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Xian Tian & Hou Tian Ba Gua
- Εισαγωγή Λοιπόν, Gua 卦 (γκούα) σημαίνει Τρίγραμμο και Ba ⼋ (Πα) σημαίνει Οκτώ.
Ba Gua ⼋卦 (Πάκουα) σημαίνει Οκτώ Τρίγραμμα.
Υπάρχουν δύο είδη Ba Gua:
Το Xian Tian Ba Gua 先天⼋卦 - του Αρχέγονου Ουρανού, και
Το Hou Tian Ba Gua 後天⼋卦 - του Μεταγενέστερου Ουρανού.
Πριν ασχοληθούμε με το γνωστό Ba Gua ⼋卦, θα ήταν χρήσιμη μια αναφορά στην
έννοια του Τριγράμμου.
Όπως το λέει η λέξη, το Τρίγραμμο είναι μία “εικόνα”, αποτελούμενη από τρεις (3)
γραμμές.
Το Τρίγραμμο στα Κινέζικα λέγεται Gua 卦 (Γκουα) και η κάθε γραμμή λέγεται Yao
⽘ (Γιάο).
Οι τρεις γραμμές αναπαριστούν την Κοσμική Τριάδα:
Ουρανός 天 (Tian) - Άνθρωπος ⼈ (Ren) - Γη 地 (Di).
Ο θρυλικός Fu Xi 伏羲 είναι ο πατέρας του
Xian Tian Ba Gua.
Το Xian Tian Ba Gua, δηλαδή τα Αρχέγονα
Οκτώ Τρίγραμμα, ή τα Οκτώ Τρίγραμμα του
Αρχέγονου Ουρανού, δημιουργήθηκαν στη
φάση μετά την αλληλεπίδραση των
δυνάμεων Yin 陰 και Yang 陽 με τις 4 Εικόνες
Xi Xiang 四象.

Προσθέτοντας μία γραμμή Yin και μία
γραμμή Yang σε κάθε δίγραμμο προέκυψαν
γραφικά τα οκτώ Τρίγραμμα.
Στην αρχή ο Fu Xi τα είχε καταχωρίσει σε ένα
τετράγωνο πίνακα, αλλά μετά επέλεξε το
στρογγυλό, γιατί ταίριαζε περισσότερο στην
κυκλική φύση των δυνάμεων του Κόσμου και
στην αέναη φύση των αλλαγών του
Σύμπαντος. Έτσι έφτιαξε αυτή την ποιο κάτω εικόνα.
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Όπως παρατηρείτε, το Αρχέγονο Ba Gua έχει τον
Ουρανό 天 στο πάνω μέρος και τη Γη 地 κάτω.
Επίσης έχει τη Φωτιά ⽕ απέναντι από το Νερό
⽔. Το Ba Gua αυτό με λίγα λόγια
αντιπροσωπεύει την τέλεια τάξη του Σύμπαντος.
Το Δυαδικό Μοντέλο, την πολικότητα των
Δυνάμεων της Φύσης. Εδώ δεν έχουμε Βορρά και
Νότο, Ανατολή και Δύση.
Στην ουσία πρόκειται για μία στατική, τέλεια
εικόνα του Κόσμου. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι
στην πράξη τα Τρίγραμμα σε αυτό το Ba Gua δεν
αντιστοιχούν στις οκτώ κατευθύνσεις.
Βασικά όμως οι κατευθύνσεις συμπεριλήφθηκαν
στην αναδιάταξη του Ba Gua, όταν ο Wen Wang
(⽂王), ο ιδρυτής της Δυναστείας Zhou 周, το
αναδιαμόρφωσε για να ενσωματώσει όλες τις
διακυμάνσεις και μεταβολές της φύσης σε ένα
συνεχώς μεταβαλλόμενο σύμπαν.
Έτσι δημιουργήθηκε το Wen Wang Ba Gua (⽂王
⼋卦) ή το Hou Tian Ba Gua (後天⼋卦), δηλαδή
το Ba Gua του Wen Wang, ή το Ba Gua του
Μεταγενέστερου Ουρανού (8 Τρίγραμμα του
Μεταγενέστερου Ουρανού), όπως φαίνεται εδώ:
Ο Βορράς είναι καλυμμένος με πάγο, γι’ αυτό και
το Τρίγραμμο του Νερού 卦⽔ τοποθετήθηκε στο
Βορρά, ο Νότος πάλι είναι θερμός,
γι’ αυτό το Τρίγραμμο της Φωτιάς 卦⽕
τοποθετήθηκε στο Νότο.
Πέρα απ αυτό όμως το Νερό πάντα κινείται προς
τα κάτω και ποτέ δεν ανεβαίνει προς τα πάνω,
ενώ το αντίθετο συμβαίνει και με τη φωτιά.
Γι’ αυτό και τα Τρίγραμμα αυτά τοποθετήθηκαν
στο κάτω και πάνω μέρος αντίστοιχα.
Αν και ενδιαφέρον, είναι περιττό σε αυτό το
επίπεδο και ίσως κουραστικό να συμπεριλάβουμε εδώ όλες τις ερμηνείες της
διάταξης των Τριγράμμων. Το γιατί τοποθετήθηκαν έτσι επιδέχεται πολλές
ερμηνείες.
Είναι εντούτοις άγνωστο ακόμα και από τους συγχρόνους, με ποια κριτήρια ο Wen
Wang αναδιάταξε τα Τρίγραμμα στο δικό του Ba Gua.
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Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ τους αρκεί να θυμάστε ότι το Αρχέγονο Ba Gua
αποτελεί τη θεωρία, το Σώμα (Ti 體) και το Μεταγενέστερο Ba Gua αποτελεί την
πρακτική, την Εφαρμογή (Yong ⽤) και γι’ αυτό το τελευταίο χρησιμοποιείται
περισσότερο ως σημείο αναφοράς.
Τέλος τα Τρίγραμμα αντιστοιχούν σε πάρα πολλές έννοιες, όπως σε μέλη της
οικογένειας, σε μέρη του ανθρώπινου σώματος, σε αριθμούς και σε στοιχεία, για να
αναφέρουμε κάποιες από τις πιο σημαντικές.
Στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύουν όλα τα φαινόμενα, ορατά και μη ορατά.
Τα δύο Ba Gua έχουν την καταγωγή τους σε δύο άλλους κώδικες, που αποτέλεσαν
τον πρόδρομο και την αφορμή της τελικής τους διαμόρφωσης. Το πώς και το γιατί
δεν ενδιαφέρει στην παρούσα φάση.

