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Μηθξά κπζηηθά ηνπ Φελγθ Σνύη.. 

..κε απιά ιόγηα θαη βήκαηα πνπ ν θαζέλαο θαη ε θαζεκηά κπνξεί λα θαηαλνήζεη 

θαη λα εθαξκόζεη! 

 

Μηα δσξεάλ πξνζθνξά από ην www.chineseastrology.club  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πλήζσο ηα θείκελα πνπ ππάξρνπλ ζην ίληεξλεη γηα ην Φελγθ νύη είλαη δπζλόεηα. 

Οξίζηε ινηπόλ έλα θείκελν θαηαλνεηό απν ηνλ απιό άλζξσπν πνπ όκσο κπνξεί λα 

δηαβαζηεί θαη απν ηνλ έκπεηξν ζε απηά ηα ζέκαηα! 

 

Αο μεθηλήζνπκε.. 

http://www.chineseastrology.club/
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Εηζαγσγή ζην Φελγθ Σνύη 

 
Σα εληππσζηαθά κπζηηθά ηεο Κηλέδηθεο θηινζνθίαο ζα μεδηπισζνύλ θαζώο δηαβάδεηο 

απηό ην θείκελν.. Αθνινπζώληαο θαη εθαξκόδνληαο ηηο ζπκβνπιέο πνπ 

παξνπζηάδνληαη εδώ ζα αλαθαιύςεηο όηη θάηη ηόζν απιό όζν ην λα κεηαθηλήζεηο έλα 

έπηπιν ή ην θξεβάηη ζνπ, κπνξεί λα ζνπ θέξεη ιεθηά! 

 

Αθνύγεηαη δύζθνιν ή κήπσο πεξίεξγν; 

 

Εθαξκόδνληαο ηηο νδεγίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηό ην θείκελν ζα δεηο ηνλ εαπηό 

ζνπ λα βξίζθεηαη ζην ζσζηό κέξνο ηε ζσζηή ζηηγκή.. ζα δεηο ηνλ εαπηό ζνπ λα 

ζπλαλαζηξέθεηαη ηνπο ζσζηνύο αλζξώπνπο, λα πξνζειθύεη ηε ζσζηή ελέξγεηα θαη λα 

δεη ηε πινπζηόηεξε δσή! 

 

Εθάξκνζε ηηο ζπκβνπιέο απηνύ ηνπ θεηκέλνπ γηα: 

- Να γίλεηο ν βαζηιηάο ή ε βαζίιηζζα ηνπ ζπηηηνύ ζνπ ή ηνπ γξαθείνπ ζνπ 

- Να πξνζειθύζεηο πεξηζζόηεξε θαιή ηύρε γηα ηε θαξηέξα ζνπ, ηηο ζρέζεηο 

ζνπ, ηεο πγεία ζνπ θαη ηελ πλεπκαηηθή ζνπ πξόνδν 
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Τη είλαη ην Φελγθ Σνύη; 
Σν Φελγθ νύη είλαη κηα αξραία ηέρλε βαζηζκέλε ζηνπο Νόκνπο πνπ θπβεξλνύλ ηελ 

ελέξγεηα. Απηό πνπ νη Κηλέδνη αλαθέξνπλ σο ΚΙ (QI) ή ΣΙ απν πνιινύο. Θεηηθέο 

αιιαγέο πνπ θάλεηο ζην πεξηβάιινλ ζνπ, δεκηνπξγνύλ βειηίσζε ζηε ξνή ηεο 

ελέξγεηαο ΚΙ ζηε δσή ζνπ. Όηαλ βειηηώλεηο ηελ ξνή ηεο ελέξγεηαο, είζαη ζε πνιύ 

θαιύηεξε ζέζε ώζηε λα πξνζειθύζεηο απηό πνπ επηζπκείο απν ην ύκπαλ! 

 

 

Γηαηί ην Φελγθ Σνύη είλαη ζεκαληηθό; 
Υξεζηκνπνηώληαο ηηο ηερληθέο Φελγθ νύη πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηό ην θείκελν, 

κπνξείο λα δεκηνπξγήζεηο κηα θαιύηεξε ξνή ελέξγεηαο ζην πεξηβάιινλ ζνπ θαη 

ζπλεηδεηά λα θαηεπζύλεηο απηή ηε ξνή πξνο ηνπο ζηόρνπο πνπ ζεο λα πεηύρεηο ζηε 

δσή ζνπ. 

 

Τα πάληα είλαη ελέξγεηα.. 

 

Η ζεηηθή ελέξγεηα ελόο πεξηβάιινληνο δηακνξθσκέλνπ κε ηερληθέο Φελγθ νύη ζε 

πεξηβάιιεη θαη ζε επεξεάδεη 24 ώξεο ηε κέξα, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη θαζ’ όιε 

ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ζνπ.. 

 

Ξεθηλάκε.. 

