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ΟΥΡΆΝΙΑ ΣΤΈΜΜΑΤΑ – ΓΉΙΝΟΙ ΚΛΆΔΟΙ 

 

Στην μέθοδο wild Crane yě hè 野鹤, ο Alex Chiu χρησιμοποιεί 

συντομογραφίες για τα στέμματα και τους κορμούς: 

Για τα Στέμματα χρησιμοποιεί την λατινική αρίθμηση αντί τα κινέζικα 

ονόματα. 

Η αντιστοιχία είναι: 

I:  jiǎ甲 /  II: 乙 yǐ, 

 III: bǐng 丙 /  iV: dīng 丁 

V: wù 戊 / Vi:  jǐ己  

Vii: gēng 庚 / Viii: xīn 辛   

iX: rén 壬 /   X: guǐ癸 

Για τους κορμούς χρησιμοποιεί την παρακάτω συντομογραφία 

s: shēn 申 / yo: yǒu 酉 / sh: xū 戌  

h: hài 亥/ t: zǐ子 / c: chǒu 丑   

y: yín 寅 / m: mǎo 卯/ cn: chén 辰   

e: sì 巳 /  w: wǔ午/ wa: wèi 未  

Τα 10 στέμματα δεν είναι τόσο σημαντικά όσο οι 12 κορμοί. Δεν υπάρχει λοιπόν, 

λόγος να τα αναλύσουμε λεπτομερώς.  
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Ας εστιάσουμε στους 12 κορμούς. Από δω και στο εξής θα τα ονομάζουμε «Οι 12 

Ημέρες».  

 

Οι 12 ημέρες 

Ημέρες Στοιχείο 

Μήνας στο 

Κινέζικο 

ημερολόγιο 

t νερό 11ος     zǐ子 

c γη 12ος    chǒu 丑 

y ξύλο 1ος       yín 寅 

m ξύλο 2ος      mǎo 卯 

cn γη 3ος      chén 辰 

e φωτιά 4ος      sì 巳 

w φωτιά 5ος        wǔ午 

wa γη 6ος       wèi 未 

s μέταλλο 7ος      shēn 申 

yo μέταλλο 8ος      yǒu 酉 

sh γη 9ος      xū 戌 

h νερό 10ος    hài 亥 
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Τα στοιχεία των 12 ημερών  

Από τις 12 ημέρες,  

Οι  t και η h είναι νερό.   

Οι c, cn, wa, και sh ημέρες είναι γη.   

Οι y και m ημέρες είναι ξύλο.   

Οι s και yo είναι ημέρες μετάλλου.   

Οι e και w είναι ημέρες φωτιάς. Να θυμάσαι την e σαν «energy».   

Θα πρέπει να θυμάσαι καλά τις παραπάνω ημέρες πριν προχωρήσεις στο επόμενο 

κεφάλαιο, αλλιώς θα μπερδευτείς αργότερα.  

 

Οι «12 ημέρες» αντιστοιχούν στα 12 χρόνια,  τους 12 μήνες,  τις 12 ώρες1. Εμείς, οι 

Κινέζοι χρησιμοποιούμε αντίστοιχα για αυτές, δώδεκα διαφορετικά ζώα, από τα 

οποία το καθένα αντιστοιχεί και σε ένα στοιχείο. 

Αφού έριξες τα νομίσματά σου και πήρες τα εξάγραμμά σου, χρειάζεται να 

ελέγξεις το Κινέζικο ημερολόγιο για να πάρεις τους χαρακτήρες του έτους, του 

μήνα και της ημέρας. Τα στοιχεία του έτους, του μήνα και της ημέρας θα 

επηρεάσουν τη δύναμη των γραμμών και των άστρων του εξαγράμμου σου.  

Καθένα από τα πέντε στοιχεία εξοντώνει ή παράγει ένα άλλο στοιχείο.  

Αναγνωρίζοντας, ειδικά τα στοιχεία του μήνα και της ημέρας, θα σου επιτρέψει 

να μετρήσεις τη δύναμη και την αδυναμία της θέσης σου στο εξάγραμμο.   

