
7שיעור מספר 

C כל הזכויות שמורות למכללת אדמה לרפואה טבעית



:  קיימות חמש פאזות
ומתכתאדמה אש עץ מים

שבמרכזומסודרות ארבע הפאזות במעגל , עתיק ביותר, בנוסח אחד
נמצאת האדמה וכל היסודות האחרים מתחברים אליה

בין אף היא על קו המעגל , בנוסח מאוחר יותר ממוקמת האדמה
יסודות האש והמתכת

:תיאור הפאזות ואופיין



ללא הרף  המשתנה, זורם, דינאמיהתפיסה הסינית רואה באלמנטים משהו •

ומחליף תפקידים מרגע לרגע

נוזל ומוצק, כך גם הפאזות המוכרות בעולם הכימיה כגז•

שונים בטבע מעבירים מרכיב אחד מפאזה לפאזה וחוזר חלילהבמצבים פיזיים •

שהם מצויים במעגלהסיבהזאת •

:חמשת האלמנטים



השתלבות כצירופים של היין והיאנג אלו מוצאות את מיקומן גם על מפתפאזות•
והיאנגשל היין והיפרדות 

:  כל פאזה מתקשרת ל•

לעונה בשנה         לחלק מהיממה•

לכיוון                   לטעם•

צבע                     ריח•

צליל מוסיקלי        טיפוס אישיות  •

איבר בגוף            ועוד•

:חמשת האלמנטים



:מעגל היצירה•

המעגל המזין או היוצר את האלמנט הבא  •
י האלמנט שלפניו"אחריו ומיוצר ע

י העץ"האש יוצר את האדמה ומיוצר ע: למשל•

האפר מהאש  , העץ נשרף ויוצר את האדמה•
באדמה מצויים  , מעשיר או מזין את האדמה

המתכות יוצרות את המים והמים  , מתכות
מזינים את העץ

:שם נוסף הוא•

SHENG CYCELE

:שני המעגלים



:ויסות/ מעגל בקרה•

אלמנט אחר ומבוקר     מבקרהוא מעגל שבו אלמנט אחד 
.י אלמנט אחר"ע

מווסת=  מבקר  •

.מווסתת את היצירה והיצירה מווסתת את הבקרההבקרה•

שורשי העץ  , הבקרה העץ מחזיק ותוחם את האדמהמעגלב•
.  מחזיקים את העץ באדמה

,ומנתבת את המים, האדמה מכילה ומוליכה❖

,המים מכבים את האש❖

,האש ממיסה את המתכת❖

.והמתכת חותכת את העץ❖

:שני המעגלים



מעגל הבקרה הוא זה המאפשר איזון בינו לבין מעגל היצירה  •

חייב להתקיים שיתוף פעולה בין שני המעגלים•

הוא משפיע גם על המעגל השני, ברגע שאחד מהם יוצא מאיזון•

נחלשת האשאם , נחלשתהאשאז , כמו שצריךהאשלא מזין את העץאם : למשל•
כמו שצריךהמתכתלא מבקרת את האשוגם האדמההיא לא מזינה טוב את 

ואז סביר  האשירצה לתת יותר ממנו כדי לחזק את העץאז , חלשההאשאם •
גם יחלש כי הוא נותן יותר מידיהעץלהניח כי 

:ויסות/ מעגל הבקרה



WU

חמש

XING 

התפתחות

ללכת

חמשת התהליכים–חמשת ההתפתחויות -חמשת ההתקדמויות 

:חמשת האלמנטים



"מדעית"להרפואה הסינית בפעם הראשונה הופכת , חמשת האלמנטיםבאמצעות•

מחפשים התבטאות של היקום בגוף האדםהפילוסופים הסינים •

,  ומצליחים לאפיין את מאפייני הקיץ, כמו הקיץ למשל, אם מזהים את עונות השנהכלומר•

אז מחפשים מאפיינים אלה בגוף האדם 

כמו הקיץ כך האדם, מוחצן, עליז, שמח: כמו למשל•

אלמנט האש–ו אזי זהו אדם המאופיין כקיץ "יצירתי וכ, מזיע, חוםמעודףאם האדם סובל •

:חמשת התהליכים



•REV.KO CYCLE - כמו מעגל הבקרה אבל הפוך–רברס קו סייקל

•REV.SHENG CYCLE – כמו מעגל היצירה הפוך–רברס שאינג סיקל

הם לא טבעיים אבל קיימיםשני המעגלים •

:קיימים שני מעגלים נוספים



KO CYCLE REV.SHENG CYCLE REV.