 

Οη ηερληθέο Φελγθ νύη απηνύ ηνπ θεηκέλνπ απμάλνπλ ηε δύλακε ζνπ, εηδηθά όηαλ ην 

έρεηο αλάγθε. Η πξώηε ζπκβνπιή Φελγθ Σνύη γηα λα απμήζεηο ηε δύλακε ζνπ 

είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηο ην κπιέ ρξώκα ζην Βόξεην ηκήκα ηνπ ζπηηηνύ ζνπ.. 
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Η ηζηνξία ηνπ Φελγθ Σνύη 
ύκθσλα κε ηνπο αξραίνπο Κηλέδνπο ην Φελγθ νύη είλαη απιά «ΑΕΡΑ» θαη 
«ΝΕΡΟ». Οη αξραίνη θάηνρνη ηεο ηέρλεο ηνπ Φελγθ νύη ήηαλ απινί άλζξσπνη πνπ 

δελ ηνπο απαζρνινύζαλ ηα εγθόζκηα. Κάπνηε απνθάζηζαλ λα απνθαιύςνπλ ηα 

παλίζρπξα κπζηηθά ηνπο ζηνπο Κηλέδνπο απηνθξάηνξεο ηεο επνρήο θαλεξώλνληαο 

απηά ηα δπν ζηνηρεία (ΑΕΡΑ – ΝΕΡΟ) «θνπβαιάλε» ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα θέξεη 

ηύρε αιιά θαη αηπρία..  

 

Απν ηόηε μεθίλεζε ε δηάδνζε ηνπ Φελγθ νύη ζηα πέξαηα ηεο Αλαηνιήο, ε 

δεκηνπξγία ησλ δπν θύξησλ ζρνιώλ (Η ζρνιή ηεο Ππμίδαο θαη ε Σππηθή ρνιή) αιιά 

θαη πνιιά παξαθιάδηα απηώλ.  

 

Μέρξη πνπ θηάλνπκε ζηελ επνρή καο πνπ  ην Φελγθ νύη είλαη δηαδεδνκέλν 

παγθνζκίσο θαη εθαηνκκύξηα επηηπρεκέλνη άλζξσπνη εθαξκόδνπλ ηηο απιέο ηερληθέο 

ηνπ γηα λα βειηηώζνπλ ηε ξνή ηεο ελέξγεηαο ζηνλ ρώξν ηνπο θαη λα πξνζειθύζνπλ 

απηό πνπ επηζπκνύλ ζηε δσή ηνπο. 

 
 

Πνηά είλαη ηα 3 είδε ηύρεο; 

 

ύκθσλα κε ηε θηινζνθία ηνπ Φελγθ νύη ε θαιή ηύρε είλαη άζξνηζκα 3 εηδώλ 

ηύρεο: 

 

- Σεο Οπξάληαο Τύρεο πνπ ζπκβνιίδεη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ βηώλεηο ζηε δσή 

ζνπ.. 

- Σεο Αλζξώπηλεο Τύρεο πνπ ζπκβνιίδεη ηνλ ραξαθηήξα ζνπ, ηελ 

πξνζσπηθόηεηα ζνπ θαη ην πσο αληηδξάο ζηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο.. 

- Σεο Γήηλεο Τύρεο πνπ ζπκβνιίδεη ηελ ζεηηθή ή αξλεηηθή επηξξνή ζε ζέλα 

ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δεηο θαη εξγάδεζαη.. 
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Πώο κπνξεί ην Φελγθ Σνύη λα επεξεάζεη ηε 

Τύρε ζνπ; 

 
Σν Φελγθ νύη βειηηώλεη ηελ Γήηλε Τύρε ζνπ. Με ηελ εθαξκνγή ηερληθώλ Φελγθ 

νύη δεκηνπξγείο θαιύηεξε ξνή ελέξγεηαο ζην πεξηβάιινλ ζνπ θαη ζπλεηδεηά 

θαηεπζύλεηο απηή ηελ ελέξγεηα ώζηε λα εθπιεξώζεηο ηνπο ζηόρνπο πνπ επηζπκείο ζηε 

δσή. 

 

Γηα λα απμήζεηο γεληθόηεξα ηελ Τύρε ζνπ αιιά θαη ηηο ρξήζηκεο θηιίεο ζνπ, 

πξόζερε λα κε βάδεηο θαιάζηα απνξξηκκάησλ αιιά θαη νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε 

απνξξίκκαηα ζην Βνξεηνδπηηθό κέξνο ηνπ ζπηηηνύ ζνπ ή ηεο απιήο ζνπ γηαηί αλ 

ην θάλεηο δπζθνιεύεηο ηε ξνή ηεο ελέξγεηαο ΚΙ ζην ρώξν.. 
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5 βήκαηα γηα λα βειηηώζεηο ηε ξνή ηεο 

ελέξγεηαο ΚΙ 

 
Οη δάζθαινη θαη πξαγκαηηθνί θάηνρνη ηνπ Φελγθ νύη έρνπλ απνδείμεη ζηε δηάξθεηα 

ηεο ηειεπηαίαο ρηιηεηίαο όηη γίλεηαη λα βειηηώζεηο ηε Γήηλε Τύρε ζνπ γξήγνξα, 

εύθνια θαη δηαηεξώληαο ηνλ έιεγρν.  

