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Ο Joseph Yu 余若愚

Ο Joseph Yu 余若愚 γεννήθηκε κατά τη 
διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου σε 
ένα μικρό χωριό στη Νότιο Κίνα. Κατά την 
παιδική του ηλικία ασχολήθηκε με 
αγροτικές εργασίες και δεν είχε τη 
δυνατότητα επίσημης εκπαίδευσης μέχρι 
που πήγε στο Χονγκ Κονγκ στην ηλικία των 
11 ετών. Πολλοί άνθρωποι τον έχουν 
συμβουλέψει να δημιουργήσει μία ιστορία, 
που θα λέει ότι διδάχθηκε την Αστρολογία 
και το Φενγκ Σούι σε μικρή ηλικία από ένα 
μοναχό, ακριβώς όπως κάνουν πολλοί 
Μάστερ του Φενγκ Σούι. Εκείνος όμως 
προτιμά να λέει την αλήθεια.

Ο Joseph Yu σπούδασε Μαθηματικά και 
Φυσική στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ στις αρχές της δεκαετίας του 60. 
Απεχθανόταν κάθε είδους προκατάληψη και ορκίστηκε να καταστρέψει τις 
παράλογες απόψεις ανίδεων ανθρώπων. Έτσι άρχισε να επισκέπτεται 
βιβλιοθήκες, προσπαθώντας να βρει ελαττώματα στην Αστρολογία και στο 
Φενγκ Σούι μέσα από αρχαία βιβλία. Όσο όμως πιο πολύ εμβάθυνε στο θέμα, 
τόσο πιο πολύ τον κέρδιζε η πλούσια κληρονομιά της αρχαίας Κινέζικης 
κουλτούρας.

Του έγινε λοιπόν ένα μόνιμο δίλημμα, αν θα γινόταν ή όχι ένας 
επαγγελματίας αστρολόγος και γεωμάντης ή αν θα συνέχιζε την καριέρα του 
στα μαθηματικά και τη φυσική. Η Αστρολογία και το Φενγκ Σούι θεωρούνταν 
ως προκαταλήψεις από τους αμφισβητίες. Για αιώνες οι Αστρολόγοι και οι 
Μάστερ του Φενγκ Σούι θεωρούνταν απατεώνες.

Κατά τη διάρκεια που ο Joseph Yu ήταν καθηγητής Μαθηματικών μετά την 
αποφοίτησή του, για καλή του τύχη, γείτονάς του ήταν ένας ηλικιωμένος 
Μάστερ του Φενγκ Σούι. Αυτός ο ηλικιωμένος δάσκαλος είχε την καλοσύνη να 
του αποκαλύψει πολλά μυστικά των πέντε τεχνών, αν και ο ίδιος δεν ήταν 
επίσημος μαθητής του.

Στη γιορτή κάποιας Κινέζικης Πρωτοχρονιάς που είχε γίνει στο σπίτι του 
Δασκάλου, ο δάσκαλος είπε στους μαθητές του, «Αυτός ο νεαρός άνδρας, αν 
και δεν είναι επίσημα μαθητής μου, έχει μάθει περισσότερα από εσάς, διότι 
έχει ένα λογικό μυαλό και διότι τολμά να διαφωνεί μαζί μου σε διάφορα 
θέματα.»
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Πρόλογος
Ίσως μία από τις πιο ευχάριστες ασχολίες για τους αρχαίους ήταν να 

παρατηρούν τον ουρανό τη νύχτα.  Αυτό οδήγησε σε δύο κλάδου σπουδής:  
την αστρονομία και την αστρολογία.

 Τα πιο εμφανή άστρα για τους αρχαίους Κινέζους ήταν τα εννέα άστρα της 
Μεγάλης Άρκτου 北斗星.  Οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι υπήρχαν δύο 
επιπλέον άστρα στο σύνολο των 7 άστρων της Μεγάλης Άρκτου αρκετές 
χιλιάδες χρόνια πριν.  Αυτά τα εννέα άστρα αντιστοιχήθηκαν ένα προς ένα με 
τους αριθμούς από το 1  ως το 9  στο μαγικό τετράγωνο που είναι γνωστό ως 
Luo Shu 洛書  στην Κίνα.

 Σε αυτό το βιβλίο προσπαθώ να εξηγήσω πώς οι αρχαίοι Κινέζοι 
χρησιμοποιούσαν αυτά τα εννέα άστρα για να μελετήσουν της ζωή των 
ανθρώπων. Εφόσον οι Ιάπωνες έκαναν πολλά ώστε να διατηρηθεί αυτή η 
αρχαία αστρολογία,  θα χρησιμοποιήσω τη λέξη Ki στη θέση της Κινέζικης 
λέξης Qi 氣  σε αυτό το βιβλίο. 

 Ας απολαύσουμε αυτή την απλή,  αλλά καταπληκτική αστρολογία.

© Copyright 2004 - 2018 - FSRC Greece 5



 

© Copyright 2004 - 2018 - FSRC Greece

Η πιο Αρχαία Κινέζικη 
Αστρολογία



Η πιο Αρχαία Κινέζικη Αστρολογία
Ιστορικό υπόβαθρο
Οι σύγχρονοι Κινέζοι Αστρολόγοι χρησιμοποιούν είτε το Zi Ping Ba Zi 子平

八字 είτε το Zi Wei Dou Shu 紫紫斗数 για να διαβάσουν τη ζωή ενός 
ανθρώπου. Άλλες μορφές Αστρολογίας όπως το Wu Xing Shu 五行書 
(Αστρολογία των Πέντε Άστρων) και το Qi Zheng Si Yue 七政四爚, που ήταν 
πολύ δημοφιλείς πριν τη Δυναστεία Tang (618-907 μ.Χ.), δεν χρησιμοποιούνται 
πια για διάφορους λόγους.

