
 
 

נוזלים ותמציות החיים, על העור  
 
 

המשכיות , עובדה זו לבדה ממחישה עד כמה חשובים הנוזלים להתפתחות,  מגופנו הם נוזלים70%
, ותחזוקת חיינו
והם בעלי , נוזלי הגוף מהווים תפקיד חשוב ביותר גם בשמירה על חיוניות העור, אך מעבר לכך

. חשיבות רבה בתהליכי ההזדקנות וההצערה של העור
  

, "ריאה השלישית"הוא אף נתפס כ, מעבר לכך , י איבר הריאות"עור הגוף נשלט ע, ברפואה הסינית
. לכל איברי הגוף ולעור, Jin - Ye, תפקידי הריאות הן להפיץ את נוזלי הגוף 

רוך העור ומרקמו תלויים בכמות הנוזלים הטהורים והנקיים המגיעים דרך , בהיקותו, גמישות העור
. הפצת הריאות לכיוון העור להזנתו

ניתן באופן מיידי , למצבים בהם אין יכולת לנוזלים להגיע ולהזין את העור, שאנו נחשפים בחיינו
. אדמדמות או מרקם שאינו אחיד, קמטים המופיעים, לראות זאת על העור בצורת יובש בעור 

אשר מאדים את הנוזלים , לעיתים מצבים אלו יכלים לנבוע מחשיפה ממושכת מידי לחום או לשמש
ואין , כאשר הזרימה מתכווצת לתוככי הגוף , או לחלופין במצבי קור, בצורה מהירה מאוד מהעור

. אפשרות לנוזלים להגיע אל החיצון ולהזין את העור
גם כן יפגעו , או מחוסר שתייה/שגם ספיגה מועטה מידי בנוזלים הנובעת מתזונה לא נכונה ו, כמובן

כמובן שחוק ראשון על מנת לשמור על העור בצורה הבריאה והרעננה , לכן. ישירות במצב העור
. ונקיים ככל שיהיו כך גם יטיב העור להיות, וטהורים ככל שיהיו, ביותר היא לדאוג תמיד לנוזלים בגוף

ותהליך טבעי הוא תהליך הזדקנות , אינו טמון אך ורק בשתית מים, סוד העור הבריא והצעיר, אולם
. העור והופעת הקמטים

עם , כך גם האדם, ולקפח את חלקיו החיצוניים, אשר כל שלכת נאלץ להפקיר את עליו, כמו העץ
. מתייבש וכמל לאיטו, כמו עליו של העץ בשלכת, ועורו, נכנס לתוך תקופת הסתיו של חייו, התבגרותו

אולם את , מעכבת תהליך זה וממתנת אותו, ששתית מים בצורה סדירה ובמשך כל החיים, כמובן
. הזמן לא ניתן לעצור

  
זהו תמצית , מטען זה הוא האוצר אותו קיבל עם לידתו, מטען מיוחד אותו הוא נושא עימו, לכל אדם

. השמורה כמטמון באיבר הכליות, החיים
, היא זו המכילה בתוכה את כל פוטנציאל החיים של האדם, ינג' גJingתמצית זו הקרויה בסינית 

צבע הירוק של , או שהוא עצמו מהווה את צבע החיות, הסינים רואים זאת כגרגר אורז המכיל בתוכו
. של נבט חדש ומלא בחיים, הלבלוב

תהליך , ואם נשימתנו הראשונה אנו מתחילים לכלות תמציות אלו, אנו נולדים והתמציות מלאות
 . כאשר תאזל שארית התמציות, שימשך עד נשימתנו האחרונה

 
אלו אותם נוזלי גוף אשר נובעים , "מים המוקדמים"בימי חיינו מהווים תמציות החיים את המקור ל

אותם נוזלים שאנו סופגים , " המים המאוחרים"בשונה מ, ממקורות הפוטנציאל, ממעיני התמציות
. אכילה ושתיה, לתוכנו בתהליך הנשימה

ולמעשה החיבור האנרגטי הנוצר , עם המים המאוחרים, החיבור בתוכנו של המים המוקדמים
הוא זה , מאגמר המים העליון, והריאות , מאגר המים התחתון, בתהליך תמידי ואינסופי בין הכליות

, שיוצר דרך תהליכי ההתמרה והשינוי התמידיים את נוזלי הגוף אשר מזינים את איברינו הפנימיים
. את המפרקים והעצמות וכמובן את העור

, מפגש בין נביעות עמוקות לצבירת טל ומטר בגופנו, הנוזלים נוצרים דרך מפגש הקדום והנרכש
 . ומתוך מפגש זה נוצרים נוזלים מזינים