 

Όηαλ αιιάδεηο ηε ζέζε ηνπ γξαθείνπ ζνπ ή ηνπ θξεβαηηνύ ζνπ, ή θάλεηο αιιαγέο ζε 

ρξώκαηα ζην ρώξν ζνπ, ην απνηέιεζκα είλαη άκεζν θαη θάζεην. Αλ ην θάλεηο ζσζηά 

δεκηνπξγείο πύιεο ελέξγεηαο κέζα απν ηεο νπνίεο ξέεη ην ΚΙ θαη επεξεάδεη θαη ηελ 

Αλζξώπηλε Τύρε ζνπ θαη ηελ Οπξάληα Τύρε ζνπ επίζεο.. 

 

Γηα λα βειηηώζεηο ηε ξνή ηεο ελέξγεηαο ΚΙ, αθνινύζεζε ηα παξαθάησ 5 βήκαηα: 

Βήκα 1
ν
 : Καζάξηζε θαη νξγάλσζε ην ζπίηη ζνπ θαη ην ρώξν δνπιεηάο ζνπ. 

Γηα λα πξνθαιέζεηο ξνή ελέξγεηαο ηεο Γήηλεο Σύρεο ζνπ, πξνεηνίκαζε ην ζπίηη ζνπ ή 

ην γξαθείν ζνπ έρνληαο έλαλ ειεύζεξν, αλνηρηό ρώξν ζε θάζε δσκάηην. Καζάξηζε 

θάζε ζθνππίδη θαη βξσκηά . Ξεζθόληζε ηνλ ρώξν θαη ηδηαίηεξα ην πάησκα αιιά θαη 

ηνπο ρώξνπο θάησ απν ηα πξάγκαηα (π.ρ. θάησ απν ην θξεβάηη). Μελ αθήλεηο ζηνπο 

ρώξνπο μεξακέλα ινπινύδηα αιιά αληηθαηέζηεζε ηα κε θξέζθα όπνηε κπνξείο.. 

 

Βήκα 2
ν
 : Κάλε ζσζηή επηινγή θαξέθιαο.. 

Πξέπεη λα θάζεζαη ζε κηα δπλαηή, ζηαζεξή θαξέθια κε ςειή πιάηε, θη απηό γηαηί ην 

Φελγθ νύη απαηηεί λα ληώζεηο ηελ ππνζηήξημή ηνπ ύκπαληνο ζηνλ πξνζσπηθό ζνπ 

ζξόλν θαη απηή ε ππνζηήξημε ληώζεηαη ζηελ πιάηε. Επίζεο έλαο ηνίρνο πίζσ ζνπ 

πξνζθέξεη θαιύηεξε ππνζηήξημε απν κηα πόξηα ή έλα παξάζπξν.. 

 

Βήκα 3
ν
 : Βάιε ζε ζσζηή ζέζε ην γξαθείν ζνπ. 

Βάιε ηνλ εαπηό ζε ζέζε βαζηιηά ή βαζίιηζζαο ώζηε λα κπνξείο λα βιέπεηο ηελ 

εηζεξρόκελε ελέξγεηα ησλ αλζξώπσλ πνπ κπαίλνπλ ζην γξαθείν ζνπ. Αλ βιέπεηο ηελ 

εηζεξρόκελε ελέξγεηα, κπνξείο λα δεηο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ απηή θνπβαιά.. Έηζη ζα 

πάξεηο ηηο ζσζηέο απνθάζεηο: 
 
 

 
 

Βήκα 4
ν
 : Τνπνζέηεζε ζσζηά ην θξεβάηη ζνπ.. 

Οη επθαηξίεο ζπλερίδνπλ λα έξρνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο γηαηί ηα όλεηξα θαη 

γεληθά ε δηαδηθαζία ηνπ ύπλνπ επεξεάδνπλ ηηο κεγάιεο απνθάζεηο. Γηα λα έρεηο 

αξθεηή δύλακε θαζώο θνηκάζαη, ηνπνζέηεζε ην θξεβάηη ζνπ έηζη ώζηε λα κπνξείο λα 

δεηο νιόθιεξε ηε πόξηα ηνπ δσκαηίνπ θαη λα έρεηο έλαλ ζηαζεξό ηνίρν απν πίζσ ζνπ 

γηα ππνζηήξημε. Ωζηόζν κε θνηκάζαη αθξηβώο πάλσ ζηε ξνή ηεο ελέξγεηαο πνπ 



Μνηξάζνπ ην κε ηνπο θίινπο ζνπ! Παξέρεηαη ειεύζεξα από www.chineseastrology.club  

7 

 

πξνέξρεηαη απν ηε πόξηα. Επίζεο λα θνηκάζαη ζε έλα θξεβάηη βαζηιηά ή βαζίιηζζαο 
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αθόκα θαη αλ θνηκάζαη κόλνο/ε. Σέινο ην ηδαληθό είλαη λα θνηκάζαη κε ην θεθάιη ζνπ 

ζηξακκέλν πξνο κηα απν ηηο επλντθέο ζνπ θαηεπζύλζεηο (ζα ηηο κάζεηο παξαθάησ): 
 
 

 
 

Βήκα 5
ν
 : Ελεξγνπνίεζε θαη ζηξέςνπ πξνο ηηο πξνζσπηθέο, επλντθέο ζνπ 

θαηεπζύλζεηο.. 