Πολύ πριν χρησιμοποιηθούν άλλα είδη αστρολογίας, 
οι Κινέζοι χρησιμοποιούσαν αυτό που ήταν γνωστό ως 
Jiu Gong Ming Li 九宮命理 (Ανάλυση Πεπρωμένου των 
Εννέα Ανακτόρων).

Βασίζεται στα Εννέα Άστρα του Luo Shu 洛書.
Ο μύθος λέει ότι το Luo Shu ανακαλύφθηκε από το Μέγα Yu, όταν έλεγχε 

τις πλημμύρες του Κίτρινου Ποταμού.

Ο Yu ήταν ο ιδρυτής της Δυναστείας Xia 夏 (2183 - 1752 π.Χ.).
Με την ανακάλυψη του Luo Shu 洛書 αναπτύχθηκε και το Jiu Gong Ming Li. 

Όμως οι Κινέζοι ανέπτυξαν άλλες πιο ακριβείς μεθόδους ανάγνωσης του 
πεπρωμένου ενός ανθρώπου και το Jiu Gong Ming Li εγκαταλείφθηκε.

Αυτός ο θησαυρός ανακαλύφθηκε από τους Ιάπωνες και είναι τώρα 
γνωστός ως Kyu Sei Ki Gaku ή Nine Star Ki 九宮命理 (Το Ki των Εννέα 
Άστρων). 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Το Luo Shu 洛書

Ο μύθος λέει ότι ο Μέγας Yu ( περίπου 21ος  αιώνας π. Χ.)  είδε ο ίδιος μία 
γιγάντια χελώνα να αναδύεται από τον Κίτρινο Ποταμό.  Στην πλάτη της 
χελώνας υπήρχε ένα ενδιαφέρον σχέδιο.  Αυτό το σχέδιο αποτελείται από 
χρωματιστές κουκίδες.

 Οι αριθμοί δεν είχαν εφευρεθεί εκείνη την 
εποχή.  Δεν είναι γνωστό πώς καταγράφηκε το 
σχέδιο.  Η χρήση αυτού του διαγράμματος είναι 
πολύ παλιά.  Αποτελεί τη βάση των σπουδών στο 
Feng Shui. 

Ο Βασιλιάς Wen 文王,  ο ιδρυτής της 
Δυναστείας Zhou 周 (1027 - 221  π. Χ.)  
εμπνεύστηκε από το Luo Shu  για να σχηματίσει το 
Hou Tian Ba Gua 後天八卦,  γνωστό στη Δύση ως 
Η Διάταξη των Οκτώ Τριγράμμων του Αρχέγονου 
Ουρανού.

 Ας συγκρίνουμε τα Εννέα Ανάκτορα 九宮 και τα Οκτώ Τρίγραμμα 八卦.

 Οι Αριθμοί και τα Τρίγραμμα είναι απλά και μόνο σύμβολα.  Μπορούν να 
αντιπροσωπεύουν πολλά πράγματα.  Αποτελούν τη βάση του Feng Shui  και του 
Nine Star Ki. 
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Η Βάση του 9 Star Ki 九宮命理

Όταν γεννιέται ένα μωρό, η στιγμή που συναντάει τον έξω κόσμο είναι 
πολύ σημαντική. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι ένας άνθρωπος επηρεαζόταν από το 
Qi 氣 που ήταν παρόν τη στιγμή της γέννησής του.

Αυτό καθορίζει το χαρακτήρα, τα ευνοϊκά και δυσμενή χρόνια, τους μήνες 
και τις μέρες κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αυτό επίσης καθορίζει τις 
ευνοϊκές και δυσμενείς κατευθύνσεις της μετακίνησης σε διάφορες χρονικές 
περιόδους. Το Nine Star Ki 九宮命理 είναι η αστρολογία που εξειδικεύεται σε 
αυτά τα θέματα. Κατά μία μακροσκοπική έννοια, το Nine Star Ki μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί για να προβλέπουμε σημαντικά γεγονότα σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Σε κάθε ηλιακό έτος αντιστοιχεί ένας από τους εννέα αριθμούς του Luo 
Shu. Σε κάθε ηλιακό μήνα αντιστοιχεί ένας από αυτούς τους εννέα αριθμούς. 
Σε κάθε μέρα επίσης αντιστοιχεί ένας από αυτούς τους αριθμούς.

Τα τρία είδη του Qi αναμιγνύονται και αλληλεπιδρούν. Όταν γεννιέται ένας 
άνθρωπος υπόκειται σε αυτά τα τρία είδη του Qi. Οι τρεις αριθμοί 
περιγράφουν το δρόμο της ζωής του. Αυτοί ονομάζονται Γενέθλιοι Αριθμοί Ki.

Υπάρχουν 9x9x9 = 729 διαφορετικοί συνδυασμοί. Οι άνθρωποι μπορούν να 
ταξινομηθούν χονδρικά σε 729 τύπους.