:המעגלים ההפוכים



הרגילים הם טבעיים ומאפשרים בריאותSHENG AND KOאלה הם מעגלים לא טבעיים •

הנורמאלי הטבעי של היקום והאדםנגד הכוון הם הולכים הרוורס•

מוות אפילו, הולכת למקום לא טוב. זאת היא מחלה שהולכת לכוון ההרס, ברוורסמזהים מחלה שהולכת אם אנו •

, בולימיה או אנורקסיה: למשל•

מחלה נפשית= זה הופך לבעייתי -לשאןלאש לנשמה , מחלישים אדמה והולכים הפוך= כשלא אוכלים •

הם מעגלים הפוכים של מעגל היצירה ומעגל הבקרה  הרוורס•

:המעגלים ההפוכים



בכל אלמנט יש ייצוג של כל חמשת האלמנטים האחרים•

כאשר הדומיננטי הוא האלמנט עצמו באלמנט  •

כמו המים במים•

למשל אלמנט האש 

הדומיננטי הוא האש באש 

:חמשת האלמנטים



= עץ   MU  = WOOD  =צבע ירוק

הקו האופקי הוא קו האופק או האדמה

הקווים האלכסוניים הם השורשים שמתחת לאדמה

.הקו הישר הוא משהו שיוצא מהאדמה מעלה ופורץ את האדמה

שם גם . זהו בעצם הבסיס המוצק של העץ בתוך האדמה

,השורשים

.גם הקו הישר רובו בתוך האדמה ואז חלק קטן פורץ החוצה

:יסוד העץ



,  כל מה שיש בו פוטנציאל, הנביטה, הבוקר, האביב, המזרח, הרוח, מייצג את צמיחת היאנג מתוך הייןהעץ•
הצבע הירוק ואת היוצר והמוציא  , את הטעם החמוץ, את ילדותו של האדם, כל מה שפורץ החוצה ומתרחב

.בגוף האדם הוא מייצג את הכבד וכיס המרה. לפועל

ברמת המקרוקוסמוס  

:אנו רואים את המייצגים הבאים
מזרח: כיוון

רוח: אקלים

אביב: עונה

בוקר: חלק יום

נביעה: זרימה

שיאו: טון מוזיקלי

8: מספר

צדק: כוכב

גדילה והתפתחות: תהליך

יצירה: מצב

ברמת המיקרוקוסמוס  

:אנו רואים את המייצגים הבאים
Liv: איבר יין

GB: איבר יאנג
Hun: נפש
עיניים: פתח

גידים ורצועות, ציפורניים: רקמה

דמעות: הפרשה

ראיה: חוש

צעקה: קול

נטירה, שמחת יצירה, כעס: רגש

ירוק: צבע

אלכוהול, מעופש, רקוב: ריח

חמוץ: טעם

פציעות, שיתוק, אלימות: חלומות

.פרכוסים ועוויתות מגרנות וכדומה, גזים, אלרגיה: בעיות שכיחות

:יסוד העץ



:דיסהרמוניות ברמה הנפשית•

בכעסים שהם מנגנון ההגנה של הכבד, של פאזת העץ מאופיינת בחוסר איזוןדיסהרמוניה•

מריר, ´כועס על העולם´בפרנויה ניתן לראות כי החולה למשל•

בחוסר איזון יתקיפו ראשוניםטיפוסי עץ •

זה יכול לנבוע מחולשת  , נראים הרבה פעמים אלימים בגלל הכעס, בחוסר איזוןטיפוסי עץ •
לכן הרבה פעמים המניע הוא פחד וההגנה מתבטאת בכעס(. מים)כליות 

:יסוד העץ



שלהם הוא להיות דרוך כל הזמן דבר המאפיין את פוטנציאל ההתפרצות  חלק מההגנות •

של אלמנט העץ

לכן הם  , זקוקים שיקשיבו להם וכשלא עושים זאת הם מדברים בקול רםאנשי עץ •

וכחניים ודעתנים

הנחשבים לשופט ומתאפיינים בחוש  , מתייחסת בגוף האדם לכבד ולכיס המרהפאזת העץ •

הצדק המוחלט והקר

הוא היצירתיותהמאפיין טיפוסי עץ •

לראות כי יצירתיות זו באה לידי ביטוי בעולם דמיוני שהוא פיתח או המציאניתן•

:יסוד העץ



עונת האביב–העץאלמנט 
12:00–06:00: שעות•

היאנג הקטן–הוא שאו יאנג העץ•

הוא בעצם התחלת הפריחה•

המים שבאדמה עמוק מזינים את העץ והעץ מזין את , העץ הוא בין המים לאש•

האש–האלמנט היאנגי ביותר 

:יסוד העץ



הרוח–השייך לאלמנט העץ הוא האקלים•

היא יכולה  , הרוח יכולה להיות חזקה וגם קלה ונעימה, מתאפיין בדברים דומים לרוח בטבעהעץ •

