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Τόνωση της Ενέργειας 
του Φθινοπώρου & Διατροφή 

  
της Ilaira Bouratinos 

Κατά την άποψη της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής, το 
Φθινόπωρο σχετίζεται µε το στοιχείο του Μετάλλου jīn ⾦, 
όπου η φύση έχει στεγνώσει, τα φυτά αρχίζουν να ξεραίνονται 
και τα φύλλα πέφτουν. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη 
δηµοσίευση σχετικά µε την ενέργεια του Φθινοπώρου, η εποχή αυτή 
κατατάσσεται στο  Shǎoyīn 少陰 (µικρό yin), δηλαδή στη φάση όπου 
η yang ενέργεια µειώνεται και η yin ενέργεια αυξάνεται. 

Παραδοσιακά λοιπόν, το Μέταλλο σχετίζεται µε τους 
Πνεύµονες  οι οποίοι θεωρούνται ότι  «στεγάζουν» το Pò 魄, τη 
«Λευκή Ψυχή» (κοινώς ονοµάζεται «Σωµατική Ψυχή»). Το Pò 
λοιπόν είναι υπεύθυνο για τις αισθήσεις του σώµατος και την αφή 
ενώ σχετίζεται άµεσα µε τις ενστικτώδεις µας τάσεις. Επίσης, το Pò 
είναι υπεύθυνο για την εγρήγορση και τη ζωτικότητα του 
οργανισµού.   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Οι πνεύµονες, όπως γνωρίζουµε όλοι, είναι υπεύθυνοι για την 
αναπνοή και κατά συνέπεια την λήψη οξυγόνου που µας δίνει 
ζωντάνια, δύναµη και ενέργεια. Κατά την Κινέζικη ιατρική 
άποψη, οι πνεύµονες επίσης ελέγχουν την άµυνα του 
οργανισµού ενάντια σε εξωγενείς παθογόνους παράγοντες υπό τη 
µορφή λοιµώξεων και αλλεργιών. Παραπέρα, επειδή οι 
πνεύµονες σχετίζονται µε τη µελαγχολία και τη θλίψη, συχνά 
τα συναισθήµατα αυτά βγαίνουν εντονότερα κατά τη διάρκεια του 
Φθινοπώρου. Αυτό είναι επειδή η ζωτικότητα και η ενέργεια 
«φθίνει» καθώς στρέφεται η φύση προς το Χειµώνα. Αυτό είναι 
φυσικό αποτέλεσµα των κυκλικών εναλλαγών της φύσης.  

Έτσι, κατά την εποχή του Φθινοπώρου, οι πνέυµονες συχνά 
αδυναµούν οδηγώντας σε αναπνευστικά προβλήµατα, 
κρυολογήµατα και γενικά 
παθήσεις του αναπνευστικού 
συστήµατος. Επίσης, το 
στοιχείο του Μετάλλου, ως 
«µικρό yin» σχετίζεται µε την 
ισορροπία ανάµεσα στη 
δραστηριότητα και την 
ανάπαυση. Για το λόγο αυτό είναι 
εξαιρετικά σηµαντικό να 
υποστηρίζεται η υγεία των 
πνευµόνων µέσω ξεκούρασης και 
κατάλληλης διατροφής (δείτε 
παρακάτω). Συγκεκριµένα, 
προτείνεται να κοιµώµαστε 
νωρίς και να ξυπνάµε νωρίς!  

Παραπέρα, επειδή το yang 
όργανο του Μετάλλου είναι 
το παχύ έντερο, η διατροφή και 
ο τρόπος ζωής µας θα πρέπει να 
υποστηρίζει τη σωστή αφόδευση 
– δηλαδή την ιδιότητα µας να 
«αφήνουµε τα άχρηστα» και 
να «απεγλωβιζόµαστε από το 
παρελθον», πράγµα που έχει και 
αντίκτυπο και στην ψυχολογική 
µας υπόσταση. 
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Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ 

Τροφές που υποστηρίζουν  
το στοιχείο του Μετάλλου 

Με βάση τα παραπάνω, το 
φθινόπωρο θα πρέπει να δοθεί 
έµφαση σε τροφές που 
αυξάνουν την υγρασία του 
σώµατος, όπως οι ξινές αλλά 
και οι γλυκές τροφές ενώ θα 
πρέπει να αποφεύγονται 

εκείνες µε πολύ κρύα 
ποιότητα, δηλαδή οι τροφές 
που είναι πολύ yin. Επίσης, θα 
πρέπει να αποφεύγονται 
τροφές που ξηραίνουν όπως τα 
πολλά µπαχαρικά και πιπέρια.  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Παραδείγµατα τροφών που µπορούµε να συµπεριλάβουµε 
στα γεύµατα µας: 

• Λαχανικά βραστά ή στον 
ατµό 

• Γλυκοπατάτες 
• Λαχανικά µε πορτοκαλί 
χρώµα, όπως τα καρότα και 
οι κολοκύθες 

• Πράσινα φυλλώδη λαχανικά 
• Σκόρδο 
• Κρεµµύδι 
• Λεµόνι 
• Μηλόξυδο 
• Τουρσί 
• Τροφές που έχουν υποστεί 
ζύµωση όπως miso, 

ξινολάχανο (sauerkraut) και 
tempeh 

• Γιαούρτι 
• Κεφίρ 
• Τοφού 
• Φασόλια µικρά κόκκινα 

(Adzuki)  
• Ρύζι 
• Ψωµό προζυµωµένο 
• Αυγά 
• Ελιές 
• Τυριά 
• Σουσάµι 
• Λιναρόσπορος 
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• Καρύδια 
• Κάστανα 
• Αβοκάντο 
• Μήλα 
• Αχλάδια 
• Σταφύλια 
• Μπαχαρικά: δεντρολίβανο, 
φύλλα δάφνης, κάρδαµο, 
κανέλλα, µοσχοκάρυδο, 
κουρκουµάς, µαύρο πιππέρι 
και καυτερό πιππέρι σε 
µικρές ποσότητες 

• Μέλι 
• Σούπες, βραστά, στον ατµό 
και φαγητά στην κατσαρόλα 

• Χυλός βρώµης ή ρυζιού 
• Ελαφρυά τσάγια και 
αφεψήµατα από βότανα 
όπως η µέντα, οι καρποί 
τριανταφυλλιάς, ο υβίσκος 
και το χρυσάνθεµο 

• Κοµπούχα 
• Γάλα σόγιας ή αµυγδάλου 
• Χηµοί φρούτων  

 
Τροφές να αποφύγουµε ή να µειώσουµε: 

• Πολύ καυτερές τροφές όπως 
ποσότητες καυτερό πιππέρι 
και τζίντζερ 

• Γενικά στεγνές τροφές, 
όπως οι καβουρδισµένοι 
ξηροί καρποί, τα ψητά και 
τα πολλά τηγανιτά 

• Κρύο γάλα 
•
•

• Αγγούρια  
• Καρπούζια 
• Κρύα αφεψήµατα 
• Πολλές ωµές τροφές 

(καλύτερά από τις ωµές 
σαλάτες είναι τα βραστά 
λαχανικά) 

• Ζάχαρη λευκή

© Ilaira Bouratinos 2019                www.omcentre.gr

http://www.omcentre.gr

