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עיצוב העטיפה :אמרי זרטל

נטע ביתן־כפרי פנג שוואי

נטע ביתן־כפרי היא מאמנת אישית ועסקית ,בעלת
תואר ראשון בפיזיקה ,מטפלת מוסמכת בפרחי באך
ובוגרת מסלול אימון ומנהיגות קו־אקטיבי של בית הספר
הבינלאומי .CTI

מרחבים מכניסי חיים

לתורת הפנג שוואי בימינו יש מקום נכבד בעיצוב ובתכנון של בתים ומרחבים.
נדמה שהמונח קנה לעצמו מקום של קבע בתודעה הישראלית.
כל צמח זקוק לסביבה עם תנאי גידול שונים התומכים בו .גידול צמח בחממה
המתאימה תביא לצמיחה ולהתפתחות אופטימלית בעוד שגידולו בחממה עם
תנאים מנוגדים תביא להתפתחות מוגבלת ולעתים אף לקמילתו .האדם הוא
הצמח והחממה היא הבית.
נטע ביתן־כפרי ,מומחית בעיצוב סביבות עבודה וחיים על פי הפנג שוואי ,מצליחה
להעביר בדרכה המיוחדת את משמעותו הקלאסית והמסורתית של הפנג שוואי.
באמצעות דוגמאות מהטבע ומחיי היומיום היא מראה כיצד משפיע המרחב על
האדם השוהה בו וכיצד אפשר לשנות את התפיסה לגבי משמעות של חפצים,
צבעים ,צורות וחומרים המקיפים אותנו ואחראים למצב רוחנו ,לחיוניותנו ואף
לבריאותנו ולהצלחתנו.
הספר מכיל תמונות ,שרטוטים ,ציטוטים ,דוגמאות והסברים על הפנג שוואי ועל
האופן שבו ניתן לעצב מרחבים כמכניסי חיים בעולם המודרני ,ושואב את הקורא
לחוויה ססגונית ומרגשת שבסופה יתקבלו תובנות והבנות שימשיכו להדהד וללוות
אותו שנים רבות.
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בסמל אפשר לראות את היאנג גדל תוך כדי תפיסת מקומו של היין עד הגיעו לשיא .בנקודה זו
היאנג מתחיל לפנות את מקומו ליין ,הגדל בהדרגה ותופס את מקום היאנג .כמו צמח המגיע לשיא
פריחתו ואז קמל ומפזר את זרעיו עם הרוח לשם התחלה חדשה והמשכיות .כך אדם המגיע לשיא
הקריירה מתחיל לפנות את מקומו לבא אחריו ,מעביר לו מניסיונו ומחוכמתו עד שהלז נכנס לנעליו
וחוזר חלילה ,בעוד הוא עצמו יכול לפרוש או להתפנות להתחלה חדשה.
כך גם בחיינו ,אנחנו "סוחבים" כל עוד זה "נסבל" ,אנו עושים שינוי כשאנו "מגיעים לקצה" ,מגיעים
לשיא היכולת שלנו ,למצבים שבהם אנו אומרים "די! לא עוד!" ברגעים של משבר עמוק — או מתוך
מודעות" .תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר" ,שר שלום חנוך.
כמו בטבע כך גם בחיים ,השינויים בתוך המחזוריות מאפשרים את המשך הזרימה ,הצמיחה
וההתפתחות .ומה זה מרמז על מי שנאחז? על מי שאינו מפנה מקום?

תרשים זה מתאר את מחזוריות השנה מנקודת המבט של יחסי הכוחות שבין היין והיאנג .חודש
דצמבר ,שבו חל היום הקצר ביותר והוא החודש הקר ביותר ,מתאר את שיא היין ,ועל כן כולו שחור.
לעומתו חודש יוני ,שבו חל היום הארוך ביותר והוא החודש החם ביותר ,מתאר את שיא היאנג ,ועל
כן כולו לבן.
החל בדצמבר היום מתחיל להתארך לאטו ,יאנג תופס את מקום היין עד הגיעו לשיא ,וביוני — היין
תופס את מקום היאנג .כל חודש הוא בעל מינון אחר ביחס שבין יין ליאנג ,כל חודש מייצג צ'י שונה,
טמפרטורה שונה ועוד .בעזרת סמל זה אפשר לראות את השינויים המתרחשים בטבע ולהבינם
כמינון בין יין ויאנג.
מכיוון שבטבע הקווים אינם ישרים אנו מעבירים קו ממוצע ומוסיפים את העיגול הלבן בתוך היין כדי
להראות שבכל יין יש יאנג ,ואת העיגול השחור בלבן כדרך להראות שבכל יאנג יש יין.