Γηα λα ην θάλεηο απηό ζα πξέπεη λα γλσξίδεηο ηνλ πξνζσπηθό ελεξγεηαθό αξηζκό ζνπ 

(ζα ην κάζεηο παξαθάησ). Οη Κηλέδνη ηνλ απνθαινύλ αξηζκό ΚΟΤΑ. Σν ΚΟΤΑ 

ζεκαίλεη νρηώ θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο νρηώ θαηεπζύλζεηο απν ηηο νπνίεο πξνέξρεηαη ε 

ζεηηθή ελέξγεηα ΚΙ θαη ξέεη πξνο ηα εζέλα.. 

 

Αλ δπζθνιεύεζαη λα ηνπνζεηήζεηο ην θξεβάηη ή ην γξαθείν ζνπ ζσζηά ιόγσ ηεο 

ηδηνκνξθίαο ηνπ ρώξνπ ηόηε ε πξώηε πξνηεξαηόηεηα ζνπ πξέπεη λα είλαη λα θνηηάο ή 

λα θνηκάζαη κε ην θεθάιη ζηξακκέλν πξνο κηα απν ηηο επλντθέο ζνπ θαηεπζύλζεηο. Η 

δεύηεξε πξνηεξαηόηεηα ζνπ πξέπεη λα είλαη λα είζαη καθξηά απν ηε ξνή ελέξγεηαο 

πνπ πξνέξρεηαη απν ηε πόξηα θαη ε ηξίηε πξνηεξαηόηεηα ζνπ πξέπεη λα είλαη λα 

κπνξείο λα βιέπεηο ηε πόξηα όηαλ βξίζθεζαη ζην θξεβάηη ή ην γξαθείν ζνπ.. 
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Βξεο ηνλ πξνζσπηθό ζνπ ελεξγεηαθό αξηζκό 
Ο πξνζσπηθόο ελεξγεηαθόο αξηζκόο ζνπ δείρλεη ηηο θαηεπζύλζεηο απν ηηο νπνίεο ξέεη 

ε ελέξγεηα ΚΙ γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ επηηπρία ζνπ, ηελ πγεία ζνπ, ηηο ζρέζεηο ζνπ θαη 

ηελ πλεπκαηηθή ζνπ πξόνδν. Γηα λα βξεηο ηνλ αξηζκό απιά θνίηα ηηο παξαθάησ 

εκεξνκελίεο θαη εληόπηζε ην θύιν ζνπ θαη ηελ εκεξνκελία γελλήζεσο ζνπ: 

 
 Αξζεληθό Θειπθό 

Φεβ 05 1924–Ιαλ 23 1925 4 2 

Ιαλ 24 1925–Φεβ 12 1926 5 3 

Φεβ 13 1926–Φεβ 01 1927 6 4 

Φεβ 02 1927–Ιαλ 22 1928 7 5 

Ιαλ 23 1928–Φεβ 09 1929 8 6 

Φεβ 10 1929–Ιαλ 29 1930 9 7 

Ιαλ 30 1930–Φεβ 16 1931 1 8 

Φεβ 17 1931–Φεβ 05 1932 2 9 

Φεβ 06 1932–Ιαλ 25 1933 3 1 

Ιαλ 26 1933–Φεβ 13 1934 4 2 

Φεβ 14 1934–Φεβ 03 1935 5 3 

Φεβ 04 1935–Ιαλ 23 1936 6 4 

Ιαλ 24 1936–Φεβ 10 1937 7 5 

Φεβ 11 1937–Ιαλ 30 1938 8 6 

Ιαλ 31 1938–Φεβ 18 1939 9 7 

Φεβ 19 1939–Φεβ 07 1940 1 8 

Φεβ 08 1940–Ιαλ 26 1941 2 9 

Ιαλ 27 1941–Φεβ 14 1942 3 1 

Φεβ 15 1942–Φεβ 04 1943 4 2 

Φεβ 05 1943–Ιαλ 24 1944 5 3 

Ιαλ 25 1944–Φεβ 12 1945 6 4 

Φεβ 13 1945–Φεβ 01 1946 7 5 

Φεβ 02 1946–Ιαλ 21 1947 8 6 

Ιαλ 22 1947–Φεβ 09 1948 9 7 

Φεβ 10 1948–Ιαλ 28 1949 1 8 

Ιαλ 29 1949–Φεβ 16 1950 2 9 

Φεβ 17 1950–Φεβ 05 1951 3 1 

Φεβ 06 1951–Ιαλ 26 1952 4 2 

Ιαλ 27 1952–Φεβ 13 1953 5 3 

Φεβ 14 1953–Φεβ 02 1954 6 4 

Φεβ 03 1954–Ιαλ 23 1955 7 5 

Ιαλ 24 1955–Φεβ 11 1956 8 6 

Φεβ 12 1956–Ιαλ 30 1957 9 7 

Ιαλ 31 1957–Φεβ 17 1958 1 8 

Φεβ 18 1958–Φεβ 07 1959 2 9 

Φεβ 08 1959–Ιαλ 27 1960 3 1 

Ιαλ 28 1960–Φεβ 14 1961 4 2 

Φεβ 15 1961–Φεβ 04 1962 5 3 

Φεβ 05 1962–Ιαλ 24 1963 6 4 

Ιαλ 25 1963–Φεβ 12 1964 7 5 

Φεβ 13 1964–Φεβ 01 1965 8 6 
Φεβ 02 1965–Ιαλ 20 1966 9 7 
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Ιαλ 21 1966–Φεβ 08 1967 1 8 

