
 2שיעור מספר 

C כל הזכויות שמורות למכללת אדמה לרפואה טבעית 



  :שנכתבואחד המשפטים החשובים " החייםחכמת "בספר 

                       

 "של היקום נקראים טאו  והיאנגהיין " 
 

 

 חיים ובריא יותר  מאריך , יאנגי הטאו והיין "כלומר אדם שחיי עפ

 

 לחלש ושברירי  נחשב שלו  והיאנגומהיין אדם המתעלם מהטאו לעומתו 

 :היסטוריה



•TAI YI  -  השלם"  =  האחד הגדול "פירושו 

 

 הוא בעצם הטאו האחד והגדול השלם הגדול  •

TAI                   =      גדולYI   =אחד 

 

 היקום עצמו השונים של יש את כל מרכיביו , והשלםהגדול  באדם•

 

 :כימשפט סיני חשוב אומר •

 "השלםמעידים על וחלקיו  ,חלקיומעיד על  השלם" 

TAI YI 



 ?התחילנשאלת השאלה איך בעצם הכול •

 

 :  או בשפה שלנו  

 ?הסיניתבראיה מהו סיפור הבריאה     

 

 היה כאוס= לא היה סדר  הבריאהבשלב הראשון של  •

 :יין ויאנג



 יקוםאז אין , בעצם אם אין סדר•

 ומפוזרים  מולקולאריים , שבורים, מפורקיםיש המון פריטים •

 

 רק, תמונהלא הם , חלקיםרק הם של היקום הפאזל כלומר חלקים של  •

 .לתמונהאותם הם יהפכו כשיסדרו    

 

 בעצם אין בו כלוםאך השלב שיש בו הכול זהו •

 

 :יין ויאנג



 י הפילוסופיה הסינית  "עפ, THE BIG BANG -" המפץ הגדול" •

 .כך הכול התחיל                             

 

 לאיזה שגרמה , הייתה התפרצות של אנרגיה אדירה, זה במפץ •

 TAI YI -שהוא סדר ראשוני להיווצר ב   

 בין הדברים הקלים לדברים הכבדיםנוצר הסדר •

 

 יאנג

 

 יין

 קל

 

 כבד

TAI 
YI 

 :שלב שני –הבריאה 



 הכוחות  שני סדר בין יצר המפץ •

 

 עלו למעלה  הקליםכל •

 ירדו למטה הכבדים  וכל             

 

 , ביקוםכך נוצר סדר ראשוני •

 ראשונית ביקום  קוטביותנוצרה             

 

 יאנג    לכוח הקל קראו •

 יין  הכבד קראו ולכוח             

 

 :המפץ הגדול



 ,  אלקטרוניםמעגלים אלה הם  כוחות•

 ביקוםהתנועה היוצרים את , מגנטייםשדות או   

 

 המאפשר תנועה   זההמגנטי בין הקטבים הוא  השדה•

 

  גם סביבנו ואנו מושפעים ממנו  קיים השדה המגנטי •

 :קוטביות ותנועה



 :  שהבינו  ה'צלאו  ובינהםהפילוסופים הסינים •

 

 כדי להסביר את התופעות ביקום והחיים ביקום  •

 הם חייבים לבטא מושגים יחסיים זה לזה שהם ברורים ומוגדרים     

 

 לשני מושגים אלה הם קראו יין ויאנג     

 
•NAI CHING  –  ך  "תנלהמקביל הספר שהוא 

 :ובו נאמר, הסיניתשל הרפואה                                     

 
 "הוא הבסיס ליקום  והיאנגעקרון היין " 

 :הבסיס ליקום



 , הבריאה כולההם העיקרון של  והיאנגהיין •

 את השנוי ליקוםאלו המביאים הם      

 

 ולמוותלחיים השורש והמקור הם •

 

 זה לזה  לא מנוגדים אך  ,מזהזה  הפוכיםהם מושגים  והיאנגהיין •

 

 הם המאפשרים לנו להסביר  , זהזה את  משלימים והיאנגהיין •

 כל תופעות היקום  את    

 

 :יין יאנג



 מאפשרת את קיום הטאו והיאנגההרמוניה בין היין : שניתן להגיד •

 