להשתנות במהירות לסערה

מהמתחילים בפתאומיות ונעלמים  , שמשתנים בעוצמתם בגוף, סימפטומים שזזים ממקום למקום•

של העץ–כל אלה הם מאפיינים של הרוח , בפתאומיות

יכולה להיות פנימית או חיצונית בגוףהרוח•

אז תהיה מחלה קשה  , הגוףבפניםפוגעת אם הרוח •

המחלה פחות קשהבחיצוניהיא פוגעת ואם•

:יסוד העץ



סימפטומים ומחלות-רוח פנימית •

ובמקרים חמורים מגיעים אל המוח, קרישי דם שזזים ממקום למקום, רוח פנימית היא בעצם שבץ•

שיתוק חצי גוף, פציאליס, שיתוק, התכווצויות שרירים

:רוח חיצונית•

הצטננות, גב תפוס, רוח חיצונית היא שפעת•

של הרוח מסמנות בעיה בעץ, כל הבעיות האלה•

עץ יבש ישבר ועץ קטן הוא חלש וייפול, ולהחזיק מעמד, העץ אמור להיות גמיש ברוח•

אם אלמנט העץ אצל האדם מאוזן אז הוא לא יפגע מרוח הטבע•

זריחה תחילת היום–בבוקר 06:00–של העץ הוא מזרח מ הכוון•

יאנג–כיס המרה – GB, יין –כבד – LIV: האיברים של העץ•

:יסוד העץ



:רקמות•

גידים רצועות ושרירים-הרקמות הקשורות לאלמנט העץ הם •

שינוע–בטרנספורטציהעוסק הכבד•

אחראי על גמישות השריר ולא על מסת השרירהכבד•

ניתן  , או עם פסים וחריצים, יבשות, אדם עם ציפורניים שבירותהציפורניים רקמה נוספת היא •

לשייך את הסימפטומים לכבד

הראיה-העניים : איבר החוש•

כי שם יש הרבה שרירים  , מכאן שהוא אחראי במיוחד על העניים, הכבד מניע צי ודם לכל הגוף

קטנים שזקוקים לאספקת דם כל הזמן  

:יסוד העץ



כטעם הלימון הטרי, חמוץ: הטעם•

שפורצת החוצה–צעקה : הקול•

שפורץ החוצה -כעס : הרגש•

מסמן חיוניות או טריות : הצבע הירוק•

עצבני( פתולוגי): טיפוס העץ•

:המצב הרגשי לטיפוס העץ•
יכולים להיות מתוסכלים, נקראים אנשי הגפרור, עצבניים, מצבי רוח משתנים

:ויסות/ מעגל הבקרה



:אנשי העץ•

אוהבי  , חלוצים, כריזמטיים, ליזום, יודעים לדחוף פרויקט, הם אנשי פרויקטים•

בעלי כושר החלטה ותכנון טובים  , צריכים להיות בשליטה, פעילים מאוד, אתגרים

:במישור הרוחני•

HUM–המאפיין הרוחני של העץ הוא , לכל איבר או אלמנט יש אספקט רוחני שמאפיין אותו•

,  החזון, חלק מהנשמה ההון הוא החלומות, הוא אספקט שעולה לשמים כשאנו מתים

ההון הוא חלק יאנגי מהנשמה. הוא הרואה למרחק לתכנון ארוך טווח

:פתולוגיות•

,  פירקוסים, עוויתות: י ודם עשויים לפגוש'במקרה של אי יכולת הכבד לעשות סירקולציה של צ•