Φεβ 09 1967–Ιαλ 29 1968 2 9 

Ιαλ 30 1968–Φεβ 16 1969 3 1 

Φεβ 17 1969–Φεβ 05 1970 4 2 

Φεβ 06 1970–Ιαλ 26 1971 5 3 

Ιαλ 27 1971–Φεβ 14 1972 6 4 

Φεβ 15 1972–Φεβ 02 1973 7 5 

Φεβ 03 1973–Ιαλ 22 1974 8 6 

Ιαλ 23 1974–Φεβ 10 1975 9 7 

Φεβ 11 1975–Ιαλ 30 1976 1 8 

Ιαλ 31 1976–Φεβ 17 1977 2 9 

Φεβ 18 1977–Φεβ 06 1978 3 1 

Φεβ 07 1978–Ιαλ 27 1979 4 2 

Ιαλ 28 1979–Φεβ 15 1980 5 3 

Φεβ 16 1980–Φεβ 04 1981 6 4 

Φεβ 05 1981–Ιαλ 24 1982 7 5 

Ιαλ 25 1982–Φεβ 12 1983 8 6 

Φεβ 13 1983–Φεβ 01 1984 9 7 

Φεβ 02 1984–Φεβ 19 1985 1 8 

Φεβ 20 1985–Φεβ 08 1986 2 9 

Φεβ 09 1986–Ιαλ 28 1987 3 1 

Ιαλ 29 1987–Φεβ 16 1988 4 2 

Φεβ 17 1988–Φεβ 05 1989 5 3 

Φεβ 06 1989–Ιαλ 26 1990 6 4 

Ιαλ 27 1990–Φεβ 14 1991 7 5 

Φεβ 15 1991–Φεβ 03 1992 8 6 

Φεβ 04 1992–Ιαλ 22 1993 9 7 

Ιαλ 23 1993– Φεβ 09 1994 1 8 

Φεβ 10 1994–Ιαλ 30 1995 2 9 

Ιαλ 31 1995–Φεβ 18 1996 3 1 

Φεβ 19 1996–Φεβ 06 1997 4 2 

Φεβ 07 1997–Ιαλ 27 1998 5 3 

Ιαλ 28 1998–Φεβ 15 1999 6 4 

Φεβ 16 1999–Φεβ 04 2000 7 5 

Φεβ 05 2000–Ιαλ 23 2001 8 6 

Ιαλ 24 2001–Φεβ 11 2002 9 7 

Φεβ 12 2002–Ιαλ 31 2003 1 8 

Φεβ 01 2003–Ιαλ 21 2004 2 9 

Ιαλ 22 2004–Φεβ 08 2005 3 1 

Φεβ 09 2005–Ιαλ 28 2006 4 2 

Ιαλ 29 2006–Φεβ 17 2007 5 3 

Φεβ 18 2007–Φεβ 06 2008 6 4 

Φεβ 07 2008–Ιαλ 25 2009 7 5 

Ιαλ 26 2009–Φεβ 13 2010 8 6 

Φεβ 14 2010–Φεβ 02 2011 9 7 

Φεβ 03 2011–Ιαλ 22 2012 1 8 

Ιαλ 23 2012–Φεβ 09 2013 2 9 

Φεβ 10 2013–Ιαλ 30 2014 3 1 

Ιαλ 31 2014–Φεβ 18 2015 4 2 
Φεβ 19 2015–Φεβ 07 2016 5 3 
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Φεβ 08 2016–Ιαλ 27 2017 6 4 

Ιαλ 28 2017–Φεβ 18 2018 7 5 

Φεβ 19 2018–Φεβ 04 2019 8 6 

Φεβ 05 2019–Ιαλ 24 2020 9 7 

Ιαλ 25 2020–Φεβ. 11 2021 1 8 

Φεβ 12 2021–Ιαλ 31 2022 2 9 

Φεβ 01 2022–Ιαλ 21 2023 3 1 

Ιαλ 22 2023–Φεβ 09 2024 4 2 

Φεβ 10 2024–Ιαλ 28 2025 5 3 

Ιαλ 29 2025–Φεβ 16 2026 6 4 

Φεβ 17 2026–Φεβ 05 2027 7 5 

Φεβ 06 2027–Ιαλ 25 2028 8 6 

Ιαλ 26 2028–Φεβ 12 2029 9 7 

Φεβ 13 2029–Φεβ 02 2030 1 8 

Φεβ 03 2030–Ιαλ 22 2031 2 9 

Ιαλ 23 2031–Φεβ 10 2032 3 1 

Φεβ 11 2032–Ιαλ 30 2033 4 2 

Ιαλ 31 2033–Φεβ 18 2034 5 3 

Φεβ 19 2034–Φεβ 07 2035 6 4 

Φεβ 08 2035–Ιαλ 27 2036 7 5 

Ιαλ 28 2036–Φεβ 14 2037 8 6 

Φεβ 15 2037–Φεβ 03 2038 9 7 

Φεβ 04 2038–Ιαλ 23 2039 1 8 

Ιαλ 24 2039–Φεβ 11 2040 2 9 

Φεβ 12 2040–Ιαλ 31 2041 3 1 

Φεβ 01 2041–Ιαλ 21 2042 4 2 

Ιαλ 22 2042–Φεβ 09 2043 5 3 
Φεβ 10 2043–Ιαλ 29 2044 6 4 
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Οη πξνζσπηθέο επλντθέο ζνπ θαηεπζύλζεηο 
Γηα λα είζαη έλαο παληνδύλακνο βαζηιηάο ή βαζίιηζζα, ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεηο 

