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Wǔxíng  五行 

Τα 5 «Στοιχεία» ή 5 Κινήσεις 

Είναι ένα σύστημα αναφοράς, επάνω στο οποίο μπορούμε να βασίσουμε την 
παρατήρησή μας για την λειτουργία και την δυναμική όλων των φαινομένων της 
εκδήλωσης. 

Στην Κίνα αποτελεί σήμερα τον  ακρογωνιαίον λίθον για πάρα πολλούς, αν όχι για 
όλους τους τομείς: Την ιατρική, τις πολεμικές τέχνες, την στρατηγική, την 
πολιτική, την αρχιτεκτονική, την καλλιγραφία, την ζωγραφική, κ.ά. 

H θεωρία των 5 στοιχείων ή κινήσεων, αναπτύχθηκε μέσα σε μια μεγάλη περίοδο 
πολλών αιώνων, από πολύ παλαιότερα συστήματα... 

Οι πρώτες αναφορές του συστήματος των 5 στοιχείων -  κινήσεων φαίνεται να 

έχουν γίνει στο Shūjīng 書經 (Book of Documents) [1], την παλαιότερη 

ολοκληρωμένη εργασία,  ανάμεσα στα "5 κλασσικά" (Wŭjīng 五經) του 

Κομφούκιου. Ανάλογες πληροφορίες βρίσκουμε στο Lǐjì  禮記 (Book of Rites) [2], 

νωρίς τον 5ο  αι. πχ  και στο Guǎnzi 管子(Writings of Master Guan), βιβλίο περί 
φιλοσοφίας, χρονολογούμενο γύρω στον 4ο αι. πχ. 

Η θεωρία των 5 στοιχείων ή κινήσεων, στην συνέχεια αναπτύχθηκε επάνω σε 

Αστρολογικά δεδομένα, στο  Huáinánzǐ (淮南子), μια μελέτη του 122 πχ, επάνω 
στην φιλοσοφία και την αστρολογία. 

Η πρώτη γνωστή εφαρμογή των «5 στοιχείων», σε σχέση με το σώμα και την 

ιατρική συναντάται στο Huángdì Nèijīng 黄帝内经 (The Yellow Emperor's Inner 
Canon). 

  

http://www.yellowriver.gr/wp-admin/post.php?post=57&action=edit#_ftn1
http://www.yellowriver.gr/wp-admin/post.php?post=57&action=edit#_ftn2
http://www.yellowriver.gr/wp-content/uploads/2012/06/guardian-lions.png
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Αναλελυμένη και επεξειργασμένη  συστηματικά, η θεωρία αυτή, εμφανίζεται 
περί το 350 πχ,  από τον Zou Yen (ίδια φιλοσοφική σχολή του yīn yáng στην δυτική 

Δυναστεία Zhou),  υπό τον όρο: Wǔxíng 五行   (5 κινήσεις). 

Ο όρος  Wǔxíng 五行   δηλώνει δυναμικές κινήσεις που διαρκώς μεταπίπτουν ή 
μετασχηματίζονται η μία στην άλλη, δημιουργώντας τον κόσμο των φαινομένων. 

Η θεωρία του yīn yáng, το τριαδικό μοντέλο (που είναι κυρίαρχο και στην 

κινεζική σκέψη) και η θεωρία των 5 στοιχείων ή κινήσεων, Wǔxíng  五行 ,  μας 
δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς αλληλεπιδρούν οι «ουράνιες» και οι 
«γήινες» ενέργειες, με τον άνθρωπο στο κέντρο, ως έκφραση του συνδυασμού 
τους. 

  

 

[1] Το Shujing 書經 (The Book of Documents), ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό 
του ως «το Κλασσικό Βιβλίο της Ιστορίας»,  δεν είναι μια ιστορική εργασία ή 
εξιστόρηση, αλλά μάλλον μια συλλογή γραπτών,  17 περίπου αιώνων  κινέζικης 
ιστορίας, από το  2.357 πχ -  631 πχ. 

[2]  Το Liji 禮記 (The Book of Rites ) αποτελεί μια ανθολογία άρθρων, γραμμένων 
από μαθητές του Κομφούκιου,  από την περίοδο των πολέμων, έως τις 
Δυναστείες  Qin και  Han, με ερμηνείες  χειρογράφων, που αφορούσαν 

εθιμοτυπικά και τελετές. Θεωρείται επίσης ένα από "τα 5 κλασσικά" (Wujing 五

經),  του Κομφουκιανισμού, μαζί με  «Το βιβλίο των Ασμάτων", "Το βιβλίο της 

Ιστορίας", "Το βιβλίο των Αλλαγών" και "Τα Ανάλεκτα". 

 

 

 

 

http://www.yellowriver.gr/wp-admin/post.php?post=57&action=edit#_ftnref1
http://www.yellowriver.gr/wp-admin/post.php?post=57&action=edit#_ftnref2
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Αλλά ας τα πάρουμε ένα ένα… 

Κατ’ αρχή η θεωρία του yīn yáng μας δίνει μια πρώτη συμβολική περιγραφή της 
δημιουργίας 

Α. Πριν απ’ όλα, υπάρχει το ανεκδήλωτο ή αλλιώς Wú Jí 無極, το επίπεδο των 
άπειρων Δυνατοτήτων, η ΑΡΧΗ που τα πάντα εμπεριέχει. 

 

Το ιδεόγραμμα Wú 無, δηλώνει έλλειψη δραστηριότητος και δεν είναι άλλο από 
το πρόθεμα 

-α: όχι, μη, δεν, απουσία. 

