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Ευχαριστίες
Είμαι περήφανος που σας παρουσιάζω την καλλιτέχνιδα φίλη μου, 

δεσποινίδα Kuk Shuk Lan 曲淑蘭, η οποία γενναιόδωρα συνεισέφερε τους 
πίνακες της για να εικονογραφηθούν τα 30 Μελωδικά Στοιχεία σε αυτό το 
μικρό βιβλίο.

Η δεσποινίς Kuk 曲 γεννήθηκε στην επαρχία Shan Dong στην Κίνα. Ήρθε στο 
Χονγκ Κονγκ κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου. Από τότε που ήταν 
παιδί φαινόταν το ταλέντο της στη ζωγραφική. Συνέχισε να αναζητά καλούς 
δασκάλους για να βελτιώσει την τεχνική της στη ζωγραφική και να κερδίσει 
την αναγνώριση στην εξειδίκευση της στα τοπία, στα λουλούδια και τα πουλιά, 
ιδιαίτερα στις παιωνίες, τα πεύκα και τους γερανούς.
Η δεσποινίς Kuk έχει συμμετάσχει σε πολλές εκθέσεις Τέχνης στο Χονγκ 
Κονγκ, την Ταϊβάν και την Ιαπωνία από το 1979. Παρακάτω είναι μερικές 
φωτογραφίες από τις εκθέσεις της.
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Πρόλογος
Η μελέτη των πέντε στοιχείων (Wu Xing 

五行) είναι η πιο θεμελιώδης και ακόμη, η 
πιο βαθιά θεμελιωμένη. Η λέξη «Xing ⾏行行» 
έχει πολλές έννοιες.

Η πιο κατάλληλη έννοια σε αυτό το 
πλαίσιο σπουδών είναι η «κίνηση 行動». 
Ωστόσο, η «κίνηση» είναι μια από τις 
πολλές απόψεις σχετικά με το Wu Xing.

Ευθύς ε ξ αρχής , ο ι άνθρωπο ι 
παρατηρούσαν την αλλαγή των συνθηκών 
στο περιβάλλον. Τα πέντε φαινόμενα που 
παρατήρησαν, χρησιμοποιήθηκαν για να 
περιγράψουν τα πέντε είδη ενέργειας.

Σύμφωνα με τον Xu Shen 許慎, το Ξύλο (Mu 木) προέρχεται από τη λέξη 
Mao 冒. Σημαίνει ανερχόμενος από την αφάνεια. Η εικόνα είναι ένα φυτό που 
αναδύεται από το έδαφος και πάει προς τα πάνω.

Σύμφωνα με τον Bai Hu Tong 白虎通, η Φωτιά (Huo 火) προέρχεται από τη 
λέξη Hua 化. Σημαίνει μεταμόρφωση. Η Φωτιά βοηθάει να μετατραπεί ένα 
υλικό σε ενέργεια.

Σύμφωνα με τον Xu Shen 許慎, η Γη (Tu 土) είναι το ίδιο με τη λέξη Tu 吐. 
Σημαίνει διανομή, γνωστοποίηση. Η Γη εκπέμπει προς κάθε τι.

Σύμφωνα με τον Xu Shen 許慎, το Μέταλλο (Jin 金), είναι ισοδύναμο με τη 
λέξη (Jin 禁). Σημαίνει σφραγισμένος ή απαγορευμένος. Το Yin Qi 陰氣 陰氣 
το φθινόπωρο σταματά να αναπτύσσεται.

Σύμφωνα με τον Bai Hu Tong 白虎通, το Νερό (Shui 水) σημαίνει επίπεδο/
πρότυπο Shui Zhun 水準. Ο χαρακτήρας ⽔水 αποτελείται από δύο άτομα, ένα σε 
κάθε πλευρά του ευθυτενή χαρακτήρα 1. Υποδηλώνει ότι ένας άντρας και μια 
γυναίκα ενώνονται για να γίνουν ένα. Είναι η αρχή των πάντων. Το νερό είναι 
η αρχή της ζωής.