Στο Zi Ping Ba Zi 子平八字 (Τέσσερις Στήλες του Πεπρωμένου) υπάρχουν 
60x12x60x12 = 518.400 τύποι [Σημείωση 1].

Στο Zi Wei Dou Shu υπάρχουν 60x12x30x12 = 259.200 τύποι [Σημείωση 2].

Είναι προφανές ότι τα άλλα δύο είδη της Κινέζικης Αστρολογίας είναι πολύ 
πιο ακριβή. Όμως η τόσο μεγάλη λεπτομέρεια μπορεί να οδηγήσει σε 
παραμέληση της μεγάλης εικόνας. Με αυτή την έννοια το Nine Star Ki έχει τη 
δική του αξία.

Κάποιοι μπορούν να ισχυριστούν ότι είναι παράλογο οι άνθρωποι που 
γεννιούνται το ίδιο έτος να υπόκεινται στην ίδια μοίρα. Κανείς δε μπορεί να 
αρνηθεί ότι ακόμα και οι άνθρωποι που γεννιούνται την ίδια ακριβώς στιγμή 
μπορεί να έχουν διαφορετικές μοίρες. Υπάρχουν απλά πάρα πολλοί 
παράγοντες που επηρεάζουν το πεπρωμένο ενός ανθρώπου. Όμως δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ότι τα σταφύλια της ίδιας χρονιάς και περιοχής παράγουν το ίδιο 
κρασί. Εφόσον δεν εστιαζόμαστε υπερβολικά σε μεγάλες λεπτομέρειες 
μπορούμε να συνηγορήσουμε ότι οι άνθρωποι που γεννήθηκαν το ίδιο έτος και 
μήνα κατά πάσα πιθανότητα θα κινηθούν σε δρόμους παρόμοιας κλίσης και 
καμπυλότητας.

Εξάλλου, το Nine Star Ki αναφέρεται αρκετά στις κατευθυνσιολογικές 
κινήσεις. Μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε ημερήσια, μηνιαία και 
ετήσια βάση. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να απομακρυνθούν 
από τον μη αναγκαίο κίνδυνο. Η κατευθυνσιολογία μπορεί να βοηθήσει τους 
ανθρώπους να ζήσουν μία ζωή σε αρμονία με το Qi του Σύμπαντος.
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Βρίσκοντας τους 
Αριθμούς Ki



Ο Ετήσιος Αριθμός Ki
Το ηλιακό έτος ξεκινάει στην «Αρχή της Άνοιξης “Li Chun” 立春» που 

πέφτει στις 3, 4, ή 5 Φεβρουαρίου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την 
ακόλουθη μέθοδο υπολογισμού για να βρούμε τον Ετήσιο Αριθμό Ki.

Βήμα 1: Προσθέστε τα ψηφία του έτους
Παράδειγμα:
Για το έτος 2000  από 4  Φεβρουαρίου έως 3  Φεβρουαρίου 2001,
2 + 0 + 0 + 0 = 2

Βήμα 2: Αφαιρέστε αυτόν τον αριθμό από το 11
11 - 2 = 9

Βήμα 3:  Καταγράψτε αυτόν τον αριθμό ως τον Ετήσιο Αριθμό Ki
Ο Ετήσιος Αριθμός Ki  είναι 9.

Σημείωση:
Αν η μέρα πέφτει πριν τις 4  Φεβρουαρίου,  τότε χρησιμοποιούμε το
προηγούμενο έτος.

Παράδειγμα:
Για το άτομο που γεννήθηκε στις 10  Ιανουαρίου 2000,  ο υπολογισμός
είναι ο ακόλουθος.

1 + 9 + 9 + 9 = 28
(χρησιμοποιούμε το 1999  αντί του 2000)

Εφόσον το 28 > 11,  προσθέτουμε και πάλι τα ψηφία:
2 + 8 = 10
11 - 10 = 1

 Ο Ετήσιος Αριθμός Ki  είναι 1.

 Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Ετήσιος Αριθμός Ki  κινείται σε οπισθόδρομη 
τροχιά:

1990   1       1995   5       2000   9       2005   4
1991   9       1996   4       2001   8       2006   3
1992   8       1997   3       2002   7       2007   2
1993   7       1998   2       2003   6       2008   1
1994   6       1999   1       2004   5       2009   9
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Θεμελιώδεις Αρχές



Yin & Yang 陰陽

Ακριβώς όπως κάθε άλλη Ανατολική Φιλοσοφία, το Nine Star Ki βασίζεται 
στις αρχές του Yin 陰 και Yang 陽 και των Πέντε Στοιχείων 五行. Επιπλέον, 
κάθε ένα από τα εννέα άστρα θεωρείται μία ζωντανή οντότητα που έχει 
προσωπικότητα και συναισθήματα.

Έτσι ένας άνθρωπος επηρεάζεται από τις προσωπικότητες και τα 
συναισθήματα που σχετίζονται με τους συγκεκριμένους αριθμούς Ki που 
συνοδεύουν τη ζωή του.

Γι’  αυτό, όταν ερμηνεύουμε έναν αριθμό Ki, πρέπει να κοιτάμε πέρα από 
την επιφανειακή περιγραφή των yin/yang  και στοιχειακών όψεων του αριθμού. 
Αντίθετα, πρέπει να μεταχειριζόμαστε τους αριθμούς Ki ως ζωντανές 
ενέργειες που δεν έχουν μόνο ιδιότητες, αλλά και χαρακτήρες.

