
4שיעור מספר 

C  הזכויות שמורות למכללת אדמה לרפואה טבעיתכל



הנוזל

כלי הקיבול

הסימון  לדם

לגוףהחיוני–החומר השני 

הוא הדם

:XUE-הדם 



טובכל הגוף במצב , טובבמצב כאשר הדם•

.וחלשכוח לזוז ללא , אנמי, חיוורהדם נמוכים אז האדם כשאיכות וכמות •

ממשי  חומרמאוד עד כדי כך שהוא דחוס הואדם •

יאנגישהוא , י'גם צאבל יש בו , הדם ייני•

י מניע דם'וצ, י'מזין צדם 

:הדם



מהטחולהמופק GU QI–מה הדם נוצר –הראשוןהמקור. 1

-בלב ה • GU OI לדםשינוי –טרנספורמציה עובר

:השינוי נעשה בעזרת•

JINGהתורשתיהחומר המולד , הכליות

YUAN -האנרגיה התורשתית

YING –י המזין'הצ

JIN YE–נוזלי הגוף

:מקורות הדם



YING QI-מהמגיע המקור השני . 2

המקור השלישי  . 3

לשנייכולים להפוך מאחד JING-דם ו •

JING-לתמוך ב יכול יש יותר מידי דם לגוף חלק מהדם אם •

:הדם



הגוףהזנת •

הגוף והראששיער הזנת •

רקמות הגוףליחלוח •

הנשמה– SHEN-החומרי ל נותן את הבסיס •

:תפקידי הדם



:הלבומעטפת : הלב. 1

הדםשל סירקולציהאחראים על הם 

:הטחול. 2

בכליואת הדם השומרהוא 

:כבד. 3

עושיםאת כמות הדם שאנו צריכים לכל פעילות שאנו המווסתהוא הכבד 

:האיברים העיקריים האחראים לפעילות התקינה של הדם



:י'והצבין הדם . 1

יין= דם •

יאנג  = י 'צ•

דם  י מניע 'י וצ'מזין צדם •

דםי ופחות 'יותר צגברים הם יותר יאנגים לכן יש להם •

י'ציותר דם ופחות להן יותר ייניות לכן יש הן נשים •

:מערכות יחסים



:בין הלב לריאות. 2

בדםשולט והלב ,שבגוףבייחוד בחלק העליון , י'בצשולטותהריאות •

מספקים  ששניהם בגלל הם איברים חשובים לחיים והלב הריאות •

לגוףי ודם 'צ

קצבוהלב הם שני האיברים היחידים בגוף שיש להם הריאות •

:מערכות יחסים



וואי'ג- Blood (Xue)דם•

הרקמותומזין את , הדםהזורם בתוך כלי , הדםנוזל הוא•

•

בטרנספורמציה של מזון ועיבודו דרך הטחול  מקור הדם הוא •

הכליותבתהליך המשתף את תמצית החיים של , והקיבה

השוניםמאוכסן בכבד ומוקצב בעזרתו לאזורי הגוף הדם •

•

(.  ובמידה מסוימת גם הריאות)נעשה על ידי הכוח המניע של הלב פיזורו•

.באחד האיברים עלולה להוביל לחסר דם או לפגיעה בזרימה החופשית שלוכל פגיעה •

:דם-סיכום המושגים 



Blood Vessels (Xueדםכלי • Mai)
.כלי הדם המובילים את הדם לחלקי הגוף השונים

Qi is the Commander of Blood (Qi Wei Xueהדםי שולט על ´הצ• Shuai) 
שומר עליו בתוך כליו  , י הוא הכוח הדינאמי המניע את הדם במעגלים´הצ

שלווההזנה הייצור בתהליכי ותומך 

Blood is the Mother of Qi (Xueי´הצהדם הוא אם • Wei Qi Mu)
.  קיומוומאפשר את י ´הדם מורכב מהחומר הבסיסי המזין את הצ

