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:  המוצגת כאן מבטאת את העור בצורה הבאהFuהסימנייה  

  (Tian)באמצע כלי חרס או לחילופין הסימנייה לשדה ,לבשר -למטה הסימנייה לחלק הפיזי באדם

למעלה , ((ארבעת הכיוונים והמרכז)כשבסימנייה העתיקה החלק המרכזי מיוצג על ידי הספרה עשר)

. מצויר נמר או פרוותו המופשטת של הנמר

אשר , חיית המערב וצעד המתכת מיוצגת על ידי הנמר הלבן, על פי ארבעת החיות העתיקות

מייצג את תנועת המתכת , שליפת הציפורניים וסימון הגבולות, יכולת ההמתנה, מתח גופו, בדריכותו

ואל  ,Qi ואל ה Wei Qiאל ה , (ריאות) fei jingהוא מקושר באופן ישיר אל ה . המכנסת והאיסוף פנימה

האיכות הרוחנית השוכנת בריאות אשר מהותה היא הפיכת האנרגיה לחומר על ידי דחיסות  –Poה 

. והרצון העמוק של האדם, החיוניות, והתגבשות מטה ופנימה אל תוך המים

היא . את רמת העור- המייצגת את החלק החיצוני ביותר, בסימנייה זו אנו רואים את פרוות הנמר

 . Heavenמופיעה בחלק העליון של הסימנייה ולכן מקושרת ל 

 Dan Tienאותו שדה של אנרגיה כפי שמופיע בסימנייה )או שדה , מתחת ישנו כלי חרס המציין הכלה

קשר זה בין האדמה  . Earthהחלק הזה מופיע במרכז הסימנייה ושייך לרמת ה . של האנרגיה (



ובמקביל העור , בכדי שפרוות הנמר . Sheng Cycleלמתכת הוא קשר ישיר וקשר של הזנה על פי ה 

י ותמציות יגיעו מעלה בצורה טהורה 'כך שצ, יש צורך בתפקוד נכון של המרכז, שלנו יבהיק ויהיה חלק

. ונקייה

החלק הפיזי הדחוס ,  ומצויר על ידי סימניית הבשרMen– החלק התחתון משתייך לרמת האדם 

. והנראה לעין

נבחן כעת את הסימנייה הראשונה , לעומת דחיסות העור ותכונת המתכת אשר העור בשליטתה

.                                             בסימנייה מצוייר אדם הנושא להבות של אש . Guang– המייצגת את האור 

של ההכרה והמודעות ושל היכולת שלנו , האש על פי התפיסה הסינית היא המקום של ההתמרה

, כשאדם נושא את האש שלו כך שהיא נראית . Shen-ה, מחוברים לרוחנו, להיות עם לב רחב וחשוף

. חשוף\ אחד הפירושים הנוספים לסימנייה זו הוא עירום . הוא מקרין את אורו לכל עבר

מעניין . בוהק ובהירות, הסימנייה הנוספת לאור מורכבת מהשמש והירח יחד אשר יחדיו מבטאים אור

 (הקרנת הרוח)Shen Guangאו   (בהירות הרוח) Shen Mingלבחון בתפיסה הסינית את המושגים 

אמצע מרידיאן כיס המרה \עוד מעניין לגשת אל מרכז. למצב מאוזן של בריאות וחיוניות של האדם

 Shen Guang- ו (שמש ירח) Ri   Yue-       שני שמותיה הם.  עליו24ולראות את שם הנקודה ה 

על פי ספר . והוא הופכי בשעון הביולוגי ללב (extra fu)כיס המרה הוא איבר מיוחד . (אור הרוח)

.  הוא בקשרי הזנה  צמודים עמו (סידורי הטריאגרמות של שמיים מאוחרים ומוקדמים)התמורות 

יש לבדוק את הקשרים השונים של הריאות , כסות האדם האחידה, בכדי להעמיק בדרכים לטפל בעור

: עם האיברים והפונקציות האנרגטיות בגופנו

האנרגיה , על פי תורת הגזעים השמיימים והענפים הארציים – Stems And Branchesקשר 

אנרגית המים ברמה השמימית קשורה . מתבטאת דרך הריאות והמעי הדק,השמימית של מים 

יחסי המים , כשלאדם חסרה אנרגיה זו. וליכולת האדם להעמיק פנימה לתוך מהותו, לחלחול והפנמה

.   משתנה ופתולוגיות על פני העור עשויות להופיעJin Yeפיזיולוגית ה ,והאש בגוף עלולים להתערער

, צניעות , עדינות, חדירה,  ומהותה הוא חלחולsunטריאגרמת הריאות היא – קשר טריאגרמה 

: " בספר התמורות נכתב. אך לפרי שלו, היא מהווה תדר עדין המשויך לצעד העץ. מתינות וצייתנות