הדבר היחיד הקבוע בטבע הוא המחזוריות ,בתוך המחזוריות מתרחשים השינויים
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השינויים הממוקמים על הטווח שבין היין ליאנג מבטאים את השינויים החלים במחזוריות שבטבע:
עונות השנה המתחלפות ,מחזוריות היום והלילה ,מחזוריות החודשים ומחזוריות החיים האנושית — כל
אלה נעים בדפוסים מעגליים חוזרים ונשנים של התרחבות והתכנסות ,התפשטות וצמצום .שינויים
אלו מתרחשים בכל רגע ורגע ושומרים על התנועה ,על זרימת החיים ,תוך כדי איזון.
הטבע משתנה בכל רגע .כל רגע שונה מקודמו ומזה העומד לבוא .כל יום שונה מאתמול וממחר ,כל
שנה שונה מקודמתה ומזו הבאה עלינו לטובה .שינויים אלו נעשים בתוך מחזוריות קבועה.
כל בוקר עולה השמש במזרח ושוקעת במערב .כל שנה מופיע חורף ואחריו בא האביב ,הצמחים
נובטים ,ובקיץ פורחים ,ואחר מגיע הסתיו עם השלכת ,הצמח קמל ומפזר שוב את זרעיו בהמתנה
למחזור חיים נוסף .וכל אדם נולד ,מתבגר ,מזדקן ומת.
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מטבח

סלון

חדר עבודה

סלון

חדר משפחה

פינת אוכל

חדר שינה הורים

חדר ילדים

חדר אמבטיה
מחסן

יין ויאנג נקבעים תחילה מתוך הנתונים האובייקטיביים סביבנו ובתוכנו.
לדוגמה :מקומו של בית בסביבה רועשת (עירונית) או שקטה
(כפרית) ,מספר הילדים בבית וגילם ,אופיינו האישי ,מספר
החלונות ,גודלם וכיוונם — אלו הם הגורמים המובאים בחשבון
כאשר הבית כבר בנוי ,ואילו כאשר הבית לפני בנייה — אלו הן
השאלות שצריך לשאול והנתונים שיש להתחשב בהם.
סביבה עירונית ,כביש ראשי ליד הבית ,משפחה ברוכת ילדים,
בעיקר בגילים הצעירים ,חלונות מרובים הפונים דרומה ומזרחה
והרבה מרחבים פתוחים — יצביעו על בית יאנג.
סביבה כפרית ,כביש פנימי שאליו ניבטים חלונות מערביים
וצפוניים ,בית קרקע ,שבחצרו עצים המשרים הצללה — יצביעו
על בית ייני; הילדים הגדלים בבית יכניסו את היאנג ,את
הצמיחה והשמחה.

יין ויאנג בעיצוב חדרים
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היין והיאנג משמשים לנו כקו מנחה בעיצוב הבית וחדריו.
ברמה הראשונה אנו מסתכלים על כל הבית כמכלול.
חדרי הבית שבהם מתקיימת פעילות משפחתית נחשבים לחדרים יאנגים .חדרי השינה הם חדרים
יינים.
רמת היין והיאנג של כל חדר נקבעת לפי רמת הפעילות והשימוש בו והיא משתנה מבית לבית
בהתאמה לאורח החיים .כך למשל ,בבית שבו החיים מתנהלים סביב המטבח ובתוכו המטבח הוא
המקום הדומיננטי ,ועל כן הוא ייחשב כחדר היאנגי ביותר ,לעומת זאת ,בדירה של זוג סטודנטים,
או בדירה של רווק שעובד בהייטק ומגיע אליה רק בשעות הערב ,ייתכן שדווקא הסלון הוא שיהיה
החדר היאנגי ביותר.
בבית שבו אין טלוויזיה בסלון ייתכן שחדר המשפחה יהיה יאנגי יותר מהסלון.
בתרשים זה אפשר לראות את "אופי" החדר במושגי המינון של יין ויאנג.