(ולהיפך)' גם חסר צייווצרדם בחסר 

:הדם-סיכום 



•JING- החיים תמציתEssence

החייםהוא תמצית ינג'הג•

עליוהוא בעל ערך גבוה מאוד שצריך לשמור •

לחייםוהיסוד הבסיס ינג הוא'הג•

אורגנייםהבסיסי לחיים החומר ינג הוא 'הג•

לכל השינויים האורגניים  המקור ינג הוא 'הג•

:JINGינג'הג–החומר השלישי 



והפוריותהרבייהינג קובע את יכולת 'הג•

ינג'בגלשייך לפגיעה אפשר מולדמוםכל •

הגנטי, התורשתימההורים והוא היסוד יורשים ינג 'את הג•

(גנטיקה)ינג שני ההורים 'של גשילוב העובר הוא ינג'ג•

•

ואחתהספציפית של כל אחד ההתפתחות ינג קובע את 'הג•

,  הלידהינג נקבע לפני הלידה מההתעברות ועד לרגע 'הגאיכות וכמות •

סופיתהלידה הוא נקבע רגע 

.ומדלדלהולך והלאה הוא רק מהלידה •

:JINGינג'הג



בואו לתמוך לשמור עליו אפשר רק , עליולא ניתן להוסיף , ינג'הג•

(את הגנטיקה)של האדם המבנה הראשוני ינג קובע את 'הג•

,מהמזוןינג המולד 'שהוא בעצם רק התמיכה בג–ינג 'גנאטאלפוסט יש מושג שנקראה •

האוויר והסביבה

,  הזנהי המולד'המספק לצהוא הנרכש הצי•

התורשתיינג הוא החומר 'הג•

(תמיכה)ינג 'מזין את הגהדם, הדםאת מזיןהצי הנרכש •

:JINGינג'הג



ההתפתחות והרבייה, הגדילהאחראי על •

י הכליות'לצהבסיס הוא•

בכליותמאוחסןהוא •

מח עצםמייצר את ינג'הג•

היכולת המנטאליתקובע את ינג'הג•

שלנו  למבנההוא הבסיס •

:ינג'הגתפקידי 



Essence of Life (Jing)החייםתמצית •

(  דרך הכליות)הוא המרכיב הבסיסי הנוצר מאלמנטים מולדים ינג´הג•

(. דרך המזון)הלידה ולאחר 

. המערבית מייחסת לו גם את המרכיב התורשתי שבזרע ובביציתהתפיסה •

י המולד ושולט על ייצור דם דרך מח ´ממוקם בכליות יחד עם הצינג´הג•

.תהליכי רבייה והתפתחות ואספקטים שונים של המוח, העצם

:ינג'הגסיכום 



החומר הרביעי החיוני לגוף

•JIN ללחלחפירושו

•YE (האורגני)ביצור החי נוזלפירושו

נוזלי הגוף  מתאר את כל -JIN YEהמושג •

JIN YE-נוזלי הגוף-ין יא  'ג:



:והשתייהמהמזון •

טרנספורמציהעובר שם  שינוי , ולטחולמזון שנכנס לקיבה •

לכליותחלק מהם לעור וחלק לריאות שמפזרות עולים , הנוזליםטהורים של היותר, המזוןהחלקים של •

,לריאותמעלות אדים טהורים הכליות•

טרנספורמציהוגם שם מתבצעת למעי הדק מהטחול יורד הלא טהור החלק •

טהורנוספת בין טהור ללא הפרדה •

עולה מעלה  הטהור, נוספתהפרדהבשלפוחית השתן עובר , השתןהטהור חוזר לשלפוחית הדק מהמעי •

בשתןמהשלפוחית מופרשים החוצה הלא טהורים כזיעה והחלקים ומופרש החיצוניים של הגוף לחלקים 

