
Element . Dřevo . Oheň . Země . Kov . Voda .

barva zelená (zelenomodrá) červená žlutá, hn ědá bílá, šedá, ( černá) tmav ě modrá

světová strana východ jih st řed západ sever

roční doba jaro léto pozdní léto podzim zima

energie sezóny větrno, vanutí horko vlhko sucho chladno
denní doba ráno poledne odpoledne ve čer noc
Přirozenost teplá horká zapa řování se čistá studená

Tělesná forma podlouhlá zaost řená oblá hranatá plochá

vegetační fáze klíčení, po čátek růstu r ůst, zrání dozrávání sklize ň skladování a setí

vývojová etapa zrození, d ětství r ůst, dospívání transformace a stabilita stárnutí stá ří, smrt, ale i po četí
orgán dutý 
(Fu) Jang žlučník

tenké st řevo, 
trojitý oh řívač

žaludek tlusté st řevo mo čový m ěchý ř

orgán plný (Cang) 
Jin játra

srdce
obal (ochránce) srdce 

slinivka, slezina plíce ledviny

smyslové orgány oči jazyk, hmatová t ělíska jazyk, hltan nos uši

smysl zrak hmat chu ť čich sluch

chuť kyselá ho řká sladká pikantní slaná

pocitový projev křik smích zp ěv pláč sten

city, emoce, postoj
hněv, (zlost, agrese, 

vztek), prosazení
radost, (surovost, krutost, 
usp ěchanost), otev řenost

starost, (hloubání, obava), 
pravdivost

smutek, (melancholie, 
beznad ěj, deprese), 

důvěřivost

strach, (nesvoboda, 
omezování okolnostmi), 

skromnost

vyvážený Element
optimismus, pilnost, obratnost, 

radostnost, p řizpůsobivost, 
spontánnost, kreativita

aktivita, nadšení, odvaha, 
smělost, rozhodnost, intuice, 

zvědavost

odpov ědnost, vytrvalost, 
přesnost, dochvilnost, st řízlivost

tvo řivost, šikovnost, silná v ůle, 
nápaditost, podnikavost

skromnost, odpušt ění, soucit, 
jemnost, trp ělivost

nevyvážený 
Element

chlubivost, klevet ění, 
lehkomyslnost, 

sebepodce ňování, marnotratnost

mstivost, nenávist, žárlivost, 
vzteklost, vzdorovitost

lenost, nesv ědomitost, 
nepravidelnost, urážlivost, 

těžkopádnost

pasivita, rezignace, 
nešikovnost, tupost, negativita

bázlivost, bezcitnost, 
lhostejnost, nedbalost, 

nesm ělost

Jeho funkcí je… 
Souvisí s tím…

co je k řehké, slabé, práv ě se 
rodící, proniká do svého okolí, 

rozši řuje se

ohřívat a vysušovat, stoupá 
vzhůru

rozhoj ňovat a zmnožovat
svírat, stahovat se dovnit ř, 

zpevňuje
zvlažovat

tkáně a tělní 
tekutiny

vazivo, šlachy, svaly, 
nervy

cévy, nervy, krev, lymfa, 
hormony

podkoží, tuk, svaly, lymfa k ůže, nervy, mozek, 
kostní d řeň, morek

kosti, nechty

odpadní produkty, 
látkové výměny

žluč pot, sliz, trávící enzymy nosní hlen, sliny, ušní ma z vlasy, vousy, ochlupení, 
stolice, kožní maz, slzy, 

sperma

pot, mo č

klouby
kyčle, kolena zevnit ř i 

zevně
rameno, loket čelistní kloub, koleno 

zevnit ř a v předu
zápěstí, loket, rameno kolena vzadu, zevní i 

vnit řní kotníky
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