
 21/06/2006                                  של אריק כהסיכום

  ממקורות אחרים. **תוספות מהטקסט+ השאר בטקסט . מצויין במפורש בטבלה: *יאובני כסף' של נקודות מגהשוואות
  

Lu1Bl13 Lu7 Li4 Lu7* *Lu9 
Mu  B.S  ורחיב  מקור  לבעיות בחיצון  לבעיות בפנים  

  בעיקר לעודף  בעיקר לחוסר  המרצת פיזור והורדה  המרצת פיזור והורדה  לעודף  לחוסר
WH WCיותר (שחרור חיצון   )  בעיקר לענף  בעיקר לשורש  יש לה תנועה החוצה  יש לה תנועה פנימה יותר (שחרור חיצון   )

  עידוד הזעה  עידוד או עצירת הזעה  טובה יותר לאקוטי  טובה יותר לכרוני  י'משפיעה על צ  י ודם'משפיע על צ
מטפלת בכאב בגב עליון  לבעיות בתעלות  לא לבעיות בתעלות   ולאף, ראש פנים  פנים ולאףמטפלת בכאב בחזה
  מעברי מים,   הרגעה, סילוק כאב, הנעהPo  טובה יותר לרגשי  לא כל כך לרגשי

, איזון הירידה והעלייה  אינה פותרת ליחה  פותרת ליחה   
אינה פותחת מעברי מיםפותחת מעברי מים

  

Lu10 Lu5 Li1 Li2 Li3 
Li Li Li LuH LuH  (–טיהור חום פנימי    פחות) (טיהור חום פנימי   חזקה יותר, ) (טיהור חום פנימי   ) סילוק    יותר בשילוב עם ליחה–  סילוק 

WH WH  
  
  

(טיהור חום חיצוני   יים וגרון עינ–)   יחהסילוק ל (טיהור חום חיצוני    גרון כואב  עיניים–) 
  Bi Bi –סילוק רוח קור מהתעלה–   מהיד והפרקים,  סילוק רוח חיצוני   

IW  יותר ליציאות ומקומי**סילוק    באיבור הכרה
WH  **יותר לפרקים** -יותר לשימוש לחום גוף ב

  

Li11 Li4  St1 St2 St3 
  כללית– WH סילוק –חיצון 

  י והדם'טיהור חום ברמת הצ
  DHפותרת 

מקומי גידים ורצועות

   יש לה פעולה ספציפית לראש–    דומה–בעיות עיניים WH סילוק –חיצון 
  , פיזור והורדה, מרידיאן, לידה,  כאבים–י 'הנעת צ

  מטה-איזון מעלה, זעותה
  Biדיסטאלית 

  בעיות עיניים
סילוק רוח מהעין  סילוק רוח מהעין

  יה'מינל נאורלג'נפוצה בפציאליס וטריג
 biliary ascariasis –אמפירית 

 
  סילוק רוח בדומה לקודמות

  יה'מינל נאורלג'פציאליס וטריג
טווח הפעולה שלה לא רק לעין אלא גם 

)אף סתום, epistaxis(לאף 
  

St21 Cv21 Sp10 Sp6 Ht7 P5/Ht8 
HtXu  LJ  יותר למצבי חוסר  בעיקר רחם, מסלקת תקיעות דם  יותר למצבי עודף & מסלקת תקיעות דם בעיקר רחם  - יותר ל  יותר למצבי עודף

  מקררת דםהקאה/ עם בחילה↑StQi-ל
  )פחות שימושי(מזינה דם 

  גורמת לדם לחזור לים הדם
 

  מקררת דם
 Yin& מזינה דם 

בעיקר  (Liv והסדרת SpQi ,KidYinחיזוק 
LJ(  

  LJ בעיקר Dסילוק 
  מפסיקה כאב בעיקר בטן תחתונה

  מסדיר רחם ומחזור
אינסומניה, מרגיעה נפש

  מרגיע נפש חזק
 HtBldבעיקר מחזקת 

  P-F/מרגיע נפש עקב חום
להוציא חום מהלב

  
Ht7 P7  Ht9 Ht8 

HtBld HtBldמזין    ומרגיע  בעיקר לעודף מזין    ומרגיע
  חוסריותר ל  יותר לעודף  ם מהלבסילוק חו