,  נוספתהפרדהבמעי הגס שוב מתבצעת . הגסלמעי מהמעי הדק עוברים הלא טהורים הנוזלים •

יוצאים כצואה החוצה  והלא טהורים נספגים חזרה בגוף הטהורים

:טרנספורמציה-מקור הנוזלים 
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:תהליך ההפרדה וההעברה



בתהליךמשחקות תפקיד חשוב הכליות•

יאנג הכליותומאדות אותם בעזרת מהריאות טהורים נוזלים מקבלות הן•

של הריאות  ולאפשר תפקוד תקין ללחלח מ "ע, לריאותחזרה את הנוזל הטהור מחזירים כ "אח•

ולהתפשטבמידה מספקת כדי שיוכלו להתכווץ לחות צריכות להיות הריאות •

הוא היאנג שבכליות   YUANG QI-ה •

הוא היין שבכליותJING-וה•

JIN YE:



בין טהור ללא טהור ההפרדהשל הכליות הוא זה המאפשר את תהליך היאנג•
.הנוזליםבתהליך יצור 

י הדרוש'את הצלכול האיברים היאנג נותן •

בין טהור ללא טהורהשינוי וההפרדה לביצוע , הדרושההאששהוא 

לכליות נוזלים טהורים מורידות שהריאות בזכות זה , מתחזקכל הזמן הכליות יין•

(יין= נוזלים )

:נוזלי הגוף



אש

כלי

מכסה

יאנג הכליות

יין הכליות

הריאות

נוזל

הנוזליםאש הכליות מחממת את 

לכליות-שינוי ושוב חוזרים לכלי מבצעים , במכסה–פוגעים בריאות , האדים עולים

,  (המכסההיותם בגלל )הנוזלים מקבלות את הכינוי המקור העליון של הריאות 

הכליות נחשבות למקור התחתון של הנוזלים

הקיבה נחשבת למקור הנוזלים ממנה התהליך מתחיל

:כליות-התהליך ריאות תאור



ומזינים חלקים שונים בגוף  מלחלחים נוזלי הגוף •

אבל  , השוניםהמיקום של הנוזלים , הצורה, האופימשמעותי בין הבדליש •
כולם עושים את אותה העבודה

ברקמות , שונהגלגל העין נמצאים במקום נוזלי או , הקיבהמיצי למשל•
מלחלחים–אבל עושים את אותה העבודה , שונות

:JIN YE-תפקיד נוזלי הגוף 



•JIN ה וקלים מימיים שעוברים עם בהיריםהם נוזלים-WEI QI  בשכבות החיצוניות של הגוף

ו"וכרוק , ליחה, זיעהכמו ( י המגן'או הצ–ההגנה במערכת )

מ שלא יוצרו קרישי דם "ע, הדםאת שמדלליםנחשבים לנוזלים הם 

•YE עם ה והם עוברים , הכבדים, העכוריםהם הנוזלים-YING

והכליותשזורם בשכבות הפנימיות של הגוף ובאחריות הטחול י המזין 'הצ

:סוגי הנוזלים



ו"מח העצם וכ, מוח, עמוד השדרה, הפרקיםאתללחלחנוזלים אלו תפקידם •

ו"עין וכ, פה, אףכמו הפתחים החיצוניים את בנוסף הנוזלים מלחלחים •

נוזל המקיים את האיברהוא YE-ה •

הוא הנוזל המופרש החוצהJIN–וה •

:תפקידי הנוזלים



OI–הגוףמניעה את נוזלי –יאנגיתהיא אנרגיה ה

JIN-נוזלי הגוף  YE כבדים,יינייםהם

.יכול להתקייםכל תהליך היצור וההפרדה בין טהור ללא טהור לא היה י'צללא

הגוףומייצר את נוזלי המפריד הוא זה י 'הצ

- QIבין נוזלי הגוף והאנרגיה האיטרקציה JIN YE :



בכליהםעוזר להחזיק את נוזלי הגוף י 'הצ•

משמעותה היא שלא מגיע  , מוקדמתאו שפיכה , בסוגריםאי שליטה לדוגמא •
לאזורים אלה ' צי