θάζε κηα απν ηηο επλντθέο ζνπ θαηεπζύλζεηο γηα λα δεκηνπξγήζεηο επηηπρία, κηα πγηή 

δσή, ηέιεηεο ζρέζεηο θαη πλεπκαηηθή πξόνδν πνπ λα ζε εκπλέεη θαη ίζσο λα 

απνηειέζεη θαη έκπλεπζε γηα άιινπο. 

 

Απν ην παξαθάησ δηάγξακκα εληόπηζε ηηο επλντθέο ζνπ θαηεπζύλζεηο γηα επηηπρία , 

πγεία, ζρέζεηο θαη πλεπκαηηθή πξόνδν: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ηξέςε ην θξεβάηη ζνπ θαη ην γξαθείν ζνπ πξνο ηηο επλντθέο ζνπ θαηεπζύλζεηο: 

Σνπνζέηεζε ην γξαθείν ζνπ ώζηε όηαλ θάζεζαη λα θνηηάο πξνο ηε επλντθή ζνπ 

θαηεύζπλζε γηα επηηπρία.  

Σνπνζέηεζε ην θξεβάηη ζνπ έηζη ώζηε όηαλ θνηκάζαη ην θεθάιη ζνπ λα είλαη πξνο 

ηελ επλντθή ζνπ θαηεύζπλζε γηα πγεία.  

Οη ηερληθέο κε ηηο επλντθέο θαηεπζύλζεηο κπνξνύλ λα έρνπλ κηα ηξνκεξά ζεηηθή 

επίδξαζε ζηε ξνή ηεο ζεηηθήο ελέξγεηαο ΚΙ πξνο ηα εζέλα θαη κάιηζηα άκεζα. 
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Πσο λα ειέγμεηο ηηο θαηεπζύλζεηο ζνπ 

 
Όζν κπνξείο ζηξέςε ηνλ εαπηό ζνπ πξνο ηηο επλντθέο ζνπ θαηεπζύλζεηο όηαλ 

δνπιεύεηο θαη όηαλ θνηκάζαη. Έηζη ζα ζπλδεζείο κε ηε ξνή ζεηηθήο ελέξγεηαο πνπ 

αλαβιύδεη απν ηνλ ρώξν ζνπ θαη ζα πξνζειθύζεηο θαιή ηύρε ζηε δσή ζνπ. 

 

Τν γξαθείν ζνπ: 

ηάζνπ πίζσ απν ην γξαθείν ζνπ κε κηα ππμίδα γηα λα «κεηξήζεηο» ηελ θαηεύζπλζε 

ζηελ νπνία θνηηάο όηαλ θάζεζαη ζην γξαθείν ζνπ ή όηαλ θνηηάο ηνλ Η/Τ ζνπ. 

Φξόληηζε απηή ε θαηεύζπλζε λα είλαη κηα απν ηηο επλντθέο ζνπ θαηεπζύλζεηο.. 

 

Τν θξεβάηη ζνπ: 

Ξάπισζε ζην θξεβάηη ζνπ κε κηα ππμίδα γηα λα «κεηξήζεηο» ηελ θαηεύζπλζε πξνο 

ηελ νπνία θνηηά ην θεθάιη ζνπ όηαλ θνηκάζαη. Φξόληηζε απηή ε θαηεύζπλζε λα είλαη 

κηα απν ηηο επλντθέο ζνπ θαηεπζύλζεηο.. 

 

Σύληξνθνη / Σπλεξγάηεο κε αληίζεηεο επλντθέο θαηεπζύλζεηο: 

Όηαλ εζύ θαη ν ζύληξνθνο ζνπ ή ν ζπλεξγάηεο ζνπ έρεηε αληίζεηεο επλντθέο 

θαηεπζύλζεηο ηόηε εθαξκόζηε ηε ηερληθή.  

 

Η εμώπνξηα ηνπ ζπηηηνύ λα είλαη έηζη πξνζαλαηνιηζκέλε ώζηε όηαλ ζηέθεζαη απν 

θάησ ηεο θαη θνηηάο πξνο ηα έμσ, λα θνηηάο πξνο κηα επλντθή θαηεύζπλζε ηνπ ελόο 

ζπληξόθνπ.  

 

Έπεηηα ην θξεβάηη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ώζηε όηαλ θνηκάζηε ην θεθάιη ηνπ 

άιινπ ζπληξόθνπ λα θνηηά πξνο κηα επλντθή θαηεύζπλζε. Έηζη ηζνζηαζκηδεηαη ην 

«εκεξήζην» ΚΙ (εμώπνξηα) κε ην «λπρηεξηλό» ΚΙ (θξεβάηη)..  