אדם שלא ". השלמה פירושה טוהר ושלמות של ריבוא הדברים ,sunהשלמת הדברים נעשית בסימן 

 (מתוך עוצמה)נלחם ואינו נכנע , אדם שאינו מפנים, משלים עם פעולותיו או עם דברים הנקרים בדרכו

.  עשוי לפגוע בתפקודי הריאות וכך באופן ישיר ברמת העור

זוג האיברים הנמצאים במחמם העליון מעל קו : קשר מחמם עליון וקשר של בקרת האש את המתכת

, ההפנמה, הקירור הדחיסות, הריאות אמונות על תהליך ההורדה. הסרעפת הם הריאות והלב

. והתקשורת של האור הקיים בתוכנו, ההפצה, והלב אמון על תהליך ההתרחבות. והגבולות, החלחול

המחמם העליון בהיר ונקי , העור והאור הופכים מאוחדים, כשזוג איברים אלו פועלים בהרמוניה

מתח וחרדה מתבטאים רבות , מצבים רגשיים קשים. וכתוצאה מכך נוצרת היגיינה פנימית וחיצונית

גרד חזק ונשירת שיער פתאומית , תופעה המתבטאת בפריחה אדומה, בצורה של אש בלב

האדם מגלה , בין ההתרחבות להתכווצות, כשמתקיים איזון בקשר ההדדי בין הריאות ללב. (אלופציה)

מאוזנות ליכולת שלו להשתחרר ולחיות , כמה  הביקורת וההגבלות בהם הוא חי או מציב את עצמו

. את צו רוחו האינדיבידואלית, בקשב לליבו

המתכתיות מתבטאת . הריאות והמעי הגס מרכיבים את אלמנט המתכת: קשר אלמנט המתכת

נשימת האויר פנימה וספיחת המים מהמזון על מנת לנקות את הגוף , בתפקודיהם הפיזיים הבסיסיים

אנרגית העץ דרכה , התפקוד האנרגטי של המתכת נעוץ באנרגיה העמוקה שלהם. מפסולת מיותרת

אשר אמונה על -הנוזלים והאנרגיה המגנה בגופנו, י'הם מקיימים את תפקודם האנרגטי של הפצת הצ

פעמים רבות הקשר בין המתכת לעץ בתוך משפחת . וויסות הזעה והזנת העור והחיצון, חימום, הגנה

פסולת , במידה והמעי הגס אינו מתפקד כראוי. שינויים וחוסרי איזון שונים, המתכת עובר טלטלות



. פיזית ומנטלית מצטברת במערכת ומגיעה מעלה אל הריאות ועל ידן מוקרנת החוצה לרמת העור

המתכת מאפשרת את החיץ הפנימי והחיצוני ואת הגבולות הנכונים לתקשורת מיטיבה עם העולם 

. פתולוגיות הקשורות לגבולות או חוסר בהם מתבטאות פעמים רבות על פני העור, החיצוני

 מסמל את הירח Tai Yinה .  מורכבת מהאברים טחול וריאותTai Yinשכבת ה – קשר שכבה והזנה 

זוהי שכבה עם אקלים . על פי השפה הסינית וקשור באופן ישיר לתנועת המים בעולם ובגוף האדם

הטחול . י בגוף'מקושרת לאלמנט האדמה ולתהליך תנועת הנוזלים האורגאניים וייצור צ, של לחות

לרוב .  בריאותDa Qi בכדי להיפגש עם ה Gu Qiומעלה את ה  (מתכת)מזין את הריאות (אדמה)

כתוצאה מחולשת הטחול ליחה מצטברת בגוף ומגיעה לריאות וכך נפגעת ההזנה הנאותה לעור 

.  מוגלה ופטריות מפושטים על פני העור, הפרשות,ותופעות של נגעים לחים קרים או חמים

הריאות ושלפוחית השתן הם בעלי תנועות הפוכות ביחסי השעון –  (שעון ביולוגי)קשר ביוריתמוס

הריאות הן האיבר הגבוה בגוף ושלפוחית השתן היא האיבר הנמוך . הביולוגי ובמיקום הפיזי בגוף

לשלפוחית אנרגיה מתכתית האמונה על הנחתת האנרגיה , ביחסיהם מבחינת אנרגיה עמוקה. בגוף

פעמים רבות פגיעה בריאות מגיעה מתוך תפקוד . (אנרגית העץ)י מטה 'של הריאות המפיצות את הצ

או ממאבק , אנרגיה רבה ומרוקן אותה מיכולותיה (המתכת)לקוי של אלמנט מים פגוע המושך מאימו 