 

                                                                 
1
 Στα παραδοσιακά Κινέζικα ρολόγια, υπάρχουν μόνο δώδεκα ώρες, που σημαίνει ότι η κάθε     

   Κινέζικη ώρα περιέχει δύο κανονικές ώρες. 
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Υγιές, δυνατό, αδύναμο, θαμμένο και εξαφανισμένο 

Στοιχεία 
Υγιές στις 

μέρες: 

Πιο δυνατό στις 

μέρες: 

Αδύναμο 

στις μέρες: 

Σε Τάφο 

στις 

μέρες: 

Εξαφανισμένο 

στις μέρες: 

Ξύλο  y & m sh, h, t, c y, m cn, e, w wa s, yo 

Φωτιά e & w c, y, m cn, e, w wa, s, yo sh h, t 

Μέταλλο s & yo cn, e, sh wa, s, yo h, t c y, m, w 

Νερό t & h s, yo h, t c, y, m, sh cn e, w, wa 

Γη 
cn, sh,  

c, wa 
t, h, s, yo 

c, cn, wa, sh,  

e, w 
y, m 

 

 

 Χρειάζεται να αναγνωρίζεις τη δύναμη των στοιχείων. Για παράδειγμα: Το Ξύλο 

είναι υγιές σε μήνες h, t, και c γιατί αυτοί οι τρεις μήνες είναι υδάτινοι και το νερό 

γεννά το ξύλο. Το Ξύλο είναι πιο δυνατό σε μήνες y και m γιατί αυτοί οι δύο μήνες 

είναι οι μήνες της Άνοιξης, που είναι η εποχή του ξύλου. Το Ξύλο είναι αδύναμο σε 

μήνες e και w γιατί αυτοί οι δύο μήνες είναι οι μήνες του Καλοκαιριού και η φωτιά 

εξαντλεί το ξύλο. Το Ξύλο είναι θαμμένο σε μήνα wa γιατί ο wa είναι ο μήνας του 

Φθινοπώρου. Το Ξύλο εξαφανίζεται σε μήνες s, yo, και sh γιατί αυτοί οι τρεις 

μήνες είναι οι μήνες του κρύου Χειμώνα.    

Το Ξύλο είναι πιο δυνατό σε μήνες y και m. Αλλά πότε το ξύλο είναι πιο 

αδύναμο;    

 

 Απάντηση:  Το Ξύλο είναι πιο αδύναμο σε μήνες s και yo γιατί οι s και yo 

είναι στοιχεία του μετάλλου. (Το Μέταλλο εξοντώνει το Ξύλο).  

 Όταν ρίχνεις τα νομίσματα, πρέπει να ψάχνεις το Κινέζικο ημερολόγιο  και 

να καταγράφεις τον μήνα και την ημέρα. Εάν και ο μήνας και η ημέρα είναι 

μέταλλο, το στοιχείο του ξύλου θεωρείται νεκρό. Εάν ο μήνας είναι 

μέταλλο και η ημέρα είναι νερό, το ξύλο είναι ακόμα υγιές. Εάν ο μήνας 

είναι μέταλλο και η ημέρα είναι φωτιά, το ξύλο είναι αρκετά αδύναμο. Εάν 

και ο μήνας και η ημέρα είναι νερό, το ξύλο είναι υπερβολικά υγιές. Εάν και 
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ο μήνας και η ημέρα είναι ξύλο, το ξύλο είναι πολύ δυνατό. Εάν και ο μήνας 

και η ημέρα είναι γη, το ξύλο δεν είναι αδύναμο, δεν είναι όμως και δυνατό.  

 

Ένας άντρας έριξε τα νομίσματα ρωτώντας εάν η αδερφή του θα γεννήσει με 

ασφάλεια. Πήρε  35 Υin 晉 Πρόοδος. 