 Αυτό το σχεδιάγραμμα συμβολίζει την αέναη 
δυναμική ισορροπία του Yin και Yang. Οι μονοί αριθμοί 
καθορίζονται ως Yang ενώ οι ζυγοί αριθμοί ως Yin.  
Όμως κατά τη μελέτη του Nine Star Ki ακολουθούμε 
το Luo Shu 洛書 και θεωρούμε τους 1, 3, 6  και 8  
ως Yang 陽, ενώ τους 2, 4, 7,  και 9  ως Yin 陰.

Το 5 είναι ένας ιδιαίτερος αριθμός που 
αντιπροσωπεύει το Yin  και Yang  σε ισορροπία.

Όταν μελετάμε τον Ετήσιο αριθμό Ki και το Μηνιαίο 
αριθμό Ki, έχουμε τέσσερις περιπτώσεις:

1.  Και οι δύο αριθμοί είναι Yang
2.  Ο ετήσιος αριθμός είναι Yang  και ο μηνιαίος αριθμός είναι Yin
3.  Ο ετήσιος αριθμός είναι Yin  και ο μηνιαίος αριθμός είναι Yang
4.  Και οι δύο αριθμοί είναι Yin.

Το Yang 陽 σχετίζεται με την κίνηση, τη δραστηριότητα, την επιθετικότητα,  
την πρόοδο, κλπ. Το Yin 陰 σχετίζεται με τη σταθερότητα, τη στασιμότητα,  
την άμυνα,  το συντηρητισμό,  κλπ.

 Αυτά θα επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου συμπληρωματικά 
με αυτά που έχει κάθε αριθμός.
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Τα Πέντε Στοιχεία 五行

 Τα Πέντε Στοιχεία είναι τα πέντε θεμελιώδη είδη ενέργειας που υπάρχουν 
στο σύμπαν.

Αυτές οι ενέργειες έχουν αφηρημένες ιδιότητες που μπορούν να 
παρομοιαστούν με κάποια υλικά οικεία σε μας, συγκεκριμένα το Ξύλο 木, τη 
Φωτιά 火,  τη Γη 土, το Μέταλλο 金 και το Νερό 水.

 Ας εστιάσουμε τώρα την προσοχή μας στην αφηρημένη όψη αυτών των 
ενεργειών.

Το Ξύλο υποδεικνύει ανάπτυξη και γαλήνη
Η Γη υποδεικνύει εκτέλεση και φήμη

Η Γη υποδεικνύει σταθερότητα και ουδετερότητα
Το Μέταλλο υποδεικνύει αποφασιστικότητα και πρόοδο

Το Νερό υποδεικνύει ελευθερία και ευκινησία

Οι αλληλεπίδραση μεταξύ δύο στοιχείων μπορεί να παρομοιαστεί με τη 
σχέση μεταξύ δύο αντίστοιχων υλικών που επιλέγουμε για να τα 
εκπροσωπήσουμε.

Το Ξύλο καίγεται για να δώσει Φωτιά
Η Φωτιά αφήνει πίσω της στάχτες στο χώμα (Γη)

Η Γη περιέχει ορυκτά,
από τα οποία εξάγεται το Μέταλλο

Το Μέταλλο μπορεί να λιώσει και να πάρει υγρή μορφή (Νερό)
Το Νερό τροφοδοτεί με ζωή το δέντρο (Ξύλο)

Αυτές οι σχέσεις αναφέρονται ως ο Δημιουργικός Κύκλος και 
απεικονίζονται στο σχέδιο:
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Τα Εννέα Άστρα 
九星



Τα Εννέα Άστρα 九星

 Τα Εννέα Άστρα είναι εννέα διαφορετικά είδη Ki που κυριαρχούν στο 
Σύμπαν. Το Ki που κυριαρχεί σε ένα έτος ονομάζεται το αριθμός Ki του έτους. 
Εννέα χρόνια κάνουν ένα κύκλο.

Ως σημε ί ο έ ναρ ξη ς ο Κ ί τ ρ ι ν ο ς 
Αυτοκράτορας 黃帝 επέλεξε το έτος 2637 
π.Χ. να είναι το πρώτο Jia Zi 甲子 έτος που 
κυριαρχείται από το άστρο «1 Λευκό». 
Χρειάζονται 180 χρόνια για να σχηματιστεί 
έ ν α ς Μ ε γ ά λ ο ς Κ ύ κ λ ο ς ( κ ο ι ν ό ς 
παρονομαστής του 9 και του 60 είναι το 
180). Το έτος 1864 είναι ένα Jia Zi 甲子 
Έτος με το 1 Λευκό Άστρο. Κάθε Μεγάλος 
Κύκλος κυριαρχείται επίσης από ένα από τα 
εννέα άστρα.

Στην πραγματικότητα, μπορούμε επίσης να αντιστοιχήσουμε ένα αριθμό 
Ki που θα κυβερνάει κάθε μικρό κύκλο των 9 ετών. Τότε οι εννέα κύκλοι θα 
συμπληρωθούν σε 81 χρόνια. Μπορούμε να αντιστοιχήσουμε ένα αριθμό Ki 
που θα κυβερνάει κάθε κύκλο των 81 ετών. Αυτό θα καταλήξει σε άπειρους 
αριθμούς Ki. Πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο Ετήσιο Άστρο και το 
Μηνιαίο Άστρο.

