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Wu Lu
Κολοκύθα Υγείας



Wu Lu ή Calabash 
- Εισαγωγή - 


Η Κολοκύθα Wu Lu 葫蘆, επίσης γνωστή ως Hu Lu, ή Hu Lou, είναι η κινεζική 
προφορά για την Κολοκύθα της Υγείας, ή αλλιώς Calabash.


Στο Feng Shui ⾵⽔, η φυσική αποξηραμένη κολοκύθα έχει χρησιμοποιηθεί ως 
σύμβολο Καλής Υγείας, Μακροζωίας, Ευημερίας και Αφθονίας. Είναι επίσης ένα 
ισχυρό σύμβολο προστασίας. Είναι ένα από τα σημαντικά εργαλεία στο Feng Shui.


Πολλοί Μάστερ του Feng Shui χρησιμοποιούν την κολοκύθα για την 
προστασία από το Sha Qi 煞氣, ενώ οι μεταλλικές κολοκύθες 
χρησιμοποιούνται ως Στοιχείο Μετάλλου στο Feng Shui για τα 
Άστρα 2 και 5, και όχι ως θεραπεία για την υγεία που προκαλείται 
από την ασθένεια του Άστρου 2.


Πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν γιατί αυτό το αντικείμενο 
είναι χρήσιμο και λένε ότι είναι «δεισιδαιμονία». Αυτό το λένε 
επειδή δεν έχουν καμία γνώση του Yi Jing 易經.


Οι Αρχαίοι λένε ότι ο Fu Xi 伏羲 παρατηρούσε τις εικόνες στον Ουρανό και τους 
νόμους σχετικά με τη Γη, εξέταζε τα σημάδια στα πουλιά και στα άγρια ζώα, 
μελέτησε την καταλληλότητα του χώματος.


Εξέτασε τα μέρη του ανθρώπινου σώματος και διάφορα αντικείμενα και τα 
ταξινόμησε σε οκτώ κατηγορίες, κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες είναι γνωστή ως 
Τρίγραμμο. Αυτό πρόκειται να επιδείξει την κατάπληξη της δημιουργίας και να 
συγκρίνει τα χαρακτηριστικά των διάφορων πραγμάτων.


 

Υπάρχουν οκτώ Τρίγραμμα και κάθε ένα από αυτά αντιπροσωπεύει τα 
πραγματικά και αφηρημένα πράγματα.

Ένα από τα Τρίγραμμα είναι το Dui 兌. Μια από τις πολλές 
αντιπροσωπεύσεις του Dui είναι τα σταφύλια που κρέμονται στους 

αμπελώνες. Το Dui είναι επίσης το μαλακό Μέταλλο.


Το μέρος του σώματος που αντιπροσωπεύεται από το Dui είναι το στόμα. Επιπλέον, 
η θέση του Dui 兌 στο Xian Tian Ba Gua 先天⼋卦, είναι το Xun 巽 στο Hou Tian Ba 
Gua 後天⼋卦.


Ένα τέτοιο αντικείμενο που αντιπροσωπεύει το Dui 兌 Τρίγραμμο είναι το ξηρό 
Calabash με ένα ανοικτό στόμα. Ο ξηρός καρπός των σταφυλιών έχουν ένα χρυσό 
κίτρινο χρώμα που αντιπροσωπεύει το Μέταλλο.
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Ποια είναι λοιπόν η χρήση του Τριγράμμου Dui; Ξέρουμε ότι η ενέργεια ασθένειας 
αντιπροσωπεύεται από το Άστρο 2, ή το Τρίγραμμο Kun 坤.


Αλλάζοντας την 1η και 2η γραμμή του Τριγράμμου, αυτό που θα πάρουμε 
θα είναι το Άστρο Ju Men 巨⾨, ή αλλιώς Tian Yi 天醫 (Ουράνιος 
Γιατρός).


Τώρα αλλάζοντας την 1η και 2η γραμμή του Τριγράμμου Kun 坤 θα μας 
δώσει ακριβώς το Τρίγραμμο Dui 兌.

Γι’ αυτό το Calabash χρησιμοποιείται για να θεραπεύσει την ασθένεια.