CVA Pc מרגיע רוח פנימית) (חשובה למחלות חום   )  לא למחלות חום
  טובה יותר לחרדה חמורה ומאניה  פעולה עדינה בהרגעת הנפש

  פותחת פתחי הלב  לא פותחת פתחי הלב
  טובה יותר לנשים בעיקר לרגשי מסיום יחסיםטובה יותר לגברים

Ht7  * אותם תיפקודים כמו

(  
  פותחת פתחים  המופרים מרוח(הכרה 

מקלה על מלאות באזור הלב

  בעיקר לעודף
  סילוק חום מהלב
  מרגיע נפש מחום
בעיות פסיכוטיות
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Ht3 Ht5  Ht6 Ht7 Ht8 Ht9 *
פנימיתמרגיע רוח , מטהר חום Ht Fireטיהור   Ht Bloodמחזק   Ht Yinמחזק   Ht Qiמחזק טיהור חום מלאפעולה

Shen   להפרעות מנטאליות קשות
במצבי עודף עם חום מלא

עיקרית לחרדה ודאגה 
מחיים לחוצים ואינסומניה

מנטאלים קשים' לסימפ - אי נוחות מנטאלית מ מעלה פעולה על הנפש
YinXu  

פתיחת פתחי הלב והחזרת 
הכרה

חלומות רבים , היפומאניה
פסיכוזיס , מדי

 עמומה אי נוחות
שאינה ניתנת להגדרה 

לנוע בקוצר , וחרדה
עם תחושת חום , רוח

בפנים

עצב, דיכאון קל דיכאון קשה, היפומאניה , היסטריה, חרדה קשה  :לדוגמה
היפומאניה

  
Si5 Si4  Bl11 Bl12 Bl13 

WH WC EWהמרצת י"משחרר חיצון ע-חיצוני 
הפיזור ולכן 

, שורש כף היד(לבעיות במרידיאן 
 - לכן ל) צוואר, מרפק

תשחרר חיצון , לשלב התחלתי של  או   4 -לבעיות במרידיאן בדומה ל
ותסלק 

 משחררת חיצון ומסלקת 
WC -בדומה ל   

  
  

,  לבחירת דרך– Shenמבהיר 
להבדיל בין עכור לטהור 

  לבחירת החלטות
רת לסילוק לחות מהברך עוז

בנפיחות עם חום

Biבאזור   
ים תחתונה טובה (לא לבעיות איבר 

  )יותר
, Dh Gb -אמפירית לצהבת מ' נק

לכאב היפוכונדרי וקולציסטיטיס

Bl2בשלב התחלתי   
  

כאבי ל, להזנת דם-ים הדם
  שרירים דרך הזנת דם

  הזנת עצמות- מפגש עצמות
מחזקת גידים להתכווצויות

EW ,WH  
  

  בייחוד יעילה עם כוס רוח, 
  WeiQi של Luבצורה זו ממריצה פיזור 

W WC לחדירת  עם דומיננטיות של 
מסדיר 

WC Wei-YingQiננטיות י עם דומלהסדיר  -  ל
  Bl12 כמו Wei-YingQi שגורם להזעה קלהWשל 

  מחזיר פיזור והורדה-פנימי
  אקוטי, מסלק חום מהאיבר

  LuQiחיזוק 

  

Bl19 Bl17 Bl20 Bl21 
 מרגיע סרעפת ולגיהוק ומלאות מתחת Bl17כמו 

  LivQiStg -כ מ"לסרעפת שנגרמים בד
 Liv ,Gb - בDHפותרת 

 ומעודד ההורדהStמרגיעה 

מלאות , למלאות וכאב בחזה, י בסרעפת וחזה'מניע צ
  גיהוק ושיהוק, בהפיגסטריום

  
  

