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He Tu
Ιδιότητες Άστρων



He Tu & Ιπτάμενα Άστρα 
- Εισαγωγή - 


Το He Tu 河圖, είναι ο συνδυασμός του Ουράνιου Qi 天氣 και του Γήινου Qi 天氣 
που δημιουργούν τα 5 Στοιχεία (Wu Xing 五⾏), τα οποία είναι απαραίτητα στην 
μελέτη των Ιπτάμενων Άστρων ⾶星 στο Feng Shui ⾵⽔.


Οι πίνακες He Tu είναι ισχυρές Θεραπείες για τα Άστρα 2 και 5 Γη.

Οι πίνακες He Tu είναι επίσης ισχυροί Ενεργοποιητές των Άστρων.


Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να δείτε τις Ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των 
Ιπτάμενων Άστρων και να επιλέξτε τον κατάλληλο για εσάς πίνακα He Tu για την 
ενεργοποίηση των Ιπτάμενων Άστρων της οικίας σας, ή, και του επαγγελματικού 
σας χώρου.


Οι πίνακες He Tu μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενεργοποιήσουν, τόσο τα 
Υδάτινα Άστρα του χάρτη του χώρου, όσο, και για την ενεργοποίηση των Ετήσιων 
Άστρων.


Χρησιμοποιήστε τον πίνακα He Tu της επιλογής σας κοντά στο παράθυρο ή στην 
μπαλκονόπορτα που έρχεται το Άστρο.


Αν σε αυτές τις κατευθύνσεις υπάρχουν ανοίγματα, όπως μπαλκονόπορτες ή 
παράθυρα, τότε τα Υδάτινα και Ετήσια Άστρα είναι ποιο δυνατά.


Διάγραμμα Ετήσιων Άστρων 2023 
- Δείτε τις Ετήσιες Αναλύσεις των Ιπτάμενων Άστρων για το 2023 -


Αυτό το αρχείο θα ανανεώνεται κάθε χρόνο με τις νέες κατευθύνσεις των Ετήσιων Άστρων. 

Οι Πίνακες He Tu είναι σε διπλή ξύλινη κορνίζα επικαλυμμένη με φύλλα χρυσού. 
Οι Διαστάσεις είναι: 28X36 cm,   Τιμή: 60 € 

Για πληροφορίες, ή απορίες, επικοινωνήσετε μαζί μου στα τηλέφωνα: 2114002615, και 6977210817. 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https://www.astrofengshui.gr/articles/symvoules-feng-shui/iptamena-astra-2023
https://www.astrofengshui.gr/services/eshop-katastima#HeTu


河圖金 
He Tu : Μέταλλο 

Άστρα: 2, 5, 1 

Ο Πίνακας He Tu Μετάλλου είναι η ποιο 
αποτελεσματική θεραπεία για τα Άστρα 2 και 
5, επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
ενισχύσει τις Ιδιότητες του Άστρου 1.


•Το Άστρο 2 Γη, είναι το Άστρο της 
α σ θ έ ν ε ι α ς , μπο ρ ε ί ν α προ κ α λ έ σ ε ι 
αναπνευστικά προβλήματα, εξασθένηση της 
άμυνας του οργανισμού, δηλητηριάσεις και 
κοιλιακές διαταραχές, μιας και σχετίζετε με το 
πεπτικό σύστημα και την μήτρα.


•Το Άστρο 5 Γη, είναι το Άστρο της 
απώλειας, της ασθένειας, των ατυχημάτων, 
της ολικής καταστροφής και του θανάτου.


•Το Άστρο 1 Νερό, είναι το Άστρο της σοφίας, νέες ιδέες, δημιουργικότητα 
και ερωτισμό. Ιδανικό Άστρο για άτομα με γραφεία σχεδιασμού, οργάνωσης 
και διοίκησης.


Για το 2023 το Ετήσιο Άστρο 2 βρίσκεται Ανατολή,

το Ετήσιο Άστρο 5 στο Βορειοδυτικά, και


το Ετήσιο Άστρο 1 Νοτιοδυτικά.


Αν σε αυτές τις κατευθύνσεις υπάρχουν ανοίγματα, (μπαλκονόπορτες ή 
παράθυρα ) , χρησιμοποιήστε τον πίνακα Hetu Μετάλλου για να 
απενεργοποιήσετε τις επιδράσεις των Άστρων 2 και 5, ή, να ενισχύσετε τις 
ιδιότητες του Άστρου 1.
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河圖水 
He Tu : Νερό 

Άστρα: 3, 4 

Ο Πίνακας He Tu Νερού μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει τις ιδιότητες 
των Άστρων 3 και 4.


