
 

  
  חסר יציבות של  KID YANGחסר    KID YINחסר 

 KID QI  
כשל הכליות בקבלת 

QI  
חסר בתמצית 

  הכליות
KID YANG בחסר –   

  מיים גולשים
KID YIN  בחסר –   

 אש ריקה עולה
  סימנים
  קליניים

, יובש בפה בלילה
, הזעת לילה
צולים לצי, סחרחרות
זיכרון , באוזניים

חום , חירשות, חלש
,  גבכאב,  הכפות5ב 

, כאבים בעצמות
, עצירות,לילהפליטת 

  שתן מועט וכהה

, כאבי גב, קור בגב
סלידה , ברכיים קרות

, רגליים חלשות, מקור
אין , ברכיים חלשות

פליטה , אונות
, תשישות, מוקדמת

 \בהיר-שתן שופע
בצקות , בהיר-מועט

  צואה רכה, בגליים

טפטוף לאחר מתן 
פליטת זרע ללא , שתן

, חולשה בגב, חלומות
השתנה , כאב גב

, תכופה ובהירה
פליטת , השתנת לילה
צניחת , זרע מוקדמת

הפרשות , רחם
  כרוניות מנרתיק

, קוצר נשימה במאמץ
שתן בהיר בעת , הזעה

נשימה , התקף אסטמה
, שיעול, מהירה ושטחית

נפיחות , קור בגפיים
כאב , חוסר ריכוז, בפנים

  גב

 התפתחות :ילדים
, דלה של העצמות

  .פיגור
 רככת :יםמבוגר
חולשת , עצמות

, ברכיים ורגליים
שיבה , נשירת שיער

שיניים , מוקדמת
, חלשות ומתנדנדות

  .זיכרון חלש

 במיוחד ברגליים -בצקת
תחושת קור , ובקרסוליים

תחושת , ברגליים ובגב
מלאות ונפיחות 

  נפיחות בגב תחתון,בבטן
  :מיים מציפים את הלב

  בשילוב דפיקות לב
מיים מציפית את 

 בשילוב רוק :תהריאו
  .מימי וקוצף-דליל

חוסר מנוחה , סומק בלחיים
יובש בגרון במיוחד , מנטלי
חסר , צ''חום אחה, בלילה
פליטת , דם בשתן, שינה

תשוקה , לילה עם חלומות
  צואה יבשה, מינית מופרזת

, אדומה ללא חיפוי  הלשון
  סדקים

 –חיפוי , וחהנפ, חיוורת  אדומה וקלופה  חיוורת  חיוורת  נפוחה ולחה, חיוורת
  לבן

  , סדוקה,  קלופה–ה מאדו
  קצה אדום

  ריק מהיר-מרחף   חלש ואיטי-עמוק  מרחף ריק  הדוק ועמוק, חלש   חלש-עמוק   חלש, עמוק  ריק ומהיר -מרחף  הדופק
 כרונית מחלה  גורמים

 יתר עבודת, ארוכה
 פעילות, ממושכת

,  מופרזתמינית
 נוזלי גוףהתרוקנות 

ממחלת חום 
 אובדן דם, ממושכת
 טיפול שגוי, ממושך

  בצמחי מרפא

לאחר תקופה חולי 
  , ממושכת

 פעילות מינית
  , מופרזת

 עצירת לחות
  , ממושכת

  .זקנה

 פעילות מינית
  ,מופרזת

לידות : אצל נשים 
 מדי ובתדירות רבות

  רבה מדי

 של חולשה תורשתית
  , הריאות והכליות

  ,מחלה כרונית ממושכת
, מאמץ פיזי מופרז

ופת הבשלה במיוחד בתק
  מינית

 מבנה :ילדים
  תורשתי חלש

,  זקנה:מבוגרים
פעילות מינית 

 במיוחד –מופרזת 
  בעת הבשלה מינית

 עצירת לחות כרונית
   ,ממושכת

 עקב  YANGSPחסר 
 מיים גולשים ,תזונה קרה
 HTכשל ללב עקב 
YANG בעקבות בעיות 

מיים גולשים , אמוציונליות
 LU QIחסר לריאות עקב 

 קור חיצוני בעקבות עצירת
  בריאות שלא נפתר

, YIN KIDכמו בחסר 
: בתוספת בעיות רגשיות

  חרדה ודאגה

  עקרון
  הטיפול

לחזק ולחמם את   KID YINהזנת 
  הכליות ושער החיים

, חיזוק וחימום כליות   KID QIחיזוק 
חיזוק תפקוד הורדה של 

  הריאות

 SP, חיזוק וחימום כליות  הזנת תמצית
YANG ,HT YANG ,

LU QI  

   KID YINנת הז

  הטיפול
  

 KID-3, CV-4,  
KID-10, KID-6, 
KID-9, CV-1,   

SP-6   
  

)3-KID+ 7 -HT( 
  פליטת זרע

 
  (+)–כולם ב 
  

  ללא מוקסה
  

KID -3, CV-4, 
GV-4, BL-23, 

BL-52, 
JINGGONG 

 
   (+)–כולם ב 
  

  )▲  (-ב ו

KID-3, CV-4, 
GV-4, BL-23, 

BL-52, 
JINGGONG 

 
   (+)–כולם ב 
  
  )▲  (- אפשר גם ב

KID-3, KID-7, 
KID-6 + LU-7, 
KID-25, CV-6, 
GV-4 + BL-23, 
ST-36, GV-12, 

CV-17 
  

   (+)–כולם ב 
  

  )▲  (-אפשר גם ב 
  

KID-3, CV-4,  
GV-4, BL-23,  
KID-6, GV-14,  

 ,GV-20, GB-39  
BL-11, BL-15 

  
   (+)–כולם ב 
  

  )▲  (-אפשר גם ב 
  YINאם אין חסר 

 
  

KID-7, BL-20, 
GV-4, BL-23  
  :גלישת מיים ללב 
GV-14, BL-15 

  :גלישת מיים לריאות 
LU-7, BL-13, GV-12 

  
   (+)–כולם ב 
  

SP-6+SP-9, CV-9,  
BL-22, ST-28 

  )- (–כולם ב 

KID-3, CV-4,  
KID-10+ KID-6,   

KID-9, SP-6,   
  
   (+)–כולם ב 
  

KID-2, LU-10,  
HT-5 + LU-7 

  
  )- (–כולם ב 

  ללא מוקסה
  