Η μελέτη των Πέντε Στοιχείων μπορεί να είναι πολύ απλή αλλά μπορεί 
επίσης να είναι πολύ περίπλοκη.

Υπάρχουν διαφορετικά είδη των πέντε στοιχείων, όπως το Zheng Wu Xing 
正五行, Na Yin Wu Xing 納音五行, Xuan Kong Wu Χing 玄空五行, Hong Fan 
Wu Xing 洪範五行, απλά για να ονομάσουμε κάποια.

Σε αυτό το βιβλίο θα εξηγήσω το Na Yin Wu Xing με λεπτομέρειες. 
Αργότερα, θα γράψω περισσότερα για τα πέντε στοιχεία σε άλλα βιβλία.
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Το Na Yin Wu Xing 納音五行 έχει πολλές εφαρμογές. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να μελετήσουμε τη ζωή ενός ανθρώπου σύμφωνα με τα 
Four Pillars 八字. Στο Luo Pan 羅盤 του Feng Shui 風水 υπάρχει ένας 
δακτύλιος αφιερωμένος στο Na Yin Wu Xing.

Σε αυτό το βιβλίο θα εξηγήσω το πώς να χρησιμοποιείτε αυτόν τον 
δακτύλιο. Είναι σχεδόν μια ολόκληρη σχολή του Feng Shui. Είναι ενοποιημένη 
με σχεδόν όλες τις άλλες σχολές του Feng Shui. Είναι ένα πολύ σημαντικό 
τμήμα του Zi Wei Dou Shu 紫薇斗数. Είναι η ραχοκοκαλιά για να 
κατασκευάσουμε έναν αστρολογικό χάρτη στο Zi  Wei 紫薇.

Το Na Yin Wu Xing μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή μιας 
μέρας. Στην πραγματικότητα, ξέροντας το Na Yin μιας μέρας 日納音 και το 
Na Yin της ζωής σας 納音命, μπορείτε να πείτε ποια είναι μια τυχερή μέρα και 
ποια είναι λιγότερο τυχερή μέρα για σας.
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Τα 5 Στοιχεία 五行

Το Wu Xing 五行, μεταφρασμένο ως τα “Πέντε Στοιχεία”, είναι η βάση για 
όλες τις σπουδές της Κινέζικης μεταφυσικής. Χρησιμοποιόνταν στην 
Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική, στο Qi Gong, στην Αστρολογία, στο Feng Shui, 
στις Προβλέψεις, στις Πολεμικές Τέχνες και σε πολλά άλλα πεδία. Η αρχαία 
Κινέζικη Κοσμολογία συνηγορεί ότι το Σύμπαν μας προέρχεται από τον 
αστρικό χώρο.

無極生太極


Το Tai Ji 太極 αποτελείται από δύο πολικότητες (Liang Yi 兩儀) - το Yin 陰 και 
το Yang 陽.

Από το Yin 陰 και το Yang 陽 οι Τέσσερις Εικόνες (Si Xiang 四象) 
σχηματίζονται:

Από τις Τέσσερις Εικόνες (Si Xiang 四象) σχηματίζεται το Ba Gua 八卦:
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太極

Tai Ji

無極

Wu Ji

陽儀 Yang Yi陰儀 Yin Yi

Tai Yin 太陰
Γηραιό Yin

Xiao Yin 少陰
Νεαρό Yin

Xiao Yang 少陽
Νεαρό Yang

Tai Yang 太陽
Γηραιό Yang

Ουρανός 天 Έλος 澤 Φωτιά 火 Κεραυνός雷 Άνεμος風 Νερό 水 Βουνό 山 Γη 地
Qian 乾 Dui 兌 Li 離 Zhen 震 Xun 巽 Kan 坎 Gen 艮 Kun 坤



Κάθε ένα από τα επάνω σύμβολα είναι γνωστό σαν ένα Gua 卦 (Τρίγραμμο). 
Κάθε Gua αντιπροσωπεύει πολλά πράγματα, από ουράνια σώματα μέχρι φυσικά 
φαινόμενα πάνω στη Γη. Από ζώα μέχρι μη ζώντα πράγματα. Από τα μέλη της 
οικογένειας μέχρι τα μέλη του σώματος.

