מבט כללי :התכונות )תמות( הנוצרות בתוך הסדרות במפגש בין כול טור ושורה :רמת ההתפתחות בכול שלב אינדיבידואציה
אוויר ,אש

אש אדמה מים

Dioscoreales
Liliales

Zingiberales, Orchidales, Juncales

זוגיות ,קשר ,פגיעה ,הסתגרות ,לב .אני מול הקבוצה :זהות עצמית ודימוי בעולם ,מעמד,
מקום בעולם ,קהילה.
היררכיה :מעל ומתחת .מרכז ובחוץ .נסיכה ומלכה .עמידה על שלך מול העולם .רגישות
גדולה לעצמך,
אנוכיות ,נרקיסיסטיות) .הפרדה של אינטרס האינדיבידואל מול העולם(
ליהנות מהעולם ,להטמיע את העולם .בעיות עיכול.
שתלטנות .דת ,טוהר ,חטא ,פיתוי ,מין ומיניות ,איכות זכרית .שכלתנות ודיכוי רגש .פגיעות
ראש .פציעות .פגיעה במערכת הורמונלית נשית .בפוריות.

Graminales, Orchidales

פרדה מהמשפחה ,הזנה הורית ,נתינת יתר ,תמיכה וחוסר
תמיכה .נטישה ,הפרדה מוקדמת מהאם .הצמדות והפרדה.
להיות ישר וזקוף או כפוף ולא יציב .חיבור למשפחה ,לשורשים.
כפות רגליים .עודף מים וחוסר אדמה .מערכות :עיכול ,נוזלים,
כליות ,שתן ומין .עצבים :קיצוניות של חום וקור .צריבה ועקצוץ

ליליים )שושניים(
טור  :6אני והקבוצה

טור  :5אני והאחר
איכות זכרית ,יחסי אב ובן
פיצול ,חוקים וגבולות .דת ופנטיות
נוקשות והיררכיה .חמיצות
עבודה .מחויבות ,קשרי זוג ושותפות
פרקים וגפיים
)סיכוטי סיפיליטי(

בגרות ובשלות של איכות האם .שיוון זכר\נקבה.
יכולת נתינה ,תחושת הגנה והזנה.
אימהות ומשפחה מגנה ,נטישה ופרדה
יש ואין .אגירה וחסר .מערכת העיכול
)קרצינוזיני(

דו פסיגיים

)Polemoniales (Solanales

Gentianales

סיפוק יצרים ,להכניס את העולם או לדחותו .תחושת איום
מהעולם .הבדלה בין טוב לרע .החזקת נוזלים ,רגשות ,לב.
תוקפנות מול רגישות ביתר .יתר פעילות לעומת חולשה ,עצבנות,
היסטריה או אפאתיה

Rosales, Myrtales

מוות והתחלה ,ראשוניות ,טרום ,רגשיות ,קשר זוגי,
למצאו חן בעיני האב .אהבה ,לב .צער ,בידוד וסגירת
לב .התמוטטות ,פיצול זכרי ונקבי .הבדלה

Fabales

Dilleniales
Theales

שליטה ,החזקת יתר ,או כיווץ .הרפיה ועזיבה .בעיות שרירים עד
ניוון שרירים ) (MSשליטה בחוקים .following rules ,ניתוק כדי
לא לחוש.

נוקשות ,כפייתיות ,החזקה יתרה ,קיבעון ,שיתוק יכולת.
קושי בביטוי ודיבור .גפיים .עבודה והשגיות.
ביטויים דתיים

Malvales

חדירה ,חולשה בהצבת גבולות ומטרות בעולם .רקמות ריריות,
סיפיליטיות .הפרשות והתעבות רקמות גבול ולימפה .חום קור
ואלרגיות

גבולות ,עור וריריות ,כיבים וסרטן עור .דימומים
ושלשולים .אלרגיות ,פגישה צורבת ואלימה באחר.
טרום מיניות .דכדוך .חולשת עשיה ,אבדן תחושה.

Gentianales, Scrophulariales

Scrophulariales

Malpigiales, Violales, Euphorbiales

Sapindales, Rhamnales

העמדת מטרות ,כוח מול חולשה .אי התאמה לנורמות חברה,
לעבוד בעולם .חובה למשפחה .לקחת או לברוח מעול
המשפחה? תפיסה חברתית רחבה מתוך אחריות .ציות לחוקי
החברה.

