
3שיעור מספר   

C  הזכויות שמורות למכללת אדמה לרפואה טבעיתכל  



 החומרים המאפשרים פעילות אקטיבית נורמאלית וחיונית בגוף האדם •

 

 :הםהחומרים החיוניים ארבעת 

1. CHI י 'צ(QI     ) 

 דם. 2

   JINGתמצית החיים . 3

 נוזלי הגוף. 4

:החומרים החיוניים שבגוף  



 החומר החיוני הראשון 
  האנרגיה –י 'הצ

QI - CHI 



 פירושו אדים 

קיטור, גז   

 פירושו אורז 

  לא מבושל

 QI משמעות הסמל 



 (רבותאחת מני ) הגדרה
 .  ליצירה, בין יין ליאנג מובילה להשתנותאינטראקציה •
 .  י´נקרא צ, להשתנותשגורם לדברים הכוח   
 
 י  'של הציפני הבט •

 
 CHIבסינית כמו , Qiביפאנית •
 :  היפנית יש שימוש במילה קי בחיי היומיום ובברכות השלוםבשפה •
 ´  מה שלומך´ -למקביל ? גן קי דסקהאו   
 ?מה מצב הקי שלך: הואהמילולי ופירושו   
 
 אומרים  ´ שמור על עצמך´או ´ להתראות´במקום , כשנפרדיםאו   
   קטה'וצקי : ביפנית  
 .שמור על הקי שלךשפירושו   

:קי פירושו אנרגיה  



 אנרגיה   =קי / י'שהצהרעיון הוא •

 

 ,  האדיםכמו , חומריתלא , ואווריריתקלילה להיות האנרגיה יכולה •

 דחוסה וצפופה כמו  , להיות חומרית יכולהאו ש, הגזאו הקיטור   

 אורז לא מבושל  

 

למשל  )או מופק מחומר שעובר תהליך עיבוד נגזר ואוורירי קליל י 'צ•
 (  אנרגיה -יצור חום והוא נבעיר עץ 

 

 המשנה את צורתו   חומר•

:קי פירושו אנרגיה  



 לדברים להשתנותהגורם  הכוחהוא י 'צ•

 

 החושיםבחמשת  לחושי ניתן 'צ•

 

 ,  אוכליםשאנו באוכל , בחיים, ביקוםביטוי בכל דבר לידי יכול לבוא י 'צ•

 .י'שונות של צצורות כולם  –ו "בשולחן וכ, בעץ, בקיר 

 

 , אדםבין בני אנרגיה הלמשל , השישיבחוש אפשר לחוש גם י 'צ•

 אנשיםי בין 'זוהי אינטראקציה של צ, הכימיה ביניהם 

?קי/ י'מהו הצ  



 אחדשל כל י 'בהתאמה וביחס לצמשתנה כל הזמן י 'הצ•
 

 .או בלתי ניתן להגדרהבלתי מוחשי או  מוחשייכול להיות י 'הצ•
 

 ,י'זקוקות לצהסינית אומרת שכל צורות החיים ביקום ההנחה הבסיסית •
 י'הצקיימות בזכות או  
 
 החיוניותהוא הכוח המניע החיוני או י 'הצ•

 
 :ציטוט•
 ,  צורההוא שקט וללא , נראהכמו שהטאו הוא בלתי "•
 "  י'הצכך גם , בכל מקוםחוזר ומתפזר אך  
 "י'הצהוא חלק בלתי נפרד מאיתנו כך גם הטאו "•

:קי/ י'הצ  



 מורכב ודק בעל היכולת הרבה ביותר  , עדיןהכי  החיוניהוא הכוח י 'הצ•
 הבלתי נראה ביותר בטבעהוא . מקוםלכל לחדור   

 

 חשמלי או לחום  לשדה מגנטי ניתן להשוואה י 'הצ•
 
 באיבריםכל התהליכים החיוניים , בואזי כל צורות החיים תלויות •

 תלויים בו  הפנימיים   
 
 י  'של ציש זרימה תמידית ואין סופית בין היין והיאנג •

 
 ו"מגנט וכ, חשמל, חום, אור, קולגלי י הוא 'צ•

 

