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Brief 2 De fasen en haar orgaansystemen 

In Brief 1 heb ik een korte uitleg gegeven over de vijf 

fasen en hun relatie tot de seizoenen. 

Onderstaand heb ik nog snel even weer de fasen 

weergegeven. 

 Hout Lente 

 Vuur  Zomer 

 Aarde  Na zomer 

 Metaal Herfst 

 Water  Winter 

Tabel 1 de fasen in relatie tot de seizoenen. 

 

 

In het verleden zijn aan deze fasen de diverse orgaansystemen gekoppeld die een functie hebben die 

specifiek bij het seizoen passen. Het gaat hierbij zowel om Yinne- als Yange orgaansystemen. 

HOUT 

De HOUT  fase bevat het orgaansysteem van de LEVER en de GALBLAAS. Hierbij is de LEVER het Yin 

element en de GALBLAAS  als een hol orgaan het Yang element. 

Deze fase staat dus voor groei. 

VUUR 

De fase VUUR bestaat uit het HART en de DUNNE DARM. Waarbij het HART het Yinne aspect 

vertegenwoordigd en de DUNNE DARM het Yange. 

Deze fase staat dus voor het hoogte punt van de groei. 

AARDE 

De MAAG en de MILT staan voor het energiesysteem van de AARDE.  De MILT is hierbij Yin en de 

MAAG dus Yang. 

AARDE is de fase van de nazomer en volgens oude modellen staat zij in het midden van de WU XING 

cirkel. 

METAAL 

De METAAL fase bestaat uit het Yinne systeem van de LONG en het Yange systeem van de DIKKE 

DARM. 

Deze fase staat voor de afnamen van de energie die terugkeert naar het WATER element en daar tot 

rust komt. 
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WATER 

Als laatste fase in de cyclus kennen we het WATER element welke uit de NIER als Yinne element en 

de BLAAS als Yange element bestaat. 

Dit is het einde van de cyclus waarin het Yinne aspect maximaal is. 
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