בתוך הבית ההתייחסות הראשונית היא ממבט־על :הגדרת
האזור היאנגי והאזור הייני של הבית.
האזור היאנגי למשל יכלול בדרך כלל את המטבח ,את הסלון,
את פינת האוכל ואת חדר העבודה ,ואילו האזור הייני יכלול
ברובו את חדרי השינה.
התרשים שבהמשך הוא מתוך פרויקט שצורפתי אליו לאחר
שכבר היה בתכנון על הנייר .הפרויקט עסק בהסבת אורווה
לבית מגורים .בחלוקה הראשונית חדר השינה של ההורים מוקם
מיד עם הכניסה לבית מצד שמאל .אלא שחדר שינה הוא חדר
ייני ,ומיקומו בין מבואת הכניסה לסלון פירושה הכנסת חדר יין
לתוך אזור יאנג ועל כן זהו צעד שאינו נכון מבחינה אנרגטית.
מעבר לשיקולים האנרגתיים ,חדר במיקום שכזה פוגע ברמת
השקט ,בפרטיות ובאינטימיות.
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בטבע המים נאגרים וזורמים כנהרות ,אוקיינוסים ,מעיינות ונחלים .בסביבת המגורים הזרימה של המים
מיוצגת באמצעות כבישים ,שבילים ,מסדרונות ,פתחים ומרחבים — כל מה שמאפשר תנועה ומעברים.
ההרים מיוצגים על ידי בתי השכנים והגדרות ,ובתוך הבית — על ידי הקירות וריהוט מסיבי — כל מה
שמייצג יציבות וסטטיות.
גורם נוסף של הצ'י הארצי ,שאינו מגיע מהפנג שוואי הקלאסי אלא דווקא מאורח החיים המודרני
שלנו ,הוא השדה המגנטי ,המושפע מהקרינה האלקטרומגנטית המגיעה מאנטנות ,מעמודי חשמל,
ממחשבים ,מפלאפונים וממכשירי חשמל לסוגיהם.
איכות השדה המגנטי (הצ'י) סביב הבית ובתוכו משפיעה לאורך זמן על הבריאות שלנו.
צורות התיישבות כמו עיר ,קיבוץ או מושב; הריהוט ,הצבעים והתאורה — כל אלו צורות שונות של
הצ'י הארצי .בתכנון הבית ובעיצובו יש להביא בחשבון את היחס בין "ההרים" ל"מים" שמסביב
לבית ובתוכו במטרה ליצור הרמוניה שתשלב בין זרימה של שפע ,פרנסה והזדמנויות ,בלי לזנוח את
הבריאות ,ההתפתחות האישית ומערכות היחסים.
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שילוב בין הצ'י הארצי לצ'י השמימי הוא כשילוב בין מרכיב הזמן למרכיב המקום ,כניסוחם של חוקים
פיזיקליים .שילוב זה מאפשר לנו לבנות מטריצה ספציפית ומדויקת עבור הפוטנציאל האנרגטי של
הבית ,שנבנה במקום ובזמן מסוים .פוטנציאל זה משמש את אמן הפנג שוואי להבנת מאורעות
אפשריים בסביבתנו ובחיינו היומיומיים .הוא מסביר לנו אם הבית מתאים לאנשים הגרים בו או
המתעתדים לגור בו ואם הוא תומך בהם.
מטריצה זו ,שהיא הבסיס לנוסחאות ה"כוכבים המעופפים" ,היא הכלי המדויק ביותר המשלב בין
שני סוגי צ'י אלו .היא מתייחסת לשינויים ולמעברים החלים בטבע במקום מסוים ,ועל כן מפותחת
ומדויקת יותר מהנוסחאות הכלליות הקיימות באסכולות השונות של הפנג שוואי ,שלפיהן ,למשל,
הצפון או דלת הכניסה אחראיים לקריירה ,המזרח אחראי לבריאות ,ודרום מזרח אחראי לשפע
(נוסחה המוצגת כנוסחאות הפקואה ברוב ספרי הפנג שוואי ומתייחסת באופן כללי לכל בית בכל
מקום בעולם).
בהתאם לנוסחת ה"כוכבים המעופפים" ,בכל בית ,על פי זמן בנייתו וצורת מיקומו בשטח ,יגיעו
הזדמנויות לשפע מכיוונים שונים ,כך גם הצ'י המשפיע על הבריאות ,על היצירתיות ,על הזוגיות
וכדומה .ניתוב הצ'י — עידוד כניסתו לבית או חסימתו — הוא הכלי שבעזרתו יכול אמן הפנג שוואי
להשפיע על התמיכה בבני הבית.

"בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ" ,אחר כך הבדיל אלוהים בין חושך לאור ,בין ים
ליבשה ,ברא את מאורות השמים ,ורק אז ,כשהיו תנאים מסוימים ביקום ,החלו להיווצר חיים :בתחילה
הצמחים ,אחר בעלי החיים השונים ,וכשהתנאים הסביבתיים התאימו ,נברא האדם .האנושות היא
תולדה של אבא שמים — הצ'י השמימי — ואימא אדמה — הצ'י הארצי .אבא שמים ואימא אדמה הם
הורי האנושות.
הגורם השלישי בשלושת המטמונים הוא הצ'י האנושי.

הצ'י האנושי
מקורו בבני האדם .חום רגשי ,מזג ,מצבי רוח ,תפיסות חיים ,השכלה,
גישות בחיים ,תרבות ,חיוניות ,רגישות ואידיאלים הם המרכיבים,
כחלק מהאישיות שלנו ,את הצ'י האנושי .הצ'י האנושי הוא שילוב
של הצ'י השמימי עם הצ'י הארצי והוא נוצר ברגע לידתנו ,עם
הגנטיקה שלנו ,התורשה העוברת אלינו מן ההורים שלנו .הוא
גם מושפע מחוויות שחווינו במהלך חיינו ומאירועים שאימצנו
לחיינו ואשר היו חלק מסביבת מגורינו ,מהסביבה התרבותית
שלנו ,הבית ספרית ,הפוליטית ,העדתית או המדינית.
בין שלושת המטמונים האלה — הצ'י השמימי ,הצ'י הארצי והצ'י
האנושי — קיימת מערכת גומלין הדדית .האחד משפיע על האחרים
ולהפך.
פנג שוואי מקצועי ומדויק מביא בחשבון את שלושתם ויוצר איזון ביניהם .על ידי הבנת הפוטנציאל
האנרגטי של הבית ,יחד עם הבנת צרכיו וטבעו של האדם ,אפשר ליצור את החממה האופטימלית
עבור בני הבית ,כל שצריך הוא תכנון ועיצוב מדויק ,המעודד מחד ,את רמת האנרגיות שהדיירים
זקוקים להן ,ומאידך מפחית את רמת האנרגיות שאינן תומכות בהם.