:קי/ י'הצ  



 הגורם לדברים לזוז ולהשתנותהוא הכוח •

 

 כל דבר ומפרקכל דבר  בונה•

 

 שבין היין ליאנגהקוטבית האינטראקציה •

 

 כל דברוממלא זורם לכל דבר  הבסיס•

 

 הוא החיות של החיים' הצי, החיים, החיותמאחורי הכוח המאחד •

 

 ,  כווןמכל  בא, כווןלכל  זורםי 'צ•

 חזק וברוטאלי או חלש ועדין -שונות ובעוצמות שונות  בצורותלבוא לידי ביטוי יכול  

:קי/ י'הצ  



 וישנו בכל אחד אינדיבידואליהוא •

 

 בין חלקי הגוף וגורם לנו לפתח את  לאיזון משמש •

 למה שקורה סביבנוהמודעות   

 

 י'צמקרינים הזמן ובאותו י 'סופגים צאנו •

 

 :ציטוט•

 , י על האדמה'הוא הצאשר נובע מן השמים זהו "  

 "כחומרנעשה גלוי לעין כל ומתממש הוא    

:קי/ י'הצ  



 הגברה  , הפעלה, הנעה. 1

 ,   החייםשל י 'הצתנועת זוהי גם , האדםשל גוף וההתפתחות הצמיחה    

 ו "וכהרגשות י של 'תנועת הצ   

 

 חימום הגוף  . 2

 י  'י הצ"עהגוף מאוזנת  טמפרטורת   

WEI QI  של הגוףהמגן י 'הוא הצ 

 

 הגנה על הגוף . 3

 WEI QIבין מה שיכנס לגוף או לא  המסנן , הפילטרולכן הוא , הוא המגן 

 

 

:קי/ י'תפקידי הצ  



 טרנספורמציה  . 4

 שאנו  את המזון משנה י 'הצ, י'צאספקט של שינויים בגוף הם   

 בהםשהגוף יכול לעכל ולהשתמש אוכלים לחומרים   

 

 בשמירה על אחזקת האיברים במקומםשליטה . 5

 בכל מצב או  , במקומםיישארו לכך שכול האיברים דואג י 'הצ  

 של הגוף  תנועה   

 

 

:קי/ י'תפקידי הצ  



 הזנה  . 6

 מזין   -כ חומר "בד

 מניעה –אנרגיה  

 

 .י המזין'הוא הצ YING QIי 'של הצביותר  הייניהיא התפקיד  ההזנה

 

:קי/ י'תפקידי הצ  



 

 שלנועל פי הפילוסופיה הסינית אנו מקבלים את האנרגיה  •

 :  מקורות עיקרייםמשלושה   
 

 שאנו נושמים   – האוויר. 1

 
 שאנו אוכלים –המזון . 2

 

 י המולד הוא במפגש  ´של הצמקורו  –י המולד ´הצ. 3

 הזרעעם של הביצית   

 

:מבט אחר -י 'מקורות הצ  



 :י המולד אנו מחלקים לשני סוגים´את הצ•
 (מבט אחר )חומרי . אנרגטי ב. א    
 

 עלול להתבטא  ילדים אצל . אחראי בעיקר על תפקודים מוטוריים: האנרגטיי המולד ´הצ•
 .קואורדינציה ובבעיה במוטוריקה העדינהי זה בחוסר ´צחוסר   

 
 ,  באימפוטנציהי מולד אנרגטי גם ´מבוגרים יתבטא היעדר צאצל •
 .  היא בעיה בתנועתיותשאף   
 
 בעיות  , שכליפיגור , אצל ילדים רככת עצמותעלול לגרום : חומריי מולד ´היעדר צ•
 .  ובעיות שינייםבהתפתחות   

 
 ;בעצמות ובזיכרון, בעיות בפריון, אצל מבוגרים נראה הלבנת שיער מוקדמת•
 .אלה קשורים לחומרכל   

:מבט אחר –י 'מקורות הצ  



 לנשים בנושא זה יש להבדיל בין גברים •

 

 בלידות  כלל מולד בדרך י ´מאבדות צ הנשים•

 

