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:ארבע העונות והכיוונים



•TAI YANGTAI YIN             SHAO YANG SHAO YIN                    

מערבמזרחצפוןדרום•

סתיואביבחורףקיץ•

מעבר לחורףמעבר לקיץקרחם•

מתכתעץמיםאש•

לבןירוקכחולאדום•

שקיעהזריחהלילהצהרים•

•1224618

:מאפייני העונות



•TAI-ג ד ו לSHAO-  קטן

ייןיאנגייןיאנג•

הקטןהקטןהגדולהגדול•

הסתיוהאביבחורףקיץ•

:ארבע הכיוונים והעונות



שמש

פני האדמה

תנועה מעלהצמיחה

ה א ב י ב 

:עם כיוון השעון–המחזוריות 



הכולהוא ההתחלה של האביב

המאפשר את הפריצה החוצההכוחזה 

(העץ)הנביטה , הקרקעשפורץ את נבטכמו 

המאפשר את הנשימה הראשונה  י 'הצהוא , י'ליואן צYUAN QI–ל –י הראשוני 'לצשייך 

השמש  זריחת הוא

התנועהביותר מבחינת היאנגיתהוא האנרגיה 

:האביב



חום שעולה מעלה

משהו ממלא חלל גדול

פיזור חום גדול

:קיץ



של הקיץ והסימן הוא חיים בתוך בועה חמההרעיון •

יאנג= יין      מרחב חם = חיים 

הבשלות, הפריחהשיא הקיץ הוא •

רחב, גדול, מלא, היצירהשיא •

בקיץביטוישל האביב בא לידי הפוטנציאל , הבטיחמבטא את מה שהאביב •

חוםמקסימום , חוםשל יאנגיתהקיץ הוא אנרגיה •

צריכים את החוםאנו , דרוםהקיץ תמיד בכוון •

:קיץ



שלכת אש

:סתיו



ההתכנסותתחילת ,ההפנמההסתיו הוא תחילת , מטהכלפי נופלהכול , למטהלרדתמתחילים •

עצמנו לקראת החורףמכינים שבו אנו השלב זהו •

ההתכנסותתחילת תחילת הסוף הנביטה ההתפרצות אז הסתיו הוא תחילת אם האביב הוא •

נפש   חשבוןהוא לא רק הכנה לקראת הסוף אלה גם מבחינה נפשית אנו עושים בסתיו הסתיו •

לנפשכמו שאנו מחליטים לנקות את אסם התבואה לקראת האסיף כך גם אנו עושים •

:סתיו



לחדשלדברים ומשם ממשיך הלאה , סוף, סליחהמבקש , כיפורביום סליחותהסתיו הוא כמו •

חשבון נפש, טהרה, התנקותהוא החייםסתיו מבחינת •

גם הסתיו וגם האביב מכינים אותנו לקראת החורף והקיץ  •

לידה תחילת צמיחה= אביב   •

בגרות= קיץ •

גיל מעבר, נפשחשבון = סתיו•

סוף והתחלה= חורף  •

:סתיו



סגור

קוביות קרח

אש באדמה

פיזור

:חורף



הגדול בתוך משהו לפיזורהכוונה בסימן היא •

תחום-ומכונס סגור 

מתחת לאדמהותחום סגור 

את החום של האדמה מתחת לאדמהנועל–הקרח –הקור•

הנעול באדמה תתאפשר הנביטה שבאביב  מתוך החום •

:חורף



השלג שמכסה את האדמה וגורם להפרדה בין חוץ לפנים, הקרחשל החורף הוא הרעיון הגדול •

החוצהמכווץ את האדמה ולא נותן לשום דבר לצאת הקור•

כי יש בו גם קור חיצוני  היין ומקור היאנג כמו שהחורף הוא מקור היין והיאנג הם מקור הכליות•

חום פנימיוגם 

השלג  –מכסה את האדמה –הייני הקור הוא•

בפניםשבתוך חום האדמה –היאנגהחום הוא •

:חורף



התחלה חדשהסוף , מוות, קור

יאנגיין

,  בשקטבשלב שאנו , בהתכנסות, בסוףאומנם בחורף אנחנו 

הדובכמו בשנת החורף של , כמו במדיטציה

למעלהבזמן הזה החום הולך ומתעצם ועולה , לאטאבל לאט 

לאדמההכול בסתר מתחת –כלומר סוף המחזור והתחלת המחזור החדש 

האביבהלידה היא –לכן הריון למשל הוא החורף הוא מתבשל בחורף והנביטה 

:חורף



קיץ

סתיו

חורף

אביב

:ארבע העונות



הכול יאנגי וחזק–בקיץ•

ואז מתוך החלשות היאנג מתאפשרת התבטאות היין  , חזקשל הקיץ הוא כל כך חזק וחד הוא היאנג הכי השינוי •

החום מתגבר ומתגבר בבטן האדמה ומתעצם עד שהוא יוצא החוצה באביב, התעצמותלאטיש לאט בחורף•