 אם יין זה ארץ                        ויאנג זה שמיים        •

 

 .שלנואת הדרך  –הטאו  בין השמיים לארץ מאפשרת אתההרמוניה  אזי•

 

 .  חייםהגיוני או לא יאפשר לא  -( של אחרי המפץ ) יש בעיה בקל וכבד אך •

 

 ?למהנשאלת השאלה •

 :הסיניםאמרו החכמים על כך     

 ייןיש                     קל  יש             TAI YIיש                                                      

 יאנג                     כבד                                                                                

 

 :הרמוניה



 מסביר את הקשרים שיש ביקום הסמל 

 :והיאנגסמל היין 



בין שתי הכוחות האלה והוא זה  הקשר האינסופי הסמל מבטא את •
 המאפשר חיים 

 

 כי בשניהם יש קצת מכל אחד , ביניהםאין הפרדה מוחלטת  כלומר•

 

בכל זאת אך , ליאנגבין היין , זאתאת ההפרדה בכל מבטא קו האמצע •
 הם מזינים האחד את השני  

 

 ו  "שהאחד נגמר והשני מתחיל וכהיכן מתקיימת  המחזוריות•

 

 :והיאנגסמל היין 



 ,ליאנגמסמל את  הזרימה האינסופית בין היין , בסמלהקו האמצעי •

 לראות בו את הטאו האישי של כל אדם  אפשר    

   מהיאנגיש גם מהיין וגם באדם    

 

 ,  מזהיהיה בהם גם מזה וגם , מאוזניםככול שהחיים שלנו יהיו יותר •

 משמע בריאות, זמןלנו יותר קל לשרוד ולחיות טוב יותר לאורך יהיה    

 

 :היסטוריה



 .והוא שואף לאדמה, בשמים היאנגמקורו של •

 

 .והוא שואף לשמים, מקורו באדמה, היין•

 

 .זה אל זה בו זמניתמשלימים ונמשכים אבל , מנוגדים והיאנגהיין •

 

 או המרחק ממנה גוררים  לשמש הקרבה •

 .של תכונות המאפיינות את עמודי התווך האלה מכלולאחריהם    

 

 :יין יאנג



 ,  חם לעומת קר במונחים של יין ויאנגאם נבחן את המושגים •

 

   מוארהוא שהרי  - היאנגאת החם תחת מטריית כלול נ•

 .חם הוא יאנגולכן , על ידי השמש    

 

 ,  בולט לעומת שקוע, גבוה לעומת נמוךכמו כן נוכל לבחון •

 .אנרגיה לעומת חומר, לעומת אדמהשמים      

 

 .חשוב לשים לב ליחסיות: אבל  •

 

 .בין אובייקטיםבהשוואה אנו מודדים תכונות   •

 

 .  לעומת חמים או קרויאנג , לוהטלעומת יין חם יהיה   •

 :יין יאנג



 , על גירוי עורי מסרפד בהשוואה לסרטן בקיבהאם נחשוב •

 .  פנימי וחיצונינגיע לבחינת המושגים בעצם    

 (נוספיםמושגים חשובים שני )   

 

 ,  יאנגים ולכן, חיצונייםמהסרפד או העקיצה יהיו הגירוי •

 .  יינימרוחק מהשמש ולכן , פנימיהקיבה הוא  שסרטןבעוד    

 

 ?  מה יין ומה יאנג, ומה לגבי ראש ורגליים של אדם עומד•
 

 :דוגמאות



שמימי  , בולט, גבוה, לא נקבע כיאנג משום שהוא חם הגבר•
 .ואנרגטי

 

(  חום ואנרגיה)ומאבד יאנג מאחר והוא הולך , נקבע כיאנג הגבר•
 .  ויש להוסיף לו יאנג, עם השנים

 

 .  מאבד חום ונעשה לו קר, הגבר מאבד יאנג •

 :וגבר אשה –יין יאנג 



 

  אדמתית, שקועה, נמוכה, לא נקבעה יינית מאחר שהיא קרה האישה•
 .וחומרית אלא משום שהיא הולכת ומאבדת יין עם השנים

 