 המציינות כי, המולדי ´כתובות העוסקות בצסיניות עדויות ישנן •

 י המולד´איבוד דם וסתי מחליש במידה מסוימת את הצכל  

:י'צ" מבזבזים"כיצד שומרים או   



 

 :כתב( 1ספר , ם´במשנה תורה להרמב) ם´הרמב •

 .´אובדיםכלה וחייו הגוף כלה וכוחו , וכל שתצא יותר, העינייםחייו ומאור , הגוףשכבת זרע היא כוח ´ •
 

 

 (  618-581, מתקופת שושלת סוי) Classic of The Simple Girlבספר •

 .מופיעה טבלת המינון המומלץ לקיום יחסי מין לגברים•

 בריאותו ממוצעתאם בריאות הנער טובה ופעם ביום עם , ביוםמומלץ לקיים יחסי מין פעמיים , 15בגיל •

 המינון יורד לפעם ביום יומיים   שלושיםבגיל •

 ימיםלפעם בשלושה ארבעה  ארבעיםבגיל •

 פעם בחמישה עד עשרה ימים   חמישיםבגיל •

 יוםפעם בעשרה עד עשרים  שישיםבגיל •

 כרונייםמומלץ לקיים יחסי מין פעם בחודש או להימנע כלל במצבי חולי  שבעיםבגיל •

 

:אובדן קי אצל הגבר  



 המיניםשני בקרב י המולד ´מחלישות את הצממושכות מחלות •

 

 של  לדילדולותורמת , רבותמאומצת ובמשך שעות עבודה פיזית •

 י המולד´הצ 

 

 תוך כדי עשיית  , בנסיעה, או אכילה בהליכהלא מסודרת אכילה •

 המולד  י ´או קריאה יחלישו את הצעסקים  

:קי/ י'אובדן הצ  



 (מבט אחר ) ? י´איפה נמצא הצ•

 ,מקוםנבין כי היא מצויה בכל , י הוא בעצם אנרגיה´נזכור שצאם  

 בדומםבחי וגם גם  

 

 ,י בקוטר של מטרים אחדים´כבועת צ, האדםאת הסינים מתארים •

 לחומר -עד שהיא הופכת לגוף עצמו , ונדחסת פנימהההולכת  

 

,  החושים האחרים שלהם מתחדדים כפיצוי על אובדן הראייהאשר , עיוורים•
 לידםחשים כשמתקרבים אליהם ללא רחש ונעמדים 

 

 

:י'היכן יש או אין צ  



 י ´צטאי , י קונג´צ, אייקידו, ´ודו´ג, קרטההלחימה באומנויות 

 הילינג  , דוגמת רייקי, העובדות ללא מגעשונות טיפוליות בשיטות וכן 

 מבלי  , ופועלות על השדה האנרגטי של המטופלמתייחסות  ,וביו אנרגיה

 .בדרך כלל בגוף הפיזי שלולגעת 
 

 
 היריבי של ´הוא זה הקשוב מאוד לשדה הצלוחם טוב 

  

 יריבויכול לחוש את השינוי בשדה האנרגטי שבינו לבין לוחם טוב 

:קי/ י'היכן נפגוש צ  



 שנדחסהי ´בועת צגוף האדם הוא  -

 מבפניםהן מבחוץ והן , אנרגיהבועת  -

 בריכות אנרגיה -" טצובו"–נמצא ב ´ הצי -

 

 דוקרים אותן  , מקיזים מהן דם, שמים עליהן כוסות רוח, הבריכות האלה מחממים במוקסהאת -

 .  המרפקים או הברכיים, האגודלים, עליהן בעזרת כפות הידייםבמחטים ולוחצים   

 

  ,  הראש והחזה, הבטן והגב, הידיים והרגליים: כולואלה מצויות על פני הגוף בריכות -

 .ומאחורמלפנים    

 

 .  כולואת הגוף אשר יוצרים רשת העוטפת , מרידיאניםהבריכות מקשרות תעלות אנרגיה הקרויות את -