פרקינסון או גרד, שבץ, אפילפסיה

:יסוד העץ



HUO - FIRE - אש

כמו הלהבות, תנועה לכל הכוונים בעיקר היא למעלה, סימן האש

:יסוד האש



האש
את הצד הדרומי, אמצע היום, הקיץ, את החום, המקסימליהיאנגמייצגת את •

הרוחניות הקסם השמחה והאהבה, האש היא הצמיחה•

הצבע האדום, היא הטעם המר•

מחמם ולמעי הדק-לתלת, בגוף האדם היא מתייחסת ללב ולמעטפת הלב•

:  ברמת המקרוקוסמוס אנו רואים את המייצגים הבאים

חום: דרום                           אקלים: כיוון•

צהריים: קיץ                            חלק יום: עונה•

שי: גודש                       טון מוזיקלי: זרימה•

מאדים: כוכב7: מספר•

הצגה: בשלות                    מצב: תהליך•

:יסוד האש



:ברמת המיקרוקוסמוס אנו רואים את המייצגים הבאים

SI, TW: איבר יאנגHt, Pc: איבר יין•

אדום: צבעShen: נפש•

(פנים)כלי דם ודם : רקמהפין, רחם, לשון: פתח•

מישוש, דיבור: חושזיעה: הפרשה•

אושר, שמחה: רגשדיבור, צחוק: קול•

מר: טעםפעולה: חשיבה•

גיהוק, דיכאון: בעיותשרוף, חרוך: ריח•

לבה, חרדה, צחוק, אש: חלומות•

:יסוד האש



:דיסהרמוניות ברמה הנפשית

המאפיין הרגשי הוא רגש השמחה. היאנגמאופיינת כשיא פאזת האש •

טיפוס האש נמצא במצב של שמחה קיצונית עד אופוריה-בהפרעה •

הלשון הרקמה המתייחסת אל האש היא •

דברים מסוכנים מושכים טיפוסים אש •

?  מדוע, אינם מסוגלים לישון הרבהחולי המניה •

יצחקו ויתלהבו במצבים לא רלוונטייםחולי המניה •

:יסוד האש



הקיץ-העונה •

הדינאמיות  הרעיון שעומד מאחורי האש הוא •

הם האש–היצירתיות החיות של האדם , החיים•

כי הוא הנשמה( חומרי)האש היא האלמנט הכי פחות גמיש •

החיוניות באה מבפנים ומוקרנת החוצה דרך העיניים  •

הם האש–והחום האקטיביות, הבגרות והשיא, היצירה והפריחה•

האש והחום מתפשט לכל מקום וממלא כל מקום•

ערנות ומודעותהאש מסמלת •

:יסוד האש



צחוק, שמחה-הקול •

חום-האקלים •

ללא חום בסיסי לא יתקיים שום תהליך פיזיולוגי•

החום הוא היאנג •

שיא החום, 1200צהרי היום ,דרום–כוון•

:האיברים•

•HT ,SI  ,PC ,TW
תלת מחמם  , מעטפת הלב, מעי דק, לב•

ולכן הוא קשור ללב, משווים את הדם לנוזל החיים•

:יסוד האש



•HT - השאן–הוא משכן הנשמה –הלב

•

אז ציפור הנפש תרצה להישאר שם, טוב וחזק-קן הציפור –אם המשכן •

אז נפגוש הרבה מחלות נפש, אם יש יותר מידי חום ואש בלב•

הדם הוא הבסיס החומרי עליו הציפור נחה•

•TW– של הגוף" הקמבץ"הוא -תלת מחמם

•PC-עוטפת את הלב ומגינה עליו–מעטפת הלב

•HT PC   -יין

•TW  SI   -יאנג

:יסוד האש



הדם וכלי הדם:רקמות•

: אדום-הצבע •

הדם  , של נוזל החיים•

:לשון–אברי החוש •

דרכה אפשר לראות את הלב, הלשון•

את השאן, לבטא את האני, הלשון היא היכולת לדבר•

כ יש לו בעיה בלב"אדם שמגמגם בד•

שרוף או מר-הטעם •

:יסוד האש



:הטיפוס•

,בעלי צחוק ושמחת חיים, מלאי אנרגיה, אנשים דינאמיים•

,  מתבטאים בקלות, ספונטאניים, לבביים, יוצרים קשר בקלות, בעלי אינטואיציה, יצירתיים