Το ιδεόγραμμα  Jí 極, δηλώνει αμφίδρομη κίνηση, ανάμεσα σε δύο πόλους. Οι δύο 
γραμμές, επάνω – κάτω και η τεθλασμένη στο κέντρο υποδηλώνουν μια 
δραστηριότητα που αναπτύσσεται προς   τον ένα πόλο και καθώς φτάνει στο άλλο  
άκρο, αποκτά μια αντίθετη κίνηση επιστρέφοντας πίσω. Αριστερά, ένα δέντρο 
δηλώνει το ίδιο, καθώς αναπτύσσεται ταυτόχρονα προς τα επάνω και κάτω. Το 
στόμα και το χέρι, δεξιά – αριστερά, συμβολίζουν την αδιάκοπη δραστηριότητα. 
Όλο το ιδεόγραμμα σημαίνει αδιάκοπη κίνηση, που μόλις φτάσει σε ένα τέρμα ή 
άκρο, γυρίζει στο αντίθετό της. 

Μαζί και τα δύο ιδεογράμματα, σημαίνουν ΟΧΙ δραστηριότητα, ΟΧΙ κίνηση. 

Είναι το επίπεδο πριν την εμφάνιση της Εκδήλωσης. Το πεδίο απ' όπου όλα 
απορρέουν και με το οποίο ΟΛΑ  παραμένουν αιωνίως συνδεδεμένα, αφού 
αποτελούν έκφραση αυτού. 

Κατά την δημιουργία της εκδήλωσης, το πρωταρχικό αυτό πεδίο, το Wú Jí 無極, 
περνά σε μια κατάσταση, όπου αρχίζει θεωρητικά "να διχάζεται", να πολώνεται 
σε δύο αντίθετα δυναμικά, το yin  & το yang. Από την στιγμή αυτή, αρχίζουν να 
δημιουργούνται οι κόσμοι και να σχηματίζεται το Δέντρο της Ζωής. 

http://www.yellowriver.gr/wp-content/uploads/2012/06/Wu-Ji-.png
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Έτσι, μέσα από το Wú Jí 無極 εκπηγάζει το Tài Jí 太極 , ή το πεδίο της ενέργειας qi, 
από το  οποίο γεννάται ο καρπός της Ύπαρξης 

 

Tài 太 Το μέγιστο, το υπέρτατο, το ευρύτατο, το πιο σημαντικό.  

Jí 極 δηλώνει αμφίδρομη κίνηση, ανάμεσα σε δύο πόλους. Οι δύο γραμμές, 
επάνω – κάτω και η τεθλασμένη στο κέντρο υποδηλώνουν μια δραστηριότητα 
που αναπτύσσεται προς τον ένα πόλο και καθώς φτάνει στο άλλο άκρο, αποκτά 
μια αντίθετη κίνηση επιστρέφοντας πίσω. Αριστερά, ένα δέντρο δηλώνει το ίδιο, 
καθώς αναπτύσσεται ταυτόχρονα προς τα επάνω και κάτω. Το στόμα και το χέρι, 
δεξιά – αριστερά, συμβολίζουν την αδιάκοπη δραστηριότητα. Όλο το ιδεόγραμμα 
σημαίνει αδιάκοπη κίνηση, που μόλις φτάσει σε ένα τέρμα ή άκρο, γυρίζει στο 
αντίθετό της. 

Μαζί και τα δύο ιδεογράμματα σημαίνουν την μέγιστη δραστηριότητα, όταν 
αρχίζει να εκδηλώνεται η δημιουργία. 

Τώρα χρειάζεται να προσέξουμε το εξής.  

Το ΕΝΑ πάντα εκφράζεται  Διττά κατά την πορεία του προς την εκδήλωση, 
δημιουργώντας 3άδες. 

Άρα: 

Το  Wú Jí 無極  εκφράζεται πρωταρχικά σε Tài Jí 太極 , το 1ο ΔΙΠΟΛΟ, το γνωστό 
μας yīn yáng. 

Wú Jí 無極  & Tài Jí 太極 αποτελούν την 1η αδιαίρετη τριάδα. 

Στην συνέχεια, από το 1ο αυτό δίπολο, το Tài Jí 太極 ή yīn yáng, 

προκύπτει  ο εκδηλωμένος κόσμος, ο καρπός, ο οποίος μαζί με το Tài Jí 太

極 αποτελεί άλλη μία ενιαία και αδιαίρετη τριάδα. 

Ο  εκδηλωμένος μας κόσμος, είναι τρισδιάστατος. Σε αυτόν τον κόσμο 
αντιλαμβανόμαστε 3 διαστάσεις και βιώνουμε τα πάντα συγκριτικά, δηλαδή 

http://www.yellowriver.gr/wp-content/uploads/2012/06/yin-yang.png
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πάντα μέσα από τα αντίθετά τους. Συγκρίνουμε το κρύο σε σχέση με την ζέστη, 
το επάνω σε σχέση με το κάτω, το δεξιά σε σχέση με το αριστερά,… πάντα μέσα 
από δίπολα. 

Και έτσι εκφράζεται η δημιουργία, προς όλα τα επίπεδα, από τον μακρόκοσμο 
έως τον μικρόκοσμο και αντίθετα. 

Εδώ αξίζει να κυττάξουμε και την πλευρά της επιστήμης, σε σχέση με την 
Διττότητα της φύσης και την ομοούσιο Τριάδα. 