 

Αλ δελ κπνξείο λα εθαξκόζεηο ηελ ηερληθή κε ηελ εμώπνξηα ηόηε θνίηα ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκό θάπνηαο άιιεο πόξηαο.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μνηξάζνπ ην κε ηνπο θίινπο ζνπ! Παξέρεηαη ειεύζεξα από www.chineseastrology.club  

14 

 

 

Ελεξγνπνίεζε ην ζπίηη ζνπ! 

Υξεζηκνπνίεζε ηηο παξαθάησ θάξηεο γηα λα ελεξγνπνηήζεηο ηελ ζεηηθή ξνή ελέξγεηαο 

ώζηε λα πξνζειθύζεηο πεξηζζόηεξε θαιή ηύρε θαη αθζνλία ζηε δσή ζνπ γξήγνξα.. 
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ΒΟΡΡΑ 
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ΑΝΑΣΟΛΗ 
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ΝΟΣΟ 
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ΤΗ 
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Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηηο θάξηεο; 

- Βξεο ηελ θάξηα πνπ είλαη ε επλνηθή ζνπ θαηεύζπλζε ζην ηνκέα ηεο επηηπρίαο. 

- Εθηύπσζε ηελ.. 

- Γξάςε ζην ραξηί ηνλ θύξην ζηόρν ζνπ γηα επηηπρία ζηε δσή ζνπ.. 

- Γξάςε αθόκα κεξηθνύο κηθξόηεξνπο ζηόρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θύξην ζηόρν.. 

- Τπόγξαςε ην ραξηί θαη βάιε εκεξνκελία.. 

- Φάμε θαη βξεο εηθόλεο πνπ λνκίδεηο όηη ζπκβνιίδνπλ ηνλ ζηόρν ζνπ. Πξόζζεζε ηηο 

ζην ραξηί.. 

- Σνπνζέηεζε ηελ θάξηα ελεξγνπνίεζεο καδί κε ηηο εηθόλεο ζηελ επλντθή (γηα ηελ 

επηηπρία) θαηεύζπλζε ζην ζπίηη ζνπ.. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 

Όπσο παξαηήξεζεο παξαπάλσ νη θαηεπζύλζεηο απν ηηο νπνίεο ξέεη ην ΚΙ είλαη 

νρηώ. Ωζηόζν νη θάξηεο ελεξγνπνίεζεο είλαη ηέζζεξηο. Αλ ε επλντθή ζνπ 

θαηεύζπλζε είλαη κηα απν ηηο θύξηεο (Βνξξάο, Νόηνο, Αλαηνιή, δύζε) ηόηε 

επέιεμε ηελ αληίζηνηρε θάξηα. Αλ είλαη θάπνηα απν ηηο ελδηάκεζεο θαηεπζύλζεηο 

(π.ρ. Βνξεηναλαηνιηθά ή Ννηηνδπηηθά) ηόηε επέιεμε ηηο δπν ζρεηηθέο θάξηεο (π.ρ. 

γηα Βνξεηναλαηνιηθά επέιεμε Βνξξά θαη Αλαηνιή) 

 

Γηα ην ζπίηη ζνπ 

Σνπνζέηεζε κηα ή δπν απν ηηο ηέζζεξηο θάξηεο ελεξγνπνίεζεο ζηε θξεβαηνθάκαξα 

ζνπ. Απηνί είλαη νη ζηόρνη ζνπ, νη πξνζέζεηο ζνπ γηα ηελ πξνζσπηθή θαη 

νηθνγελεηαθή ζνπ δσή.. 

 

Οξίζηε έλα παξάδεηγκα: 

Επέιεμε ηελ θάξηα ηνπ Βνξξά γηα ηελ θαηεύζπλζε ηεο επηηπρίαο ζνπ.. 
Γξάςε ηνλ θύξην ζηόρν ζνπ γηα επηηπρία π.ρ. Έρσ νηθνλνκηθή αθζνλία θαη θαηεπζύλσ 

ηνλ πινύην κνπ πξνο κηα δσή ρσξίο ρξέε θαη κε ζίγνπξν νηθνλνκηθό κέιινλ.. 

Γξάςε κεξηθνύο αθόκα κηθξόηεξνπο ζηόρνπο πνπ νδεγνύλ ζηελ εθπιήξσζε ηνπ 

θπξίσο ζηόρνπ π.ρ. Ξνδεύσ κε ζνθία θάζε εβδνκάδα θαη βάδσ ζηελ άθξε έλα Υ 

πνζό, Θα έρσ νηθνλνκηθή αθζνλία κέρξη ηα 30 κνπ, Ο κηζζόο κνπ ζα απμεζεί 25% ζε 

2 ρξόληα θιπ 

... 

 
 

Μηα άιιε πξνζέγγηζε ζηε ρξήζε ησλ θαξηώλ είλαη, αθνύ επηιέμεηο ηελ θάξηα ηεο 

επηηπρίαο ζνπ, λα γξάςεηο έλαλ ζηόρν δσήο θαη κεξηθνύο ζηόρνπο πνπ πξέπεη λα 

έρνπλ εθπιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηεο ρξνληάο. Καη απηή ε κέζνδνο έρεη 

απνηειέζκαηα. 

