
 

 

 

 

 
 מרידיאן מרכזי - שלפוחית השתן

 

(, עולה אל קו השיער וממשיך עד לקודקוד BL1מרידיאן זה מתחיל בקנטוס הפנימי של העין )

(GV20.) 

 חלקים:מרידיאן לשלושה הבנקודה זו מתחלק 

(, ומשם GV17החוצה האחורי בנקודה ) מרידיאןבקודקוד הראש המרידיאן חודר למוח ונפגש עם  .1
 (.GV14רף )יורד אל העו

 .GB7 ,GB12אזור הרכות אל יורד ל .2
 .BL10הראשי עד לנקודה ממשיך לכיוון המסלול  .3

 לשני ענפים:שוב מתפצל המרידיאן   BL10בנקודה 

 -( ממשיך במרחק קבוע GV14אל מפגש מרידיאני היאנג של הגוף ) ףיורד מהעור -הענף המדיאלי  •
לגב התחתון באזור  לאורך הגב, עד - (צון 1.5) חצי המרחק בין עמוד השדרה לעצם השכמה

 (.BL40( וממשיך עד לקפל הברך )GB30תת ענף מתחבר עם הישבן ) .החוליות הלומבריות

כמרחק תחילת עצם השכם  -הענף השני יורד מהעורף לאורך הגב, במרחק קבוע מעמוד השדרה  •
 (.BL40) ך הרגל עד שנפגש עם הענף הקודם בשקע הברךורולא -צון(  3)מעמוד השדרה 

(, זורם לאורך BL60לי )אל הלטרהקרסולכיוון ך המרידיאן לרדת דרך שריר התאומים, משם ממשי

 שם נפגש עם מרידיאן הכליות. - (BL67ועד לקצה הבוהן החמישית )העצם המטאטרסלית החמישית 

י איברמתחבר עם ה יוצא ענף פנימי ,באזור החוליות הלומבריות ,גב התחתוןמה -מסלול פנימי 

 .השתן ליות ושלפוחיתהכ

 



 

 

 
 
 

 מרידיאן החיבור -שלפוחית השתן 
 

 ( ומתחבר למרידיאן הכליות.BL58מרידיאן זה יוצא מבסיס שריר התאומים )

 



 

 

 

 
 

 מרידיאן מתפצל -שלפוחית השתן 
 

, ממשיך לעלות עד שמתחבר עם )אנוס( מרידיאן זה מתחיל מקפל הברך, עולה אל פי הטבעת

 ,ת. המרידיאן ממשיך לעלות לאורך עמוד השדרהלכליומשיך ומתחבר השתן, ומשם משלפוחית 

בנקודה זו  -( BL10ידי עמוד השדרה ומסתיים בעורף )צממשיך במסלול העלייה ל, מתחבר ללב

 מתחבר למרידיאן הראשי.



 

 

 

 
 

 מרידיאן השרירים -שלפוחית השתן 
 

 של השוק. לטראליההברך דרך צידה ( ועולה אל BL67מרידיאן זה מתחיל בבוהן הקטנה )

 בדרך אל הברך מתפצלים מהמרידיאן שני ענפים:

האחד נפרד מהמרידיאן מתחת לקרסול ומתחבר אל העקב ומשם עולה על מנת להיפגש עם  .1
 המרידיאן המרכזי בקפל הברך.

 השני, מתנתק מהענף הקודם באמצע שריר התאומים ועולה אל הצד המדיאלי של הברך. .2

. מהעורף ףרלאורך עמוד השדרה אל העו ממשיכים ים אל הישבן, משםהענפים מתאחדים ועולשני 

 שורש הלשון.ל מתחברה יוצא סעיף

המרידיאן ממשיך לעלות אל הקודקוד, מתחבר עם האף, מקיף את העין כולה ומתחבר לעצם הלחי. 

 (.LI15מהמרידיאן ענף נוסף העולה אל הכתף ) יוצאבגב 

תו אל הראש כמו חגורות ששומרות על הגוף שמקשרת או שלהשרירים תופס את כל היציבה מרידיאן 

 הגוף מכל מקום ומקבעות אותו.

 

 