רגישים חיים את הרגע 

השאן והלב  -האספקט הרוחני •

ליחידה אחת" אני"השאן מאחד את כל ה•

הרוחני ביותר של האדם, האש היא האלמנט הנפשי•

שהם בעצם הבריאה, לחיוניות, ובקשר בין האדם לחיות, יש האומרים כי האש עוסקת בבריאה•

:יסוד האש



צבעי אדמה, צהוב-צבע 

בסיס רחב, יציב ואיתן שקשה להזיז אותו, הבסיס חזק

הקו האופקי באמצע הוא קו האופק

.הקו האנכי הוא הקשר בין האדמה לשמים המאפשר צמיחה למעלה

לכן הוא יכול לקבל ולספוג ולקלוט הרבה , הסימן הוא פתוח

אבל גם קיימת בו יכולת הנתינה

כלומר אדמה יציבה יכולה לתת ולקבל

- EARTH–יסוד האדמה  TU:



האדמה  
מתוארת כפאזה מרכזית וכבעלת קשר אל היין הקוסמי•

שלהי הקיץ או עונת המעבר, אין לה לכאורה עונה משלה•

אליה שבים לפני כל התחלה חדשה•

בית ואוכל, בסיס, מפגש, האדמה מייצגת הכלה•

היא הסימפתיה והאמפתיה•

חום, הצהוב-הצבע •

המתוק-הטעם •

הקיבה והטחול-האיברים •

:יסוד האדמה



:  ברמת המקרוקוסמוס אנו רואים את המייצגים הבאים

לחות: אקליםמרכז: כיוון

אחר צהריים: חלק יוםמונסון, סוף עונה: עונה

קונג: טון מוזיקליבליעה: זרימה

שבתאי: כוכב5: מספר

חלוקה: מצבהעברה: תהליך

:יסוד האדמה



:ברמת המיקרוקוסמוס אנו רואים את המייצגים הבאים•

St: יאנגאיברSP: ייןאיבר•

פה ושפתיים: פתחYi: נפש•

רוק: הפרשהשומן ושרירים, רקמות רכות: רקמה•

ניגון, שירה: קולטעם: חוש•

דמיון, הרהורים: חשיבהסימפטיה, אפטיה: רגש•

מתקתק: ריחחום, צהוב: צבע•

הרס, מוזיקה, רעב וצמא: חלומותמתוק: טעם•

בחילה, שיהוק, תשישות: בעיות•

:יסוד האדמה



:דיסהרמוניות ברמה הנפשית•

אצל טיפוסי אדמה האוכל הוא צורך בסיסי ולעתים פתולוגי•

בקיבה שיש למלאו  ´ חלל´חשים החולים•

קיימת התעסקות יתר עם הפה, נפתחת לפההאדמה•

שייך לפאזת האדמה ובהפרעה נדרש הטעם המתוק הנחשב כמאזןהטעם המתוק •

ניתן לראות כי במצבים  , בקשר עם הסביבה ובמגע ותקשורת, מאופיינת בהרמוניהמאחר והאדמה •