Στο βιβλίο του, "Αλλάξτε το μέλλον σας μέσα από τα ανοίγματα του χρόνου", ο 
γάλλος φυσικός Jean-Pierre Garnier Malet, αναφέρει: 

"Η θεωρία της Διττότητος" βασίζεται σε μερικές βασικές αρχές λειτουργίας της 
δημιουργίας όπως: 

Κάθε τι στο σύμπαν, από ένα στοιχειώδες σωμάτιο μέχρι τα 
κύτταρα,  τους  εαυτούς μας και τους γαλαξίες, κινείται ως μικρό στοιχείο στο 
εσωτερικό ενός  μεγαλύτερου ορίζοντα (π.χ. τα κύτταρα μέσα σε ένα όργανο) και 
συγχρόνως αποτελεί μεγάλο ορίζοντα, μέσα στον οποίο κινούνται ακόμη 
μικρότερα στοιχεία (τα μόρια στο εσωτερικό ενός κυττάρου). 

Οι 3 αυτές πραγματικότητες εξελίσσονται συγχρόνως, αλλά η κάθε μία τους έχει 
την δική της ροή χρόνου, δηλαδή ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται και με την 
οποία γίνονται αντιληπτά τα γεγονότα μέσα της. 

Το κάθε τι έχει αντίληψη-νόηση μόνο του επιπέδου μέσα στο οποίο κινείται. 
Ταυτόχρονα, ανταλλάσσει πληροφορίες α. με τα μέλη από τα οποία αποτελείται, 
όπου η ροή του χρόνου είναι πολύ ταχύτερη, και β. με το σύνολο (ορίζοντα) στο 
οποίο εμπεριέχεται, όπου η ροή του χρόνου είναι πολύ βραδύτερη. Οι ανταλλαγές 
αυτές γίνονται με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από αυτήν του φωτός και 
παραμένουν μη συνειδητές. 

Τίποτα στο σύμπαν δεν υλοποιείται, δεν βιώνεται δηλαδή ως πραγματικότητα, 
κατευθείαν "στο καθαρό", χωρίς πρώτα να δημιουργηθούν στην μικρότερη ροή 
χρόνου πολλά "πρόχειρα", πολλά δυναμικά (πιθανά "μέλλοντα") τα οποία 
υπόκεινται σε έλεγχο καταλληλότητας από την μνήμη τού τί είναι κατάλληλο. 

Μια μνήμη ("παρελθόν"), που βρίσκεται στην αργότερη ροή χρόνου και η οποία 
επιβλέπει και καθοδηγεί. 

Για την ομαλή λειτουργία μεταξύ των 3 πραγματικοτήτων, των 3 ροών 
χρόνου, που εξελίσσονται ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ, είναι απαραίτητο: 
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Ο παρατηρητής μιας πραγματικότητας, που  βιώνει κάτι,  να είναι βέβαιος πως 
αυτό που τον καθοδηγεί προς την σωστή επίλυση των προβλημάτων του, είναι 
μέρος του εαυτού του, η διττή δηλαδή υπόστασή του, που εξελίσσεται στην 
αργότερη ροή χρόνου. Η διττή υπόσταση του κάθε τί είναι λοιπόν απαραίτητη 
στην δημιουργία, ξεκινώντας από τα ηλεκτρόνια- ποζιτρόνια μέχρι τους διττούς 
γαλαξίες". 

 Μέχρι εδώ βλέπουμε την σχέση με την θεωρία του yīn yáng και το τριαδικό 
μοντέλο 

Στο δικό μας ανθρώπινο επίπεδο, θα μπορούσαμε να πούμε πως μια τέτοια 
ολότητα είναι α. ο φυσικός μας εαυτός (του οποίου έχουμε συνείδηση και είναι το 
παρόν μας), β. η διττή του υπόσταση, της οποίας δεν έχουμε συνείδηση, ζει σε 
επιβραδυνόμενο χρόνο, στο φωτεινό μας παρελθόν και έχει στην μνήμη της τι 
είναι σημαντικό και βέλτιστο για εμάς και γ. ο μελλοντικός μας εαυτός ή τα 
δυνητικά μέλλοντα που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στην πραγματικότητά 
μας (θετικά ή αρνητικά, ανάλογα με τις σκέψεις μας που τα δημιουργούν στην 
γρηγορότερη ροή χρόνου). 

Και όλα αυτά δεν είναι καθόλου επιστημονική φαντασία. 

"Στις  επιστημονικές του δημοσιεύσεις, ο Dr.  Malet αποδεικνύει με πολύ απλό 
γεωμετρικό τρόπο και απλές αλγεβρικές εξισώσεις την συνέχεια Μικρόκοσμου – 
Μακρόκοσμου…" 

Αυτό λοιπόν το οποίο διαδρά ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον μας δεν είναι 
άλλο από τον ανθρώπινο νου. 

Κατ’ απόλυτη αντιστοιχία και στο κινεζικό φιλοσοφικό μοντέλο, ο άνθρωπος είναι 
αυτός που στέκει ανάμεσα στο yīn και το yáng, τον "ουρανό" και την "γη", 
διαδρώντας ταυτόχρονα και με τα δύο. 

Ο κόσμος  χαρακτηρίζεται  από δύο βασικές παραμέτρους, Τον μικρόκοσμό του και 
τον μακρόκοσμό του. ΔΥΟ επίπεδα, τα οποία αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα και 
ισοδύναμα με τον άνθρωπο. 

Αν όλα τα πράγματα στο σύμπαν φαίνεται να αλληλεπιδρούν, τότε τίποτα δεν μπορεί 
να υπάρχει ανεξάρτητα. 