צ'י יוצר חיים.
ללא צ'י אין חיים.
המבנה הפיזי של הבית ,ממש כמו הגוף הפיזי שלנו ,מכיל ומאחסן את הצ'י ומאפשר לנו לחוש
את החיים ולחוות אותם .ללא גוף אין תחושה ,אין הרגשה ,אין חוויה.
איכות זרימת הצ'י וכמותו בסביבת המחיה שלנו (בית או עבודה) וזרימת הצ'י בגופנו משפיעים
על הדרך שבה אנו חווים את החיים ומשפיעים על איכותם.
במילה "חיים" אין הכוונה ליכולת לנשום ,אלא לחיות את החיים ,להרגיש את החיים ,לחוות
שמחה וצער ,לטעום את טעם ההצלחה ,אך גם את טעמו של הכישלון ,לראות את הנולד
ולקבל את האחר .להריח את הפריחה ולהודות על זריחה ,לשמוע את ציוץ הציפורים ואת שאון
הכבישים ,לחוש בחיים ולגעת בהם בעזרת כל החושים ומכל הכיוונים.

צ'י — נותן חיים ויוצר אווירה
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כשדלת ממוקמת מול חלון הצ'י נכנס ויוצא ללא הכלה ,כלומר הצ'י לא נאגר בבית ואינו תומך בו.
כמו בנסיעה באוטוסטראדה ,הצ'י חולף דרך החדר ואינו מוכל בו .בחדר כזה יכול להיווצר "יובש
אנרגטי" והאנשים שישהו בו ירגישו עייפות ,לאות וחוסר חשק או דחף לעשות משהו (ראה תוכנית
 .)1כשבבית או בחדר לא נאגר צ'י קשה לחיים להתפתח.
לפיכך מול הדלת מומלץ למקם קיר או רהיט מסיבי שיספוג הצ'י הנכנס מהפתח ויכיל אותו .מצב
זה ייצור את המצב האידיאלי ,מכיוון שהצ'י יזרום בין שני הקצוות ,יין ויאנג ,בדיוק כמו בטבע .הכלת
הצ'י היא זו היוצרת את התחושה שהבית מכיל אותנו ,היא זו היוצרת את הבית כמקום מאפשר ,היא
זו המאפשרת חיים וחיות (ראה תוכנית .)2
בית אשר עם הכניסה אליו נשקף מחלונו הנוף שממול — יהיה הנוף יפה ככל שיהיה ,בבית זה אין
תחושה שהוא בית שמכיל אותנו או מקבל את פנינו ,מכיוון שעינינו נשואות ומנותבות היישר החוצה.
לעומת זאת ,אם ברגע כניסתנו הביתה קיבלה את פנינו מבואה ,ובה תמונה שאנו אוהבים ,צבע הנעים
לנו ,פריט מושך לב הגורם לנו לאתנחתא — כך שרק בצעד הבא נחשף הנוף לפנינו — נרגיש כי הגענו
הביתה .זו דרך ליהנות משני העולמות ,מהפנים ומהחוץ.
מבואת כניסה היא כמו צומת דרכים .בצומת אנחנו נעצרים לזמן קצר לפני שאנו בוחרים לאן לפנות.
עצירה זו היא האתנחתא המאפשרת לנו לבחור בכל רגע מחדש לשנות כיוון או להמשיך הלאה .כשיש
מגוון אפשרויות הבחירה בידינו ,אולם כשאנו רק לפני נתיב אחד הבחירה היא אם להמשיך בו או לחזור על
עקבותינו ,אלא שכאשר מדובר בבית שלנו התחושה היא שאנו מנותבים לדרך אחת ושאין לנו בררה.
הכניסה לבית נקראת גם " ,The Mouth of the Qiפה הצ'י" ,משל לאופן שבו אנו נכנסים למצבים
ולדרך שבה חיינו מתנהלים .עד כמה אנו עוצרים בחיים? בודקים? בוחנים? — ומתוך זה בוחרים? ועד
כמה אנחנו מנותבים? מתפקדים־על־אוטומט? ממשיכים הלאה בלי לשים לב מה נקרה בדרכנו? כמו
זרימת המים דרך המסדרון וזרימת המכוניות באוטוסטראדה.
חוק הטבע שעל פיו הצ'י זורם בין שני קצוות חל על הבית כמכלול אחד ועל כל חדר וחדר בנפרד,
ומתוכו נגזרת אמנות מיקום הריהוט.

בחינת זרימת הצ'י בבית מתחילה בהסתכלות על הבית כמכלול של החוץ והפנים .צ'י מגיע משמונה
כיוונים ,שהם שמונת הכיוונים הגיאוגרפיים ,אך לא מכל כיוון יש לו גישה וכניסה לבית .צורת הנוף
באותו כיוון ,האם זה מישור או הר? תכנון הבינוי ,האם יש שם בית נוסף או מרחב? כיווני השמש ,מיקום
החלונות ,הדלתות והקירות ,כל אלה יקבעו אם הצ'י ייכנס הביתה או ייחסם ויישאר מחוץ לו.