:מבט אחר –י 'מיקום הצ  



 :י'לצהעיקריים ארבעת המקורות 
 

 YUAN QI -המולד י 'הצ. 1

 

 הלידהלפני  – הפראנאטאלי, י המקורי'הוא הצ   

 

 , (העובר)י מועבר מההורים לילד 'הצ   

 

 ואחדאינדיבידואלי לכל אחד , י אישי'ולכן הוא צ   

4 

:י'מקורות הצ  



 GU QI –המזון י 'צ. 2

 

 הוא מופק ונובע מהמזון שאנו אוכלים, י הדגנים'הוא צ -י 'גו צ •

 

 הטחולי "עי מופק 'הגו צ •

 

 בויכול להשתמש י שהגוף 'של צהוא מצב  GU QI –ה  •

 

:י'מקורות הצ  



 KONG QI – האוירי 'צ. 3

 

 הריאות  י "עי שמופק 'הוא צ•

 נושמיםשאנו מהאוויר      

 

 

   התמרהעושות לו הריאות  •

 אותו לאנרגיה  והופכות     

 י'צקונג  – KONG QIהנקראת       

:י'מקורות הצ  



 4. צ'י הסביבה

 

גם אנרגיה מהסביבה  מקבליםאנו    

 

,בסביבהשלנו עם אנשים ומהאינטראקציה    

 

עבודה וכדומה , בית, אווירמזג , קבל אנרגיה גם מאירועים   

 

:י'מקורות הצ  



 :י נחלקים לשתיים'ארבע מקורות הצ
 
 פראנאטאליי 'צ. 1

   YUAN QI –המולד ' הצי   
 
   נאטליפוסט י 'צ. 2

 אחרי הלידה י של 'הצ  
 מזון - GU QI:  ומורכב מ  

 KONG QI     - אויר 

  הסביבהי 'צ     

:י'מקורות הצ  



 

 שלנוהוא הבסיס , שלנוהוא הבסיס לכל הדברים  –המולד ' הצי•

 

  YUAN QI –ה זאת אנרגיה המאפשרת לנו את תחילת החיים •

 

 ,  בחייםהראשונות נשימותיו היא זאת המאפשרת לוולד לקחת את •

 בעצםבזכות עצמו את העמידה   

 

 .  וההתפתחותהגדילה , הגוףשל  היצירתיהוא גם הכוח  המולדי 'הצ•

 הפוריותאת , שלנוהמאפשר את יכולת הרוויה הוא   

 

 מנה  , כמותאנו מקבלים , פעמיתבמתנה חד זאת אנרגיה שאנו מקבלים •

 המוותעד  –ניתן להוסיף עליה ולא   YUAN QIשל מסוימת   

 

 ותקטןהזאת רק תלך  הכמות•

:י המולד'הצ –י 'הצ הפארנאטאל  



 

 YUAN –ה של את האנרגיה הזו לשמור ולשמר כדי •

 לדאוג במהלך החיים לקבל את שאר שלושת  עלינו  

 הנוספות בכמות ובמידה טובה ומספקת  האנרגיות  

 

 ?מאיפה•

 (וסביבה, מזון, אוויר)י 'צ נטאלמהפוסט  

 

YUAN QI 



 הכליות –קשורה לאיבר  –המולדת  YUAN QI –אנרגית ה •

 

  ניקראהליתר דיוק בין הכליות במקום  – בכליהמאוחסנת האנרגיה •

   MING MEN -מן  מינג 
 

 YUAN QI - הפראנאטאלשם מתאכסן •

 

 והויטאליותשער החיות : הואמינג מן פרוש המילה  •

 

 ו  "וכהחל מהנשימה הראשונה ועד העיכול , קיוםדבר המאפשר לכל י 'מקור הצהוא  •

 

 מאיתנושל כל אחד הפוטנציאל  המולד הואי 'הצ•

YUAN QI 



 המתקיים בגוף ייצור ותהליך ייצור בכל הזרז המולד הוא י 'הצ•

 

 את הדם ונוזלי הגוף   המניעהוא •

 

 חיילי הסיור הראשונים : הואהמילה פרוש   YUAN –ה •

 