אומנם בצורה  )י 'של הצההזנה וזוהי -י 'לציינית פעולה עושים הגוףנוזלי•
(מינורית אך קיימת

פתרון קיומי  י נותן 'והצבמצב זה האדם נחלש , אובדן נוזלים, הקאהלדוגמא •
למצב זה

:האינטרקציה



ייןלכן הוא , המזין, הדחוס, הכבדהוא הדם 

(ונוזליםבאופן יחסי לדם )יאנגיםהם הגוף ונוזלי 

מחזקים אותו, הדםנוזלי הגוף משפיעים על 

בדילול הדםותומכים ביצור או 

גבוה אדם עם קרישי דם או כולסטרול 

?אומרזה מה 

- XUEבין נוזלי הגוף והדם האיטרקציה JIN YE :



השניהאחד את ולפעמים הם מחליפים הדם מזין את נוזלי הגוף 

:לדוגמא

הנקהאין לה נוזלי דם ולכן המון לידה אשר איבדה אישה אחרי 

הגוףי כך מחזקת את האנרגיה של נוזלי "במצב זה היא אוכלת ומתחזקת וע

:נוזלי גוף–דם האינטרקציה



:הטחול

השינוי  –בטרנספורמציההטחול שולט •

את הטהור למעלה ואת העכור למטה המכוון הוא -הטחול •

:הריאות

לכליותוכן , והשריריםהחומר הטהור לשכבות העור פיזורשולטות על •

:האיברים המשמעותיים לנוזלי הגוף



:הכליות

בכל האיברים  הטרנספורמציה מאפשרות את כל שלבי •

הטרנספורמציהשל כל תהליכי המנוע הכליות הם בעצם •

האיבריםהכליות מספקות את החום הדרוש לכל •

:הנוספיםהאיברים •

•BL’SI ‘LI(גסמעי , דקמעי , שתן.ש  )

 STוהקיבה

לעכורבין טהור הפרדה כולם מבצעים תפקיד של 

:האיברים



(הטרנספורמציהבהקשר של )TWמחמם התלת 

MIST-" ערפל"נקרא המחמם עליון •
הריאותבחלק הגוף העליון בגבול הפיזורבגלל פונקציית 

BUBLING CAULDRON" הסיר המבעבע"נקרא מחמם אמצעי •
הופכים  , המזוןפרוק ראשוני של מפרקים , נקרא כך בגלל פעולתם של הקיבה והטחול

הגוףראשוני בחלק האמצעי של שינוי גס שאנו מכניסים לגוף ועושים בו חומר 

הקיבהבגבול 

DRAINADGE  DITAH" תעלת הניקוז"נקרא המחמם התחתון •
כצואה  בחלק התחתון של הגוף ויוצא מתנקז שהכול בגלל 

:האיברים



נוזלי הגוף

Body fluids [ Jing Ye ]

ועודשתן , זיעה, דמעות, מושג כללי המתייחס לנוזלי הגוף כמו רוק

טהורים-נוזלים צלולים 

Clear Fluids [ Jin ]

הם מפוזרים על ידי  . י´והצהדם הנוזלים הצלולים או טהורים מתייחסים לאילו הזורמים בגופנו יחד עם 

ורוקדמעות , זיעהוהטחול וכוללים הפרשות כמו הריאות 

נוזלים עכורים

Turbulent Liquids [ Ye ]

שונים בגוף באזורים אשר נוטות להיות סטאטיות ולהיקוות , מוקואידיתמיסות סמיכות בעלות מרקם 

או  ( חומרי סיכה)כלובריקנטיםלשמש נוטים אלו נוזלים . ´וכונוזלים בין מפרקיים , נוזלי השדרהכמו 

.בחלבונים וסוכריםהזנה עשירים חומרי 

:סיכום מושגי נוזלי הגוף