פנג שוואי

התרשים שלפניכם הוא של דירה שבדקתי לפני כמה
שנים .הבחינה מתחילה בהבנת זרימת הצ'י במרחב.
כדי להבין את הזרימה אני משתמשת במונחים
"מים" ו"רוח" כסימבול לזרימת הצ'י3 .
ה"מים" הפורצים מהדלת נאגרים במרחב הקיים
בכניסה .מרחב זה משול לברכה האוגרת את המים
ועל כן אוגרת את הצ'י ומרגיעה את זרימתו .ל"ברכה"
זו זורם צ'י בצורת רוח גם מהחלון הגדול שבסלון
ומחלון המטבח .מתוך "ברכה" זו יוצא "ערוץ" לתוך
המסדרון .מכיוון שהמסדרון אינו ארוך במיוחד,
וה"מים" הזורמים בו הם אלה שנאגרו ב"ברכה",
הזרימה בו אינה אגרסיבית ונינוחה יחסית" .ערוץ"
זה מכוון היישר למקלחת ,ותוך כדי זרימתו הוא
מתפצל ל"ערוצונים" נוספים הזורמים לתוך החדרים.
לחדרים נכנס צ'י גם דרך החלונות הפנימיים.
כמות הצ'י הזורמת בבית זה מושפעת מכמות
הצ'י הנכנסת דרך דלת הכניסה ומהחלון הגדול
במרפסת.
אם לפני דלת הכניסה חשוך (כמו בכניסה לדירה
בבניין) ,אין הרבה פעילות והתריסים מוגפים רוב
שעות היום ,או אם כיוון המרפסת צפוני — אזי כמות
הצ'י נמוכה ,הצ'י ב"ברכה" שבמרחב הכניסה רדוד,
ועל כן הערוץ היוצא מן הברכה לכיוון המקלחת
רדוד וזורם באטיות רבה .הצ'י המגיע לחדרים יהיה
תלוי בעיקר בחלונות חדרי השינה ,וכמעט שאינו
תוכנית לפני
מושפע מהצ'י הנכנס דרך הדלת והמרפסת.
כמו כן דלת המקלחת פונה למסדרון .המים הזורמים
במסדרון זורמים מול שני פתחים .פתחים מייצגים יאנג ,כך שהמים זורמים בין קצה יאנג אחד לקצה
יאנג נוסף ועל כן ממשיכים בזרימתם עד שיפגשו קצה מנוגד (קצה יין) .במקרה זה הצ'י ייאגר
במקלחת .צ'י שנאגר במקלחת אינו מנוצל כראוי ונשטף החוצה .מכיוון שהשהות במקלחת קצרה
יחסית לשהות בחדרים האחרים ,האנשים בבית אינם נהנים ממנו או אינם נטענים ממנו.

שם פרק
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יסוד האש
האש מייצגת את השיא — שיא החום ,שיא היום ,שיא היאנג ,השיאים בחיים ,בעבודה; היא מייצגת
את הקיץ ,את הצהריים ,את הבגרות ואת השמש.
יסוד האש יש בו התלהבות ,מוחצנות ,שמחה ואהבה — אנרגיה מתפשטת כמו החום ,כמו האש,
אנרגיה של להט ,של תשוקה ,מרתקת ומושכת.
איבריו של יסוד האש הם הלב ,מעטפת הלב ,תלת מחמם (איבר אנרגתי ,לא פיזיולוגי ,שתפקידו
לאזן בין שלושת האזורים האנרגטיים בגוף) והמעי הגס .כשהלב מתפקד בצורה בריאה ומאוזנת ,יש
כיווץ ושחרור בקצב אחיד המזרימים את נוזל החיים לתוך כל איברי הגוף ,יש חיות וחיוניות .מעטפת
הלב שומרת על הלב ומסננת את הנכנס לתוכו ,המעי הדק מצרף סינון נוסף לכיס המרה וההחלטות
המתקבלות מכאן והלאה הן החלטות המתקבלות מהלב ,החלטות הקשורות למהות החיים ולנתיב
שבו ננהל את המשך חיינו לקראת ייעודנו הגבוה .החום המתפשט בגוף מווסת נכון על ידי התלת
מחמם ,והתחושה היא של חום אנושי ,אהבה ,לב פתוח ושמחה.
אש הלב היא הגחלת השומרת על החיים .כשהלב נפגע האש דועכת או נכבית ,החיים דועכים עד
למוות ,בדיוק כמו שכדור הארץ והאנושות תלויים בחום השמש.
בחוסר איזון ,בחוסר תפקוד ראוי של הלב ,כשקצב הפעימות מהיר מדי ,אזי יש עודף חום בגוף,
ההתנהגות יכולה להגיע לאלימות ,להיפראקטיביות ,להפגנת רגשות מוחצנת ,ממש כאש המתפשטת
וקשה לשליטה ובקרה.
כשקצב הפעימות אטי מדי אזי קרירות פיזית ורגשית מתפשטת ואנו מאבדים את טעם החיים .זהו
גם מצב שאינו מאוזן ,מצב של חוסר חום בגוף.
האש בגוף ובבית מכניסה חיות ,אהבה ושמחה ,היא מימוש היצירה ,הסיפוק ,היא האור המוקרן מהלב
והאור החודר מהחלונות ,היא החום המפשיר את הקור ,ההופך אותנו לאנשים חברותיים וחמים,
פתוחים לקבלה ולנתינה ללא תנאים.
בחוסר איזון האש מתפשטת ומשתלטת והופכת לאלימה וקשה לבקרה ,התגובות מוחצנות ,הבית
הופך למקום לוהט שאי אפשר לשהות בו אפילו זמן קצר ,אין רגע דל ,התנועה אגרסיבית והחום
קשה מנשוא .בקיצוניות השנייה ,התחושה בבית קרה ואפתית ,אין הבעת רגשות ואין חיי חברה.