Οι ενέργειες του συστήματος Ουρανός - Γη - Άνθρωπος, αλληλεπιδρούν διαρκώς 
και είναι αδιαίρετες. Η κατανόηση αυτής της συλλήψεως είναι αναγκαία για την 
ακόμη βαθύτερη κατανόηση των πάντων και ειδικά στο δικό μας πεδίο ενδιαφέροντος, 
για την κατανόηση των διάφορων ιατρικών  εφαρμογών. 
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Τώρα, εξέλιξη της θεωρίας του yīn yáng και του 3αδικού μοντέλου, αποτελεί η 
θεωρία των 5 στοιχείων ή κινήσεων… 

 

Στην συνέχεια του yin yang και του 3αδικού μοντέλου…  

 

 

 

Το κεφ. 42 του DAO DE JING, αριθμεί 4 στάδια, κινούμενο από την ενότητα, 

την ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ (το DAO), προς την ΥΠΑΡΞΗ (τα Δέκα χιλιάδες πράγματα). 

 

Το DAO γεννά το ΕΝΑ 

Το ΕΝΑ γεννά το ΔΥΟ 

Το ΔΥΟ γεννά το ΤΡΙΑ 

Τα ΤΡΙΑ γεννούν τα Δέκα χιλιάδες πράγματα. 

             

 

Στην κινεζική φιλοσοφία, υπάρχει μία συμβολική γλώσσα, η οποία 

περιγράφει επακριβώς τα παραπάνω. 

Ας παρακολουθήσουμε τα σύμβολα: 

 

 

Το ΕΝΑ, όπως είπαμε, εκφράζεται σε δίπολο (το Tài Jí 太極 ή yīn yáng) 

 

           Yin                                                          Yang 

 

 

Ο απέραντος ωκεανός του ατέλειωτου δυναμικού, το Wú Jí 無極   γεννά το 

ΔΥΟ, 

το Tài Jí 太極,τον ενεργό (yáng) και τον αδρανή (yīn) πόλο του Κόσμου.    

  

Αυτό το πρώτο ζεύγος, μοιραία διαδρά και από την διάδραση αυτή, 

προκύπτουν 4 ενδιάμεσες καταστάσεις: Το λίγο  yīn, το πολύ yīn, το λίγο yáng, το 

πολύ yáng. Είναι οι  πρώτες διεργασίες και μετασχηματισμοί προς την 

«δημιουργία» του υλικού κόσμου. Από το μη αισθητό προς το αισθητό σύμπαν. 
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 Xiao yin (λίγο yin)小 陰  μέταλλο   

 Tai yin (πολύ yin)太陰 νερό    

 Xiao yang (λίγο yang)小陽 ξύλο   

 Tai yang (πολύ yang) 太陽 φωτιά   

 

 Κάθε «βήμα» της διάδρασης του yīn με το yáng, αντιστοιχεί, όπως βλέπουμε, και 
σε ένα στοιχείο.  
Τα στοιχεία δεν είναι αυτό που εμείς θεωρούμε περιορισμένα στο φυσικό πεδίο ή 
τον αισθητό μας κόσμο, ως νερό, φωτιά, ξύλο1, μέταλλο, αλλά περισσότερο 
αποτελούν κινήσεις ενέργειας και γι αυτό στην κινεζική φιλοσοφία ονομάζουμε 
το σύστημα ή την θεωρία που έχει ως αντικείμενο αυτά: θεωρία ή «σύστημα των 
5 κινήσεων». 
 

Τα 4 στοιχεία στην ουσία, είναι εξελικτικά στάδια, κάθε ένα στάδιο από τα οποία, 
έχει  συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, σε κάθε επίπεδο, από τον μικρόκοσμο μέχρι 
τον μακρόκοσμο. 

 

                                                 
1
 Το ξύλο στην ελληνική αντιστοιχία, ταυτίζεται με τον άνεμο και το μέταλλο ταυτίζεται με την γη. 

Στα κινεζικά σύμβολα, υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία (4 είναι οι βασικές κινήσεις), με την διαφορά 
ότι η συμβολική κινεζική γλώσσα, δίνει ακόμη ένα επί πλέον σημαντικό στοιχείο. Περιγράφει τις 4 
βασικές κινήσεις με τα στοιχεία πυρ-ύδωρ όπως κι εμείς, αλλά με ξύλο-μέταλλο αντί για γη και 
άνεμο και τοποθετεί την γη στο κέντρο ως άξονα. Αυτό μας δίνει μια πιο καθαρή εικόνα, της 
κινήσεως της ενέργειας, αφού μας περιγράφει συμβολικά το πεδίο γύρω από το οποίο συμβαίνει η 
κάθε μετάπτωση ή μεταβολή, το σημείο δηλαδή του μετασχηματισμού (γη), το κέντρο. Έχει 
επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον το αντίστοιχο κινεζικό ιδεόγραμμα της γης (βλ. παρακάτω).  

   

  Λίγο Yin Πολύ Yin Λίγο Yang Πολύ Yang 
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 Ο Lonny S. Jarrett, στο βιβλίο του Nourishing Destiny, περιγράφει: «Καθώς το 

ΟΛΟΝ διχάζεται, απομακρύνεται από τον εαυτό του και επιστρέφει σε αυτόν, 

«κινούμενο» γύρω από ένα νοερό κέντρο. Η κίνηση αυτή γίνεται σε 4 στάδια και 

κάθε διαδοχικό στάδιο αντιπροσωπεύει μια όλο και μεγαλύτερη απόσταση από το 

πρωταρχικό. Το 5ο στάδιο αποτελεί το κέντρο γύρω από το οποίο συμβαίνει η 

ρυθμική και συνεχόμενη αυτή κίνηση. Αποτελεί τον άξονα, περί του οποίου 

συμβαίνει η εξέλιξη»  

 

  

 

 

       Φωτιά 

                                                                                           

 

         

 

 

                                                 Ξύλο                        Γη                           Μέταλλο 

 

 

 

 

 

                                                                                 Νερό 

                                                                                                                

 

Το 1ο  στάδιο αντιστοιχεί στο στοιχείο νερό, Tai yin (πολύ yin)太陰, το 

οποίο, όπως και το ΟΛΟΝ, αντιπροσωπεύει την δυναμική βάση για κάθε 

εκδήλωση στην ζωή. Ταυτίζεται με το ενιαίο πεδίο ή πεδίο των άπειρων 

δυνατοτήτων. Το 2ο στάδιο, αντιστοιχεί στην φωτιά, Tai yang (πολύ yang) 太陽, 

όπου το ΟΛΟΝ «κινείται μακριά» από τον Εαυτό του, συνειδητοποιώντας έτσι την 

ύπαρξή του.   