Δεν είναι μια σύμπτωση ότι οι γιατροί παλιότερα στην Κίνα χρησιμοποίησαν το 
Calabash ως δοχείο για να έχουν μέσα τα φάρμακα που χρησιμοποιούσαν στην 
ιατρική.


Οι αρχαίοι Master του Feng Shui στο παρελθόν ανέλυαν το Qi 氣 χρησιμοποιώντας 
το μετασχηματισμό των Τριγράμμων.


Οι θεραπείες είναι επίσης βασισμένες στη σχέση μεταξύ των Τριγράμμων. Δεν είναι 
μόνο τα Πέντε Στοιχεία!


Επομένως μπορείτε να δείτε ότι το αληθινό ξηρό Calabash είναι 
αποτελεσματικότερο από ένα μπρούτζινο. Δεν είναι δεισιδαιμονία όπως πολλοί 
μπορούν να σκεφτούν.
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Η χρήση Wu Lu στο Feng Shui 

1.  Να αφαιρέσει την ιδιότητα της ασθένειας από το Άστρο 2 
Χρησιμοποιείστε 2 φυσικές κολοκύθες Wu Lu αριστερά και δεξιά από, πόρτα / 

παράθυρο που έρχεται το Υδάτινο Άστρο 2 του χάρτη, ή, το Ετήσιο Άστρο 2.

Επίσης, μπορείτε να τοποθετήστε σε κάθε πλευρά του κρεβατιού σας για να σας 

προστατεύσει από οποιαδήποτε ασθένεια προκαλεί το Άστρο 2.


2. Να διασκορπίσει το Sha Qi 
Αν η πρόσοψη του σπιτιού ή, η πόρτα, το παράθυρο, ή το υπνοδωμάτιο,  βλέπει 

σε:

• Νοσοκομείο, νεκροταφείο ή σφαγείο (Yin Qie Sha 陰邪煞)

• Αστυνομικό τμήμα ή φυλακή (Guan Men Sha 官⾨煞)

• Σκουπιδότοπους ή δημόσια αποχωρητήρια (Du Yin Sha 獨陰煞)


μπορούν να επηρεάσουν τον πλούτο, την καριέρα, την υγεία, τις σχέσεις. 
Χρησιμοποιείστε 2 φυσικές κολοκύθες κοντά στην πόρτα, ή το παράθυρο που 
βλέπει αυτά τα χαρακτηριστικά.


Οι περισσότεροι μάστερ του Feng Shui για να εξουδετερώσουν τελείως την 
ασθένεια που προκαλείται από το Άστρο 2 και 5, χρησιμοποιούν επίσης μαζί με το 
Wu Lu, το He Tu Μετάλλου, μαζί με το Σύμβολο Shou του Wu Fu Lin Men.


Δείτε περισσότερα εδώ: 
Πίνακες He Tu


Σύμβολα Wu Fu Lin Men


Πολλές κολοκύθες που πωλούνται σε καταστήματα feng shui έχουν κόκκινη κορδέλα ή 
κόκκινη κλωστή δεμένη γύρω τους, και λέγεται ότι είναι για ενίσχυση ή ενεργοποίηση. 
Ωστόσο, θα πρέπει να αποφεύγετε το κόκκινο κορδόνι ή την κόκκινη κορδέλα γιατί το 
κόκκινο χρώμα είναι Στοιχείο Φωτιάς που ενεργοποιεί το Γήινο Στοιχείο που είναι τα Άστρα 
2 και 5. 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https://www.astrofengshui.gr/services/eshop-katastima#HeTu
https://www.astrofengshui.gr/services/eshop-katastima#WFLM


Διάγραμμα Ετήσιων Άστρων 2023 

•Το Άστρο 2 Γη, (Ανατολικά) είναι το Άστρο της ασθένειας, μπορεί να 
προκαλέσει 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, (Βορειοδυτικά) είναι το Άστρο της απώλειας, της ασθένειας, 
των ατυχημάτων, της ολικής καταστροφής και του θανάτου.


- Δείτε τις Ετήσιες Συμβουλές Φενγκ Σούι για το 2023 -


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

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