הכליות הם מאגר . השלפוחית היא בת זוג של הכליות לאלמנט המים. של אנרגית המתכת והעץ

כעננים ברום הגוף אשר מפיצים את הנוזלים ,המים הגדולים המתאדים ועולים מעלה לריאות 

אנרגיה זו פוגעת , עשוי לגרום פעמים רבות לעצב וגם להפך, פחד המקושר למים. והאנרגיה בגוף

. בריאות ועשויה להתבטא על גבי העור בצורת יובש וחוסר הזנה נאות

הכבד אוסף את כל האנרגיה ומעביר אותה אל הריאות להפצה בכל – הזנה בביוריתמוס + חוק בקרה 

מתחים נפשיים המגיעים מחוסר מימוש . בנוסף הריאות מבקרות את הכבד . הגוף בבוקר המוקדם

גורמים לחום ואש , (Po-ריאות)למצוי  (Hun-כבד)וכמו כן פער בין הרצוי, עצמי  ויוצרים תסכול וכעס

אנשים שגופם מתמלא ברעלים עקב הרגלי תזונה ושתייה לא נכונים גורמים לרעילות . פנימית בכבד

חום זה גורם לרוח פנימית המתבטאת ביובש וקשקשת . וחום המתפשטים ומופיעים על פני העור

. בעיות עור וגרד חזק ומתמשך, בעור

 Tmmלאנרגיה המגנה ולרמת ה , שכבת היאנג הגדול מקושרת לעור – Tai Yangעור ושכבת ה 

שכבת ה , היא מקושרת לאלמנט המים ומחוברת לליבה הפנימית, האקלים שלה הוא מים קרים.

Shao Yinהמרידיאנים . שכבה זו אחראית על צינון העור והרמוניה בין הפנים לחוץ.  ואקלים האש

אנשים . המרכיבים אותה הם שלפוחית השתן אשר מתחילה בעיניים והמעי הדק המסתיים באוזניים

שמסרבים לראות או להקשיב פעמים רבות מקבלים סימן דרך העור על מנת להתעורר לקשב למהות 

(. Shao Yinשכבת ה )פנימית יותר

ה ,  מבטא את השמשTai Yangה , במודל של שכבות מהיקום לאדם- Shao Yangעור ושכבת ה 

Yang Ming מבטאת את הקרנת השמש וה Shao Yangהיא הנקודה בה היקום נפגש עם גופנו  .

 משוייכת Shao Yangשכבת .  המהווה שער חיצוני אל העולםth5עדות לכך ניתן למצוא בנקודה 

לאלמנט האש והיא בעלת אקלים של חום עם אנרגיה עמוקה של מים ויכולת הפצה וחלחול לכל 

 עשויה להגיב בחום רב אשר Shao Yangברגע שהמגע שלנו עם העולם אינו מאוזן שכבת ה . הגוף

. מתבטא על פני העור

הנקודה השביעית על הריאות יחד עם הנקודה השישית על מרידיאן – קשר מרידיאנים מיוחדים 

 האחראים על Yin Qiao Mai–  ו Ren Maiהכליות מאפשרות פתיחה של המרידיאנים המיוחדים 

נוזלי הגוף ,התמציות)קשר הדדי זה שייך ליכולת היין. מהות היין הטוטאלית והנעתה בכל רחבי הגוף

פתולוגיות של פגיעה במאגרי . רמות העור, לחבור אל היאנג ולהגיע לרמות השטחיות ביותר (והדם

החום והאש בגוף וכך לתופעות ,היין העמוקים יגרמו לעלייה לא מבוקרת ולא מאוזנת של רמות היאנג 

אשר קשור קשר ישיר , מאחד היאנג –Yang Wei Maiמרידיאן מיוחד נוסף הוא ה .       עור שונות



 ושכבת Tmmמרידיאני ה , Wei Qiאל ה , ולפתולוגיות הקשורות לחיצוןShao Yang לשכבת ה 

. העור

 

את החוקים והגבולות לחירות הפנימית , מאפשר לנו למעשה,החיץ בינינו לבין העולם, לסיכום

ושומרים על היגיינה , כאשר אנו מצליחים לדאוג להתאמה בין הפנים לחוץ. והחופשייה של רוחנו

תופעות העור הן הדרך . פנימית וחיצונית אנו מאפשרים לאור ולעור אחדות ואסתטיקה שלמה

להביט על יחסינו , ולקרוא לנו שוב,הראשונה לאותת לנו בעזרת מראה העיניים והתחושות הפיזיות 

.  עם עצמינו ועם העולם

 

 

. מטפל ומרצה לרפואה סינית קלאסית- מיכאל ליטבק 

 

 