Η διάδρασις των δύο αυτών πόλων γεννά το 3ο στάδιο, το στοιχείο του 

ξύλου, Xiao yang (λίγο yang)小陽, στο οποίο  αναμιγνύονται αρμονικά το νερό με 

την φωτιά,  κατά την δημιουργία του κόσμου.   

Το 4ο στάδιο, του μετάλλου, Xiao yin (λίγο yin)小 陰, υποδηλώνει την 

επιστροφή από την πραγματικότητα του αισθητού κόσμου, πίσω στην ενότητα.    
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Έως την  3η  φάση της εξέλιξης,  η Ύπαρξις δεν έχει ακόμη προβάλλει. Το στάδιο 

αυτό  είναι γνωστό ως «Προγενέστερος Ουρανός»  先天 (xiantian) και μετά την 
σύλληψη, ενυπάρχει ως αποτύπωμα, που κρατά μονίμως το άτομο συνδεδεμένο 
με το καθαρό του δυναμικό, την πρωταρχική του φύση, που έρχεται από το 

Wú Jí 無極, πέρα από το πεδίο των αισθήσεων, καθοδηγώντας το σε όλη του την 
ζωή. 
 

Μετά το 3ο στάδιο, το πεδίο του Tài Jí 太極, το πεδίο των ενεργειών, τα 

δέκα χιλιάδες πράγματα εκδηλώνονται, μέσα από την διάδραση του yīn yáng .  

Η εξελικτική αυτή φάση είναι γνωστή σε εμάς, ως Μεταγενέστερος 

Ουρανός 後天 (xoutian).  Στην κινεζική φυσιολογία, ο Μεταγενέστερος Ουρανός, 

ανταποκρίνεται στην φάση του εκδηλωμένου ή αισθητού κόσμου, όπου η 

ενέργεια του ατόμου συντηρείται από την τροφή, τον αέρα και τις εμπειρίες της 

καθημερινότητος.   Ο συσχετισμός Προγενέστερου & Μεταγενέστερου ουρανού 

αποτελεί τον κεντρικό άξονα, γύρω από τον οποίο ξετυλίγεται το σχέδιο της 

ανθρώπινης ζωής. 

 

 Κατά το 4ο στάδιο εξέλιξης, το  ΟΛΟΝ επιστρέφει  φυσικά και αυθόρμητα, 

στην πρωταρχική  του φύση. Στην ουσία δεν απομακρύνεται ποτέ από αυτήν, 

αφού πάντα υπάρχει η σύνδεση του εκδηλωμένου με το ανεκδήλωτο. 

 

Βασική έκφραση της κινήσεως αυτής στην ζωή μας, δεν είναι άλλη από την 

αναπνοή και τον καρδιακό παλμό, την συστολή και διαστολή των μυών μας, κάθε 

ξεδίπλωμα και συσπείρωση…  

 
Γη 

Ξύλο 

 

Μέταλλο 

 Νερό 

 Φωτιά 
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Όλα αυτά αποτελούν μορφές της κινήσεως αυτής. Το ίδιο και η ευρέως 

γνωστή, κίνησις του εκκρεμούς, η όποια συνιστά τον νόμο που μας υποδεικνύει 

ότι όταν κάτι φτάσει σε ένα άκρο, τρέπεται στο αντίθετό του. 

 

Πάνω απ’ όλα, είναι η υπόδειξις ότι έχουμε πάντα την δυνατότητα να 

επιστρέφουμε αυθόρμητα  στην πρωταρχική μας φύση. Ακόμη κι όταν 

νομίζουμε ότι αυτή έχει πλέον «χαθεί».  

 

Συμφώνα με την πορεία της δημιουργίας, το σύμβολο της Γης αντιστοιχεί στον 

αριθμό 5（五）. Το κεντρικό σύμβολο του αριθμού, στο κινέζικο ιδεόγραμμα, 

είναι ένας σταυρός, δηλαδή 4 κατευθύνσεις με ένα κέντρο，ενώ οι δύο 

οριζόντιες γραμμές, επάνω και κάτω, συμβολίζουν τον Ουρανό και την Γη, 

δηλαδή το πρωταρχικό yin και yang. Από το σύμβολο κατανοούμε ότι η γη 

εμπεριέχει και τις 4 κινήσεις. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το στερέωμα των 4 στοιχείων ή κινήσεων. 

O άνθρωπος, όπως αναλύσαμε και παραπάνω, είναι ο κατασκευαστής της 

πραγματικότητός του. Όταν γίνεται (ή καθίσταται)παρατηρητής αυτής του της 

λειτουργίας, τότε έχει και την δυνατότητα να την επηρεάζει πια συνειδητά. 

 

 

Ανάλυση του κινεζικού χαρακτήρα Wu Xing 

 

五 (wu) σημαίνει 5  /  5 φορές /  πενταπλός…  

Oι οριζόντιες γραμμές επάνω - κάτω, συμβολίζουν δύο όρια και κατ’ επέκταση 

«Ουρανό και Γη». Ο σταυρός ανάμεσά τους, αναπαριστά την ένωση του yin με το 

yang. Επίσης την ολοκλήρωση, την πληρότητα, αλλά και τον αριθμό 10. Η μικρή 

κάθετος που ενώνει την μεσαία με την κάτω γραμμή δηλώνει το μισό από το 

σύνολο, δηλαδή το 5. 