פיצול .חוק ,מבנה ,התקשות ,כבדות ולחץ .לקיחת
שליטה ,הגבלה ודיכוי ,אב\בן זוג נוקשה .החייל .עשיה,
עבודה ואי יכולת .חוסר מנוחה .גפיים .דתיות ,אמונות
תפלות ,בין טוב לרע .פיצול.

גירוי יתר ועירור רגשי .שאיפה לעשות בעולם ,דמיון ,דימוי גוף
וזהות בקבוצה .מין ,דם ושתן .עייפות ,התייבשות וקור ,אינטימיות ומין.
אבדן נוזלים ומותשות

לקיחת שליטה ,השתלטות ,דיכוי מול יצרים ,נוקשות
וסירוב להשתנות ,לגדול .עצלות בעבודה .שאפתנות
בעבודה .יש רצון ליהנות – בקונפליקט עם כובד ,לחץ
ועייפות .שרירים ולב.

Plantaginales
Rubiales

)Lamiales (Labiales

להוכיח את עצמך בעולם ,זכרי :מאבק ,שאפתנות ,רוצה עוד ועוד
מהעולם .אין מספיק .פעילות ביתר .מין ופיתוי .קושי באינטימיות.
קור והסתרה ,OCD .ביקורת .איכות נקבית חסרה ,פגיעה
במערכת הרבייה.

Dispacales, Campanulales, Asteridales

דיכוי רגש ,מגע ,להתנתק ולהסתגר ,קושי באינטימיות .בעיות
פוריות .פגיעה גורמת להתכווצות והסתגרות .התכווצויות
במערכת הנשימה

Asteridales

אני מול קבוצה .אגרסיה ,תאונות .פציעה פגיעה וכאב .סכנה,
צפיפות ,אלרגיות .דחית מגע ,אגוצנטריות
קושי באינטימיות .בעיות פוריות
רגישות או חוסר רגישות לכאב .חוסר איזון בחום וקור.
התקשות .שלבי מעבר ,סוף והתחלה .ילדותיות

אש אוויר ,אש

נטישה וחוסר ביטחון עצמי ,אימהות ,היפרדות ,אי
עשייה ,שיתוק .התבגרות מוקדמת ,אישיות מרצה.
פחד מחיות וחרקים .מהחייתי .הזנה ,אכילת יתר
ועיכול .בעיות הורמונליות .אגן ובטן ,בעיות להיכנס
להריון .באימהות.

Rhamnales, Cornales

Santanales

קושי להיפרד ולהפריד בין אני לבין האחר .מאבקי כוח,
טשטוש גבול ,טפילות .יובש .רוע ,חולשה ,אפיסת כוחות
ואי רצון\יכולת לפעול .עייפות ותשישות .תירואיד.
דטוקסיפיקציה .סרטן ,אוטואימוניות

Celastrales, Apiales

חברה ועבודה .קושי ביחסים .כעסים ומריבות ,תחושת
בידוד והסתגרות ,בעבודה ,במיניות – ללא פרי .זקנה
וחולשה .מוות ,העבר .פגיעה בחשיבה .התנפחות ,קור,
התכווצות יובש ושיתוק

Apiales

זקנה וחולשה וסוף ,מוות ,יובש וקשיות .יובש בהנקה,
יובש ביחסים .לשמר ,התקשות והתכווצות .גידולים.
פחד ממות ,מזקנה .מליכלוך .כנגד – ילדותיות

אדמה אש

Primulales

חופש והגבלה ,בעיות אכילה ,אשמה .מין ,להיות
בקבוצה .בעיות במערכת הנשית .רגש ועצב –
פיצול בין רגש לחשיבה .אי מוכנות לקחת אחריות
ולהתבגר .חש מוגבל .בעיות תדמית .אקזמה ועור
.