Το Ημερήσιο Άστρο θα βοηθήσει στην αποκάλυψη περισσότερων 
λεπτομερειών. Ας εξετάσουμε πρώτα τις προσωπικότητες των εννέα άστρων. 
Οι περισσότερες ερμηνείες προέρχονται από το I Ching 易經.

1 Λευκό Υδάτινο Άστρο 一白 水星
Το «Άστρο 1 Λευκό» έχει υδάτινη φύση. Είναι ήρεμο και σταθερό στην 

επιφάνεια, αλλά ενεργό και ανήσυχο κατά βάθος. Όπως ένας ποταμός, ακόμα 
και όταν είναι παγωμένος το χειμώνα, το νερό κάτω από τον πάγο συνεχίζει να 
κινείται. Είναι πάντα έτοιμο να μεταφέρει καράβια από ένα μέρος σε ένα άλλο. 
Αλλά μπορεί επίσης να είναι απειλητικό και επικίνδυνο. Αντιπροσωπεύει τη 
σοφία και την αγάπη. Στο ανθρώπινο σώμα αντιπροσωπεύει τα αυτιά, τα νεφρά 
και το αίμα.

2 Μαύρο Γήινο Άστρο 二黑 土星
Το «Άστρο 2 Μαύρο» έχει γήινη φύση. Είναι σταθερό και συμβατικό. Είναι η 

αποθήκη των φυσικών πόρων και γι αυτό η μητέρα όλων των πραγμάτων. Είναι 
θρεπτικό και υποστηρικτικό. Αντιπροσωπεύει τη σύνεση, τη δικαιοσύνη και την 
αντοχή. Στο ανθρώπινο σώμα, αντιπροσωπεύει την κοιλιά, το στομάχι, τη 
σπλήνα και τους μυς.

3 Νεφρίτης Ξύλινο Άστρο 三碧 木星
Το «Άστρο 3 Νεφρίτης» έχει ξύλινη φύση. Είναι γρήγορο, ενεργητικό και 

εκθαμβωτικό. Αντιπροσωπεύει τη γέννηση, την ανάπτυξη και τη φρεσκάδα. 
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Ανάλυση ενός Χάρτη 
Nine Ki



Το Ανάκτορο της Ζωής
Το κεντρικό ανάκτορο είναι το Ανάκτορο της Ζωής. Ο χαρακτήρας ενός 

ανθρώπου προέρχεται από τα άστρα σε αυτό το ανάκτορο. Η σχέση μεταξύ 
των άστρων στο Ανάκτορο της Ζωής και των άστρων στα άλλα ανάκτορα θα 
μας δείξει πώς το άτομο θα δράσει στις διάφορες πλευρές της ζωής. Ο 
αριθμός «5» δεν αντιστοιχεί σε κανένα από τα οκτώ Τρίγραμμα του Ba Gua 八
卦 και ονομάζεται ο Ανθρώπινος Αριθμός. Αυτό εξηγεί γιατί το Ανάκτορο της 
Ζωής είναι κεντρικό για τα άλλα ανάκτορα και τους άλλους αριθμούς.

Ας εξετάσουμε τα άλλα οκτώ ανάκτορα, αρχίζοντας από το Ανάκτορο του 
Πλούτου και με δεξιόστροφη σειρά.

Το Ανάκτορο του Πλούτου
Το Ανάκτορο του Πλούτου έχει τον αριθμό 1 που είναι «Νερό 水». Το 

Βόρειο Ανάκτορο με το Τρίγραμμο Kan 坎 του Νερού. Το Νερό πάντα 
σχετίζεται με τον πλούτο στη θεωρία του Feng Shui. Σημειώστε ότι το νερό 
ελέγχεται από τη Γη. Παρόμοια, αυτό που βρίσκεται κάτω από τον έλεγχό σου 
είναι ο πλούτος σου. Αυτό εξηγεί γιατί το Βόρειο Ανάκτορο θεωρείται το 
Ανάκτορο του Πλούτου.

Το Ανάκτορο των Φίλων
Το Ανάκτορο των Φίλων έχει τον αριθμό 8 που είναι «Γη 土». Το 

Βορειοανατολικό Ανάκτορο αντιστοιχεί στο Τρίγραμμο Gen 艮 του Βουνού 
山. Το Βουνό σχετίζεται πάντα με τους ανθρώπους στη θεωρία του Feng Shui. 
Αυτό το ανάκτορο έχει το ίδιο στοιχείο με το Ανάκτορο της Ζωής και είναι γι΄ 
αυτό το λόγο μία καλή υποστήριξη ενός ανθρώπου. Παρόμοια οι φίλοι πάντα 
υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο. Αυτό εξηγεί γιατί το Βορειοανατολικό 
Ανάκτορο θεωρείται το Ανάκτορο των Φίλων.

Το Ανάκτορο της Ηγεσίας
Το Ανάκτορο της Ηγεσίας έχει τον αριθμό 3 που είναι «σκληρό Ξύλο 木». 

