
  

  

   

  宗 ,Zong ,המכניזם הקדום לפעולות הגוף  

מאמר זה הוא אחד מפירות העבודה עם הכתבים הסינים העתיקים הנמשכת למעלה מעשור 
   .אודות מהותן האנרגטית של נקודות הדיקור" שער הזהב"כחלק מבניית קורס 

  . 宗 氣, Zong qi - Ancestral Qiרובנו שמענו על המושג 

 באופנים השונים אשר בהם הוא מופיע בתוך ,宗 ,Zongשג במאמר זה אציג את המו

   .Nei Jing -הטקסט של ה
 של מנגנונים בן ארבעה חלקיםמכלול  מהווה חלק מה ביטוי הוא Zong qi -  נראה כי האנו

   .בסיסייםלתפקודי הגוף הקדומים 
וי על מנת להגיע להבנת הרעיון העומד מאחורי ביט, כמו תמיד ברפואה הסינית העתיקה

   : עצמהסימניתיש להתחיל מה, מסוים

宗 ,Zong : קורבנות עבור האבות הקדמוניםתבלהקרהמשמש הסימנית מייצגת מקדש  .

 . צאצאיהםאל עברמבנה אשר ממנו נובעות ההשפעות של האבות הקדמונים  המקדש הוא
   .Heaven - מפני שהאבות הקדמונים שוכנים ב,  במהותןשמימיותאלו הינן השפעות 

בש ול"לכל מה ש, העקרונות,  באים הרעיונותHeaven -זכור כי בפילוסופיה הסינית מיש ל
    . Earth הכוח של ובא לידי מימוש עם" צורה

Zong אירועים מיוחדיםלסף יחדיו את כל חברי המשפחה וא גם סב המשפחה אשר הוא .
, קורהוא המ. מורשת המשפחתיתבהתאם למשותף כיוון לכל בני המשפחה  מעניקהוא 

   . יחדיו ולהדריכם אותםולכן הוא יכול לאסוף, יצאו בני המשפחה ממנו כל
התאספות על מנת להמשיך את החיים באופן אשר מכבד את  הרעיון של קיים Zong - ב

עם רבות הסינית אין אפשרות ליצור משהו חדש ללא קשר של המשכיות ת ב.מורשת האבות
   .עברה
 Zong האמצעי להעברת המורשת הוא.    

 Pre, "לפני הלידה" בין העולם של ,או שלב ביניים,  כמעין מתווךZong - ניתן לראות את ה

Heaven ,המקום של התמציות ,精 ,Jing ,י המקורי'והצ ,原 ,Yuan , אחרי "לבין העולם של

  . שבו קיימות כל הפעולות והאנרגיות היומיומיות" הלידה
   :Zong ביטויים עם ארבעה קיימים Nei Jing - ב

宗 脈 – Zong mai   

宗 氣 – Zong qi 

宗 筋 – Zong jin 

宗 精 – Zong jing .  

, י מסוים' של צהתאספותאשר בו יש מעין , אזור מיוחד בגוףכל אחד מביטויים אלו מייצג 
  . י' לפעולה התקינה של אותו הצמכניזםניתן האו ש, י זה' על צהשליטהממנו יוצאת ו

 בקשר מיוחד עם אותםשם , יקומם המיוחדיחד עם מ, Zongקיומם של ארבעה אזורי 
אך זה מאוד מפתה לנסות , מפורשבאופן בטקסט קשר זה אינו ניתן ". ארבעת הימות"



ואבקש להתייחס לניסיון זה רק , כחלק מהמאמר אני אעז ואציע חיבור כזה. ולמצוא חיבור
   .כחומר למחשבה

   

宗 脈 – Zong mai 

   .Ling Shu - של ה28 מופיע בעיקר בפרק מושג זה. Zong mai - לא הרבה נאמר על ה
  
, mai -באזור זה יש התאספות וריכוז של ה .ניים והאוזנייםיהע  ממוקם באזורZong mai - ה
כמו השמש , י והדם בגוף'יש את הכוח לשלוט בכל הסירקולציות וכיווני זרימת הצ מכאןו

  . אשר מאירה על הארץ מלמעלה ובכך מאפשרת את כל תהליכי החיים
האוזניים הן . זה הביטוי לכוח השגשוג של האש.  זו הרשת להפצת הויטאליות בגוףmai - ה

ניים הן השליח יואילו הע, Su Wen - של ה4 לפי פרק XINהפתח אשר מבטא את כוחו של 
  . Ling Shu - של ה80פרק  לפי XINשל 

י וכתוצאה ' צ ריקה יחסרWEIכאשר . הקיבה, WEI  מוזן באופן שוטף על ידי Zong mai - ה
יגרום לסוג מסוים של צלצולים מה ש , יהיה ריקZong mai -אזור ה, מכך האזור העליון

  .  באוזניים
 שולטים גם על Zong mai -ה.  אשר מזין את המוחYe - עליית נוזל הלניים הן המעבר יהע

וא המוח ה. כך יש להם השפעה על כל האיזון של המוחניים וי אשר עוברים בעYe -נוזלי ה
  . Sui hai, "ים מוח העצם"

, GB-3, LU-11 הן ,מתוך הכתבים, Zong mai -על ה ברורהנקודות אשר להן השפעה 
CO-6, BL-10 .  