 

行(xing) σημαίνει βάδισμα, πορεία, συμπεριφορά, διαδικασία. 

Το αριστερό σύμβολο εκφράζει ένα βήμα μετέωρο, ενώ το δεξί, ένα βήμα που 

έχει πατήσει και τα δυο μαζί στην κυριολεξία σημαίνουν βάδισμα, περπατησιά, 

ενώ συμβολικά υποδεικνύουν την διαδικασία… την πορεία από το μη αισθητό 

yang, προς το αισθητό, χειροπιαστό, οριοθετημένο και μετρήσιμο yin. 
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Η μεγάλη συνεισφορά του συστήματος των 5 στοιχείων ή κινήσεων ήταν και είναι, 

η αναγωγή όλων των φαινομένων του κόσμου που αντιλαμβανόμαστε, στους 

πρωταρχικούς νόμους, αρχές και κινήσεις.  

 

Πχ., το Νερό είναι ένα στάδιο, μία κατάσταση, μία έννοια… μία κίνηση, με 

συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά, τα οποία εκφράζονται απλώς με διαφορετικό 

τρόπο στα διάφορα επίπεδα, από το ανεκδήλωτο και τον μακρόκοσμο, έως τον 

εκδηλωμένο κόσμο και τον μικρόκοσμο.  

 

Η ουσία του σταδίου του νερού είναι το «Πεδίο», απ’ όπου όλα προκύπτουν, άρα 

κατ’ αντιστοιχία, η σύλληψις και η κυοφορία (μιας ιδέας, μιας ανθρώπινης 

υπάρξεως, ενός οποιουδήποτε καρπού), το αθέατο (οτιδήποτε δεν έχει έρθει 

ακόμη στο φως γιατί κυοφορείται), η γνώσις και η σοφία (μια και το ανεκδήλωτο 

συνδέεται με το πεδίο της πληροφορίας - το πεδίο των άπειρων δυνατοτήτων), 

αλλά και οι φόβοι (είναι το άλλο άκρο του ανεκδήλωτου, αφού αυτό που δεν έχει 

έρθει στο φως και άρα δεν το γνωρίζουμε, μας προξενεί τον φόβο)…  Επομένως 

το νερό, ως στοιχείο στον εκδηλωμένο κόσμο, είναι αυτό που μας συνδέει με το 

πρωταρχικό πεδίο, με το καθαρό μας δυναμικό ή καλλίτερα με την πληροφορία 

που υπάρχει στο φωτεινό μας παρελθόν, τον Προγενέστερο ουρανό. Ως εκ 

τούτου είναι το στοιχείο που μας κρατά συνδεδεμένους με το ιδανικό μας 

πεπρωμένο ή την καλύτερη δυνατή μας πορεία. Στο σώμα μας αντιστοιχεί με τα 

νεφρά και την ουροδόχο. Γι αυτό και σύμφωνα με την κινεζική παράδοση, τα 

νεφρά φιλοξενούν την πεμπτουσία ή το κληρονομημένο δυναμικό μας, ενώ 

σύμφωνα με την δυτική παράδοση, όλοι γνωρίζουμε ότι οι νεφροί αποβάλλουν 

από τον οργανισμό όλες τις άχρηστες ουσίες, υπό την μορφή των ούρων, τα οποία 

και παράγουν. Τις αποβάλλουν δηλαδή, μέσω του πλεονάσματος του ύδατος… 

Τα ανάλογα ισχύουν για κάθε στοιχείο.  

 

Οι αντιστοιχίες κάθε στοιχείου είναι ατελείωτες και αφορούν τα πάντα… Κάθε 

στοιχείο εκπροσωπεί ένα  απροσμέτρητο φάσμα πραγμάτων και  

καταστάσεων. Κάθε τι δε, από το ανεκδήλωτο έως το εκδηλωμένο, 

κατατάσσεται σε ένα από τα 5 «στοιχεία» (συμπεριλαμβανομένης και της γης), 

αφού αυτά αποτελούν τις πρωταρχικές κινήσεις στον κόσμο. Επιπροσθέτως, 5 

είναι και οι βασικές ιδιοσυγκρασίες των ανθρώπων… 

  

Όταν κάνουμε αυτήν την αναγωγή, αντιλαμβανόμαστε την ενότητα και την 

συνέχεια ανάμεσα σε μικρόκοσμο και μακρόκοσμο. Αντιλαμβανόμαστε την 

ΣΥΝΔΕΣΗ και την ενέργεια πίσω από τα φαινόμενα.   
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Επιγραμματικά για κάθε στοιχείο:  

 

Το νερό αποτελεί την αρχή της ζωής και συνδέεται με τους σπόρους που 

προσδίδουν  σε κάθε τι ένα πολύ συγκεκριμένο δυναμικό - την κληρονομημένη 

μας σύσταση (Jing). 

Η φωτιά σχετίζεται με την  φάση απόκτησης συνειδητότητας και την αναγνώριση 

του πρωταρχικού δυναμικού που ενυπάρχει στα πάντα. Κατ’ επέκταση, 

σχετίζεται με κάθε είδους αναγνώριση. 

Το ξύλο αντιστοιχεί σε κάθε γέννηση και στην δυναμική πορεία και εξέλιξη κάθε 

«σπόρου».  