 .  מאבדת חומר שהיאמאחר , נקבעה כיין האישה•

 מהעצמות  או אם זה סידן , בווסתאם זה דם בין    

 (.כמו לדוגמא במחלת האוסטיאופורוזיס)  

 

 מאבדת קור ונעשה  , מאבדת ייןהאישה •

 .המעברחווה את גלי החום של גיל לדוגמא היא  –לה חם    

 :וגבר אשה –יין יאנג 



 .  הגדרת התכונות לפי יין ויאנג מהווה בסיס לחשיבה ולרפואה הסינית•

 

 .  יאנג חוסרשמחלתו היא משמעו , יאנגלמישהו  לתתאם צריך •

 .כיסוי בזמן שינה: לדוגמא•

 

 .  היאנגהיין לבין בין , או שאיפה לאיזון, הוא איזוןהמצב האופטימלי •

 

 .יין או בעודף יאנגבחוסר התייחסות לקו האיזון לא נוכל לדעת אם מדובר ללא •

 

 (שימו לב דיברנו מעט על פנימי חיצוני ועל חוסר ועודף)•

 

 :איזון



 מבטא את האחדות              

 החיבור, הריכוז               

 מבטא את העננים 

 הרווים במים  

  גשם, כבדים ואפורים 

  מבטא את ההר

 :YINיין 



 מבטא את השמש  

 מבטא את האופק

 מבטא את הקלילות האווריריות

 כגרגיר האורז העף ברוח

 מבטא את ההר

 :YANGיאנג 



 הצד המוצל של ההר –יין הוא  פרוש המילה•

 הצד המואר של ההר   -הוא  והיאנג                  

 

   היאנגקלים והם בעצם האספקט לכאורה שבשמיים הם  העננים•

 ביין  הנמצא   

 

אבל בכל זאת תמיד ייפול  , והאווריריהמבטא את הקליל , הקלהאורז •
   היאנגשבתוך  הייןחזרה לארץ והוא מבטא את 

 

 :יין יאנג



 מתעופפת בין שמים לארץ, היאנגמבטאת את  הציפור•

 

 ?בכל זאת היין שבציפורומה  •

•  

מבטאת את היין היא תמיד מחפשת את הרטיבות את החושך  צפרדע•
 יינית  להימצא בו היא תמיד מוסתרת ולכן היא 

 

 ?  בצפרדע יאנגיומה •

 :דוגמאות



     יין                                     יאנג
 יום                                               לילה  •

 אור                                              חושך    •

 חם                                                קר  •

 אנרגיה                                         חומר  •

 אי תנועה  תנועה                                       •

 מוחשיבלתי מוחשי                                   •

 אקטיביות                                    פאסיביות  •

 עודף אנרגיה                                חוסר אנרגיה•

 מהיר                                           איטי    •

 פתוח                                          חסום •

 יצירה                                            תוצר  •

 הריון                                            עובר •

 תהליך הלידה                            תהליך ההיריון  •

 קצר אגרסיבי                            איטי ארוך  •

 מואר                                         מוצל  •

 סלט                                             חמין•

 :בכל יין יש גם יאנג ולהיפך



 

 

 

 מים קרים          קרח  מים חמים        מים פושרים      אדים            

 

 ?יאנגמה כאן יין ומה כאן                                 

 

 :עיקרון היחסיות –יין יאנג 



 ,  וחיובייכולים להיות שלילי אינם יין ויאנג •

 .מכועריפה או , טוב או רע •

 

 לקיים חיים על מנת , השניהאחד בלי להתקיים אינם יכולים  •

 

 מהחשיבה שלנואם נוציא את הטוב והרע •

 .הסיניתאז נוכל להבין טוב את הרפואה             

 

 חיצוני, מפריש, זרענותן  – יאנג –הוא  גבר •

 

 פנימית, מכילה, סופגת, מקבלת - יין -היא   אישה•

 :יין יאנג



 יאנג יין  
 מוחצן מופנם

 מופנם דיכאוני

 מדבר בקול רם מדבר בלחש

 (חסר לו )רוצה קור  (חסר לו)רוצה חום 

 יש לו הרבה  )לא רוצה מגע  (חסר לו)רוצה מגע 

 (קצר טווח )אקוטי  (ממושך ארוך )כרוני 

 (שפעת )  מחלה חיצונית  ) דלקת ראות  ( מחלה פנימית

 :טיפוסים/ בני אדם –יין יאנג 



 יין   

 אברים פנימיים 

  