יסוד האדמה

אחרי שיא החום מתהפך הכיוון ,האנרגיה יורדת ליצירת איזון ויציבות .זוהי האדמה — מאזנת ,מקרקעת,
סופגת ומכילה .היא "אימא אדמה" ,המאפשרת ,ללא תנאים ,לכל זן ומין לצמוח ולנבוט מתוכה,
המאפשרת את כל תצורות הנוף כחלק מאישיותה — ההר ,המדבר ,החול ואף קרקעית הים.
היא משמשת קרקע לרגלינו ,בסיס לבתינו ,פורסת את כל הצבעים והגוונים כנוף לעינינו וכצבע
לעולמנו .בסבלנות מעבירה את הטבע מתקופה לתקופה ,ממצב למצב ומעונה לעונה ,מבקשת
המתנה ,סבלנות וסובלנות.
העונה היא עונת האסיף ,שמייצגת את המעבר .כדי לעבור מאנרגיה אחת לאחרת ,ממצב אחד
למשנהו ,מאדמה שהרגע נקצרה לזריעה מחודשת ,יש צורך בתקופת מעבר ,תקופת צינון — זוהי
אנרגיית האדמה המייצבת ,המאזנת ,הנותנת את מרחב הנשימה לפני הדבר הבא.
בחוסר איזון היא כבדה ,מלאת תנאים ,רחמים עצמיים ודאגה ,או אז הופכת אימא אדמה ל"אימא
הפולנייה" ,הקיטור והקורבנּות הם נחלתה ,רכושנות ,מקובעות ,שמרנות ועודף בשגרה.
איבריה הם מערכת העיכול :הקיבה והטחול האחראים לייצור הצ'י ולעיכולו .העיכול הפיזי והרגשי,
עיכול המזון ועיכול החוויות .כשם שיסוד האדמה מסמל יציבות ,כך גם הטחול והקיבה ,הם אוהבים
ביתיות ,ארוחות חמות ומסודרות ,קרקוע וזמן — זמן לעיכול.
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חמשת היסודות