Το Ανατολικό Ανάκτορο αντιστοιχεί στο Τρίγραμμο Zhen 震 του Κεραυνού 雷. 
Ο Ανοιξιάτικος κεραυνός ξυπνάει τα ζώα από τη νάρκη τους για να 
μοχθήσουν. Παρόμοια τα άστρα σε αυτό το ανάκτορο θα καθορίσουν τη 
δύναμη και εξουσία ενός ανθρώπου να κατευθύνει και να επηρεάζει. Αυτό 
εξηγεί γιατί το Ανατολικό Ανάκτορο θεωρείται το Ανάκτορο της Ηγεσίας.

Το Ανάκτορο της Προσαρμογής
Το Ανάκτορο της Προσαρμογής έχει τον αριθμό 4 που είναι «μαλακό 

Ξύλο 木». Το Νοτιοανατολικό Ανάκτορο αντιστοιχεί στο Τρίγραμμο Xun 巽 
του Ανέμου 風. Ο άνεμος μπορεί να έρθει από όλες τις κατευθύνσεις, μπορεί 
να είναι σκληρός ή απαλός, εποικοδομητικός ή καταστροφικός. Παρόμοια, τα 
άστρα σε αυτό το ανάκτορο θα καθορίσουν πώς ένας άνθρωπος 
προσαρμόζεται και αντιδρά στο περιβάλλον. Αυτό εξηγεί γιατί το 
Νοτιοανατολικό Ανάκτορο θεωρείται το Ανάκτορο της Προσαρμογής.

Το Ανάκτορο της Φήμης
Το Ανάκτορο της Φήμης έχει τον αριθμό 9 που είναι «Φωτιά 火». Το Νότιο 

Ανάκτορο αντιστοιχεί στο Τρίγραμμο Li 離. Ο φωτεινός, λαμπερός ήλιος είναι 
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Άνθρωποι 1 Νερό 人一水

Οι άνθρωποι 1 Νερό είναι έξυπνοι, ενεργητικοί, στοργικοί, συναισθηματικοί, 
διπλωματικοί, φιλελεύθεροι, θαρραλέοι, σίγουροι και επίμονοι. Είναι 
γεννημένοι ηγέτες.

Η εικόνα προέρχεται από το τρίγραμμο Kan 坎 3 που συμβολίζει ένα 
ποταμό 水. Μπορεί να προσαρμοστεί στις αλλαγές της κατεύθυνσης όταν 
είναι απαραίτητο και να προχωρήσει με δύναμη και επιμονή για να ξεπεράσει 
τις δυσκολίες. Συνενώνεται με παραπόταμους, ενώνει δυνάμεις προς ένα 
κοινό στόχο και τελικά φτάνει τον προορισμό.

Το Ανάκτορο της Επίτευξης κυβερνάται από το Γήινο Άστρο 2 二土星 που 
ελέγχει το Άστρο Θεμελίωσης 1. Αυτό δίνει στο άτομο έλεγχο πάνω στην 
καριέρα του και τον οδηγεί στο σωστό δρόμο. Επιπλέον, το Ανάκτορο της 
Επίτευξης έχει μεταλλική φύση. Αυτό θα κατευθύνει την ενέργεια από τη γη 
στο μέταλλο και μετά στο νερό. Η ακολουθία υποδεικνύει μεγάλη επιτυχία.

Το Ανάκτορο της Έκφρασης κυβερνάται από το Ξύλινο Άστρο 3 三木星 
που αποδυναμώνει το Άστρο Θεμελίωσης 1. Η Ki ενέργειά του θα 
κατευθύνεται στην επίδειξη των ταλέντων του. Οι περισσότεροι όμως θα 
εκπλαγούν από τις επαναστατικές του ιδέες ή συμπεριφορά.

Το Ανάκτορο των Φίλων κυβερνάται από το Ξύλινο Άστρο 4 四木星 που 
αποδυναμώνει το Άστρο Θεμελίωσης 1. Το άτομο θα μπορέσει να κερδίσει την 
εύνοια και την υποστήριξη μέσα από το χάρισμά του. Είναι πιθανόν να έχει 
ερωτικές σχέσεις με τους φίλους και τους γνωστούς του. Στην ουσία θα 
αφιερώνει πολύ ενέργεια σε αυτό τον τομέα.

Το Ανάκτορο της Φήμης κυβερνάται από το Γήινο Άστρο 5 五土星 που 
ελέγχει το Άστρο Θεμελίωσης 1. Η σοφία και τα ταλέντα του θα 
αναγνωριστούν αρκετά από τους άλλους.

Το Ανάκτορο του Πλούτου κυβερνάται από το Μεταλλικό Άστρο 6 六金星 
που παράγει το Άστρο Θεμελίωσης 1. Το άτομο είναι πιθανόν να μπορεί να 
απολαύσει μία δυνατή και πλούσια ζωή.
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Κατευθυνσιολογία 
方向



Μελέτη των Κατευθύνσεων 方向

Το πιο εποικοδομητικό τμήμα του Nine Star Ki  είναι η μελέτη των 
κατευθύνσεων. Γνωρίζοντας τις τυχερές και επικίνδυνες κατευθύνσεις μας 
μέσα σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο μπορούμε να σχεδιάσουμε τις 
μετακινήσεις μας έτσι ώστε να επωφεληθούμε στο έπακρο και να αποφύγουμε 
τον κίνδυνο.