  

宗 氣 – Zong qi 

נמצא המנגנון  כאן .י הטהור מהמזון ומהאוויר'אסף הצנבו ר שאחזה מרכז הזהו האזור ב
 הכוח אשר עומד ,מחמם העליוןהי והדם מ'המקצב הנכון לכל סירקולצית הצאת תן ונאשר 

  . מאחורי פעולה תקינה של הנשימה ושל פעימות הלב
וגם כוח אשר , י'המהווה מאגר בלתי נדלה של צ" י'ים הצ"נו  בחזה ישZong qi - באזור ה

  . י'מושך אליו את כל הצ
  . Zong qi -הן הקרובות ביותר אל רעיון ה, י'האיבר אשר שולט בצ, FEI, מבין האיברים

CV-17 על תפקודי הבהשפעתה נקודה ידועה היא - Zong qi . נקודות אפשריות נוספות הן
SI-11 – Tian Zong ,ו- ST-18 .  

ST-18הנמצאת בסוף מרידיאן החיבור הגדול של   בצד שמאל יכולה להיחשב כנקודהWEI ,
 המחמם  אלWEI -מ) ואולי גם נוזלים(י 'מרידיאן זה הוא האחראי להעלות את הצ. Xu Li - ה

י מהמחמם 'נוכל להשתמש בה כדי לעודד את עליית הצ. Zong qi - ואל הFEI אל –העליון 
   .האמצעי אל המחמם העליון

CV-17 י ודם מהמחמם 'לגוף את המנגנון הבסיסי של סירקולציית צ" להזכיר" תשמש כדי
 XINל      אם בעיית הסירקולציה נובעת מחולשה או זרימה לא טובה הן ש, לדוגמה. העליון

qi והן של FEI qi  .  
  

宗 筋 – Zong jin 

 בכל יכולת התנועה של השליטה נובעתמאזור זה . זהו אזור הפרינאום בבטן התחתונה

  .הגוף
  . GANאו של , יכולת התנועה של הגוף היא התגלמות הכוח של העץ

  
 הוא לעיתים GAN -  לSHENהגבול בין .  הביטוי המוחצן לכוח החבוי של המיםהואהעץ 

 תלויים,  ובתפקודים מיניים תקיניםה הקשורים בתנועGANתפקודי . בלתי נראהכמעט 
  . SHEN - בעוצמה החבויה בלחלוטין

  .  לבין התפקודים המיניים השוניםZong jin -מעניין לראות כי יש קשר הדוק בין ה
  . Zong jin - הפרק העיקרי אשר נותן מידע אודות ההוא Su Wen - של ה44פרק 



 Zang -ים חמשת ה" אשר מוצג כYang ming - ה עםמודגש במיוחד יש קשר Zong jin - ל
. "ים הדגנים והנוזלים" אשר מהווה גם את ,הקיבה, WEI -הכוונה היא ל". Fu -וששת ה

WEIמזינה ומלחלחת את ה  - Zong jinהנחוץ להם ובכך מעניקה להם את הכוח היומיומי  .   
  

נוכל להשתמש בה כדי להביא .  העיקרית– Zong jin :ST-30 - ת על הנקודות אשר משפיעו
ביטוי לכוח של .  וכך לחזק את יכולת התנועה הבסיסית ביותר של הגוףZong jin -י אל ה'צ
 תעזור לטפל במצבי אימפוטנציה אשר קשורים ST-30 - כך ש,  זו הזקפהZong jin - ה

  ). פוטנציה הנובעים מסיבות אחרותמובן כי יש גם מצבי אימ (Zong jin -לחולשת ה
 - מדגיש גם קשר של הSu Wen 44 - מפני ש– GB-27, GB-28: נקודות אפשריות נוספות

Dai maiאל ה  - Zong jin ,ומתוך מיקומן ושמותיהן.   
GV-4ו -  CV-2ואולי אף , גם הן נקודות אפשריותGV-1 .  

 

宗 精 – Zong jing .  

