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Inkstai 

• Elementas – vanduo 

• Jan organas – šlapimo pūslė  

• Jutiminis organas – ausys 

• Kūno audiniai -  kaulai  

• Spalva – juoda 

• Emocija – baimė, šokas 

• Skonis – sūrus 

• Garsas - stenėjimas 

• Metų laikas – žiema 

• Laikas – 17-19 val. 



Inkstai yra visų kitų organų Jin ir 

Jan šaltinis 

• Inkstų Jin (Pirminis Jin) yra Kepenų, 

Širdies ir Plaučių Jin šaltinis. 

• Inkstų Jan (Pirminis Jan) yra Blužnies, 

Plaučių ir Širdies Jan šaltinis. 

• Inkstų Jin yra fundamentali substancija 

gimimui, augimui ir reprodukcijai 

• Inkstų Jan yra fiziologinis aktyvumas, kuris 

transformuojasi į Jin   



Pagrindinės inkstų funkcijos 

• Saugo inkstų esenciją (Dzin), valdo 

gimimą, augimą, reprodukciją ir brendimą 

• Gaminą Smegenų medžiagą, užpildo 

galvos smegenys ir kontroliuoja kaulus 

• Valdo Vandenį 

• Kontroliuoja Qi priėmimą 

• Atsiveria ausyse 

• Pasireiškia plaukuose 



Pagrindinės inkstų funkcijos 

• Kontroliuoja gleives/seiles 

• Kontroliuoja apatines kūno „skyles“ 

• Talpiną Valios Jėgą (Dži) 

• Kontroliuoja Gyvenimo vartus 



Saugo inkstų esenciją (Dzin) 

• Prenatalinė esencija – kuri paveldima iš 

tėvo jan ir mamos jin, maitina vaisių iki 

gimimo, po gimimo kontroliuoja augimą, 

lytinį brendimą, galimybę pastoti.  

• Postnatalinė esencija – kuri yra išgauta ir 

transformuota iš maisto 

• Inkstų esencija – kuri atsiranda iš 

prenatalinės ir postnatalinės esencijos, 

saugoma inkstuose ir cirkuliuoja po kūną 8 

nepaprastuose kanaluose  



Inkstų esencijos (Dzin) funckcijos 

• Valdo augimą, reprodukciją ir lytinį 

brendimą 

• Nustato 7 metų moterims ir 8 metų vyrams 

vystymosi ciklus 

• Įtakoja pastojimą ir aprūpina jo metu 

• Jos išsekimas veda prie menopauzės 

• Apsprendžia senėjimą 

• Materialus pagrindas Inkstų Jin ir Jan. 



Gaminą Smegenų medžiagą, užpildo 

galvos smegenys ir kontroliuoja kaulus 
• Inkstų esencija išgauna smegenų 

medžiagą 

• Smegenų medžiaga – tai substancija kuri 

formuoja galvos ir nugaros smegenis 

• Smegenų medžiaga transformuojasi į 

kaulų čiulpus 

• Smegenų medžiaga ir kaulų čiulpai 

generuoja kaulus 

 



Valdo Vandenį 

• Inkstai – vartai, kurie kontroliuoja 

šlapinimąsi 

• Inkstų Jan įtakoja žarnyno gebėjimą 

perdirbti ir išskirtį skysčius 

• Inkstai priima skysčius iš plaučių, išgarina 

juos ir nukreipia juos į plaučius 

• Inkstų Jan aprūpina šiluma blužnį, jog ji 

galėtų perdirbti ir pernešti skysčius 



Kontroliuoja Qi priėmimą 

• Plaučiai siunčia Qi į apačią inkstams. 

Inkstai priima ir išlaiko Qi kūno apačioje 

• Jeigu inkstai nepriima arba neišlaiko Qi, tai 

Qi gali grižti atgal ir sukelti dusulį  



Atsiveria ausyse 

• Inkstai maitina ausis 

• Inkstų nepakankamumas gali sukelti 

kurtumą ir/arba skambesį ausyse (lėtinis 

procesas) 

• Kurtumas ir/arba skambesys gali atsirasti 

ir nuo kepenų ugnies, Jan arba vėjo 

pakilimo (staigus atsiradimas) 

 



Pasireiškia plaukuose 

• Inkstai maitina plaukus 

• Ploni, sausi, trapus plaukai, ankstyvas 

žilumas gali parodyti trūkumus inkstuose 

• Plaukus taip pat įtakoja kepenų kraujas 



Kontroliuoja gleives/seiles 

• Gleivės/seilės – klampus skystis, kuris 

susidaro iš po liežuvio šaknų ir apatinės 

gerklės sienelės 

• Skystos seilės susidaro  pačioje burnoje ir 

yra kontroliuojamos blužnies 

• Gleivės/seilės – atsiranda iš Inkstų 

esencijos ir maitiną šią esenciją  

 



Kontroliuoja apatines kūno „skyles“ 

• Inkstai įtakoja: 

– šlaplę (šlapimo išsiskyrimą) 

– sėklos išsiliejimą pas vyrus 

– analinį kanalą (išmanų išvedimą)  



Talpiną Valios Jėgą (Dži) 

• Inkstai talpina Valios jėgą (Dži) ir 

kontroliuoja sprendimų priėmimą, tikslo 

siekimą, atkaklumą 

• Inkstai kontroliuoja trumpalaikę atmintį  



Kontroliuoja Gyvenimo vartus 

• Širdies ugnis vadinama Ugnis-valdovas 

• Gyvenimo vartų ugnis vadinama Ugnis-

ministras 

• Iki Min dinastijos buvo manoma jog 

Gyvenimo vartai(Ugnis-ministras), randasi 

dešiniame inkste, nuo Min dinastijos iki 

dabar laikoma jog Gyvenimo vartai yra 

nepriklausomi ir randasi tarp inkstų 



Ačiū už dėmesį 

 Kontaktai: 

 

 Artūras Gruodis 

 email: ArturasImageTherapy@gmail.com 

 tel.: +370 686 71616 
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