
 

 

 

 

 מרידיאן מרכזי -כליות 
 

( לצד הפנימי KID1מתחיל מתחת לבוהן הקטנה, חוצה למרכז כף הרגל )המרידיאן  - מסלול חיצוני

, יורד לעקבועולה מאחורי המלאולוס המדיאלי  ,KID2נקודה ב Navicular Tuberosity-מתחת ל

עולה לאורך החלק המדיאלי של השוק ונפגש ו ממשיך ומתחת למלאולוס (KID3וממשיך לגיד אכילס )

לאורך הבטן, החזה  מטפס ,(KID10ממשיך מעלה לשקע הברך ) .SP6 מרידיאן הטחול בנקודה עם

 והגרון ומסתיים בשורש הלשון.

ונפגש שם  -הירך אל קצה עצם הזנב  אורך החלק המדיאלי פוסטריורי שלה לעולענף  - מסלול פנימי

 .KID11 נקודהה, יורד חזרה ויוצא ב. עולה דרך עמוד השדרGV1בנקודה  GV -עם מרידיאן ה

מצטלב עם ו שלפוחית השתןחודר לכליות ול, KID16יוצא מהמרידיאן הראשי בנקודה  שניענף 

 (. CV3,4,7)בנקודות  CV -מרידיאן ה

ולה דרך הכבד, הסרעפת עובר וע ,חודר פנימה  KID21-ל KID16ענף שלישי יוצא מהנקודה 

 .(CV17ולנקודה  PC -מתחבר למרידיאן ה)ומתפזר בחזה  עוטף אותו ,. ממשיך לכיוון הלבריאותוה



 

 

 

 
 

 מרידיאן החיבור -כליות 
 

(, מקיף את הקרסול BL64עצם העקב )מסלול אופקי מתחבר עם שב KID4מתחיל בנקודה המרידיאן 

ומתחבר למרידיאן שלפוחית השתן. עולה לאורך המרידיאן הראשי של הכליות אל מתחת למעטפת 

 חודר פנימה ומתחבר עם החוליות הלומבריות בעמוד שדרה. ,(GV11הלב )אזור 

עובדת במצבים של פחד משתק, מרחיבה את  - (ציר אש ומים)החשיבות במפגש עם מעטפת הלב 

 .הניסה תנועה לסרעפת מהפחד שאיבן אותומכסרעפת ה

 לסקוליוזיס -( אורתופדית ונפשית)לאנשים חסרי חוט שדרה  -גש עם הלומבריות פהחשיבות במ

 ברמת העצמות, טיפול בשלפוחית השתן. )עקמת(



 

 

 

 
 

 מרידיאן מתפצל -כליות 
 

  BL-ה ל שלמתפצמרידיאן ה, מתחבר בירך ל(KID10) מתפצל מהראשי בקפל הברךמרידיאן זה 

, ממשיך לעלות אל L2באיזור חוליה  (Dai Mai)עולה ומתחבר לכליות. חוצה את מרידיאן החגורה 

 (.BL10הראשי של שלפוחית השתן )המרידיאן שורש הלשון ובאזור העורף מתחבר עם 

 איברים, להגיע למקומות ספציפיים אליהם הראשי לא מגיע )רחם, שניתפקיד המתפצלים להפעיל 

המרידיאנים ( מתאחדים BL10את הקשר בין הכליות ושלפוחית השתן. בעורף ) מחזקח(. מ

 כרון ירוד.יחרשות, טיניטוס, ז ,כאבי ראש, נוקשות בצוואר -השתן פוחית הכליות ושל המתפצלים של

 מרידיאן ייחודי בהיותו זורם על הגב ולא בחלק הקדמי של הגוף.



 

 

 

 
 
 

 מרידיאן השרירים -כליות 
 

ר עם המלאולוס המדיאלי, עולה עד קצה עצם בנה בכף הרגל, עולה ומתחלבוהן הקט מתחיל מתחת

 (.CV3השוק וביחד עם מרידיאן השרירים של הטחול, מגיע עד לאזור הגניטאלי החיצוני )

אורכו עד לכל עמוד השדרה עולה בתוך חוליות  ההגניטאלי מאזור יוצא של מרידיאן זהנוסף ענף 

 .BL -שם הוא מתחבר עם מרידיאן השרירים של ה - טבסיס האוקסיפו -לעורף 

 


