
 

 

 

 

 GB - Gan -כיס המרה  מרידיאן

 LIVהזוג באלמנט הוא הכבד ). בן Wood -( Yangאלמנט העץ )איבר 

 (.Yinאיבר  -

  (.TWבן הזוג בשכבה הוא המחמם המשולש ) -. Shao Yangשכבה: 

 (.HTבן הזוג בשעון הסיני הוא הלב ) - 23:00-1:00שעה: 

 אנטומיה מערבית:

הוא  של כיס המרה תפקידו .לכבד צמוד סמ"ק הממוקם 50וחלול בנפח  קטן איבר כיס המרה הוא

 מרה ועוזרים וצבעי מרה ממלחי מורכבים המרה מיצי .הכבד ידי על המיוצרים המרה, מיצי אגירת

 מקורו מרהה צבע .)נוזל בתוך שומן של זעירות )טיפות לתחליב הפיכתם י"ע שומנים בפירוק

שמתנקזות  צינורות לתוך המרה מיצי את מפריש הכבד .בכבד פירוק ההמוגלובין תוצרי בפיגמנטים

 .המרה לכיס הסיסטיק שמתחברת לתעלה מתחברות הם הכבד ומשם לתעלת

 

 - :מתבטא כעס :רגש

 חמוץ :טעם - :נפשי אספקט

 - :ל נפתח אביב :עונה

 רוח :אקלים מזרח :כיוון

 דמעות :הפרשות ירוק :צבע

 רקבוביות :ריח צעקה :קול

 העליון השופט :בקיסרות תפקיד ורצועות גידים :רקמה

 תפקידים:

 המיוחדים.  Fu-אחד מששת אברי ה .1
 כיס המרה נותן לאדם את האומץ לקבל החלטות.  - ביטחון עצמי, אומץעל אחראי  .2
 יחיד המאחסן נוזל טהור.כיס המרה הוא האיבר היאנגי ה - מאחסן ומפריש את מיצי המרה .3
 שולט בגידים. .4
, נאמר ימי"סוד הסחלב השמנקרא כיס המרה "בספר "הקיסר הצהוב"  -שולט בקבלת ההחלטות  .5

ואילו הוא שולט על קבלת  האסטרטגיהק. בן זוגו הייני )הכבד( שולט על עליו כי הוא נכון ומדוי
 כדי שייתן את ההחלטה הנכונה.האיברים נוגעים בכיס המרה  11עוד נאמר עליו כי  ההחלטות.

עץ במרידיאן יאנגי ולכן היא הנקודה היא נקודת עץ על  GB41הנקודה ,  Dai Mai-פותח את ה .6
מאזן בין עצם היותו, הוא מ,  Dai Mai -החזקה ביותר בגוף להנעה. לא סתם הוא אחראי על ה

 יוחד.מ Fuהחלק העליון לתחתון, בין הין ליאנג. לכן לא סתם הוא נחשב איבר 

דיאן( בראש ולכן הוא המריחצי מוהוא נמצא בחציו ) -הוא היאנג של אלמנט העץ )אלמנט מאוד יאנגי( 

הוא אחראי על מיץ המרה. הוא אחראי על מח העצם כי  כךנראה בפתולוגיה רבות באזור זה. נוסף ל

זה נותן לו המון כח יכולות מאוד מאוד ייניות. מצב גם ולכן יש לו  -הוא אחראי על הגי'נג )התמצית( 

הוא  -את החומר וגם את הרוחניות  יש לו גם -ולכן הוא נכון והוא צודק  -ויכולת לשלוט על הגוף 

  האיבר היחיד בעל שתי האיכויות יחדיו.

 