 (גנטיקה ) JING התורשתיהמאפשרת התפתחות החומר , פעולההמאפשרת , אנרגיה –י 'הוא צ, היואנג•

 

  JINGלבין ה  YUAN היש חיבור בין •

 שבעצם יוצרים את היין והיאנגאנרגיה + חומר •

 

• YUAN   האנרגיה - היאנגהוא 

 החומר -הוא היין  JING – וה •

YUAN QI 



 נרכשתהיא אנרגיה ולכן אחרי הלידה היא האנרגיה של •

 

 לשימור החיים   הנחוצההיא האנרגיה •

 

 בגוףהשונים לתיפקוד האיברים היא האנרגיה הנחוצה •

 

 ו"רקמות וכהתפתחות , חיסון -הגנה , לדוגמא עיכול•

 

 י הנרכש'תלויים בצכל האיברים בגוף •

:י'צ נאטאלהפוסט   



•QIZONG  

 הגוף  הוא מיוחס לחלק העליון של , המתאסףי 'הוא הצ•

 נוצראומרים כי הוא נאסף בבית החזה ושם •

 י'הצים •

 

 החזהבית  –י 'ים הצ  •

 

 הלבהנשימה וקצב את  לווסתהוא י 'צ הזונגהתפקיד העיקרי של •

ZONG QI – י'צ זונג  



 בבית החזה זרימת הדם ושולט על י משפיע 'צ הזונג•

 

 עוצמת הקולמשפיע ושולט על ' צי הזונג•

 

 GUהמזון +  KONGי נובע מהאוויר 'צ הזונג•

 

   ZONG הזונגאת יוצר  GUהגו לבין  KONG הקונגהשילוב בין •

 

ZONG QI – י'צ זונג  



 הכלליי 'הוא הצ, האמיתיהאותנטי י 'י הוא הצ'צ הזאן•

 

 ומהמולדומהסביבה , מהאוויר, ומהשתייהמקבלים מהמזון י שאנו 'הוא הצ•

 

 י הזורם  'י שמייצג את הצ'הוא הצ, הצייצור האחרון בתהליך הוא השלב •

 וטהורמעובד בגוף והוא   

 

 

 :י מתחלק לשניים'צ הזאן ZHEG  - ה•

 

 (עכור)טהור פחות . ב(  נקי )יותר טהור . א•

 יינג YING QI -הטהור יותר •

 וואי  WEI QI -הטהור פחות •

ZHEN QI – י'צ זאן  



 

 המזין  י 'הוא הצ•

 (  היין –' הצישל הגוף היא התפקיד השישי של ההזנה )   

 

 ,  י'הצמבחינת תפקידי  –התפקיד הייני הזנת הגוף היא •

 יאנגייםהם י 'הצשאר תפקידי כל    

 

 הדם ובמרידיאניםבכלי , בדםזורם , לדםהזה נקשר בעיקר י 'הצ•

 

 QI YINGי 'צ היינגתפקידי •
 

 והאיבריםבגוף הזנה של הרקמות העמוקות .1

 י'הצביצור י עוזר 'צ היינג. 2

YING QI –  - הטהור י'צ יינג   



 (העכור)הפחות טהור  –י המגן 'הוא הצ -   QI WEI -י 'הוואי צ•

 

 האקטיבית, הגסה, החזקההיא האנרגיה  –י 'הוואי צ•

 

 של הגוף מפני השפעות חיצוניות   ההגנהאת י מסמל 'הוואי צ •

 

 זורמת בשכבות העמוקות הפנימיות יותר בגוף YINGי 'צ היינגשהיא היינית  האנרגיה•

 

 זורמת בשכבות החיצוניות שבגוף בין העור לשרירים WEIי 'הוואי צ היאנגיתהאנרגיה •

 

 (מרידיאן מוסקולרטנדון ) TMM –זורם במרידיאנים החיצוניים בגוף  WEI –ה •

 

•TENDON MUSCULAR MERIDIAN  לשרירהשכבה שבין העור הוא 

WEI QI – המגן -י 'וואי צ  



 

 חיצוניים פתוגניםמפני  הגנה. 1•

 

 את העור והשריריםמחמם ומזין . 2•

 