Όλες αυτές οι έννοιες έχουν ένα αντίστοιχο τμήμα ανάμεσα στον Ουρανό 
(Tien 天), τη Γη (Di 地) και τον Άνθρωπο (Ren 人). Η έννοια του Yin 陰 και του 
Yang 陽 αντιπροσωπεύεται από το Φεγγάρι 月 και τον Ήλιο 日 στον Ουρανό 
天, από τα εύκαμπτα και τα άκαμπτα υλικά πάνω στη Γη 地 και από τη γυναίκα 
女 και τον άντρα 男 για το ανθρώπινο γένος.

Όλη η ύπαρξη στο Σύμπαν είναι ταξινομημένη σε πέντε κατηγορίες, 
ανάλογα με το σχήμα, την ιδιότητα και την συμπεριφορά.

Για να ξεκαθαρίσουμε τη σημασία του Wu Xing 五行, σαν τη θεμελίωση της 
εκπαίδευσης, έχουν πάρει τα ονόματα τους από τα πιο κοινά πράγματα που 
βρίσκουμε πάνω στη Γη: Νερό 水, Φωτιά 火, Μέταλλο 金, Ξύλο 木 και Γη 土. 
Αυτά αποκαλούνται Τα Κατάλληλα Πέντε Στοιχεία. (Zheng Wu Xing 正五行).

Πρέπει να καταλάβουμε ότι παρόλο που η έννοια του Wu Xing 五行 μπορεί 
να καλύψει τόσο τις χειροπιαστές όσο και τις αφηρημένες έννοιες, οι 
περισσότερες έννοιες μπορούν να βρεθούν στις εικόνες του τρεχούμενου 
νερού, της φλόγας που «χορεύει», στο ξίφος και το μαχαίρι, στο δέντρο που 
αναπτύσσεται, στην πέτρα και το έδαφος.

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη διδασκαλία:

Όταν σας δείχνω το φεγγάρι, κοιτάξτε το φεγγάρι και όχι το δάχτυλο μου.
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Δύο Σημαντικοί Κύκλοι
του Wu Xing 五行

Σε αυτό το διάγραμμα, τα κυκλικά βέλη είναι «αγαπησιάρικα». Τα ευθεία 
βέλη είναι «αντιτιθέμενα».

Η ακολουθία:
Νερό 水 - Ξύλο 木 - Φωτιά 火 - Γη 土 - Μέταλλο 金

είναι γνωστή ως Ενισχυτικός Κύκλος.

Η ακολουθία:
Νερό 水 - Φωτιά 火 - Μέταλλο 金 - Ξύλο 木 - Γη 土 - Νερό 水

είναι γνωστή ως Ελεγκτικός Κύκλος.

Ο Ενισχυτικός Κύκλος υποδηλώνει ομαλή ροή της ενέργειας. Ο Ελεγκτικός 
Κύκλος υποδηλώνει παρεμπόδιση στη ροή της ενέργειας. Η παρεμπόδιση δεν 
είναι κατ΄ ανάγκη κακή. Μπορεί να σημαίνει καθοδήγηση για να ρέει στο 
κατάλληλο μονοπάτι.

Η χρήση της φωτιάς για να λιώσει το μέταλλο έτσι ώστε να 
δημιουργήσουμε ένα χρήσιμο μαχαίρι είναι μια εικόνα καλού ελέγχου. Όταν ο 
έλεγχος είναι υπερβολικός, τότε μπορεί να καταστρέψει αυτό που ελέγχεται. 
Χρησιμοποιώντας ένα κλαδευτήρι για να κλαδέψουμε ένα δέντρο έτσι να ώστε 
να αναπτυχθεί με υγεία είναι καλό, αλλά το να το κόψουμε πάρα πολύ, μπορεί 
να το σκοτώσει.