  . שמעט מאוד נכתב עליומפני   המסתורי ביותרZong -זהו ה
היין . הצטברות חיונית של מים זה היין הנעלה: "...Su Wen - של ה81הוא מוזכר בפרק 

אינם עוזבים אז  b<Zong jing< -כאשר המים של ה. SHENהנעלה זה התמציות של 
  . ..."התמציות מוחזקות היטב

 ריכוז חשוב של שבו יש, SHENהפעם אזור בתחום השיפוט של , אזורמדובר על , ושוב
. לאחד את כל התמציות בגוף ולשלוט בהן>b<ויש תפקוד הקשור באזור זה והוא . תמציות

) sui(מוח העצם ,  האזור אשר מהווה את הבסיס החומרי והתפקודי עבור העצמותוזה
  . וכן לסירקולצית הנוזלים בגוף, והמוח

   .ין אחת מהימות לבZong הקודמים ראינו קשר ברור למדי בין Zong - בשלושת ה
לכך " הוכחה"ואם הוא אכן קיים הרי שאין לנו ,  הקשר פחות ברורZong jingבמקרה של 

 Chong mai-החיבור ההגיוני ביותר יהיה לש אני חושב, כחומר למחשבה. מתוך הכתבים
  ". ים הדם"ו"  המרידיאנים12ים "אשר מהווה את 

התמציות .  המרידיאנים12 - לכבסיס Yuan qi -ה מתואר Nan jing - בפרק השמיני של ה
; SHEN -  כפי שאנו יודעים הדואליות שב– Yuan qi -  אינן מופרדות לחלוטין מהSHENשל 

KI Yinו  - KI Yang ,מגיעה ממקור משותף .  
לידי קשר התלות שבין הדם והתמציות בא .  לשם ייצורוSHENבתמציות של הדם תלוי 

  .  בשיער הראש,לדוגמה, ביטוי
  . )מרידיאן הכליות (Zu Shao yin הן נקודות של Chong maiרוב הנקודות של , וכמובן

קודות נ, להבנתי. Zong jing - אינו מספר לנו על נקודות שקשורות אל הNei jing - ה
 לכל הנקודות הללו יש שמות המלמדים על – GV-4, CV-4, CV-5, BL-52  יהיואפשריות

   . קשר אל התמציות
CV-4 ,ר נקראת בין השאר אש, לדוגמהJing Lu –" מבטאת חיבור אל , "טל תמציתי

ומתוך החיבור הזה היא , Yuan qi -  ואל הJing - אל ה, האנרגיה הקדומה ביותר של האדם
ים "כ אשר Chong mai היא נקודה של CV-4. יכולה לתמוך בתמציות ובחלקן בייצור הדם

  .  והן בהפצההן בייצור, ממחיש את הקשר שבין התמציות והדם" הדם
   :סיכום
ארבעת "אנו חשים בהן במהלך השנה כ. י'יש ארבע איכויות בסיסיות של צ, כמו בטבע, בגוף

 ,Zang – GAN, XIN, FEI - י מתגלמות בארבעת ה'ארבע האיכויות של הצ, בגוף". העונות
SHEN) תנועה  , החומר המאפשר תקשורת,  הדבקנווכמובן יש. )כליות, ריאות, לב, כבד

-טחול ( בגוףWEI - וPIאו , אלמנט האדמהוזהו  –י השונות 'רנספורמציה בין איכויות הצוט
  . )לבלב וקיבה

  
אנו גם . Zong mai, Zong qi, Zong jin - תומכת ב,הקיבה, WEIראינו בצורה ברורה כיצד 

  . כליות, SHEN לתמוך בתמציות של WEIמכירים את יכולתה של 
המאפשרות את קיומם של " חומרות"ארבע , עקרונותי יש ארבע 'לארבע איכויות הצ

  :התפקודים הבסיסיים בהתאם לרעיונות המקוריים

Zong mai – אש – XIN – המוח - נמצא ופועל ברמה של ים מוח העצם.  



– Zong qi  מתכת– FEI – מרכז החזה "– י'ים הצ נמצא ופועל ברמה של".  
Zong jin – עץ – GAN – אפשר .  הקיבה-ם הדגנים והנוזלים י נמצא ופועל ברמה של

  ".ים הדם" כChong maiלמצוא קשר גם אל 

宗 精 – Zong jing – מים – SHEN –נמצא ופועל ברמה של ה - SHEN) או של ה - Dan 

Tian(, וקשור למהות העמוקה של ה- Chong mai ים "ו"  המרידיאנים12ים " המהווה את
  ". הדם

  
מהווה את האמצעי לחידוש יומיומי , PIיחד עם , WEI, י'עבור כל אחת מארבעת איכויות הצ

  . י'של הצ
  
  

  : המחבר
  ק'אביחי וולצ

  מטפל ומורה ברפואה סינית עתיקה
 חוקר את הכתבים העתיקים

il.net.012@avihayw  
 
  

ס שער הזהב אותו  לקורערב מבוא יתקיים 20.00 יום שלישי בשעה 7/10/08בתאריך 

  !הנכם מוזמנים. מסגרת לימודים מתקדמים במרכז אלהק ב'מעביר אביחי וולצ

  אנא אשרו השתתפותכם במייל או בטלפון

  

  
  

  מרכז אלה לרפואה סינית עתיקה

  03-5447344:  פקס03-5447144: 'טל 62961אביב - תל,27פרופסור שור ' רח
info@ellacenter.co.il    www.ellacenter.co.il  

 

  