 בלוטות ההזעה ונקבוביות העורלוויסות אחראי . 3•

 

 מווסת טמפרטורת הגוף. 4•

 

 את העור והשיער הגוףומזין  שומר, מלחלח. 5•

 

 ,  לשרירים בשכבה החיצוניתזורם בין העור , היוםבמשך : יומית סירקולציהי עושה 'הוואי צ•

 

 הפנימייםהאיברים על מנת להטעין את פנימה נכנס  WEI ה הלילהבשנת , בלילהאך     

י'תפקידי הוואי צ  



 חודשית  סירקולציה גם י ישנה 'לוואי צ•

 

 יום   21במשך ש בגב וכל יום יורדת חוליה "היא מתחילה מהחוליות העליונות של ע•

 

 לאיברים הפנימיים ולחזה  , לבטןהימים האחרונים היא חודרת  9במשך •

 (C2מאזור מתחיל )לחוליות העליונות למחזור נוסף וחוזרת    

 

 עובד  י אבל 'מסוגי הצהוא אחד  ZHEN הזאן, המרידיאניםזורם ברשת י 'הצ•

 בתפקיד שעליו לעשות  תלויי , ומגוונותרמות שונות בכמה    

 

 :י בכמה מצבים'את הצאנו יכולים למצוא •

 בעודףיכול להיות בחסר או י 'צ•

 (  חסימה)תקיעות  –בסטגנציה להיות יכול •

 (שיהוק, הקאה)או יכול לנוע בכוון הפוך לתנועה הטבעית שלו •

WEI QI – י'וואי צ  



 Vital Energy ( Qi ) י´צ•
 

 להשתנותהגורם לתופעות בטבע  הכוחזהו •

 

 מכיריםלהתפתחות בכל תופעת טבע שאנו , לזרימה, לתנועההוא הבסיס •

 

 יותרי מתורגם במערב לאנרגיה אך משמעותו מקיפה ´הצ •

 

 בגוף באיברים ובפעילותם ונמצא בכל מקום תומך הוא •

 

 שעליהםבעיקר ניתן להפעיל אותו דרך המרידיאנים והנקודות •

 

 סיכום מבט אחר



  Qi) Gu(Energy Food הדגניםאנרגית •
אנרגית המזון  . בסינית מייצג דגנים שהם המקור למזון Guהמושג 

 י הטחול"מגיעה מבחוץ ונספגת דרך הקיבה ומעובדת ע

 

  Qi, General Qi Total(Zheng Qi) הכלליי ´הצ•
 .  במרידיאניםזהו סך האנרגיות השונות בגוף הזורמות 

 וכאלו  חיצוניים  פתוגניםתפקידיהם להתמודד עם בין    

 להפעיל מערכות  , האיזוןלשמור על , פנימהשחדרו    

 לכל  לזרום ולהזרים ולספק את האנרגיה החיונית , שונות   

 מערכת נדרשת   

 סיכום



  Qi) Zong(Energy, Central Qi Pectoral החזהי ´צ•
 

 בחזההכולל את אנרגית האוויר ואנרגית המזון ומתאכסן י 'הצ

 

 למרידיאניםי אחרים לפני הזרמתו ´שם הוא עובר ערבול עם סוגי צ

 

 ומטבוליזםשולט על הנשימה ועוצמת הקול ומתייחס לזרימת הדם הוא 

 בגוף( חומריםחילוף )

 סיכום



  ,Protective Qi Defensive Qi(Wei Qi) המגןי ´צ•
 חיצוניים פתוגניםי המגן בפני ´הצ

 לעורזורם בעיקר בין השרירים הוא    

 במזון אך גישות שונות ברפואה הסינית מייחסות לו הקשרים עם  , מקורו   

 הכליותהמקור מן אנרגית    

 פנימיובחורף הוא נוטה להיות יותר בלילה    

 

  Burner Qi [ Zhong Qi ]Middle י המתאסף'הצ –י המרכז ´צ•
 והקיבהכלומר לאנרגיה של הטחול , י המרכזי מתייחס למחמם האמצעי´הצ

 

 סיכום


