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ŚLEDZIONA / TRZUSTKA                            
Narząd zang: śledziona/trzustka (pi) ŚT
Charakter
„Odpowiedzialna za ekonomię i odżywianie”
Śledziona jest dla organizmu źródłem materialnej bazy i qi pozyskiwanego. 
Odpowiada za pobieranie, dystrybucję, transformację i tworzenie energii z 
pożywienia.
Rola w TMCh

• Zarządza transformacją, transportem i przetwarzaniem pożywienia i 
energii.

• Utrzymuje krew w naczyniach krwionośnych.
• Zarządza mięśniami i narządami.
• Otwiera jamę ustną i wargi.
• Zarządza wznoszącym się qi, utrzymuje narządy we właściwym 

położeniu.
• „Przechowuje” umysł (yi).

Związek z pięcioma przemianami
Emocje: rozmyślanie, martwienie się, zaduma.

• Czynnik klimatyczny: wilgoć.
• Pora roku: późne lato, wczesna wiosna.
• Kierunek: centrum.
• Kolor: żółty.
• Smak: słodki.
• Pora dnia: 9.00–11.00.

Narząd fu: żołądek (wei) Ż
Funkcja
„Naczynie do gotowania” dla qi pozyskiwanego:

•• najważniejszy spośród narządów fu: 
kieruje w dół przepływ qi

• gromadzi pożywienie
• oddziela i ekstrahuje jedzenie
• zsyła w dół

kocha wilgoć
• pora dnia: 7.00–9.00

 



Zadania i funkcje śledziony/trzustki i żołądka

Żołądek i śledziona/trzustka są ważnymi narządami (zang fu). Jako że mają swój udział w produkcji pozyskiwanego qi, 
yang, krwi (xue) i płynów ciała (jin ye), odgrywają kluczową rolę w terapii TMCh. Słynny nauczyciel chiński Li Gao, 
żyjący w czasach dynastii Song (lata 920–1280), podkreślał wagę środkowego ogrzewacza, tworząc specjalną szkołę 
dla „Wzmacniania Środka”, skupiającą się przede wszystkim na leczeniu środkowego ogrzewacza. Poniższe 
powiedzenie z okresu panowania dynastii Ming (lata 1368–1644) również odnosi się do znaczenia „centrum” ciała:
„Osoba, która wie, jak leczyć środek, wie też, jak zrównoważyć wszystkie systemy”. Wielu lekarzy z okresu dynastii 
Ming prezentowało stanowisko, że żadna dolegliwość nie może być wyleczona, jeśli środkowy ogrzewacz jest 
osłabiony. Udoskonalili oni metody wspierania funkcjonowania „wewnętrznego środka” poprzez wzmacnianie żołądka 
i śledziony, co traktowali jako niezbędny krok wstępny do podjęcia dalszej terapii. „Zang fu zarządzają transformacją i 
transportem”. Narządy zang fu śledziony/trzustki i żołądka są odpowiedzialne za transformację i transport 
przyjmowanego pożywienia. Oba narządy rozdzielają jedzenie na składniki czyste i mętne. Czyste frakcje esencji z 
pożywienia są przekształcane w gu qi. Gu qi tworzy bazę dla wszelkich form pozyskiwanego qi i dla produkcji krwi. 
Zgodnie z TMCh większość znajdującego się w naszym ciele qi, które może być odbudowywane, pochodzi z gu qi, 
pozyskiwanego poprzez żołądek i śledzionę/trzustkę. Niedobór qi śledziony skutkuje niedoborami energii w całym 
ciele.

Kluczowe objawy niedoboru qi śledziony: Przewlekłe zmęczenie, ogólnie zmniejszona odporność, podatność na 
infekcje, brak koncentracji; luźny, nieuformowany stolec.
Terapia:

Główne zasady terapii: Wzmacnianie qi oznacza również wspieranie śledziony; odżywianie krwi to
także wspieranie śledziony.
Zarządzanie płynami ciała: Transformacja i dystrybucja płynów zależą od dobrego stanu qi śledziony. Niedobór qi 
blokuje ich transport. Może to spowodować nagromadzenie wilgoci lub śluzu, co w jeszcze większym stopniu będzie 
osłabiać śledzionę. Narząd ten lubi suchość i unika wilgoci. Ta zaś może być wywołana zewnętrznym wpływem 
wilgoci (wilgotne pomieszczenie, deszczowe, jesienne dni), ale również przez wilgoć powstałą we wnętrzu ciała z 
powodu niewłaściwego odżywiania (zbyt dużo pożywienia typu yin). Kluczowe czynniki, które mogą osłabić śledzionę 
i przyczynić się do powstania wilgoci, a później śluzu, to spożywanie nadmiernej ilości zimnych napojów, surowych 
produktów, sałatek, owoców i produktów mlecznych. Obecność wilgoci, śluzu i obrzęki w ciele zawsze wskazują na to,
że w terapii należy uwzględnić osłabioną śledzionę. Objawy: Obrzęki, spuchnięta twarz, uczucie ciężkości w 
kończynach; ciężka, otępiała głowa; apatia, depresja i brak energii, otyłość, zablokowanie zatok (zatoki czołowe i 
szczękowe), nagromadzenie śluzu w oskrzelach, zapalenie oskrzeli, częste przeziębienia (Stany wilgoci i śluzu). 
Oznakami zdrowego qi śledziony są posiadające dobry kształt zaróżowione wargi, zamknięte usta i dobry zmysł smaku.
Niedobór qi śledziony objawia się bladymi i spierzchniętymi wargami oraz stale otwartymi ustami. Silne pożądanie 
smaku słodkiego również wskazuje na dysharmonię śledziony. Produkowanie i utrzymywanie krwi

Dzięki zdrowemu qi śledziony krew może być wytwarzana w odpowiedniej ilości, możliwe jest również właściwe 
krążenie krwi w organizmie i utrzymywanie jej w naczyniach krwionośnych. Niedobór qi śledziony może powodować 
częstsze krwawienia, ponieważ krew nie będzie utrzymywana w naczyniach. Gu qi, ekstrahowane z pożywienia, za 
sprawą śledziony transportowane jest do serca. Tam właśnie, przy pomocy źródłowego qi nerek, jest wytwarzana krew. 
Stąd też śledziona to jeden z czołowych narządów związanych z powstawaniem qi i krwi. Na skutek przewlekłego 
niedoboru qi śledziony krew wytwarzana jest w niewystarczającym stopniu, co skutkuje niedoborem krwi wątroby. 
Objawy: Kurza ślepota; niewyraźne, zniekształcone widzenie; wrażliwość oczu na światło; drętwienie kończyn; 
bezsenność (shen zakotwiczone jest we krwi), zaburzenia menstruacyjne, częste tworzenie się siniaków (plamica, 
wybroczyny, hematuria, nadmierne krwawienie menstruacyjne). Zarządzanie mięśniami i kończynami: Gu qi 
wyekstrahowane przez śledzionę z pożywienia jest rozprzestrzeniane do wszystkich tkanek ciała. Odżywia i ogrzewa 
mięśnie oraz kończyny, a także wspiera ich mobilność. Słabe, zmęczone i atroficzne mięśnie wskazują na niedobór qi 
śledziony. Zarządzanie tkanką łączną: Śledziona utrzymuje narządy we właściwych miejscach. Napięta i elastyczna 
tkanka łączna jest oznaką dobrego qi śledziony. Zwiotczała tkanka łączna, cellulit, wypadanie odbytu (tuo gang) lub 
opadanie macicy (zi gong xia chui) wskazują na słabe qi śledziony.Dom umysłu/myśli (si): Jasne myślenie i dobra 
koncentracja wskazują na silne qi śledziony. Niedobór śledziony może wywoływać objawy na poziomie umysłu, takie 
jak brak precyzji w myśleniu, problemy z koncentracją i słaba pamięć.

Wskazówka:

Umysłowe przeciążenie osłabia śledzionę, co wyjaśniałoby pociąg do słodyczy podczas długich okresów 
intensywnego uczenia się lub innej pracy umysłowej. Smak słodki jest powiązany z przemianą ziemi, a więc i ze 
śledzioną. Ze wszystkich smaków to on ma najsilniejsze działanie wzmacniające. Jedzenie produktów słodkich w
umiarkowanej ilości bywa korzystne w czasie wzmożonej aktywności umysłowej (uczenie się, pisanie).
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