בחיינו האדמה היא הממד המאזן ,הממד המקבל אותנו כפי שאנחנו ,היסוד המאפשר ,המכיל.
זה הבית עצמו ,הוא מכיל ומקבל ,נותן מחסה ,מאפשר את השייכות ,הביתיות והמשפחתיות.
קירותיו סופגים ללא אומר מילים .הוא משתנה לפי טעמינו ,לפי צו האופנה או לפי צו הרוח,
ובשקט ובפשטות מאפשר לנו לעשות או לשנות על פי ראות עינינו ועל פי תחושותינו .בבית
אפשר לשמוח ,אך גם ליפול ולהתפרק; ועוד — להתמסר ולדעת שיש על מי לסמוך .מקום לחזור
אליו ,לשהות בו ,להתאזן ולהיטען בין היום שלפני ליום שאחרי .ומכיוון שהאדמה מייצגת גם
את המעברים ,יש חשיבות למבואה החיצונית או הפנימית של הבית ,מכיוון שהן מאפשרות את
האתנחתא ולו לשנייה אחת ...את המעבר מהעולם החיצוני ,מן העבודה והריצות ,לעולם האישי
ולמרחב הפנימי — הבית.
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כחול
כחול של יום בהיר ,כחול של יום סגריר ,יש בו בכחול
משהו המסמל את הפשטות ,צבע הפועלים ,צבע
הג'ינס ,ועם זאת הוא גם צבע המדים ,הרשמיות
והמלכות .הוא הצבע של כולם ,שמתאים לכל
צורות החיים.
הוא משרה את השלווה והרוגע המגיעים מתוך
המעמקים ,מידיעה פנימית ורעננות מתוך
קרירות.
בזכות תחושת המרחבים שהוא משרה ,הוא טוב
לחללים קטנים ,בעיקר בגווניו הבהירים .טוב
במקלחות להכנסת הרעננות ,בחדרי ילדים ,בחדרים
המיועדים למדיטציה ,בספריות ובחדרי לימוד.
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חום
צבע מקרקע ומכניס יציבות בעודף גווניו הכהים
יכול להכניס גם כבדות ותחושה של עייפות ,אך
במינון נכון יביא למידת אחריות ,כך שדברים
שאמורים להתבצע יתבצעו .טוב לאיזון עם הירוק
המעורר את ההשראה פנימה — החום תומך
בהשראה להגיע לכדי הגשמה.
צבעה של אמא אדמה על כל חוכמתה ,התומכת
ומכלכלת את העולם.
הגוונים החומים טובים לריצוף ,שהרי הם צבע
הקרקע .הם טובים על קירות בעלי מרחבים גדולים
וגבוהים או כפיסות ריהוט.
גוני החול הצהובים ,הפסטליים ,טובים בחדרי
שינה ,בפינות אוכל — הם מכניסים בצורה רכה את
אנרגיית האדמה ,גם את האור והחום של השמש
הנעימה .את המחויבות במינון עם קלילות.
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אדום
מופיע בטבע בצבע הפרי או בצבעי הפריחה או
בשדה של כלניות בעונה מסוימת ובזמן מוקצב.
הוא אינו מופיע כצבע רקע באופן קבוע ,וכשהוא
מכסה את השמים בזמן השקיעה הוא מקבל את
גווניו הרכים ,הכתום והוורוד ,וגם אז הצבעוניות
מגיחה מבין העננים כשרקע השמים מרגיע את
עין המתבוננים.
מכיוון שהאדום בולט לעין מאוד נשתמש בו כנקודת
צבע לחפצים השונים .אם בכל זאת רוצים אותו
כצבע רקע ,אז אך ורק בחללים גדולים ובגווניו
העמוקים ,כמו הבורדו או הגוונים הרכים יותר.
אפשר להשתמש בו גם במקומות שבהם השהות
קצרה ויש תחלופה גבוהה של אנשים ,כמו במסעדות
שבהן קהל הסועדים זמני ומתחלף ,מסעדות למזון
מהיר או במסעדות לתיירים העוברים בדרכים .זאת
מכיוון שיש בצבע האדום כדי למשוך את תשומת
לבם ,לעורר את תאבונם ,אך לא לגרום להם לשהות
במקום מעבר לזמן הקצוב לארוחה מהירה.
אין להשתמש בו כצבע רקע עז במקומות עבודה
שבהם העובדים קבועים או במסעדות שבהן עצם
הארוחה הוא חלק מהבילוי ומההנאה — במקרים
אלה נשתמש בצבע בורדו או באדום של צבעי
האדמה .לא נרצה להשתמש באדום לאנשים
היפראקטיביים .לא בכדי הוא משמש לסימון
שבילים או דרכים או בתמרורי אזהרה — אדום
מניע ומפעיל אותנו מיד.
הוא מעורר בו בזמן כמה חושים — התיאבון,
התשוקה ,האדרנלין .הוא צבע הדם המעניק חיים
וריגושים .טוב להשתמש בו כנקודת צבע בחדר
השינה של ההורים.
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צהוב וזהב
צבע האור ,השמש המסנוורת ,שדה של חרציות
מרנין ,של חמניות המרימות ראשן עם הזריחה
ומרכינות ראש עם השקיעה .גוני האדמה השונים
שבו בזמן מספקים הן ביטחון ושורשיות והן מרחבי
נשימה והתרוממות רוח ,הן את אור השמש האביבית
הממלאת אותנו ברעננות והן את חום השמש
הקיצית המבשילה כל פרי .צבעי המלון והלימון
הבשל וסיום מחזור החיים של עלה לקראת
השלכת.
האור והמרחבים שהצהוב משרה מאפשרים לראות
את הדברים באור חיובי ,ועל כן זהו צבע הפותח
את המחשבה ומכניס אופטימיות.
דחיסות אדמת הלס הצהובה יכולה להצביע על
שמרנות ,מחויבות ואחריות .על איפוק ושליטה.
בגווניו הטבעיים והפסטליים טוב הצהוב כצבעי רקע
בחדרי שינה ,בפינות אוכל ובמרחבים קטנים וצרים