קיימת פניה לאוכל בצורת בולמוס, פתולוגיים כל המאפיינים הללו נפגעים וכהגנה ופיצוי

:יסוד האדמה



שתהיה לו היכולת לתת ולקבל–חזקה אדמהצריך להיות עם מטפל•

ממנה הכול מתחיל, הריכוז, המוקד, במרכזהיא האדמה•

לכל שאר האלמנטים היא הציר המרכזי  הריכוז והאיזון נותנת את האדמה•

שסביבו הכול מסתובב

האדמה היא המאפשרת  , ו"וכ, בחיים, בכל המצבים של שינויים באקלים•

השינויאת ביצוע 

:יסוד האדמה



לחות ורטיבות  -האקלים •

מ לאפשר צמיחה מתוכה  "כלומר האדמה צריכה להיות לחה במידה מתאימה ע•

מרכז-הכוון •

בין העונות-העונה •

מעברי עונות•

קיץ אינדיאני  = או סוף הקיץ •

:יסוד האדמה



קיבה וטחול   ST   SP-האיברים 
הטחול ברפואה הסינית כולל את הטחול וגם את הלבלב  •

(גו צי )הם הבסיס ליצירת הצי והדם בגוף •

משך זמן עיכול המזון בקיבה יתארך, כשיש יותר מידי לחות בקיבה•

עיכול מהיר מאוד, יביא הדבר לעיכול יתר, כשיש עודף של אש בקיבה•

כאשר יהיה איזון טוב בין לחות לאש בקיבה, כלומר יש משמעות לעיכול תקין•

:גורמי הלחות•

ו"פיצה וכ, חמאת בוטנים, במבה, בננה, חיטה לבנה, שוקולד, סוכר, חלב•

:יסוד האדמה



:הרקמות•

מסת השריר, הרקמות הם הבשר עצמו•

איכות הבשר •

–צריך מייד לבדוק את האדמה , בירכיים, צמיגים בבטן, צורת גוף מנופחת•

כפי הנראה היא חלשה

:הפה והשפתיים-אברי החוש •

הם השלב הראשוני של תחילת העיכול•

כ קשורות לאדמה חלשה "כל הבעיות בפה ובשפתיים בדר•

:יסוד האדמה



טפל, מתוק-הטעם •

פירות  , תירס, גזר, דגנים, עוף, בטטה, כטעם האורז•

(כאשר הם חיים ולא מבושלים מפה בא הטעם המתוק הטפל)•

שירה-הקול •

כאשר אנו שרים יש שחרור אנרגטי  , דיבור ושירה•

זרימה אנרגטית טובה בגוף•

צהוב עד חום אדמה-צבע •

:יסוד האדמה



:הטיפוס•

,  קשור חזק מאוד לאדמה, שקול, מציאותי, ריאליסט, יציב•

.  וגם יודע לתת הרגשת בטחון לאחרים, בעל בטחון עצמי גדול, סולידי, עקשן עד אובססיבי•

המגשרים, משכיני שלום, חושבים הרבה, אוהבים ואוהבים שאוהבים אותם, כ"בדרסימפטיים •

חשובה להם המשפחה, חשובה להם חברה וקהילה, בעלי רמת אינטליגנציה וחשיבה טובה•

אוהבי קביעות אבל רוצים שינוי, אנשי משא ומתן מעולים•

:  רגש•

או סימפטיה  , הרהורים, דאגנות יתר•

המנטל, האינטלקט, YI-האספקט הרוחני •

רעיונות ומחשבות  , יכולת לעבד מידע, יכולת חשיבה•

:יסוד האדמה



חד ברור ומוגדר  , הסמל מקרין משהו חד ונוקשה-המתכת

הקו התחתון מסמל את האדמה  

החץ התחתון הקטן מסמל את המריצה על האדמה

זהב  –שני הקווים באמצע מסמלים שתי חתיכות מתכת 

אני הגבול העליון של הדברים, החץ העליון הגדול מסמל ומעיד שהכול קורה ומתרחש מתחת לפה

של המתכת הוא משהו מתוך האדמה שיוצא ממנה בתהליך או בעבודה קשה המתרחשת בתוךהרעיון

כלומר מתוך עבודה קשה בתוך האדמה נוצר המתכת. האדמה

– METAL–יסוד המתכת  JIN :



