
Przyczyny chorób 

Przyczyny wewnętrzne 

1. Wymień aspekty umysłu utrzymywane przez każdy z narządów Zang. 

2. Opisz krótko role i zadania każdego z tych aspektów. 

3. Podaj po 2-3 objawy słabości oraz zbytniej siły w każdym z nich. 

4. Jakie emocje księga Huang Di Nei Jing przypisuje do każdej z Pięciu Przemian? 
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5. Podaj po 2-3 przykłady: emocji pozytywnych i negatywnych typu Yang oraz pozytywnych 

i negatywnych typu Yin z każdej Przemiany. 
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6. Wymień Siedem Emocji, które uznaje się za potencjalną przyczynę chorób. Jakie kryteria 

musi spełniać emocja, by stała się ona faktyczną przyczyną choroby? 

7. Opisz wpływ każdej z Siedmiu Emocji na sposób krążenia Qi? 

8. Jeśli emocja jest przyczyną zaburzeń, na który z Czterech Korzeni ciała (Qi, Yang, Jin-Ye i 

Xue oraz Yin) będzie ona wpływać najbardziej i dlaczego?  



9. Co powiesz o emocjach z danej Przemiany w przypadku nadmiaru Qi w narządzie, a co w 

przypadku niedoboru Qi w narządzie? Czy niedobór Qi w danej Przemianie oznacza 

automatycznie ekspresję negatywnych emocji przypisanych do tej Fazy? Podaj swoje 

uzasadnienie. 

  



Przyczyny Zewnętrzne i Inne 

 

1. Wymień Sześć patogennych Czynników Zewnętrznych. 

2. Jakie są ich cechy charakterystyczne w obrazach patologii, które tworzą? 

3. Opisz naturę każdego z patogenów zewnętrznych. 

4. Opisz naturę każdego z odpowiadających im patogenów wewnętrznych. 

5. W jaki sposób patogeny zewnętrzne mogą przenikać do ciała? Jakie są kryteria 

różnicowania, czy mamy do czynienia z chorobą Shang Han czy Wen Bing? 

6. Jaka jest ogólna strategia postępowania w przypadku każdego z patogenów (zewnętrznych i 

wewnętrznych)? 

 

 

7. Jakie czynniki mają wpływ na siłę naszej konstytucji? 

8. Jakie są konsekwencje słabej konstytucji? 

9. Wymień ogólne błędy dietetyczne, które mogą popełniać pacjenci. 

10. W jaki sposób będzie działał nadmiar pokarmów: 

 Słodkich-zimnych? 

 Słodkich? 

 Zbyt gorących (temperatura) oraz o gorącej lu ciepłej naturze termicznej? 

 Tłustych? 

 Zbyt odżywczych? 

 

 

11. W jaki sposób działa na organizm: 

 Zbyt dużo pracy i wysiłku, oraz zbyt mało wysiłku i ruchu? 

 Zbyt dużo napięcia i stresu, oraz zbyt mało bodźców stymulujących? 



12. Jakie zagrożenie dla zdrowia niesie ze sobą „nadmierna” aktywność seksualna? Co znaczy 

określenie „nadmierna”? 

12. Jakie patologiczne skutki niesie ze sobą obecność śluzu? Skąd może się on brać? 

13. Jakie patologiczne skutki niesie ze sobą zastój Krwi? Jakie są ogólne przyczyny zastoju 

Krwi? 

  

 