כמו מסדרונות .בגוונים אלה השפעתו מאירה יותר
מאשר מניעה .בגווניו העמוקים יותר הוא משרה
את חום השמש ,את כובד האדמה ואת עומקה,
ועל כן טוב יותר בפריטים קטנים.
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הזהב הוא שלב נעלה של הצהוב ,הוא צבע המלכות
והיוקרה ,צבע השפע ולהט השמש .הוא מכניס
ברק ויאנג לחדר השינה ,מעטר וממסגר תמונה
ומעניק לה נוכחות ורמה נעלה .כשמשתקף עליו
האור הוא עשוי להפוך למוקד עניין ,מכיוון שהוא
תופס את עינינו כמו קרן אור שמפציעה מבין
העננים או מבין צמרות העצים.
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סגול
הסגול הוא שילוב של חם וקר — של האדום והכחול.
הוא מניע לפעולה מתוך היכולת לבחון את מגוון
האפשרויות הקיימות בין שני הקצוות ואת המרחב
שבין הצבע החם והצבע הקר המרכיבים אותו .לא
בכדי הוא נחשב לצבע הרוחניות .יש בו הגשמה,
היכולת להתחבר למרחבים האינסופיים (הכחול),
לנקוט פעולה ולהגשים את הרעיון (האדום ,החלק
הפרקטי של האדמה) .יש בכך צורך באמונה ,כי
לא תמיד הדרך או התוצאה ברורות.
בטבע הסגול מופיע בגוונים שונים ,מפריחת
הכלניות הסגולות ,דרך גווניו השונים של המרווה
בפריחתו ועד למרחבי הלבנדר .בגוונים אלו לכחול
ולאדום נוסף הלבן ,המוסיף לסגול נופך טהור
וצחות ,בהירות מחשבה וצלילות הדעת.
טוב בחדרי שינה בגווניו הפסטליים ,בחדרי טיפולים
ובחדרים מדיטטיביים.
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לבן
הלבן מופיע כעננים על רקע השמים התכולים
ביום בהיר ,או כערבות שלג בעונת החורף באזורים
הקרים .הוא מופיע כנקודות פריחה זעירות בעונות
השונות וכאדוות הגלים הנעים .הוא צבע מקרר,
הוא צבע נטול צבע ,ניטרלי ,מעין "יושב על הגדר".
קשה לגדול לידו ולהביע רגשות ,אלא אם כן הוא
רקע המבליט גוון אחר.
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בחברה המערבית הוא נחשב לצבע הטוהר והניקיון,
אך הסינים אומרים "מקום שאין בו צבע אין בו
רגשות" ,מכאן ייתכן שטוב להשתמש בו במקומות
שבהם הרגשות קשים ,וזו אולי הסיבה שבגללה
משתמשים בו בבתי חולים בחברה המערבית.
במזרח הוא נחשב לצבע האבל ,ואילו במערב —
לצבע החג.
באגן הים התיכון הלבן משתלב היטב עם צבעי הים
והשמים ונותן תחושה של חופשה ומרחב.
בבית כדאי להשתמש בגווניו הטהורים רק ככתם
ובנגיעות קלות לצד הגוונים החיים ,או להשתמש
בו כדי להרגיע ו"לקרר" מרחבים "חמים" מאוד.
כצבע רקע מומלץ להשתמש בגווניו הרבים ,כגון
בגוני השמנת השונים.
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שחור ,אפור וכסף
שחור הוא צבע הלילה ,המעמקים ,המסתורין .הוא
בולע וקולט את כל הצבעים .בתרבות המערבית
הוא נתפס כצבע האבל ,המוות ,אך יש בו גם
את הפן האלגנטי ההולם בגדי ערב מהודרים.
בתרבות האסייתית הוא נתפס כצבע המעמקים,
צבע המינרלים של שורשי האורז ,ועל כן כצבע
המים המאפשר חיים ,שפע ובריאות ,אבל בחברה
המערבית ,המתבססת על החיטה שצומחת באדמה
יבשה ,השחור מייצג את חוסר האור ואת ריקבון
האדמה .השחור הוא הצד הפסיבי של האור.
למעשה חושך ושחור הם מצב של היעדר אור.
זהו עולמם של העיוורים .הגירויים החיצוניים
חשוכים מבחינתם ,אך ראייתם הפנימית מפותחת
פי כמה וכמה.
השחור משמש כגב בבימות מופעים .ככתמים
בתוך המרחבים הוא מעורר אינטואיציה ואת
המעמקים.
בהוספת לבן במינונים שונים מתקבל האפור,
שבכמה מהתרבויות מתקשר מיד עם "יום אפרורי",
בינוניות וסגריריות .צבע התעשייה ,העשן והאפר,
צבע הפסולת ,ועל כן מעורר יחס שלילי.
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בטבע הוא גון השמים והעננים בימים סתוויים
וחורפיים ,הוא צבע שאינו בולט ,צבע מתמזג .יום
אפור יכול להיתפס כיום רע ,אך זהו יום הגורם לנו
רצון להתכנס ,להתכרבל בתוך שמיכה עם כוס תה
מהבילה בצד .מאפשר חיבור ומיזוג עם עצמנו ,עם
משפחתנו ,עם מי שבסביבתנו .מוריד את הטונים,
מכניס שקט ומחדד רגשות .הוא צבע ׂשער השיבה
של זקן השבט ,של אדם מיושב שצבר ידע ,ניסיון
וחוכמת חיים ,ולפעמים של אדם שכבר עבר הרבה
בחייו ,גם עם גילו עוד צעיר.
טוב כצבע רקע לגוונים האחרים ,מכיוון שאינו
משתלט עליהם אלא מחדד אותם.
צבע הכסף הוא הרמה הגבוהה של האפור .הוא
משקף ומחזיר אור ,מכניס קרירות וברק ,מעורר
אמפתיה וסימפתיה.
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