 Όλες οι κατευθύνσεις γύρω από ένα σημείο αναφοράς καλύπτουν 360  
μοίρες.  Οι αρχαίοι Κινέζοι τις χωρίζουν με δύο τρόπους.  Ο πρώτος τρόπος 
είναι να τις χωρίσουμε σύμφωνα με τα 12  κλωνάρια,  τα γνωστά ζωδιακά ζώα.  
Ο δεύτερος τρόπος είναι να τις χωρίσουμε με βάση το Ba Gua. Αυτό 
απεικονίζεται στο ακόλουθο σχέδιο.
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Τα Δώδεκα Γήινα Κλωνάρια
十二地支

Το κλωνάρι που είναι απέναντι από το κλωνάρι του έτους ονομάζεται 
Ετήσιο Ρήγμα 年沖, ενώ το κλωνάρι που είναι απέναντι από το κλωνάρι του 
μήνα ονομάζεται Μηνιαίο Ρήγμα 月沖.

 Το Ετήσιο Ρήγμα 年沖 και το Μηνιαίο Ρήγμα 月沖 είναι κακές κατευθύνσεις.
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Si 巳
Φίδι 蛇

Wu 午
Άλογο 馬

Wei 未
Κατσίκα 羊

Shen 申
Πίθηκος 猴

Chen 辰

Δράκος 龍

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



Life Sha 命煞

Αυτό μπορεί να εξηγηθεί καλύτερα αν λάβουμε υπόψιν και τους εννέα 
ετήσιους χάρτες.

 Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα άτομο με Ετήσιο Αριθμό 3.

 Σε έτος με το 1  στο κέντρο,  το 3  έχει πάει στη Δύση.  Η Δύση ορίζεται ως 
το Ετήσιο Life Sha 年命煞 του ατόμου. Αυτή είναι μία κατεύθυνση που το 
άτομο δεν πρέπει να προσβάλλει.

 Προσβολή του Ετήσιο Life Sha 年命煞 σημαίνει ταξίδι προς μία 
κατεύθυνση που βρίσκεται στην κατεύθυνση του Ετήσιου Life Sha.  Αν η 
κατεύθυνση είναι μέσα σε ακτίνα 5 χλμ, το αποτέλεσμα δεν είναι ορατό. Αν η 
κατεύθυνση είναι μεγαλύτερη των 5 χλμ., όσο πιο πολύ το άτομο μείνει εκεί, 
τόσο πιο επικίνδυνο είναι. Συνήθως αυτό σημαίνει αρρώστια και ατυχήματα 
που καταλήγουν σε σωματική βλάβη.

 Το 2010  ο αριθμός Ki  είναι το 8.  Το 3  πάει στο Νότο.  Το άτομο πρέπει να 
αποφύγει να ταξιδέψει προς το Νότο, καθώς αυτή είναι η κατεύθυνση του 
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δικού του Ετήσιου Life Sha.  Αν πρέπει να ταξιδέψει σε αυτό το μέρος,  μπορεί 
να κάνει μία στάση πρώτα στη δύση. Να μείνει εκεί για τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν μετακινηθεί στον τελικό προορισμό. Έτσι η μετακίνησή του 
αποτελείται από δύο μέρη, ένα προς τη δύση και το άλλο προς τα 
νοτιοανατολικά.

Εφόσον υπάρχει επίσης ένα άστρο για κάθε μήνα,  κάθε μήνας θα έχει ένα 
μηνιαίο αστρικό χάρτη. Η θέση του Ετήσιου Αριθμού ενός ατόμου σε ένα 
μηνιαίο αστρικό χάρτη ονομάζεται Μηνιαίο Life Sha 月命煞. Αυτή η 
κατεύθυνση πρέπει να αποφευχθεί.
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Κατευθυνσιολογία για τα Έτη
7 Μέταλλο 方向年七金

Βορράς: Αυτή είναι η κατεύθυνση του Ετήσιου Ρήγματος. Ο ανταγωνισμός 
θα εξαντλήσει την ενέργειά σας. Αγωνίζεστε για μία χαμένη μάχη προς αυτή 
την κατεύθυνση.

Βορειοανατολικά: Αυτή είναι η Ετήσια Life Sha κατεύθυνση. Η μετακίνηση 
προς αυτή την κατεύθυνση θα φέρει ατυχήματα που θα οδηγήσουν σε 
σωματική βλάβη. Θα έχετε ισχυρούς ανταγωνιστές προς αυτή την 
κατεύθυνση.

Ανατολή: Αυτή είναι η Ετήσια κατεύθυνση του Πέντε Κίτρινου. Θα 
αντιμετωπίσετε πολλές δυσκολίες αν κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση.

Νοτιοανατολικά: Αυτή είναι η τυχερή σας κατεύθυνση. Θα βρείτε εκεί 
ευεργέτες και πολλές ευκαιρίες. Μπορείτε επίσης να εδραιώσετε την εξουσία 
σας αν κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση.

Νότος:  Θα αντιμετωπίσετε δυσκολίες σε αυτή την κατεύθυνση. Αν είστε 
άνδρας, αποφύγετε την αντιπαράθεση με γυναίκα. Είναι σίγουρο ότι θα 
χάσετε. Για τις γυναίκες αποφύγετε τη σύγκρουση με γυναίκα προϊστάμενη.
Νοτιοδυτικά: Αν ψάχνετε για τον έρωτα σε αυτή την κατεύθυνση δε θα 

απογοητευθείτε. Κινούμενοι προς αυτή την κατεύθυνση θα έχετε επίσης 
μεγάλη επιτυχία.
Δύση: Αυτή είναι η κατεύθυνση του Κρυφού Ξίφους Sha. Αν και υπάρχουν 

οικονομικές ευκαιρίες, προσέξτε ανθρώπους που μπορεί να σας χτυπήσουν 
πισώπλατα.
Βορειοδυτικά: Μέσω της εξουσίας σας θα ανταμειφθείτε σε αυτή την 

κατεύθυνση.