   ומרגיע מרידהStQiמרגיע 
  )איברים אחרים שמכווינים' נק(+ מזין דם 

  -"–) מסלק תקיעות(ממריץ דם 
)Bl18+Bl20+ או Bl19(+י ודם 'חיזוק כללי של צ

 ולהמריץ Sp&Stעיקרית לחיזוק 
T&T  

+Bl21 לחיזוק שורש PoHQ  
   טובה לפתירת לחות וליחה1דרך 
 )Bl23+( עוזר בחיזוק ייצור הדם 1דרך 

 Spממריצה כיוון ההעלאה של 

  Sp&St עיקרית לחיזוק Bl20כמו 
Bl20י ודם בכללי' לחיזוק צ  +

   טובה לפתירת לחות1דרך 
  

  Stממריצה כיוון ההורדה של 
StQiReb קת  ומסללכן מרגיעה

תקיעות

  

Bl60 Bl40 Ki7 Ki3 
Ki (Yin&Yang)   דיסטאליתLBP –יותר לחוסר,  יותר כרוני  

 Bl40אוקסיפוט כמו , צוואר, משפיע עד הכתפיים
  )פנימי או חיצוני(מסלקת רוח 

 KidXu - מHAדיסטאלית 
  סילוק חום מהאיבר

מניעה דם לכן טובה לגניקולוגיה

  מקררת, כאב צידי, יותר עודף,  יותר אקוטי– LBPדיסטאלית 
  Bl60כמו 

  מסלקת חום קיץ
  

  . מסלקת חום ולחות מהאיבר
  מניעה דם לכן לכאבי רגליים מתקיעות דם

  מקררת דם
מרגיעה גידים וסילוק חסימות מהמרידיאן

מחזקת   KiYang - אך טובה יותר לKi3 כמו Kiמחזקת 
KiJing LJ ,מחזקת   עצמות ומרו  -פתירת לחות ב   וסילוק בצקת מהרגליים
עידוד או הפסקת הזעה  מסדירה רחם

LBPכרוני 

  
Ki10Ki9  Ki6 KidYin LJ Lv8 Sp9 , להזנת .  לא טובה כמו  ,  - פותרת לחות מה  - בדומה ל– 
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P3 P4 P5 P6  P7 *
מרגיעות נפש מרגיעות נפש מרגיעות נפש מרגיעות נפש מרגיעות נפשפעולה

מסלק חום ומקרר דם וגם
מסדיר מעיים

מרגיע בעיקר לבעיות  LivQiמרגיע ומסדיר , פותח חזהפותר ליחה מהלב למיסטינגומפסיק כאב אקוטי Pcמסדיר 
, רגשיות מבעיה ביחסים

יותר לנשים
מרגיע , למלאות בחזה מהלב

 בעיקר בנשים ובעקיף חרדות
הנעת 

אקוטי עם כאב   קרור, מעיים   החשוב

LivQiוהיצרות רגשית 
  

Tw1 Tw2 Tw3 Tw10  
Tw1  6- ב. אוזן, גרון,  שגורם חוםWHלחדירת בשימוש 

  Tai/ShaoYangשכבות 
  CVAמחזיר הכרה באקוטי 

דיסטאלית לטיהור מרידיאן לכתף כואבת וקשיחה 
)דימום(

  WH בחדירת כמו 
  

  לאוזן ולמרידיאן. וםכמו קודמות לחיצון ולח  
Tw3 Livכמו   דיכאון ומצבי רוח,  לתקיעות  לכן י ובעקיפין משפיע על 'בנוסף מסדיר צ

BI  היפוכונדריום ושינוי מצבי רוח WHמרגיע גידים וקשיון-  במרידיאן ,
  מפסיק כאב  במרפק

,  -לזיהום מ(השפעה חזקה על האוזן 
לדיכאון מתקיעות  )טיניטוס

DH  פותר לחות וליחה בעיקר חדירת   בעיקר בקשר לאוזן, מסלק חום מהשכבה
BIאצבעות  ליפה-מפזר מאסות 