Το να ελέγχεις σημαίνει επίσης το να χρησιμοποιείς κάτι. Αυτό που είναι 
κάτω από τον έλεγχο σου, είναι κάτι το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις.  
Μπορείς, φυσικά, επίσης να το εκμεταλλευτείς. Υπάρχουν πάντα δύο όψεις 
στο ίδιο νόμισμα.

Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Ενισχυτικός Κύκλος δεν είναι πάντα ευεργετικός. Το 
πολύ φαγητό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα βάρους και υγείας.
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Η ισορροπία είναι το κλειδί που θα φέρει γαλήνη και αρμονία. Τίποτα δεν 
είναι απόλυτα καλό ή κακό. Εξαρτάται από το αν υπάρχει η όχι ισορροπία. Αυτό 
οδηγεί σε μια άλλη σημαντική αρχή στις Κινέζικες Σπουδές:

Η Αρχή της Χρυσής Τομής

中庸之道

Το Zhong 中 σημαίνει ακριβώς στη μέση, χωρίς αποκλίσεις.

Το Yong 庸 σημαίνει αξιοπρεπής, μετρημένος.
Αυτός είναι ο τρόπος για να ζήσετε μια ήρεμη και απολαυστική ζωή.

 
Όταν η έννοια του Yin 陰 και του Yang 陽 συνενώνεται μέσα στα Πέντε 

Στοιχεία 五行, έχουμε τη δημιουργία των Δέκα Ουράνιων Κλάδων 十天干 και 
των Δώδεκα Γήινων Κλωναριών 十二地支.

Ο Κλάδος προέρχεται από τον χαρακτήρα Gan 干 ενώ το Κλωνάρι 
προέρχεται από τον χαρακτήρα Zhi 支.

Ο Κλάδος και το Κλωνάρι, δυστυχώς μας δίνουν μια λανθασμένη εικόνα, 
δείχνοντας τη σχέση ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Στην πραγματικότητα, 
υπάρχουν πολλές διαφορετικές έννοιες στον ίδιο χαρακτήρα. Το "Gan 干” για 
παράδειγμα μπορεί να  σημαίνει «ενεργώ» ή «η δράση». Το “Zhi 支” μπορεί να 
σημαίνει «να υποστηρίζω» ή απλά «η υποστήριξη». Η πιο κατάλληλη 
μετάφραση θα μπορούσε να είναι:

Tian Gan 天干 = Ουράνια Κίνηση
Di Zhi 地支 = Γήινη Υποστήριξη

Ο Ουρανός 天 είναι Yang 陽 ενώ η Γη 地 είναι Yin 陰. Η Ουράνια Κίνηση 
είναι όπως η δουλειά που κάνει ένας άντρας για να έχει ευημερία η οικογένειά 
του.

Η Γήινη Υποστήριξη είναι σαν τον τρόπο που μια γυναίκα μπορεί να 
υποστηρίξει τον άντρα της για να τον κάνει επιτυχημένο. Δεν είναι αλήθεια ότι 
πίσω από κάθε επιτυχημένο άντρα υπάρχει μια γυναίκα; Είτε το Di Zhi 地支 
υποστηρίζει, είτε αντιτίθεται στο Tian Gan 天干, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 
στην επιτυχία της κίνησης.

Εφόσον η λανθασμένη εικόνα του Κλάδου για το Gan 干 και του Κλωναριού 
για το Zhi 支 χρησιμοποιούνταν για χιλιάδες χρόνια, δεν πρόκειται να το 
αλλάξουμε. Δεν έχει σημασία το πως μοιάζει το δάχτυλο - το μόνο που έχει 
σημασία είναι αυτό το οποίο δείχνει το δάχτυλο.
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Δέκα Ουράνιοι Κλάδοι
十天干

Οι Δέκα Ουράνιοι Κλάδοι είναι:

Περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται στις επόμενες σελίδες.