המתכת•
מסמלת את ההתכנסות והמוצקות•

המתמעטהיאנגזהו הסתיו עם היין הצעיר הצומח אל תוך •

החורף  , אגירה ותכנון לקראת העונה הקשה, איסוף, הלבן, היובש•

את האופי המחושב והמאורגן  , על כן המתכת מייצגת את בגרותו הבשלה של האדם•

בגוף האדם פאזת המתכת מתייחסת אל הריאות ואל המעי הגס•

:  ברמת המקרוקוסמוס אנו רואים את המייצגים הבאים•

•
יובש: אקליםמערב: כיוון

ערב: חלק יוםסתיו: עונה•

שאנג: טון מוזיקליציפה: זרימה•

נוגה: כוכב9: מספר•

תקשור: מצבקצירה ואסוף יבול, סיום: תהליך•

:יסוד המתכת



:  ברמת המיקרוקוסמוס אנו רואים את המייצגים הבאים•

LI: איבר יאנגLu:איבר יין•

פי טבעת, אף: פתחPo: נפש•

צואה, נזלת: הפרשהשיער גוף ועור: רקמה•

יבבה, בכי: קולריח, נשימה: חוש•

צימאון רוחני, חיבור פרטים: חשיבהתקווה, יגון, עצב: רגש•

חלוד: ריחלבן: צבע•

רצח, שדים לבנים, מתכות: חלומותמתכתי, חריף: טעם•

שיעול: בעיות•

:יסוד המתכת



:דיסהרמוניות ברמה הנפשית

טיפוסי המתכת מתאפיינים כאנשים השומרים באדיקות על הגבולות שלהם•

חדים מאוד ופרפקציוניסטים, אנשים מדויקים•

, במצבים פתולוגיים טיפוסי המתכת מתנהגים לפי חוקים שקבעו לעצמם•

גבולות שאסור להם לעבור

במצבים בהם החוקים לא ניתנים למימוש הם ימנעו מלבצע פעולות רגילות ורק •

שלא לעבור על חוקיהם

:אספקט נפשי–יסוד המתכת 



לעיתים טיפוסי המתכת יתפרשו כאנשים גסי רוח וחסרי סבלנות מאחר שהם חסרי  •

סבלנות להקשיב

ניקיון מאפיין את אלמנט המתכת•

אנשי מתכת מאוד מדויקים ובטיפוסי מתכת כפייתיים ניתן לראות כי חלק מהאובססיות  •

קשורות לבדיקה חוזרת ונשנית  

פאזת המתכת מאופיינת בתקווה•

טיפוסי מתכת אלו מנסים לעתים להתנגד לאובססיה הכפייתית אך לאחר ניסיונות כושלים  •

הם נכנעים לפתולוגיה ומאבדים תקווה

:טיפוס-יסוד המתכת 



סתיו-העונה •

תחילת הירידה למטה , תחילת ההתכנסות פנימה, תחילת היין•

היין הקטן כי הוא בתחילת היין–שאו יין •

הפרדה-רעיון •

יש בעצם למתכת את האפשרות לעשות הפרדה בין מה שצריך לשמור  •
הפרדה-מה נשאר ומה לא , חד וחלק, לשנה הבאה לבין מה שצריך לזרוק

:יסוד המתכת



-  LU: האיברים• LI

שניהם עושים הפרדה בין מה שנשאר בגוף למה שיצא החוצה, ריאות ומעי גס•

זהו אדם מתכתי  , סדר יום קבוע, ז"לו, עמידה בזמנים, אדם עם גבולות ברורים•

מערב -כוון •

תחילת הלילה  , סוף היום, שקיעת השמש•

יובש-אקלים •

בסתיו יש הרבה בעיות עור בגלל היובש  •

:יסוד המתכת



LU  LI-איברים •

ריאות ומעי גס•

כתפקוד עיקרי–שניהם עושים הפרדה •

תפקיד עיקרי של הריאות הוא להכניס אוויר פנימה  •

והמעי הגס מפריד ומוריד פסולת למטה •

כלומר אנרגיית המעי הגס יורדת למטה •

:יסוד המתכת



עור ושיער הגוף-רקמות •

רוב בעיות האסטמה או בעיות העור קשורה במידה גדולה לראות•

עור הגוף נחשב לבעל שטח הפנים הגדול ביותר והוא זה התוחם את הגוף בין החיצון לפנימי  •

אף ונחיריים-אברי החוש •

דרכם נכנס האוויר פנימה לגוף•

חריף פיקנטי-טעם •

ו"תבלינים וכ, שום, בצל, בזיליקום, נענע, צנונית•

לבן, אפור–צבע •

בכייני-קול •

:יסוד המתכת



:טיפוס

,  מופנמים וממוקדים פנימה, כתפיים שמוטות, סגורים נפשית•

סובלים מיובש בפה וברגליים

פיסיקה ומספרים, נוטים למתמטיקה•

טקסים, ארגון וגבולות, חשוב להם סדר וניקיון•

הם צריכים סיבה לכל דבר•

בלגן מוציא אותם מדעתם•

,אינם ספונטניים בכלל•

הם בעלי זיכרון מדהים למספרים ותאריכים•

לפעמים מתמקדים בטפל במקום בעיקר•

יוצרים סביבם חומת מתכת•

:יסוד המתכת



(אפור)צער , יגון, עצב-רגש •

PO-האספקט הרוחני •

הוא האספקט הכי גשמי של הנשמה  •

הוא החלק בנשמה שיורד לאדמה כשאנו מתים•

הוא אינסטינקט החיים שלנו ההישרדות  •

להוציא  , הוא האינסטינקט שגורם לנו לקחת אוויר כשאנו מתחת למים–הפו •

את הראש ולקחת אויר

:יסוד המתכת



היין הגדול-טאי יין 

הסימן במגמה כוללת כלפי מטה•

לאדמה, מים תמיד יורדים למטה•

מחפשים את המקום העמוק והנמוך ביותר•

אבל גם זורמים לכל הכוונים•

– WATER–יסוד המים  SHUI :

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Israel_-_Banias_waterfalls_001.jpg


המים•

הם מקסימום צמיחת היין בתוך היין•

ואת הגורם ממנו יתפתחו החיים החדשים עם בוא האביב( מוות, תרדמת החורף)הם מייצגים את הסוף •