היטמעות או היפרדות .דחף
ראשוני לפעול בעולם.
מלחמה באנרגיית האם
)הדרקון(.
דחיה אם-ילד .עור
בין למעלה ללמטה ,לב
)טוברקוליני(

דו פסיגיים
ציפורניים

דקלניים

אליסמטיים

טור  :2כאן או שם
גבולות

טור  :1הפרדות ראשונית
טרום אגו

לאחר הפרדות .לא פה ולא שם.
להיבלע או להגיח ,מאוחד\
נפרד ,גדול או קטן .אטרופיה.
גבולות ,הרדמות ונימול .לכסות
על החולשה
מין ,ראות ,עור וריריות )סיכוזה(

איכות נקבית ,מימית :תנועה ראשונית
של אנרגית יסוד יוצרת .בלבול ואבדן
כיוון .האגו חלש ,תלותי ,מושפע ואיננו
יכול לפעול .קושי להתמודד בעולם.
שיתוק
אלרגיות ומערכת המן
)מיאזמה פסורית(

שלבי בגרות בטור 

 הטורים:
אבולוציה של האדם
יצירת האגו ,האני.
אינדיבידואציה -
מסע מחוויה למודעות,
מאחדות לייחודיות

Caryophylliales

האם
המטריארכט:
אישית ,להילחם באם.
מרגיש נחדר ,דחיה,
להוציא קוצים .לעמוד על שלך
]לרכוש אוטונומיה[ ,לפגוש את
זהותך .מאבק להפרדות .ענק
מול זעיר.
דתיות ,גדלות
להציל את העולם בנוקשות,
רגש עז או התכנסות רגשית
בריחה או הימנעות.
לב .פעימה ,פולאריות .גודש

Polygonales

הממליים

מגנוליניים

אי רצון להיוולד ,להיות .גבולות,
קונפליקט לגבי שהות בעולם.
חוסר כוח וחולשה
גבולות בתחילת החיים .גבולות
באימהות ,רחם,
אגירת נוזלים ובצקות

ראשוניות ,היוליות ,טהור\טמא ,רוחני ,לא
לא מוברר.
מודע ,לא מובחן ומוכן,
מסוחרר ומבולבל .חולשה .בריחה מקיום

שורה  :1טרום -טרום חיים ,הוולדות :ראשוני ,לא מוכן .אי רצון להיוולד,
בעיות ברחם ,בהריון .בלידה ,לידה מוקדמת ,זירוז וכו.ת ֵ מות של מוות.
להיות בעולם או לא .קושי להתבונן פנימה .קשר לעולם האחר ,הלא
מודע ,אלמנטים מיתיים ,השמאן.

אני רוצה – אני מקבל .התמכרות ,סיפוק,
אוכל ,מין והנאה .צרכים ,חלק גוף תחתון,
עירור עצבי או שעמום.

שורה  :2תחילת החיים "השלב האורלי" :סיפוק יצרים וצרכים מידי,
ילדותיות ,חוסר ביטחון בקיום ,אי אמון ,התנסות בקביעות בסיסית .חיברות
לאם )או חסרונה( .בעיה בהכרה באחר עד בידוד אוטיסטי ,חשדנות ,אי אמון,
חוסר תקווה .תחושת אי הצלחה.

Urticales

הלא

קושי בלימודים .חילופי מצב
רוח :בין רצון לגדול לחשש.
רצון לפעול -אך חש מעוכב.
רצון לאמהות -אך אין מוכנות.
דחיה ואמהות ראשונית :איך
לתת? עור ופרקים

Ericales, Cucurbitales, Capparales

Hamamelidales

קטן מול העולם – כאן או שם,
מנסה למצוא את כוחי ,על גבול
הכוח .נצמד .נימול.
לא בגוף
רדום וחסר תחושה
נימול בגבולות העור
 -אופייני לכל הטור

Juglandales

מוגבלות בעשייה ,אי עשייה,
בעשייה .להסתדר
בלבול
בעולם .חלש מול חזק .כוח או
העדרו .כבד וטחול

Myricales

מחפש את כוחו .מרגיש שאין לו
מקום בעולם
חש מוגבל .לא עושה

Fagales

מים

Magnoliales, Nymphaeales

Illiales, Piperales

Laurales

אי יכולת להכיל ,אין גבולות ,היסטריה
דימום והפלות .עד מוות .חוסר ביטחון
קיומי ,חסר עמידות ,חוסר כוח והגנה.

Aristolochiales, Ranunculales

לא יציב ,מבולבל ,יוזמה ,אגו חלש ,נחדר.
חולשת תפקוד מין ראשוני .מערכת המין,
לכלוך ואשמה.