13

天干

Ουράνιος Κλάδος

象
Εικόνα

Jia 甲 Ένα Μεγάλο Δέντρο

Yi 乙 Ένας Ανθισμένος Θάμνος

Bing 丙 Ο Ήλιος

Ding 丁 Μια Λάμπα ή το Φως του Κεριού

Wu 戊 Βουνό ή Τοίχος

Jia 己 Το Έδαφος του Κήπου

Geng 庚 Ξίφος

Xin 辛 Χρυσός ή Μαργαριτάρι

Ren 壬 Ποταμός ή Ωκεανός

Gui 癸 Βροχή ή Υγρασία
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Αρχαίο Σύγχρονο Pin Yin

甲 Jia
Yang Ξύλο 陽木
Το Jia, το αρχικό στάδιο της Ανατολής, είναι εκεί όπου το Yang Qi 陽氣 
αρχίζει να κινείται.
Η εικόνα είναι το φύτρωμα. Το πάνω μέρος είναι το κέλυφος του 
φυτρωμένου σπόρου.

Αρχαίο Σύγχρονο Pin Yin

乙 Yi
Yin Ξύλο 陰木 
Το Yi αντιπροσωπεύει το γρασίδι που αναδύεται από μια περιορισμένη θέση. 
Εφόσον το Yin Qi 陰氣 είναι ακόμη δυνατό, το γρασίδι μπορεί να βγει προς 
τα πάνω μόνο κάτω από πίεση.

Αρχαίο Σύγχρονο Pin Yin

丙 Bing
Yang Φωτιά 陽火
Με το Bing, που βρίσκεται στο Νότο, όλη η βλάστηση είναι λαμπερή. Το Bing 
αντιπροσωπεύει το ότι ο δρόμος για το Yang είναι φωτεινός.

Αρχαίο Σύγχρονο Pin Yin

丁 Ding
Yin Φωτιά 陰火
Το Ding αντιπροσωπεύει το Ξύλο που σκληραίνει το καλοκαίρι. Επίσης, 
αντιπροσωπεύει την ενδυνάμωση.
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Αρχαίο Σύγχρονο Pin Yin

戊 Wu
Yang Γη 陽土
Το Wu είναι το κεντρικό ανάκτορο. Το Wu αντιπροσωπεύει την άφθονη 
βλάστηση.

Αρχαίο Σύγχρονο Pin Yin

己 Ji
Yin Γη 陰土
Το Ji είναι επίσης το κεντρικό ανάκτορο. Το Ji αντιπροσωπεύει την 
αποθήκευση όλων των πραγμάτων μέσα στο έδαφος.

Αρχαίο Σύγχρονο Pin Yin

庚 Geng
Yang Μέταλλο 陽金
Το Geng, που βρίσκεται στη Δύση, υποδηλώνει ότι το Yin Qi 陰氣 αλλάζει την 
κυριότητα όλης της ζωής, με τη βλάστηση να γίνεται πυκνή.

Αρχαίο Σύγχρονο Pin Yin

辛 Xin
Yin Μέταλλο 陰金
Το Xin αντιπροσωπεύει την νέα ζωή των ζωντανών πραγμάτων. Το 
φθινόπωρο, οι σπόροι αποκόπτονται από το μητρικό φυτό για να 
δημιουργηθεί μια νέα ζωή. Το Xin επίσης αντιπροσωπεύει την καυτερή γεύση 
και τον πόνο.
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Αρχαίο Σύγχρονο Pin Yin

壬 Ren
Yang Νερό 陽水
Το Ren, που βρίσκεται στον Βορρά, υποδηλώνει την αρχή της ανάπτυξης του 
Yang στην πιο ακραία Yin θέση. Το Ren σημαίνει το να μένεις έγκυος.

Αρχαίο Σύγχρονο Pin Yin

癸 Gui
Yin Νερό 陰水
Το Gui αντιπροσωπεύει το Νερό κατευθυνόμενο από όλες τις κατευθύνσεις. 
Με την τροφή, η βλάστηση θα είναι έτοιμη να φυτρώσει.