 
 

Εδώ, όπσο είλαη θαλεξό, ρξεηάδεηαη λα πάξεηο ηνλ ρξόλν ζνπ γηα λα απνθαζίζεηο 

ηη είλαη απηό πνπ πξαγκαηηθά ζθνπεύεηο λα πξνζειθύζεηο ζηε δσή ζνπ, πξηλ ην 
γξάςεηο ζην ραξηί.. 

 
 

Με ηνλ ίδην ηξόπν κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηηο θάξηεο ελεξγνπνίεζεο θαη γηα ηνπο 

άιινπο ηνκείο ηεο δσήο ζνπ: Τγεία, ζρέζεηο θαη πλεπκαηηθή πξόνδν.. 
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Γηα ην Γξαθείν 

Μπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηηο παξαπάλσ θάξηεο θαη γηα ην γξαθείν κε παξόκνην 

ηξόπν. Έηζη ζα ελεξγνπνηήζεηο ηελ ξνή ελέξγεηαο ζηξέθνληαο ηελ πξνο ηελ 

επαγγεικαηηθή επηηπρία, ηελ επαγγεικαηηθή πγεία, ηηο επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο θαη 

ηελ επαγγεικαηηθή πξόνδν. Οξίζηε νξηζκέλνη ζηόρνη: 

 

Επαγγεικαηηθή επηηπρία: Πνζό ηδίξνπ ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, αύμεζε πειαηώλ, 

έλα λέν πξντόλ 

 

Επαγγεικαηηθή πγεία: Η πγεία θαη ε ελέξγεηα ησλ ππαιιήισλ είλαη θαιή θαη νη 

ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη αζθαιείο 

 

Επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο: πλεξγαζία κε θάπνηα εηαηξία, Πξνώζεζε ζηα ΜΜΕ, 

δηελέξγεηα δεκνζθόπεζεο, παξνρή δεηγκάησλ ζε πηζαλνύο πειάηεο.. 

 

Επαγγεικαηηθή πξόνδνο: Μεηάβαζε ζε κεγαιύηεξν θαη θαιύηεξν ρώξν εξγαζίαο, 

λενη εξγαδόκελνη πξνζιακβάλνληαη, παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ απν ηνπο 

ππαιιήινπο 

 

Οξίζηε έλα παξάδεηγκα: 

Η νθία δνπιεύεη ζε έλα εξγνζηάζην παξαγσγήο επίπισλ. Είλαη ηθαλνπνηεκέλε απν 

ην κηζζό πνπ παίξλεη αιιά πηζηεύεη όηη ζα κπνξνύζε λα θεξδίδεη πεξηζζόηεξα αλ 

απμήζεη ηελ ελέξγεηα ηεο θαξηέξαο ηνπ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ επηηπρίαο.. Η 

νθία έρεη ελεξγεηαθό αξηζκό ην -9- θαη ε θαηεύζπλζε ηεο επηηπρίαο ηεο είλαη ε 

Αλαηνιή.. 

 

Η Σνθία ζα πξέπεη: 

Να επηιέμεη ηελ θάξηα ελεξγνπνίεζεο ηεο Αλαηνιήο 
Να γξάςεη ηνλ θύξην ζηόρν ηεο ζηελ θάξηα: «Εγώ ε νθία, είκαη επηηπρεκέλε ζηε 

θαξηέξα κνπ θαη απνιακβάλσ άθζνλν πινύην πνπ ξέεη πξνο ηα κέλα κε θάζε 

δεκηνπξγία κνπ ζηε δνπιεηά..» 

 

Παξαηήξεζε πσο γξάθεη ζεσξώληαο όηη ήδε έρεη θαηαθηήζεη ηνλ ζηόρν.. 

Να πξνζζέζεη κεξηθνύο αθόκα κηθξόηεξνπο ζηόρνπο: 

- Η πξόηαζε κνπ γηα λέν ζρέδην επίπινπ ζηελ εηαηξία νινθιεξώλεηαη 

- Η πξόηαζε κνπ γηα λέν ζρέδην επίπινπ ζηελ εηαηξία γίλεηαη απνδεθηή.. 

- Η πξόηαζε κνπ θηάλεη ζηε γξακκή παξαγσγήο θαη ν κηζζόο κνπ απμάλεηαη. 
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Με ηηο ιίγεο γλώζεηο πνπ απόθηεζεο δηαβάδνληαο απηό ην βηβιίν θαη κε ηε βνήζεηα 

ησλ θαξηώλ ελεξγνπνίεζεο κπνξείο λα θάλεηο πξαγκαηηθά ζαύκαηα αξρίδνληαο λα 

εθπιεξώλεηο ηνπο ζηόρνπο ζνπ ηνλ έλαλ κεηά ηνλ άιινλ.. 

 

 

 

Ειπίδσ λα βξήθεο ην θείκελν ελδηαθέξνλ.. 

 

 

ην κέιινλ ζα αθνινπζήζνπλ θαη άιια βνεζεηηθά θείκελα ζρεηηθά κε ην Φελγθ 

νύη! 

 

 

 

 

 

Μέρξη ηόηε κπνξείο λα επηζθεθηείο ηελ ειεύζεξε 

ηζηνζειίδα γηα ηελ Κηλέδηθε αζηξνινγία: 

www.chineseastrology.club 

http://www.chineseastrology.club/