Ranunculales

שליטה ,נשלט ,מנסה לקחת שליטה ולכן
נוקשה.
אי שליטה באנרגיה המינית.
רגיש ורגיז,
התמכרות,
חרדה מנורמות ,ביטחון ,עולם אידאי.
נאיביות ,בלבול ,אבדן הדרך הידועה
מתעייף ונתקע בכול שלב מעבר

Papaverales

תומך ,לוקח אחריות  -ללא כוח
לאורך זמן .עשיה גורמת
להעמסה ומותשות או תחושת
כישלון ויאוש
נוקשות בעשייה ,בלבול בתפקיד.
למצוא ביטוי אישי

Capparales, Salicales

אדמה מים

No
Remedies

ילדות  :החד פסיגיים במיקום זה יושבים על כל שלבי הילדות:
מינקות עד נערות( :היחסים בבית ,יכולת העמדת מטרות,
משימות .היכולת לעמוד במשימות.
ילדותיות ,קטנות ,חוסר בשלות ,חוסר מוכנות .התשה

צד נקבי :האם ,מים ונוזלים ,חוסר גבול ,הכלה ,מושפעות ,הזנה ,מימיות

התנתקות מהמשפחה המזינה .בידוד .בוגר מוקדם
מידי .נותן ומריר .אוגר ,דחוי מהמשפחה :מחפש
הכרה -ולהיפרד .רוצה להיות מטופל ,קשה להיפרד.OCD .
נוקשות .פגיעה באברי הולדה זכריים .גידולים

חשש מהנשי ,סירוס ,אי פוריות .מנוצל ,סוף ,חסימה
דיכאון .אפאתיה ,מוות .זקנה בנתינה ,זקנה בהזנה,
זקנה הורמונלית .אחריות למשפחה וחסר באהבה.
הנתינה מתייבשת .נהיה נוקשה ומסתייד .אי
פוריות .עיכול ,כיחשון ,גזים וניתוחי בטן

בוגר צעיר )מגיל ההתבגרות ועד לבגרות( :לצאת לעולם ,לקחת
אחריות ,להיות בפני עצמך .מעברים ,התקדמות וקרירה ,החיים
נושאי פרי .זהות מינית ,זהות עצמית ,השתלבות בחברה ,גורל
ויעוד.

טרום חיים

Saraceniales, Ebenales

חוסר ביטחון קיומי ,תחושת רדיפה ,בידוד ,חוסר
עוצמה ,חשש מעבודה ,שיתוק .היבדלות או הפרדה
מהאחר? עצב .טשטוש מול גודש ,התפזרות ודברנות

Gentianales

Empty column,
no plants here

רצון למות ,פחד מהאימהות .אי מוכנות ,לידה
מוקדמת .מערכות עצבים ועיכול לא בשלות
חוסר ביטחון קיומי .בגידה ,אלימות ,תוקפנות,
חשדנות .מוסרנות ,פגיעה בהזנה בסיסית .מערכת
העיכול נפגעת .פגיעה בקליטת המזון.

Malpigiales, Geraniales

Arecales

חוסר בשלות של מערכת המין.
מים ,עור וריריות
טשטוש ובלבול.
להיות כאן או שם

חד פסיגיים חד פסיגיים
טור  :3הגיבור -
טור  :4בשלות ,הזנה
מאבק להפרדות
אם\ילד

צד ז כרי :האב ,גבול ,היררכיה ,דיכוי ודת ,שליטה וביקורת .יובש נוקשות

עולם עוין ,מלחמה ,סכנה ,לברוח או להגן ,פחדים ,אינסטינקטים
וחיות ,הצל .חושך .טוב או רע.
עוויתות והתכווצויות

קטן מול גדול ,לקחת אחריות,
מעבר ,גילאי מעבר .טשטוש.
מים ,עור וריריות
מערכת המין והעיכול
מיניות לא מאוזנת

חשיבות המשפחה .להיות למען המשפחה מול להיות ייחודי .לחיות בסימביוזה או להיות
מיוחד .אינטימיות ,טוהר ,חוסר ניקיון ,מין ופיתוי .פריון ,חום ,גודש ,אש ,בערה ,יצירה
ויצירתיות ויופי ,מערכת עצבים .אי בשלות :ביחסים בוגרים ,ביצירה ,בהורות .נטישה,
היפרדות מהאם ,מתמיכה וממצב אחדותי

