
Název
Yin 

Yang

Obsáhly 

Prvek vrámci S.S.

Třešeň Yang Dřevo

Jihozápad
rozrušení stagnace země

Švestka Yang Dřevo

Jihozápad
rozhýbání stagnace

Jeřab Ptáčí Yang Dřevo

Východ
doplnění prvku světovému směru

Jeřab Oskeruše Yin Kov

Západ
doplnění prvku světovému směru, podpora pozitívnich hvězd

Ořešák Vlašský Yin Zem
Jihozápad 

Severovýchod

Člověk šetří své rezervy.

Jabloň

Jih 
Podpora schopnosti se prosadit

Hrušeň

Severovýchod
Posiluje duchovní vítalitu

Jedle

Jihovýchod
doplnění prvku světovému směru, ochrana před vlivem cesty

Smrk

Jihovýchod
doplnění prvku světovému směru, ochrana před vlivem cesty, Smrk podporuje nezávyslost

Mišpule Severovýcho 

Jihozápad

Chrání rozhodnutí před rušivými emocemi.

Muchovník Yin Země/Kov

Severozápad
doplnění prvku světovému směru, oslabení negatívních hvězd, přináší tvůrčí nápady do 

rozběhlých projektů

Bez Yin Voda/Dřevo

Jihovýchod
Posílení světového směru, podpora pozitívnich hvězd, Bez umožňuje sdělit věci, které si 

netroufáme říct.

Borovice Yang Oheň

Jih Severovýchod
Posílení světového směru, podpora pozitívnich hvězd, oddělení od parkoviště

Hloh Yang Kov/Oheň
Západ   Jihozápad         

Jih

Chrání srdce a vnitřní orgány před negativními emocemi, které mohou přijít zvenčí.

Bříza Yang Dřevo

Jihovýchodv
Podpora financií

Modřín Yang Dřevo Jihovýchod 

Východ

Podporuje schopnost rozhodnout se v rámci zodpovědného jednání.

Jasan Yin- Yang Oheň

Jih
Podpora S.S., člověk spojuje vlastní moc a sílu s flexibilitou a schopností přizpůsobit se. 

Stromy

Píseň o Yinu a Yangu 

rostlín.

Rostliny, které 

pěstujeme mluví řečí 

Yinu a Yangu.

Množství světla, které 

čerpají není stejné.

Rostliny žijíce Yinom 

můžeme posadit na 

tmavé místa,

rostliny žijíce Yangom 

si vyžadují polohu pri 

okně.



Název
Yin 

Yang

Obsáhly 

Prvek S.S.

černý bez Yin Voda/Dřevo Jih        

Jihovýchod

rakytníky Yang Oheň Jih, Jihozápad 

Severovýchod

Podporuje tělesnou vitalitu a kondici

hlohyně Yang Oheň Jih                

Jihozápad

Podporuje emocionální odolnost.

líska Voda Jihovýchod    

Východ 

Jihozápad

Napomáha k blahobytu

dřín YAng Oheň

Jih, Jihozápad 
Pomáha nenásilně přednést své záměry a argumenty

dřišťály Yang Oheň
Severovýchod 

Jih, Jihozápad

Podporuje schopnost jasně se vyjadřít

ostružiny Yang Oheň/Země
Severovýchod 

Jih, Jihozápad

Podporuje emocionální schopnost umět se rodělit

maliny Yang Oheň/Země
Severovýchod 

Jih, Jihozápad

Podporuje emocionální schopnost umět se rodělit

sadová růže Yin/Yang Oheň/Země
Jihovýchod 

Jihozápad, Jih

rybízy Yin Země

Jihozápad

angrešty Yin země

Jihozápad

ořechoplodec Yang Kov

Severozápad
Dodáva jistou převahu díky dobrému odhadu ostatních

kdoulovec lahvicovitý Yang Oheň

Jihozápad, Jih

vinná réva

kdekoliv
Ani delší napětí, námaha nebo vypětí člověku neublíží. 

keřovitá višeň Yang Dřevo

Jihozápad

kustovnice čínská

kdekoliv
Umožňuje rozlišovat mezi tím, co je dúležité a co ne

mahónie Yin Země

Jihozápad
Podporuje racionální vysvětlení emocionálních otřesů.

Píseň o pěti prvcích 

rostlin.

Rostliny se rozhodli 

hovořit o pěti prvcích

a rozdělit se na světové 

strany.

Ty, které hovořili o 

dřevě a měli příznivý 

účinek na Játru, odešly 

na Východ.

Ty které hovořili o ohni 

odešli na Jih a 

posilovaly srdce.

Ty které hovořili o zemi 

vyživují žaludek a 

odešly do Středu.

Bylé květy jsou od 

přírody na Západě a 

hovoří o kovu.

Ty které hovoří o kovu 

dokáží léčit plíce,

plíce kuřáků dokážu 

obnovit.

Ty které hovoří o vodě 

kvetou na Severu.

Modré květy a černé 

listy dokážou vyléčit 

ledviny.

Tak jako hodnosti 

nejdou v přísném 

pořadí,

tak i rostliny 

nerozkvitnou na místě, 

které není pro ně 

určené.