נפילה מטה, נבילה, הרסיש תהליך של בקיץ•

הכול חם גם בתוך וגם מחוץ לאדמה. לייןואין מקום , בקיץהיאנג הוא בשיאו •

היין יכול להיכנס לעבודה רק כשהיאנג נחלש•

יש את שיא היין אבל יש גם יאנג מתחת לאדמה–יש יין בחורף•

היאנג הזה מתגבר מתחת לאדמה ומתעצם עד שיש לו מספיק כוח להפשיר את השלג  •

האביבי כך מאפשר את הנביטה של "ולהתגבר על הקור וע

:ארבע העונות



?העונותמהו הציר המרכזי של חילוף 

אף מעגל מחזורי לא יכול להסתובב בלי ציר מרכזי •

ציר מרכזי  שיהיה לו כל מחזור או מחזוריות חייב •

האמצע–היא הציר המרכזי האדמה לכן•

:הציר המרכזי



קיץ

דרום

סתיו

מערב

חורף

צפון

אביב

מזרח

אדמה

מרכז

:הציר המרכזי



היקוםשל אנרגיות היציבות מאפשרת את . היא הציר המרכזיהאדמה•

היקוםמושפעת ומשפיעה על ארבעת העונות וגם משפיעה על תהליכי האדמה•

שהם  ומהשמים, האדמהומושפע מאנרגיות האדמההאדם נמצא על •

היקוםאנרגיית 

האדמההיא המרכז שממנו הכול זורם החוצה ומתכנס בחזרה אל האדמה•

:האדמה



קיץ

סתיו

חורף

אביב

אדמה

בין העונות השונות–האדמה היא כאן 

ביניהםאך מצד שני מקשרת , העונותהאדמה מבדילה בין 

נחשב לעונת האדמה, עונהיום לפני כל 18

(כמו קיץ אינדיאני ) או עונת המעבר  

:האדמה



:האדמה בחמשת האלמנטים



אש/ קיץ / דרום 

אדמה/ סוף הקיץ 

מים/חורף/צפוןמתכת/סתיו/מערב

עץ/אביב/מזרח

:האלמנטיםהאדמה בחמשת 

בין הקיץ לסתיו כי המעבר מהקיץ לסתיו הוא כה חד וגדול שהאדמה  " נתקעה"האדמה 

.המעברנכנסה כדי למתן את 

:האדמה בחמשת האלמנטים



המאפשרת את הבנת היקוםהתיאוריה•

אינה משתנההיא פחות מתאימה כי אלמנטהמילה •

היותר מתאימים לתיאורית חמשת האלמנטים  השמות•

הפאזותאו חמשת , השינוייםאו חמשת , הטרנספורמציותחמשת: הם

:חמשת האלמנטים



אותואת העולם הסובב להבין ומעולם שאף האדם הסיני מאז•

שישית לפני הספירה מופיעות כמעט בו  -המאה החמישית בסביבות •
ביותר במקומות שונים  משמעותיות זמנית התחלות פילוסופיות 

מזהלחלוטין זה 

רביםמאותן רעיונות מרכיבים משותפים לחלק •

:היסטוריה-מבוא 



מיקרו של העולם למושגי מאקרו הסיני ניסה לתרגם מושגי הפילוסוף •
ולהפךשל האדם 

חמש הפאזות על ידי בתי ספר ופילוסופים  תיאוריית כך מתפתחת •
ביווןבמקביל להתפתחויות פילוסופיות לעתים , שונים

את תורות האלמנטים  ליישם היה גם ניסיון אלו בשני מקומות •

בתחומי הרפואה

:היסטוריה



האלמנטיםשונים חמש התנועות או חמשת בתרגומים •

הספירהלפני 5-אלו מוזכרים לראשונה במאה ה•

הידועה גם בשם, זו פותחה על ידי האסכולה הנטורליסטיתתפיסה •

“Yin Yang School ´ והיאנגשנים רבות לאחר פיתוח תפיסת היין

:היא תורת חמש הפאזותWU XING-ה



תחומים  להבנת שתי התורות שולבו זו בזו ושימשו מסגרת •
הטבעשונים בעולם 

ועד תופעות  , דרך עונות השנה, אבריו ומחלותיו, מהאדםהחל •
וכלכלהחברה 

:חמשת האלמנטים



שוניםהפאזות מתייחסות זו לזו באופנים חמש •

וארץשמיים אלו מציגות את מגוון התופעות והתהליכים שבין התייחסויות •

הפאזותהוא חלק מהוויה זו ומכיל בתוכו את כל האדם•

שבגופינונוזלי גוף וחומרים שונים , רקמות, מרידיאנים, פאזה מיוחסים איבריםלכל•

:חמשת האלמנטים



ייקנו בריאות  ,  שלהםהנכון והמאוזן שילוב ב•

ומחלהלדיסהרמוניה של פאזה אחת על השנייה עלול להביא השתלטות או חסר •

לשנייהנמצאות כל הזמן בתהליך דינאמי של מעבר מאחת הפאזות •

או וויסות  ובקרה ( דרך המעגל הבונה)האחת את השנייה יצירת של 

(דרך המעגל המבקר)

:חמשת האלמנטים