קומליים )דגניים וסחלבים(

אגו חזק ואינדיבידואלי
אנוכיות
שכלתנות ודיכוי הרגש
חולשת האיכות הנקבית ובעיות פוריות
לשרוד
יחסים עם העולם :הנאה ,מיניות ,מיקום ומעמד.
או למות .להתנגד לעולם :חדירה ,מלחמה מכות ופציעות.
אלרגיות.
)סיפילטי(

מים
Arales

בגרות וזקנה :התקשות ,סוף ,מוות ,לכלוך

אוויר מים

חולשה בהתמודדות עם העולם ,בריחה
מול ניסיון להחזיק.
קושי להתמודד עם אחריות הבוגר
אגו ילדותי וחלש לא יכול להכיל את
חוכמת הזקן .לא יכול להתמודד עם
העולם כבוגר .חשש מעימות,
התמודדות לא הולמת למצב.
הזקן :רואה את הסוף – את
האידאל ,אך לא יכול לחבר לאדמה .מבין
 אך איננו יכול לעשות כלום בעניין .חסראונים .בריחה.

שלבי בגרות בטור 

שורה  :3ינקות " -השלב אנאלי" :שליטה ,אוטונומיה ,רכישת כוח
ראשונית ,הפרדה מהאם לכיוון האב ,גבולות] ,בעיות עור[ .השגת שליטה.
החזקה ,בעיה בכוח הרצון ,בושה ,תחושת כישלון ,ביקורתיות .הרצון להיות
עצמך לעומת תלות וספק עצמי
שורה  :4ילדות מוקדמת:
משחק ,סקרנות ,זיהוי ,חקירה ופרוק .אי יוזמה ,שיתוק .אי יכולת להעמיד
מטרות או לקיחת תפקידים .בעיה בעשיה .קושי בהצבת גבול .מין ,חדירה,
נחדרות.sexual abuse ,
שורה  :5גיל בית הספר" -גיל החביון" :תחושת יכולת ,הכנה לחיים ,זמן
ה"אב" ,למידת חוקים ונורמות ,התחלת התפתחות קוגניטיבית ולמידה
החברתית .לצאת לעבודה .נוקשות .rigid ,אי נכונות ללמוד ,תחושת חוסר
התאמה ,נחיתות <אי זיהוי משימות ,חוסר תכלית .תכלית ועבודה.
שורה  :6גיל ההתבגרות :שלב גיבוש זהות ,בלבול זהות ,דימוי עצמי
חיצוני .דימוי גוף ,חופש ,חיפוש ,מרד ,חש מעוכב ..התרגשות יתר ,דמיונות
ותכניות ,תלות בקבוצה ,שותפות ותהליכי השתתפות ,יצירת מטרה .חיפוש
דמויות משמעותיות .בין ילדות לבגרות :חשש להתבגר ,מאחריות .לא פה ולא
שם 2 :כוחות פועלים עליו ומכאן אפטיה ואי עשייה ,עצלות ובעיית זהות
שורה  :7בגרות מוקדמת ,הבוגר צעיר :כניסה לעולם ,עשייה ,מיניות,
ביסוס עצמאות וניתוק תלות .לעמוד ברשות עצמך ,בידוד פיתוח יכולת
לידידות ואכפתיות לאחר .קושי באינטימיות ,בעיה ביכולת אהבה
וזוגיות .רצון ליהנות ולהשיג ולהתקדם בעולם
שורה  :8בגרות ,יצירה ופוריות :יכולת דאגה לאחר ואכפתיות .יכולת
נתינה ,התמסרות לאידאל ,סיום תפקיד הורי ,יציאה מקשר משפחה ופניה
פנימה .מציאת הביטוי האישי] :אנימה\אנימוס[ .הגעה לכוחות .תנועה
צריכה לבא מפנים ,ממודעות ולא מכוחות חיים < בעיות :קפיאה
ואנוכיות .התקשויות וגידולים מרמזים על עצירה ואי תנועה פנימית.
שורה  :9זקנה ,תבונה ,שלמות והתפתחות רוחנית :בגרות מאוחרת ,פרישה
והכנה למוות-להתאחדות מחדש .אי יכולת לאיסוף והערכת חוויות
החיים -מביא למרירות ,עוינות ,אי נחת ,תחושה שהחיים בוזבזו.
ייאוש .תלות ופחד מהמוות ,רצון לשמר וילדות שניה

אוויר

טבלת הצמחים :מיכל יקיר