•Το Άστρο 3 Ξύλο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ΜΟΝΟ από τους δικηγόρους, τους ιδιοκτήτες 
χαρτοπαιχτικών λεσχών και των καζίνων.


•Το Άστρο 4 Ξύλο, είναι το Άστρο των 
τεχνών, της εκπαίδευσης, της ομορφιάς και 
του έρωτα.


Το Άστρο 4, είναι Ιδανικό επίσης για τους 
τραγουδιστές , τους μουσικούς , τους 
ζωγράφους, τους συγγραφείς βιβλίων, για όσοι 
σπουδάζουν, του καθηγητές και δασκάλους, 

τους δερματολόγους, για τους ιδιοκτήτες καταστημάτων ρούχων, φο-μπιζού 
και ινστιτούτων ομορφιάς.


Το Άστρο 4 είναι επίσης κατάλληλο για αυτούς, ή αυτές που ψάχνουν μια 
σταθερή και μόνιμη σχέση.

Χρησιμοποιείστε 4 μεγάλα μπαμπού σε ένα διάφανο βάζο με νερό στην 
κατεύθυνση που βρίσκετε το Άστρο 4 για να ενεργοποιήσετε τα ερωτικά.


Για το 2023 το Ετήσιο Άστρο 3 βρίσκεται Νοτιοανατολικά και

το Ετήσιο Άστρο 4 Κέντρο.
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河圖木 
He Tu : Ξύλο 

Άστρο: 9 

Ο Πίνακας He Tu Ξύλου μπορε ί να 
χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει τις ιδιότητες 
του Άστρου 9.


•Το Άστρο 9 Φωτιά, είναι το Άστρο της 
φήμης της ομορφιάς και του θεάματος. 
Ιδανικό για μοντέλα, ηθοποιούς, μουσικούς. 
Ιδανικό επίσης για καταστήματα με glamour 
ρούχα και ακριβά αξεσουάρ, και για όποιον 
αναζητά την φήμη και την αναγνώριση.


Για το 2023 το Ετήσιο Άστρο 9 βρίσκεται 
Βορρά.
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河圖火 
He Tu : Φωτιά 

Άστρα: 2, 8 

Ο Πίνακας He Tu Φωτιάς μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει τις ιδιότητες 
των Άστρων 2 και 8.


•Το Άστρο 2 Γη, είναι το Άστρο της 
ασθένειας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ΜΟΝΟ από τους ιατρούς.


•Το Άστρο 8 Γη, είναι το κυρίαρχο Άστρο 
πλούτου της εικοσαετίας (2004-2024). Ιδανικό 
για τους ιδιοκτήτες παιδικών σταθμών, 
καταστημάτων πα ιδ ικών ρούχων κα ι 
παιχνιδιών, καταστήματα με προϊόντα από τη 
Γη, τα μεσιτικά γραφεία, την αγοροπωλησία 
γης και ακινήτων.


Για το 2023 το Ετήσιο Άστρο 2 βρίσκεται Ανατολή, και

το Ετήσιο Άστρο 8 Νότο.
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河圖土 
He Tu : Γη 
Άστρα: 6, 7 

Ο Π ί ν α κ α ς H e Tu Γ η ς μ π ο ρ ε ί ν α 
χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει τις ιδιότητες 
των Άστρων 6 και 7.


•Το Άστρο 6 Μέταλλο, είναι το Άστρο των 
στρατιωτικών και των σωμάτων ασφαλείας. 
Ιδανικό Άστρο για αυτούς ή αυτές που έχουν 
διευθυντικές θέσεις και θέλουν να περνά ο 
λόγος τους.

Κατάλληλο επίσης για τους χειρουργούς 
ιατρούς, τα άτομα που ασχολούνται με την 
ξιφασκία, τα συνεργεία αυτοκινήτων και τα 
σιδεράδικα. 


•Το Άστρο 7 Μέταλλο, είναι το Άστρο της 
διαφήμισης, του εμπορίου και της πώλησης, 

των μίντια, κατάλληλο για τους ομιλητές, τα μασητικά γραφεία, τους 
αρχιτέκτονες, τους πολιτικούς μηχανικούς, την μεταφυσική, την αστρολογία.

Ιδανικό Άστρο επίσης για τους ιδιοκτήτες των εστιατορίων, των καφέ και των 
μπαρ.


Για το 2023 το Ετήσιο Άστρο 6 βρίσκεται Δυτικά, και

το Ετήσιο Άστρο 7 Βορειοανατολικά.
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