WC Wei-YingQi עם להסדיר  - ל 
להפסיק הזעה . Wננטיות של ידומ

.ושחרור חיצון
  

Gb30 St36 
  St36י ודם של כל הגוף חזק כמעט כמו 'אפקט חיזוק צ

BI
  י ודם'חיזוק צ

PoHQ   עיקרית לחיזוק שורש    ירך
St/SpXu Sp&StQi חיזוק  -ל,   סיאטיקה, אטרופיה רגל

LJ DHגניטליה,  אנוס–   מחזק הגנת הגוף פותר  -  ב
W WC Wei-YingQiננטיות של י עם דומ   להזעה ושחרור  להסדיר -  ל

  בצקות
  מסדחר מעיים בעיקר עצירות מחוסר

  מעלה יאנג
  סילוק לחות וקור

BI לברך ודיסטאלית למרפק,  -סילוק רוח ולחות מהתעלה ל
  

Gb34 Gb40 Gb41 Gb43 Gb44 Tw6 Tw5 *
 LivQiמעודד תנועת פעולה

חופשית
מעודד חיזוק מנטאלי של 

Gb  
 WHמסלק   LivQiמניע מרגיע נפש  LivYangמרגיע   DHפותר 

צידי הגוף עיניים רכות ואוזניים גניטליה וחזה ראש, רכות, אוזניים היפוכונדריום אוזניים, רכותאזור השפעה

  

4 



 21/06/2006                                  של אריק כהסיכום

 
Lv2  Lv3 Lv14 Lv13  *

LivQiStg→Sp/St LivQiStg→Sp/StSp   ספציפית לטהרLivF  
  ללא אפקט מנטאלי חזק

  רק להרגיע
  ללא השפעה על זפאזם

  חזקה' נק
  י'עיקר להרגיע על עליית צב

גניטליה, ראש: אזור השפעה

  LivYangיותר להרגעת 
  אפקט מנטאלי הרגעתי חזק

  LivBldטובה להזנת 
  ספציפית לספאזם

  עדינה יותר
   אופקיי אבל גם לעודד תנועה חופשית אם נתקע'להרגיע עליית צ

בטן, היפוכונדריום, הפיגסטריום, ראש

 St יותר 
  

 יותר 
sp  LivQi יניע  ויחזק

St-Liv Sp-Liv מאזן ן מאז
SpYangמקרר דם Sp/St , חיזוק וחימום חיזוק 

  
Cv3* Cv4 Cv4* Cv6 

  משפיע על הרחם  מזין דם ויין  י ודם'מחזק צ  Blמשפיע על 
  בעיקר מפחית עודף  זוק חוסרבעיקר לחי  י'ללא השפעה על הנעת צ  י ומסלק תקיעות'מניע צ

  ללא השפעה כללית מחזקת  אפקט חיזוק כללי  משפיע על הרחם  משפיע על המעיים
Sp Kid  מחזק   ללא השפעה על נפש  אפקט מרגיע חזק על הנפש מחזק 

YuanQi   ללא השפעה עלYuanQi   מחזק
  פותר לחות  ללא השפעה על פתירת לחות

Yang יכול לחזק מסלק חום

  
Cv10 Cv12 Cv13 

Cv10-11 StQi Sp&StQiיותר (יותר לחוסר . עיקרית לכל בעיית קיבה  יותר לעודף 
לעודף

חיזוק  ומניעה    ולכן לתקיעות מזון
  
  

  מעודד מעבר אוכל מהקיבה למעי ומסלק חסימות )
  

  
St&SpQi ,חיזוק   , לקור ריק שםStQiReb  הטובה ביותר להרגעת T&T(   פתירת לחות)י חיזוק "ע

Cv13  StQiReb –מרגיע  - פחות יעילה מ
   בחלק התחתון של הקיבהשולט  שולט בחלק האמצעי של הקיבה  שולט בחלק העליון של הקיבה

StQiי הרגעת "בחילה ע, לכן טוב לפתח הקיבה לגיהוק ושיהוק לכן משפיע על פעולת העיכול של הקיבה עצמה ולסוגר הקיבה) ירידת אוכל לטרסריון ומעי ( לכן עידוד הירידה של 
StQiReb  
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