Το Αρχέγονο Ba Gua προήλθε από το He Tu 河圖
το Μεταγενέστερο Ba Gua προήλθε από το Luo Shu 洛書
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Καθρέπτες Ba Gua
- Εισαγωγή -

Όλοι, ή τουλάχιστον, οι περισσότεροι από εσάς, θα έχετε ακούσει για τους
καθρέπτες Ba Gua ⼋卦鏡, του Feng Shui και ότι κρεμώντας τους πάνω από την
πόρτα εισόδου, ή όποια μπαλκονόπορτα του σπιτιού, μπορούν να αποτρέψουν το
Sha Qi 煞氣, την κακή ενέργεια δηλαδή, και τα κακά βλέμματα των ανθρώπων να
εισέλθουν στο σπίτι από την συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Στο εσωτερικό του Ba Gua υπάρχει ένα καλογυαλισμένο μέταλλο, προσοχή, ΔΕΝ
είναι καθρέπτης.
Οι καθρέπτες Ba Gua χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα του εσωτερικού τους,
στους Κοίλους και στους Κυρτούς.

Κοίλος Καθρέπτης Ba Bua

Κυρτός Καθρέπτης Ba Bua

ΔΕΝ είναι καθρέπτης Ba Bua

Από τους ποιο πάνω καθρέπτες Ba Gua, ο 3ος, ΔΕΝ είναι καθρέπτης Ba Gua, εκτός αυτού,
ο 3ος, δεν έχει τη σωστή διάταξη των Τριγράμμων του Xian Tian Ba Gua.
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Κάποιες βασικές αρχές που χρησιμοποιούνται στην τοποθέτηση των καθρεπτών Ba
Gua είναι:
1) οι καθρέπτες Ba Gua τοποθετούνται μόνο εξωτερικά, ποτέ εσωτερικά του
σπιτιού, ή τους επαγγελματικού χώρου.
2) ο Κοίλος Καθρέπτης χρησιμοποιείται όταν απέναντι υπάρχουν άλλα σπίτια.
3) ο Κυρτός Καθρέπτης χρησιμοποιείται μόνο όταν απέναντι, π.χ, υπάρχει, ένα
άσχημο χαρακτηριστικό, ένας πυλώνας ηλεκτρικού ρεύματος, ένα άσχημο
βουνό, ένα εγκαταλειμμένο κτίριο, ένα νεκροταφείο, κλπ.
Μην χρησιμοποιείτε τον Κυρτό καθρέπτη Ba Gua όταν απέναντι υπάρχουν άλλα
σπίτια.
4) Οι αυθεντικοί καθρέπτες Ba Gua πρέπει να φέρουν επάνω τους:
• το Luo Shu 9 Stars - 羅書九星
• το Xian Tian Ba Gua - 先天⼋卦
• τα 24 San Yuan Mountains - ⼆⼗四三元⼭
• τα 24 Jie Qi - ⼆⼗四節氣

Ο ποιο κάτω Πίνακας Ba Gua, αποτελεί ένα είδος εσωτερικής προστασίας
της οικογένειας, ή του επαγγελματικού χώρου.
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Ba Gua : !#
Το Σύμβολο της Μεγάλης Προστασίας

©
Ο πίνακας Ba Gua, είναι το ποιο ισχυρό σύμβολο εσωτερικής προστασίας στο
Feng Shui γιατί περικλείει μέσα του:
το Luo Shu 9 Stars : 羅書九星
τα 24 Heavenly Stars : ⼆⼗四天星
το Xian Tian Ba Gua : 先天⼋卦
τα 24 San Yuan Mountains : ⼆⼗四三元⼭
το Hou Tian Ba Gua : 後天⼋卦
τα 24 Jie Qi : ⼆⼗四節氣

Τρόπος Χρήσης
Κρεμάστε τo Μεγάλο Σύμβολο Προστασίας του Ba Gua Εσωτερικά πάνω από την κύρια
είσοδο της οικίας σας, ή του επαγγελματικού σας χώρου.
Για οικίες με δύο εισόδους, χρησιμοποιείστε δυο πίνακες Ba Gua.

Ο Πίνακας Ba Gua είναι σε διπλή ξύλινη κορνίζα επικαλυμμένη με φύλλα χρυσού.
Οι Διαστάσεις είναι: 25Χ25 cm. Τιμή: 50 €
Για πληροφορίες, ή απορίες, επικοινωνήσετε μαζί μου στα τηλέφωνα:
2114002615, και 6977210817.
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