Δώδεκα Γήινα Κλωνάρια
十二地支

Τα Δώδεκα Γήινα Κλωνάρια είναι:

Περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται στις επόμενες σελίδες.

17

Si 巳
Φίδι 蛇

Wu 午
Άλογο 馬

Wei 未
Κατσίκα 羊

Shen 申
Πίθηκος 猴

Chen 辰

Δράκος 龍

十二地支

You 酉

Πετεινός 雞

Mao 卯

Λαγός 兔

Xu 戌
Σκύλος 狗

Yin 寅

Τίγρης 虎

Chou 丑
Βουβάλι 牛

Zi 子

Ποντικός 鼠

Hai 亥
Χοίρος 豬
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Αρχαίο Σύγχρονο Pin Yin

子 Zi
Το Zi αντιπροσωπεύει τη θρέψη. Τον ενδέκατο μήνα, το Yang Qi 陽氣 αρχίζει 
να αναπτύσσεται. {Ο ενδέκατος ηλιακός μήνας συνήθως αρχίζει στις 6 
Δεκεμβρίου και τελειώνει στις 5 Ιανουαρίου.}

Αρχαίο Σύγχρονο Pin Yin

丑 Chou
Το Chou σημαίνει φιδίσιος. Αντιπροσωπεύει ότι οι ζώντες οργανισμοί είναι σε 
φιδίσια θέση κάτω από το έδαφος. Έχει έρθει σχεδόν η ώρα αλλά όχι ακόμα, 
για αυτούς τους ζώντες οργανισμούς να αναδυθούν στην επιφάνεια.

Αρχαίο Σύγχρονο Pin Yin

寅 Yin
Κατά τη διάρκεια του Yin μήνα του χρόνου, το Yin Qi 陰氣 μέσα στο έδαφος 
είναι ακόμη δυνατό. Το Yang Qi 陽氣 από πάνω δεν μπορεί να φθάσει στο 
έδαφος ακόμα. Ωστόσο, οι ζώντες οργανισμοί είναι έτοιμοι να αναδυθούν.

Αρχαίο Σύγχρονο Pin Yin

卯 Mao
Το Mao σημαίνει ανερχόμενος από την αφάνεια. Κατά τη διάρκεια του 
δεύτερου (Ηλιακού) Μήνα του Χρόνου, όλοι οι ζώντες οργανισμοί 
αναδύονται στην επιφάνεια από το υπέδαφος. Το Mao επίσης περιγράφει την 
παλμικότητα των ζωντανών οργανισμών.
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Αρχαίο Σύγχρονο Pin Yin

辰 Chen
Το Chen σημαίνει σοκαριστικός. Είναι το ίδιο με τον χαρακτήρα Zhen. Κατά 
τον μήνα Chen, ο κεραυνός αφυπνίζει όλους τους ζώντες οργανισμούς από 
την κατάσταση του ύπνου.

Αρχαίο Σύγχρονο Pin Yin

巳 Si
Το Si σημαίνει ήδη. Το Yang Qi 陽氣 είναι ήδη σε αλλαγή και το Yin Qi 陰氣 
έχει ήδη κρυφτεί. Τα πάντα έχουν ήδη αναπτυχθεί.

Αρχαίο Σύγχρονο Pin Yin

午 Wu
Το Wu αντιπροσωπεύει το Yin Qi 陰氣 που αρχίζει να πολεμά εναντίον του 
Yang Qi 陽氣. Το Wu σημαίνει επαναστατικός.

Αρχαίο Σύγχρονο Pin Yin

未 Wei
Το Wei σημαίνει γεύση, η γεύση του μήνα Wei. Το Ξύλο γερνάει τον μήνα Wei. 
Τα κλωνάρια και τα φύλλα πέφτουν. Το Wei επίσης σημαίνει μελαγχολία.
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Αρχαίο Σύγχρονο Pin Yin

申 Shen
Το Shen αντιπροσωπεύει το ότι το Yin Qi 陰氣 παίρνει σχήμα τον Shen μήνα 
του χρόνου. Το Shen σημαίνει πνεύμα αλλά επίσης σημαίνει και σώμα. 
Σημαίνει ότι το Yin Qi 陰氣 έχει πάρει ένα σώμα με τη μορφή των ώριμων 
καρπών.