מפחיד, המים הם גורם אפל ומסתורי•

טעם מלוח, צבע כחול שחור, אקלים קר, כיוון צפון•

בגוף האדם הפאזה מתייחסת אל הכליות ואל שלפוחית השתן•

:ברמת המקרוקוסמוס אנו רואים את המייצגים הבאים•

קור: אקליםצפון: כיוון•

לילה: חלק יוםחורף: עונה•

יו: טון מוזיקלישקיעה: זרימה•

חמה: כוכב6: מספר•

אגירה: מצבאחסון: תהליך•

:יסוד המים



:ברמת המיקרוקוסמוס אנו רואים את המייצגים הבאים•
Kid: איבר יין

UB-BL: איבר יאנג
Zhi:נפש
אוזניים:פתח

מוח, מח עצמות, שיניים, עצם, שיער ראש:רקמה
שתן:הפרשה

אנחות:קול
כוח רצון, פחד:רגש

התכנסות, זיכרון:חשיבה
כחול, שחור:צבע
ביצה סרוחה, שתן, מבאיש:ריח

מלוח:טעם
אוניות, הליכה בלילה, על טביעה:חלומות

פריון, אונות, צמרמורות, פיהוק: בעיות
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:דיסהרמוניות ברמה הנפשית•

המאפיין את פאזת המים במצבים פתולוגים הוא רגש הפחד  •

טיפוסי מים מקרינים לעתים תחושת ידע וחוכמה ונהנים מתשומת לב על רקע זה•

מפחדים שמסתכלים עליהם ומפחדים להיות מושפלים ומובכים, הם סובלים מפחד קהל•

אגרופוביםתופעה שכיחה במצבים , הפתולוגיה של פאזת המים היא הפחד להיות לבד•

רגשי הפחד יכולים להביא להשתנה דבר המתייחס אל הכליות או אל שלפוחית השתן•
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חורף-העונה •

חצות עד אמצע הלילה שיא היין בלילה  •

צפון-הכוון •

הוא רעיון הזרימה-הרעיון של המים •

מים תמיד זורמים•

מכאן שבמקום בו הם עומדים יתפתחו מחלות. המים עומדים, אם אין זרימה•

מים יכולים להיות שקטים ורגועים או אגרסיביים וסוערים•

החורף הוא סוף המעגל ותחילת המעגל החדש•
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BL KI-האיברים •
. הכליות הם אחד האיברים החשובים בגוף•

ינג'היין בכליות הוא הג, ציהיואןהיאנג שבכליות הוא •

ולכן הם מאפשרות את תחילת החיים ( המולד) ינג וגם על היואן צי 'הכליות שומרות על הג•

:הרקמות•

שיער הראש, שיניים, מוח, חוט השדרה, עמוד השדרה, מח העצם, העצמות•

אוזניים-אברי החוש •

צורתה כמו כליה -האוזן •

קשורות לכליות  , צלצולי אוזניים, כל בעיות השמיעה•

צורתה היא גם כמו עובר •

:יסוד המים



(טעם המים מלוח )מלוח -טעם •

יותר מידי מלוח עשוי להחליש את האיברים•

כחול או שחור-צבע •

גניחה-קול •

:טיפוס•

בעלי נטייה לפחד וחרדה, רכים, עגלגל, שמנמן•

חזקים עם בטחון עצמי וסיפוק עצמי•

הם צריכים את עצמם כדי להיות טובים יותר בחברה•

כי יש להם כוחות נסתרים, הם כמעין תת קרקעי•

ותמיד יעדיפו להישאר אנונימיים, ביקורתיים, בעלי דמיון מפותח•

הפרטיות שלהם מאוד חשובה•

הם אוהבי לילה, אומנים, סופרים, טיפוסי מים הם פילוסופיים•

את הספר שלהם יכתבו באמצע הלילה•
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פחד וחרדה-רגש •

יש להם בריחת שתן  , אנשים שפוחדים מאוד•

זי-ZHI–האספקט הרוחני •

המוטיבציה, הוא כוח הרצון, זי•

הכוח המניע מאחורי כל דבר שאנו עושים•

אנשים בעלי סנטר גדול ומוצק הם בעלי מוטיבציה גדולה וכוח רצון•
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לפי מעגל היצירה והבקרה אנו יכולים למפות את הבעיה•

או נשירת שיער אנו נסיק כי יש  , בזיכרון, למשל בעיה בעצמות•

בעיה ביסוד המים או בכליות  

ו"ו אז יש בעיה ביסוד העץ וכ"ציפורניים וכ, או למשל בעיית שרירים•

:סיכום