Το μέταλλο, αντιστοιχεί στην συγκομιδή και στην ουσία που συγκεντρώνει κάθε 

ζωή ή κάθε «σπόρος» από την γέννηση έως την ωρίμανση. Αντιστοιχεί στην 

απόσταξη και μοιραία κυβερνά την επιστροφή όλων των πραγμάτων πίσω στην 

ενότητα.  Είναι ακριβώς η κίνηση που κάνει ο σπόρος όταν επιστρέφει στην γη. 

Η γη παρέχει το κέντρο γύρω από το οποίο τα πάντα  περιστρέφονται και 

εκφράζει τον μετασχηματισμό και την ισορροπία, μέσα από τις αλλαγές. 

 

Νερό και φωτιά αποτελούν το πρωταρχικό δίπολο της ζωής, ενώ ξύλο και 

μέταλλο, το δευτερεύον.  

Το 1ο δίπολο έχει να κάνει με το ΕΙΜΑΙ ενώ το 2ο με το ΕΝΕΡΓΩ.  

Το 1ο δίπολο έχει να κάνει με το δυναμικό μας ενώ το 2ο με την έκφρασή του.  

Το 1ο δίπολο έχει να κάνει με την Ύπαρξη, ενώ το δεύτερο με το ξεδίπλωμά της 

στην υλική πραγματικότητα. 

Το 1ο δίπολο έχει να κάνει με την φωτεινή μνήμη μας, ενώ το 2ο με τα δυναμικά 

που δημιουργούμε, σε αρμονία ή όχι με την ιδανική εκπλήρωση του πεπρωμένου 

μας. 

Ουσιαστικές πληροφορίες για αυτά μας δίνουν τα βασικά σύμβολα του Yi Jing και 

ειδικότερα τα τρίγραμμα...  

 

Μια πρώτη απλούστατη αντιστοίχηση και ταξινόμηση2, αυτή που συναντούμε 

κυρίως στα συγγράμματα των κινεζικών ιατρικών βιβλίων, παρατίθεται πιο κάτω:   

 

 

 

 

                                                 
2
 Στην πρακτική της κινεζικής Ιατρικής, η αντιστοίχηση, που συναντάμε είναι πρωτόλεια και 

περιορισμένη. Αναφέρεται συγκεκριμένα σε πράγματα που αφορούν το σώμα και το περιβάλλον 
του. Αλλά αν ο σπουδαστής δεν μελετήσει σε βάθος τα 5 στοιχεία και δεν κατανοήσει το νόημά 
τους και άρα την ενέργεια πίσω από τα φαινόμενα, δεν μπορεί και να κατανοήσει τελικά το νόημα 
αυτού που πράττει.  
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Τα στοιχεία ως Εποχές 

 Ξύλο - Άνοιξη - Γέννηση 

 Φωτιά - Καλοκαίρι – Ανάπτυξη 

 Μέταλλο - Φθινόπωρο - Συγκομιδή 

 Νερό - Χειμώνας - Αποθήκευση 

 Γη - Μετασχηματισμός - Το κεντρικό σημείο «γύρω» από το οποίο 

περιστρέφονται τα υπόλοιπα. Στην ουσία γύρω και μέσα από αυτό 

εκδηλώνονται τα υπόλοιπα. 

 

Ως σημεία του Ορίζοντα 

 Φωτιά-Νότος 

 Νερό-Βορράς  

 Ξύλο-Ανατολή  

 Μέταλλο-Δύση 

 Γη-Μεταβατικές ενδιάμεσες φάσεις 

 

Ως μετεωρολογικά φαινόμενα 

 Ξύλο - Άνεμος 

 Φωτιά - Ζέστη 

 Γη - Υγρασία 

 Μέταλλο - Ξηρασία 

 Νερό - Κρύο 

 

Ως γεύσεις 

 Ξινό – Ξύλο (η γεύση των πρώιμων φρούτων, όταν η κίνηση της ενέργειας 

είναι προς τα επάνω και έξω – μετάβαση από την Άνοιξη στο Καλοκαίρι)  

 Το πικρό – Φωτιά (το πικρό απομακρύνεται μέσω του Νερού όπως και η 

φωτιά) 

 Γλυκό – Γη 

 Πικάντικο – Μέταλλο 

 Αλμυρό – Νερό  

 

Ως Χρώματα 

 Ξύλο -Πράσινο  

 Φωτιά - Κόκκινο  

 Γη- Κίτρινο  

 Μέταλλο- Λευκό  

 Νερό- Μαύρο  
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Ως Ήχος φωνής 

 Ξύλο: Κραυγάζουσα - δυνατή - θυμωμένη - στεναγμός στενοχώριας 

(στάση Qi ήπατος) 

 Φωτιά: Γέλιο ή ακατάσχετη ομιλία 

 Γη: Τραγουδιστή 

 Μέταλλο: Θλιμμένη - κλάμα  

 Νερό: Στεναγμός κόπωσης 

 

Ως Αισθητικές Οπές 

 Ξύλο - Μάτια 

 Φωτιά - Γλώσσα 

 Γη - Στόμα/Χείλη 

 Μέταλλο - Μύτη 

 Νερό - Αυτιά 

 

Παραγωγικός & Ελεγκτικός κύκλος  

 

 Σύμφωνα με την διαδοχή των σταδίων ή κινήσεων, που κάνουν τα στοιχεία, 

τοποθετούνται σε δύο κύκλους: Τον παραγωγικό κύκλο και τον ελεγκτικό κύκλο.  

Οι κύκλοι αυτοί δείχνουν, με συμβολικό πάντα τρόπο, την διάδραση ανάμεσα στα 

στοιχεία και τις δυναμικές που τα κρατούν σε ισορροπία, ώστε να συνεχίζουν να 

δημιουργούν, να συνθέτουν και να συντηρούν τον κόσμο. 