Αρχαίο Σύγχρονο Pin Yin

酉 You
Το You σημαίνει κρασί. Τα σιτηρά έχουν ωριμάσει για να θεριστούν και να 
φτιαχτεί το κρασί. Ο πρωτότυπος χαρακτήρας αντιπροσωπεύει ένα κοντέινερ 
με κρασί.

Αρχαίο Σύγχρονο Pin Yin

戌 Xu
Το Xu σημαίνει εξολοθρευμένος. Το Xu σημαίνει ότι τα φυτά, αφού έχουν 
ωριμάσει οι καρποί τους, προετοιμάζονται να πάνε στο στάδιο του ύπνου.

Αρχαίο Σύγχρονο Pin Yin

亥 Hai
Το Hai αντιπροσωπεύει αυτό που είναι πραγματικό γεγονός. Το Yin Qi 陰氣 
έχει έρθει στο έσχατο επίπεδο. Είναι πραγματικό γεγονός ότι το Yang Qi 陽氣 
θα αρχίσει να αναπτύσσεται.



Τα Δώδεκα Στάδια της Ζωής 
 十二長生對朝

Τα τέσσερα στοιχεία Νερό 水, Ξύλο 木, Φωτιά 火 και Μέταλλο 金 περνούν 
μέσα από Δώδεκα Στάδια Ζωής και διάφορα Κλωνάρια. Τα Δώδεκα Στάδια 
έχουν πάρει το όνομα τους από τα δώδεκα διαφορετικά γεγονότα στη ζωή 
ενός ανθρώπου, της ζωής σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Στάδιο 1 - Γέννηση (Sheng 生). Όταν ένα μωρό γεννιέται, είναι γεμάτο από 
ενέργεια αλλά δεν είναι ικανό να κάνει καμία χρήσιμη δουλειά.

Στάδιο 2 - Βάφτιση (Mu Yu 沐浴). Η βάφτιση είναι το στάδιο όπου ένα 
μωρό βαφτίζεται. Δεν είναι τόσο ενεργητικό όσο το πρώτο στάδιο αλλά είναι 
ακόμα γεμάτο από ζωτική ενέργεια.

Στάδιο 3 - Διδασκαλία (Guan Dai 官帶). Είναι ισοδύναμο με την έναρξη του 
σχολείου σήμερα.

21



Στάδιο 4 - Αποφοίτηση (Lin Guan 臨官) {αναλαμβάνοντας την πρώτη 
επίσημη αποστολή}. Είναι το ίδιο με την αποφοίτηση και το να αρχίσεις μια 
καριέρα σήμερα. Αυτό το στάδιο είναι επίσης γνωστό σαν το εύπορο στάδιο 
(Lu 祿).

Στάδιο 5 - Ακμή (Di Wang 帝旺) {δραστήριος σαν αυτοκράτορας}. Είναι 
ισοδύναμο με το πρώτο στάδιο της ζωής. Η καριέρα έχει φθάσει στην κορυφή 
και δεν έχει που αλλού να πάει παρά προς τα κάτω.

Στάδιο 6 - Παρακμή (Shuai 衰). Σε αυτό το στάδιο το άτομο είναι ακόμα 
γεμάτο δύναμη. Απολαμβάνει τη συγκομιδή της σοδειάς αλλά δεν μπορεί να 
έχει περαιτέρω πρόοδο, εξέλιξη επαγγελματική.

Στάδιο 7 - Ασθένεια (Bing 病). Όταν ένας άνθρωπος είναι ηλικιωμένος, 
είναι εύκολο να αρρωστήσει.

Στάδιο 8 - Θάνατος (Si 死). Αφού θα είναι άρρωστος για αρκετό καιρό, ο 
άνθρωπος πεθαίνει.