 ..(רגליים ) למטה  

 

 (חלש ) קדמי של הגוף 

 

 (רגל , יד ) פנימי 

 

 דם

 

  יאנג  

 אברים חיצוניים

 

 (ראש )למעלה 

 

 (גב חזק ) אחורי הגוף 

 

 (רגל , יד ) חיצוני 

 

 אנרגיה 

 

 :חלקי הגוף –יין יאנג 



 הגיע לנקודת השיא מתחיל היין להשתלט   היאנגכאשר "

 מגיע היין לשיא הוא מתחיל להיחלש ולפנות מקום ליאנג  כאשר  
 

 יין –יאנג הוא מתחיל להתרוקן  –כאשר הירח מתמלא  

 .השינוי האינסופי של הטאו השמימי זהו    
 

 הטבעייםכאשר כוח מגיע למקסימום הוא מתחיל להיחלש וכאשר הדברים 

 מתמלאים הם מתחילים להתפזר   
 

 אחרי הבשלות בא הריקבון ואחרי השמחה בא העצב   
 

 "האדםשנויים אלה הם המצבים המשתנים תמידית אצל  

 :ה'צציטוט משירי לאו  –יין יאנג 



 ,  קיצוניתלא , תומכת, שקטהבאווירה , אידיאלייםחודשים בתנאים  9שוהה , אמוברחם נוצר  אדם•

 ו  "אין אור חזק וכ, חזקרעש אין     

 

 .ברחם –ביותר הייני הוא במקום , מאמץהוא לא משקיע , להתפתחמה שהתינוק צריך לעשות זה כל •

 

 זעזוע , זריקהנותנים לו , קרמשקל מתכת , אור חזק, ומנוכרחדר לידה קר , לידהואז מגיע השיא ויש •

 .יאנג –להתאמץ , לבדצריך לנשום , גדול    

 

 .הוא לא יחזור חזרה לאותו המקוםהוא לעולם , בלבדקדימה מתחיל לצעוד התינוק מכאן והלאה •

 

 לעולם הגדול  הולך ונחשף , לראותמתחיל , המרחבהוא מושיט ידיים לפנים מגלה את •

 

 משפחה, שאיפותרוצה להגיע להישגים , מקצועבוחר , לומדהוא , להתקדםבמסע הזה הוא יכול רק •

 

 ....והוא רוצה ורוצה  •

 :והיאנגהאדם ביין 



 , לכבוששאחוריה כמובן יש עוד פסגה , הבאהמצד אחד הוא רוצה להגיע לפסגה , הקצוותבין שתי חי האדם •

 השלווה והמנוחה   אימוהמקום הנעים ביותר הוא רחם , ומנגד    

 

 .  הקצוותאנו חיים בין שתי  כלומר•

 בייןרוצים גם להיות אך  – היאנגשואפים לחיי     

 

 ,ליאנגהם דילמה שנעה בין היין החיים  •

 חלק רוצים להיות פה ביין הטוב וחלק רוצים להיות ביאנג בהישגים   •

 

 יאנג   –כמו אימא שמחפשת קריירה •

 יין –לבין להיות בבית עם הילדים                         •

 

   היאנגיתהעולם המודרני המערבי מעצים את ההישגיות •

 

 ליאנגנע בין יין  מאיתנושל כל אחד הטאו •

 :הקצוות -יין יאנג 



 :בכלללקיומם ולקיום חיים שהן התנאי חמש מערכות יחסים בין יין ליאנג ישנן •
 

 ניגודיים יחסיים בין יין ליאנג  :  1תנאי •

 

 שינוי צורה  –טרנספורמציה :  2תנאי •

 

 כל יין ויאנג ניתנים לחלוקה פנימית נוספת  :  3תנאי •

 

 שליטה ובקרה בין יין ליאנג: 4תנאי •

 

 יצירה הדדית בין יין ליאנג:5תנאי •

 

 :מערכות היחסים לקיום יין ויאנג
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 :חלקי היממה –יין יאנג 


