חסר LU QI

רוח-קרה פולשת
לריאות

רוח-חמה פולשת
לריאות
קדחת ,רתיעה
מקור ,כאבי גרון,
צמא ,רתיעה מחום,
אף סתום ו/או נוזל
בצבע צהוב ,הזעה
קלה ,שקדים
נפוחים ,כאבי ראש
וגוף
גוף אדום בצדדים
או בקצה ,חיפוי דק
לבן או צהוב
מרחף -מהיר

חסר LU YIN

יובש בריאות

סימנים קוצר נשימה ,קול שיעול יבש,
תחושת חום
קליניים חלש,
אחה''צ ,
צבע פנים:
לחיים סמוקות,
בהיר לבן,
הזעת לילה,
הזעה מימית,
שיעול ,קול חלש חום ב 5-הכפות,
יובש בפה וגרון

שיעול יבש,
גרון יבש,
קול צרוד,
צמא ,עור יבש

רתיעה מקור,
התעטשויות,
כאבי גרון,
אף סתום ו/או נוזל,
כאב ראש עורפי,
כאבים בגוף

יבשה
ולא אדומה

חיפוי דק-לבן

ריק ,במיוחד
בעמדה
הקדמית ימנית
חיצוניים :יובש
אקלימי ארוך
טווח.
פנימי :חסר
 YINבקיבה

מרחף-הדוק,
במיוחד בעמדה
הקדמית
חשיפה לרוח וקור

הלשון

חיוורת או בצבע
תקין

הדופק

ריק ,במיוחד
בעמדה הקדמית
ימנית
תורשה ,ישיבה
כפופה וממושכת,
התקף של רוח -
חמה או קרה
שלא טופל ונשאר
בגוף
חיזוק ,LU QI
חימום YANG

גורמים

עקרון
הטיפול

הטיפול

LU-9, LU-7,
CV-6, BL-13,
GV-12,ST-36
כולם ב(+) -
ו ( ▲) -

אדומה וקלופה,
סדקים באזור
 ,LUיבשה
מרחף-ריק ומהיר

כל ,LU QI
בנוסף חוסר
 YINבקיבה
ובכליות

חיזוק LU YIN
הזנת נוזלי גוף,
טיהור החום ריק

הרטבת הריאות ניקוי גוף מפתוגן
והזנת הנוזלים חיצוני ,פיזור קור,
חיזוק תפקודי ראות

LU-9, CV-17
LU-7+KI-6,
CV-4,CV-12,
BL13+GV12,
BL-43,
כולם ב ( + ) -
LU-10
ב ( -) -

LU-7, GB-20
,GV-16,BL-12
כולם ב ( - ) -
אפשר ב – )▲(

LU-9, LU-5,
CV-4,CV12
KI-6, SP-6,
ST-44
כולם ב – ) ( +

לחות וליחה
רוח-מים פולשת
חוסמות את
לריאות
הריאות
נפיחות פתאומית התקפים של שיעול
כרוני,
בפנים ,רתיעה
מקור ,צבע העור ליחה לבנה ושופעת
הניתנת להוצאה
 :בהיר ומבריק,
צבע השתן  :דליל בקלות,
צבע האור :לבן
וחיוור ,שיעול,
בצקי,
קוצר נשימה,
חוסר רצון לשכב
רתיעה מרוח
חיפוי עבה-דביק
חיפוי :
ולבן
לבן  -חלקלק

ליחה חמה
חוסמת את
הריאות
שיעול נבחני,
ליחה צהובה או
ירוקה מלווה
בריח רע,
חנק בחזה,
קוצר נשימה

ליחה ונוזלים
חוסמים את
הריאות
הקאת רוק לבן-
מימי ומוקצף,
שיעול ,קוצר
נשימה ,קולות
מימיים בתזוזת
הגוף ,צמרמורות

אדומה ,חיפוי
עבה-דביק-צהוב

חיוורת,
חיפוי דביק-לבן
עם קצף
עדין-חלקלק או
חלש-מרחף

צריכה מוגזמת
של מאכלים
שמנים וחמים,
עישון

חוסר YANG
של טחול
מזון דל לאורך
זמן ממושך

מרחף  -חלקלק

חלקלק או
חלש-מרחף עדין

חשיפה לרוח וחום

חשיפה לרוח-
קרה ולחות

ניקוי גוף מפתוגן
חיצוני ,פיזור חום,
חיזוק תפקודי
הראות

ניקוי גוף מפתוגן,
פיזור קור,
פיזור לחות,
חיזוק תפקודי
הראות ,פתיחת
מעברי מיים
LU-7, LI -4,
LI-6, LI-7,
BL-12+BL-13
CV-9
כולם ב )( -

חוסר QIו YANG
הטחול ,התקפים
חוזרים של פתוגנים
חיצוניים ,צריכה
מוגזמת של מאכלים
שומניים ו\או קרים.
המסת ליחה,
המסת ליחה,
טיהור חום,
החזרת תפקוד
ההורדה של הריאות חיזוק תפקידי
הראות

LI-11 + LI-4,
LU-11, GV-14,
GB-20+GV-16
+ BL-12
כולם ב – ) ( -
ללא מוקסה

LU-7, LU-5,
LU-1, PC-6,
CV-17, CV-9,
CV-22, BL-13,
ST-40,
כולם ב( - ) -
CV-12, BL-20
ב–)(+

חלקלק-מהיר,
מלא

LU-7, LU-5,
LU-10, LU-1,
LI-11, ST-40,
BL-13
כולם ב( - ) -
CV-12
ב(+) -

המסת ליחה,
חיזוק  QIהטחול
חיזוק  QIהראות

LU-9, BL-13,
BL-43,CV-17
CV-12,ST-36
כולם ב( + ) -
אפשר ב(▲) -
CV-9, LU-5,
ST-40
ב–)(-