Στάδιο 9 - Τάφος (Mu 墓). Το στάδιο της ταφής είναι επίσης η αποθήκευση 
της ενέργειας. Δεν υπάρχει πια ζωή αλλά η ενέργεια έχει διατηρηθεί.

Στάδιο 10 - Εξαφάνιση (Jue 絕). Σε αυτό το στάδιο, δεν έχει απομείνει 
απολύτως τίποτα. Με αυτό τον τρόπο, έχει γίνει η προετοιμασία για τη νέα 
ζωή. Είναι γνωστό σαν Jue Chu Feng Sheng 絕處逢生, που σημαίνει ότι 
υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ.

Στάδιο 11 - Έμβρυο (Tai 胎). Σε αυτό το στάδιο το νέο έμβρυο 
δημιουργείται. Δεν υπάρχει ενέργεια ζωής ακόμα.

Στάδιο 12 - Ανάπτυξη (Yang 養). Το έμβρυο αναπτύσσεται, περιμένοντας να 
γεννηθεί. Η ζωή, ωστόσο, δεν έχει ακόμα αρχίσει.

Η Γη 土 δεν περνά μέσα από τα Δώδεκα Στάδια όπως τα υπόλοιπα στοιχεία. 
Είναι δυνατή όταν η Φωτιά είναι δυνατή, δηλαδή στο Si 巳 και στο Wu 午. 
Είναι επίσης άφθονη στα τέσσερα Γήινα Κλωνάρια: Chen 辰, Xu 戌, Chou 丑 
και Wei 未. Η Γη είναι πολύ εξασθενημένη στο Mao 卯 και στο You 酉. Στα 
άλλα Κλωνάρια, θεωρείται αξιοσημείωτα αδύναμη.

Τώρα, είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε μια ματιά στα 60 Jia Zi Na Yin

六十甲子納音

τα 60 μελωδικά στοιχεία.
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Η έννοια του Na Yin Wu Xing 納音五行, τα Πέντε 
Μελωδικά Στοιχεία, έχουν ευρεία εφαρμογή σχεδόν σε 
όλους τους κλάδους της Κινέζικης μεταφυσικής. Εντούτοις, 
το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών χάθηκε. Σε αυτό το 
βιβλίο ο Master Joseph Yu έχει βάλει μαζί πολλά χρήσιμα 
υλικά για τα Πέντε Μελωδικά Στοιχεία και έχει παρουσιάσει 
τις πληροφορίες με έναν οργανωμένο τρόπο.

Αυτό το e-book εισάγει μια πολύ σημαντική έννοια για τα 
πέντε στοιχεία.
Περιλαμβάνει εφαρμογές από Feng Shui 風水, Four Pillars 
八字 και Zi Wei Dou Shu 紫薇斗数. Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για την επιλογή μιας μέρας.

Στην πραγματικότητα, ξέροντας το Na Yin μιας μέρας και 
το Na Yin της ζωής σας, μπορείτε να πείτε ποια είναι ή όχι 
μια τυχερή μέρα για σας. Ένα e-book απαραίτητο στους 
εφαρμοστές του Feng Shui, αλλά και στους αρχάριους. 

Ο Τάκης Καραγιαννόπουλος είναι Αναγνωρισμένος 
Δάσκαλος στην Ελλάδα και επίσημος Μέντορας του FSRC 
Correspondence Courses στα Ελληνικά, από το Master Joseph 
Yu.

Ως εκ τούτου, ο Τάκης Καραγιαννόπουλος είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διάθεση των Feng Shui 
Μαθημάτων και την αναγνώριση των αποφοίτων στην 
Ελλάδα.

Όλα τα δικαιώματα είναι δεσμευμένα από τον 
συγγραφέα. Απαγορεύεται η μερική ή ολική δημοσίευση 
αυτού του Correspondence Course, καθώς και η 
αναπαραγωγή του με κάθε μέσο χωρίς την προηγούμενη 
γραπτή άδεια του Master Joseph Yu.

JOSEPH  YU




