית 

ינג´והגי המולד ´הצהכליות הן האיבר בו ממוקם, בעולם הרפואה הסינית•

האחראי , הרפואה הסינית רואה בכליות את האיבר העיקרי, למעשה•

הטבעילהזדקנות ולמוות , להתבגרות, לגדילה

,  אברי המין ומידת הפוריות, העצמות, הרפואה הסינית האוזנייםבעולם•

קשורים כולם , מידת הצלילות וחדות החושים, השיניים, שיער הראש

ינג´ולגלתפקוד הכליות 

:התמצית-הכליות 



והרבייההכליות מרקמות הקשורות לאברי המין מוצא , (עוברית)אמבריאולוגית מבחינה •

. ביחדותרופות שונות הם נפגעים במחלותשכן , קיים קשר לא ברור בין האוזניים לכליותואפילו 

פוחת ועמו יכולתנו  יצר המין , הופכות שבירותעצמותינו, נפגעתשמיעתנו ,ככל שאנו מזדקנים, לפיכך•

.חושינוחדותדעתנו פוחתת  וכך גם צלילות, שינינו נושרות, מקריחיםאנו , להתרבות

הראיה הסינית לשמירה על הבריאות ועל החיים  , האמור לעיללאור 

:בעיקר את היעדים הבאיםכוללות 

י´הצהגברת ייצור . 1

י´הצהפחתת בזבוז . 2

הנרכשינג´הגהגברת ייצור . 3

ינג´הגהפחתת בזבוז . 4

שמירה על בריאות הכליות. 5

:התמצית