 

Έτος Μήνας Ημέρα Ώρα 
Κενές 

Ημέρες 

  w (φωτιά) cn (γη) 
  

  

                         35 Υin 晉 Πρόοδος 

                                  

                             R   e        - 

                                         P   wa    - - 

Αδέρφια    άστρο     B   yo     -  Υ   Γραμμή του Εαυτού 

                                         G   m     - - 

                                          R   e       - - 

                                          P   wa   - - Α 

Το άστρο των αδερφών  καθορίζεται2 από τη γραμμή B yo (μέταλλο) . Ο μήνας 

(φωτιά) εξοντώνει τη γραμμή B yo, αλλά η ημέρα (γη) την παράγει. Το άστρο Β 

σίγουρα θα είναι ασφαλές. Αύριο, σε ώρα m, θα γεννηθεί το μωρό.  

Αποτέλεσμα: Την επόμενη ημέρα, το μωρό γεννήθηκε ακριβώς σε ώρα m. Ο 

λόγος που το μωρό γεννήθηκε σε ώρα m είναι γιατί το καθορισμένο άστρο B yo  

δένεται3  με την ημέρα cn. Σε ώρα m, το δέσιμο θα χτυπηθεί χαλαρά.  

                                                                 
2
 Σύνδεσμος του Alex Chiu, με τίτλο «The Five Stars» (Τα Πέντε Άστρα), αναλυτικά στην ιστοσελίδα 

του.  
3
 Σύνδεσμος του Alex Chiu, με τίτλο «Bound and Strike» (Δέσιμο και Χτύπημα), αναλυτικά στην 

ιστοσελίδα του. 

http://www.superiching.com/5stars.htm
http://www.superiching.com/bondage.htm
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Έτσι η αδερφή του γέννησε εκείνη την ώρα. Το «Χρυσό Κείμενο» αναφέρει ότι, 

όταν υπάρχει δέσιμο, πρέπει να σπάσει μ’ ένα χτύπημα για να γίνει 

αποτελεσματικό.  

 

 

Ένας άντρας ρώτησε για την ασθένεια του γιού του. Πήρε 23 Bo 剥 Απόσχιση. 

Έτος Μήνας Ημέρα Ώρα 
Κενές 

Ημέρες 

 
c cn - Vii 

  

 

 23 Bo 剥 Απόσχιση 

             G   y       - 

             K   t       - -       Υ   (γραμμή του εαυτού) 

             P   sh    - - 

             G   m    - - 

             R   e      - -       Α 

             P  wa    - - 

Εφ’ όσον αυτός ο άντρας ρωτάει για τον γιό του, ο κύριος χαρακτήρας4 εδώ είναι 

το άστρο K γιατί το Κ αναπαριστά ένα παιδί. Το άστρο Κ της γραμμής του εαυτού  

δένεται5  στον μήνα. Σύμφωνα με το αρχαίο κείμενο, εάν το άστρο εστιασμού 

δένεται με τον μήνα ή την ημέρα, θεωρείται δυνατό. Αυτό δεν ισχύει σε αυτή την 

περίπτωση. Αν και ο μήνας δένεται με το άστρο που μας ενδιαφέρει εδώ (το παιδί, 

Κ), ως στοιχείο γη (ο μήνας)  θα εξοντώσει το άστρο Κ.  

 

                                                                 
4
 Σύνδεσμος του Alec Chiu, με τίτλο «Five Stars» (Τα Πέντε Άστρα), αναλυτικά στην ιστοσελίδα του. 

5
 Σύνδεσμος του Alex Chiu, με τίτλο «Bound and Strike» (Δέσιμο και Χτύπημα), αναλυτικά στην 

ιστοσελίδα του.  

http://www.superiching.com/5stars.htm
http://www.superiching.com/bondage.htm
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Η ημέρα επίσης θάβει το άστρο (καθώς το cn είναι τάφος του νερού). Αν κάποιος 

ρίχνει τα νομίσματα ρωτώντας σχετικά με ασθένεια ή γάμο, το να δένεται το 

άστρο για το οποίο ρωτάμε με την ημέρα ή τον μήνα, είναι σημάδι ότι ο Κύριος θα 

πάρει αυτό το άτομο μακριά. Πως θα μπορούσε να ζήσει το παιδί;  Η Wild Crane 

yě hè 野鹤 είπε ότι το παιδί δεν θα καταφέρει να ζήσει μέχρι την ώρα cn.   

Αποτέλεσμα: Η μέθοδος Wild Crane yě hè 野鹤 ήταν πάλι σωστή.  

 