 Ο παραγωγικός κύκλος εκφράζει την τάση της διαρκούς ανάπτυξης & 

εξάπλωσης της ενέργειας (yang), άρα την διαρκή παραγωγή δυναμικών, 

ενώ ο ελεγκτικός κύκλος εκφράζει την τάση της παγίωσης και της 

οριοθέτησης της ενέργειας (yin). Σε συνεργασία οι δύο κύκλοι, εκφράζουν 

τις δύο βασικές δυνάμεις της Δημιουργίας προκειμένου να δημιουργηθεί η 

Φόρμα - ο Κόσμος. 

 Οι δύο κύκλοι συνεργάζονται αρμονικά, για να διατηρούν την ισορροπία, 

τόσο σε ολόκληρο το Σύμπαν, όσο και στον Οργανισμό μας. 

 Είναι απολύτως συμπληρωματικοί για την διατήρηση της τάξης, της 

αρμονίας και κατ’ επέκταση της Υγείας 
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Παραγωγικός Κύκλος 

Σχέση γέννησης του ενός στοιχείου από το άλλο. 

 

 

 Ο Παραγωγικός κύκλος δείχνει την τάση του Qi να αυξάνεται και να 

ξεδιπλώνεται… 

 

      Ελεγκτικός Κύκλος 

Έλεγχος ενός στοιχείου επάνω στο άλλο. 

 

Φωτιά 

Ξύλο 

Νερό Μέταλλο 

Γη 

 
Φωτιά 

Ξύλο 

Γη 

Μέταλλο 

Νερό 
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 Ο Ελεγκτικός κύκλος περιορίζει την ανεξέλεγκτη τάση της yang ενέργειας 

να απλώνεται και να διαχέεται, δίνοντάς της φόρμα,  «σώμα»  και τελικά, 

παγιώνοντάς την. 

 

Παραγωγικός & Ελεγκτικός κύκλος συνεργάζονται για την ισορροπία 

 

 Π.χ. Το Ξύλο ελέγχει την Γη, αλλά η Γη γεννά το Μέταλλο που ελέγχει το 

Ξύλο 

 Επίσης, το Ξύλο ελέγχει την Γη, αλλά επίσης γεννά την φωτιά που με την 

σειρά της γεννά την Γη. Έτσι μια ενδοσυστημική ισορροπία γεννάται που 

διατηρεί την αρμονία στην ροή της ενέργειας. 

 

Καταστάσεις ανισσοροπίας 

Στην περίπτωση που υπάρξει ανισορροπία σε οποιοδήποτε σημείο ή στάδιο της 

συνεργασίας των δύο κύκλων, τότε μπορεί να δημιουργηθούν οι παρακάτω 

καταστάσεις: 

 Υπερέλεγχος 

 Αντιέλεγχος 

 Διατάραξη ισορροπίας μέσα στον Παραγωγικό ή και τον Ελεγκτικό κύκλο 

 

Υπερέλεγχος 

Όταν ένα στοιχείο υπερ-ελέγχει το άλλο με αποτέλεσμα την  συρρίκνωση 

του δεύτερου.  

Αυτό γίνεται όταν για οποιοδήποτε λόγο η ισορροπία σπάει, με 

αποτέλεσμα ένα στοιχείο να βγαίνει περισσότερο ισχυρό εις βάρος 

κάποιου άλλου. 

 

Αντιέλεγχος 

Έχει να κάνει με την αντίθετη κίνηση του qi (της ενέργειας) επάνω στον 

ελεγκτικό κύκλο. Π.χ. Όταν η φωτιά ελέγχει το νερό, αντί της 

φυσιολογικής συνθήκης, όπου το νερό ελέγχει την φωτιά. 

 

______________________  
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Η κινέζικη γλώσσα αποδίδει τα πάντα μέσα από εικόνες, που συμβολικά 

αντιπροσωπεύουν το νόημα που θέλει πάντα να αποδώσει κάθε λέξη. 

Γι αυτό, τα νοήματα έχουν πολύ μεγαλύτερες προεκτάσεις και δεν πρέπει να τα 

περιορίζουμε ποτέ. 

Για να θεωρείται λοιπόν ολοκληρωμένη η προσέγγισή μας, αναλύουμε παρακάτω 

και τους κινεζικούς χαρακτήρες – ιδεογράμματα των στοιχείων: 

 

Νερό 水 

Εδώ παριστάνεται το σχήμα των κρυστάλλων του νερού, όταν παγώνει, 

συμβολίζοντας την κρύα εποχή του χειμώνα (Πολύ yin) 

 

Φωτιά 火 

Δυό κούτσουρα που καίγονται, με τις δυο γραμμές αριστερά δεξιά να 

υποδηλώνουν τις φλόγες. 

Ξύλο 木  

Το σύμβολο του δέντρου, και κατ’ επέκταση της Ανοίξεως (εφόσον αυτή είναι η 

εποχή, όπου το στοιχείο ξύλο αναπτύσσεται τόσο γρήγορα). 

Μέταλλο 金  

Στον πυρήνα του ιδεογράμματος ξεχωρίζουμε το στοιχείο Γη. Δεξιά και αριστερά 

οι γραμμές αναπαριστούν το μετάλλευμα μέσα στα έγκατά της. Το επάνω τμήμα 

του ιδεογράμματος συμβολίζει τα πράγματα που συσσωρεύονται επάνω σε μια 

επιφάνεια. Όλο μαζί σημαίνει το συγκεντρωμένο μετάλλευμα. 

Γη 土  Το 5ο στοιχείο 

Φυτά που αναπτύσσονται επάνω σε μια επιφάνεια.  

 