 
 
 
 
 
 



 
 

דרך הטחול , המהווה את שער הנוזלים, החל מהקיבה, משתתפים בתהליך זה, איברי העיכול כולם
וכן דרך ספיגת הנוזלים המתבצעת במעי הדק , את הנוזלים הטהורים לעבר הריאות" מניף"אשר 

ואילו , נוזלים אשר החלקים הטהורים בהם יעלו למעלה לעבר הריאות ומשם אל העור, ובמעי הגס
 . שבאחריות הכליות לסינון נוסף, ויתנקזו בחלק הגוף התחתון, החלקים העכורים בהם יחלחלו למטה

 
יזינו , אשר רכישתם מתחדשת לה כל הזמן באמצעות אכילה ושתיה, המים המאוחרים, מתוך העיכול

. להם מקור יחיד ומתכלה, את המים המוקדמים
, ואיתם מתמעטים המים המוקדמים, מתמעטות תמציות החיים שלנו, עםהתקדמותנו בשלבי החיים

שרירינו מאבדים מגמישותם ועור , עצמותינו מתקשות, וכך יורדות להן איכות וכמות הנוזלים בגוף
. הגוף מאבד מבהיקותו

ונוטים לצנוח , הנוזלים מתקשים להגיע על למעלי הגוף, בעור הפנים, בבירור, ניכר לראות זאת 
 . ולהצטבר בחלקים התחתונים של גופנו

 
כמו , מתגלים סימני הבעה ונחרשים קמטים בפנינו, העור נהיה נוקשה יותר, בפנים מתגלה יובש

. סדקים באדמה ההולכת ומתייבשת
, מחסור הנובע ממהלכן התקין של החיים, אך יש כאן מחסור רציני יותר, שתית מים תיטיב עם המצב

. מחסור בתמציות, מחסור פנימי
ולשמר את , יש לחזק את התמציות, כאן הפיתרון דורש התערבות רבה יותר ומעמיקה יותר

 . וכמובן יש לעזור לנוזלים הקיימים להגיע לפנים, התמציות הקיימות
 

שער , מרידיאן הקיבה, מגיעים אל הפנים, המרידיאנים של איברי העיכול, כל תעלות האנרגיה
שעסוק בספיגת , בונה האדם הגדול, מרידיאן המעי הדק, מגיע אל פינת הראש ואל העיניים, הנוזלים

העסוק , מרידיאן המעי הגס, מגיע גם הוא כמעט עד לעין ואל האוזן, Ye, הנוזלים הטהורים ביותר 
מגיע עד לאף , Jin, בעיקר בספיגת נוזלים והוא זה שיוצר את אותם נוזלים אשר יזינו את העור 

העוסק , ואף מרידיאן שלפוחית השתן, ונפגש פעמים מספר עם מרידיאן הקיבה באזור שמסביב לפה
. עובר דרך שיער הראש עד לחלקה הפנימי של העין, באיכות וכמות הנזולים בגוף

יש לנוזלים , פה ואף, אוזן, עין: לא סתם מסתיימים כל אחד מהמרידיאנים המוזכרים באיברי החישה
דרך השארת פתחי החישה פתוחים וזורמים ודרך ההזנה , חלק חשוב בבהירות קליטתנו את העולם

יכולת הקליטה והעיבוד שלנו למאורעות החיצוניים וההזנה , הבלתי פוסקת של מערכת העצבים
 . זו דרך הנוזלים  לשמור הל תמציות החיים שלנו ודרך התבטאותיהן, החיונית של המח

 
, ובמיוחד חיזוק יכולת מרידיאנים אלו להעלות את הנוזלים שבהם אל הפנים, חיזוק מרידיאנים אלו

הזנה טובה , מבטיחים לנו, יחד עם שיפור זרימת האנרגיה והדם במרידיאנים אלו אל עבר הפנים
לבלוב ואביביות המגיעים מתוך העצמה אנרגטית פנימית של עור הפנים , יותר לעור הפנים

אלו הם , האלסטיות והגמישות ואת המראה הצעיר, במרכיבים אשר מעניקים לו את הבוהק
. הדם וכמובן נוזלי הגוף, האנרגיה

                                                                                                                  
:  מחבר המאמר 

 
 BsC (Hons), LiAcשחף ואליס 

 מרצה ומטפל ברפואה סינית קלאסית
" מזרח מערב לרפואה סינית בישראל"מרכז , מנהל הוראה

  
  

  

 