Γενικά για τους ανθρώπους 1 Νερό αυτή είναι μία πολύ καλή χρονιά για να 
εστιάσετε την προσοχή σας στην παρούσα σας εργασία. Δεν είναι απαραίτητο 
να μετακινηθείτε. Υπάρχουν πολλά καλά πράγματα στην έδρα σας που 
περιμένουν να τα εκμεταλλευτείτε. Αν πρέπει να ταξιδέψετε, τότε οι 
καλύτερες κατευθύνσεις είναι τα Νοτιοανατολικά, τα Νοτιοδυτικά και τα 
Βορειοδυτικά.  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Επίλογος

Η αστρολογία δεν είναι μαντεία. Είναι καθοδήγηση στη ζωή.

Κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι το πεπρωμένο ενός ανθρώπου είναι 
καθορισμένο από τον Ουρανό και δε μπορεί να αλλάξει. Περιμένουν από ένα 
καλό αστρολόγο να τους πει με λεπτομέρειες τα πάντα για τη ζωή τους. Αυτή 
δεν είναι η σωστή αντιμετώπιση προς τη μάθηση και τη χρήση της 
αστρολογίας.

Θα είναι αρκετό αν ένας αστρολόγος μπορεί να περιγράψει το πιθανό 
μονοπάτι τη ζωής ώστε να δει τα πάνω και τα κάτω και τι μπορεί να περιμένει 
ένας άνθρωπος να αντιμετωπίσει στη ζωή του. Θα είναι βοηθητικό αν ένας 
αστρολόγος μπορεί να πει τι όπλα πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα άνθρωπος στη 
μάχη της ζωής.

Το ετήσιο άστρο θα πει τι βρίσκεται μπροστά από τον άνθρωπο κατά τη 
διάρκεια του έτους. Οι αναγνώστες μπορούν να υπολογίσουν τα μηνιαία 
άστρα για να δουν την τάση στους διαφορετικούς μήνες ενός έτους. Οι πιο 
λεπτομερείς αναγνώστες μπορούν να περιλάβουν τα ημερήσια άστρα για να 
τους βοηθήσουν να καταλάβουν τι μπορεί να τους περιμένει σε διάφορες 
μέρες.

Η κατευθυνσιολογία λέει στους ανθρώπους πώς να αποφύγουν το 
πρόβλημα στις κινήσεις τους. Αυτό κάποιες φορές μπορεί να προκαλέσει πολύ 
δυσκολία στη ζωή των ανθρώπων. Μπορεί να ξεπεραστεί με ένα ισχυρό μυαλό 
και αποφασιστικότητα. Όταν είναι να γίνει το σωστό πράγμα, ακόμα και αν η 
ενέργεια της γης εναντιώνεται σε μία τέτοια πράξη, θα κυριαρχήσει έτσι κι 
αλλιώς. Για παράδειγμα εγώ ταξιδεύω κάθε χρόνο για να διδάξω στην Ευρώπη, 
στη Βόρειο και Νότιο Αμερική. Σε κάποια ταξίδια πρέπει να πάω προς τις 
δυσμενείς κατευθύνσεις. Δεν έχει συμβεί τίποτα κακό, διότι έκανα το σωστό 
πράγμα.

Απολαύστε το διάβασμα αυτού του βιβλίου και επεκτείνετε τις ιδέες σε 
πολλές κατευθύνσεις. Είναι ένα θέμα που αξίζει να ερευνηθεί. 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Το Nine Star Ki (Ki των Εννέα Άστρων) είναι ένα από τα 
βασικά είδη αστρολογίας που χρησιμοποιούνται σήμερα 
ευρέως σε προσωπικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Το καταπληκτικό αυτό βιβλίο του Master Joseph Yu σας 
εισάγει στην τέχνη αυτή και σας δείχνει ακριβώς τον τρόπο 
να τη χρησιμοποιήσετε προς όφελός σας. Μέσα από 
συμβουλές και συστάσεις, σας δείχνει πώς να αποφύγετε το 
κίνδυνο και πώς να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητές σας 
για να προοδεύσετε. 

Με αυτό το βιβλίο μπορείτε:
• Να βρείτε τους Γενέθλιους Αριθμούς σας
• Να καταλάβετε καλύτερα τον εαυτό σας και να 

συντονιστείτε μαζί του
• Να βρείτε με ποιους ανθρώπους ταιριάζετε ή να 

εκτιμήσετε τις παρούσες σχέσεις σας
• Να μάθετε σε ποιες κατευθύνσεις βρίσκονται οι 

ευκαιρίες ή οι παγίδες της ζωής και πότε
• Να δείτε τι σας επιφυλάσσει κάθε έτος και μήνας 

από τώρα και για πάντα.

Με λίγα λόγια θα μάθετε τα όπλα εκείνα που σας είναι 
απαραίτητα στον αγώνα της ζωής, ώστε να γίνει 
ευκολότερη και πιο ευτυχισμένη.

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

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




