
Pinyin

vuorenhuippu-koulukunta
 形勢派 
理氣派 
三元派
三合派
八宅派 
飛星派

大卦 heksagrammikoulukunta

lung
水龍

山 
沙
穴
宅 
明堂 
天心

旺氣
生氣
退氣
煞
死氣

兩儀 
陰陽

三財 kolme lahjaa
天
地 ti
人 

四象 
春 
夏
秋
冬

五行

木 mu
火
土
金 chin
水

Muu muoto Sananmukainen käännös Vaihtoehtoinen käännös

Koulukuntia (ks. Fengshuin koulukuntia)
巒頭派 Luántóupài eli 

Xíngshìpài xingjia, xingfa muotokoulukunta
Lǐqìpài lifa qin järjestelyn menetelmä kompassikoulukunta
Sānyuánpài kolmen aikakauden koulukunta
Sānhépài kolmoisliitto-koulukunta
Bāzháipài 8 talon koulukunta
Fēixīngpài lentävien tähtien koulukunta

(飞星派)
Dàguà suuri gua

Maan muodot
龍 (龙) lóng lohikäärme

shuǐlóng shuilung vesilohikäärme
風 (风) fēng tuuli

shān vuori
shā hiekka mäki, vuori
xué hsü, hsüe painanne, kuoppa, luola pesä
zhái chai asunto talo
míngtáng ming t'ang kirkas sali, kirkas halli
tiānxīn taivaan sydän

Energia
氣 (气) qì ch'i energia

wàngqì kukoistava energia
shēngqì synnyttävä, luova energia hyvä energia
tuìqì vetäytyvä energia häviävä energia
shā myrkyllinen energia huono energia
sǐqì ssu ch'i kuollut energia

Liǎngyí kaksi ilmenemistapaa
yīnyáng jinjang yinyang

(阴阳)

Sāncái kolme aarretta, rikkautta
tiān t'ien taivas
dì maa
rén jen mies ihminen

Sìxiàng neljä kuvaa
chūn kevät
xià kesä
qiū syksy
dōng talvi

Wǔxíng wu hsing 5 muutosvaihetta, 5 elementtiä
5 energian vaihetta

mù puu
huǒ hua tuli
tǔ t'u maa
jīn metalli kulta
shuǐ shui vesi



相生
相弱

相侮
相乘 xiāng chéng toisiaan sortava

道 Tao tie
易經

河圖
洛書

卦
震
巽 sun
離
坤
兌
乾
坎
艮
宅卦
命卦
八卦
先天八卦
後天八卦

輔弼

yóuxīng vaeltava tähti

Elementtien suhteet
xiāng shēng toisiaan synnyttävä vahvistava, ravitseva, luova
xiāng ruò toisiaan heikentävä heikentävä相剋

(相克) xiāng kè toisiaan rajoittava kontrolloiva
xiāng wǔ toisiaan loukkaava loukkaava

Dào
Yìjīng I Ching Muutosten klassikko Muutosten kirja

Hétú Ho-t'u Jokikartta
Luòshū Lo-shu Luo-kirjoitus Luo-joen kaavio

guà kwa, kua trigrammi
zhèn chên ukkonen
xùn tuuli
lí li tuli
kūn k'un maa
duì tui kosteikko, ilo järvi, suo
qián ch'ien taivas
kǎn k'an, hum rotko vesi, kuilu
gèn kên vuori
zháiguà talon trigrammi
mìngguà elämän trigrammi vuosinumero
bāguà pakua kahdeksan trigrammia bagua
xiāntiān bāguà synnynnäinen, peritty bagua alkuperäinen bagua
hòutiān bāguà omaksuttu bagua myöhempi bagua

Vuoret
貪狼 Tānláng Ahnas susi
巨門 Jùmén Suuri ovi Suuri portti
祿存 Lùcún Palkan säilytys Säilytetty palkka
文曲 Wénqū Kirjallinen käyrä Akateeminen polku
廉真 Liánzhēn Puhdas, aito (rehti) Turmeltumaton
武曲 Wǔqū Sotaretki Sotapolku
破軍 Pòjūn Armeijan tuho
左輔 Zuǒfǔ Vasen avustaja
右弼 Yòubì Oikea avustaja

Fǔbì Vasen-oikea Avustaja

Bazhai pai - 8 talon koulukunta
遊星
生氣 Shēngqì sheng ch'i Synnyttävä energia Elinvoima, kasvu
延年 Yánnián nien yen Pidennetyt vuodet Pitkä ikä, jatkuvuus
天醫 Tiānyī t'ien i Taivaallinen tohtori Terveys
伏位 Fúwèi Kumarruspaikka Oma suunta, pääilmansuunta
禍(祸)害 Huòhài hai huo Onnettomuus Pieni onnettomuus
五鬼 Wǔguǐ wu kuei Viisi aavetta, kummitusta Viisi vihtahousua
六煞 Liùshā liu sha Kuusi paholaista Kuusi kirousta
絕命 Juémìng chüeh ming Elämän loppu Kuolema (turmio)



tila-aika

lentävä tähti

vankilassa
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Feixing pai - Lentävien tähtien koulukunta
玄空 xuánkōng aika-tila
紫白飛星 zǐbái fēixīng violetti-valkoiset lentävät tähdet
紫白飛宮 zǐbái fēigōng violetti-valkoiset lentävät palatsit
紫白九星 zǐbái jiǔxīng 9 violetti-valkoista tähteä

羅盤 luópán lo p'an Luo-joen kiekko kompassi
(罗盘)
地盤 dìpán ti p'an maan kiekko
天盤 tiānpán t'ien p'an taivaan kiekko
人盤 rénpán jen p'an ihmisen kiekko
運盤 yùnpan aikakartta

山 shān vuori taka(julki)sivu, selusta
向 xiàng suunta (etu)julkisivu, etusuunta

飛星 fēixīng
向星 xiàngxīng siang sin suunnan tähti vesitähti
水星 shuǐxīng vesitähti
星山 shānxīng chor sin vuoritähti
運星 yùnxīng aikatähti

正神 zhēngshén oikea henki
零神 língshén nollahenki
照神 zhàoshén heijastava henki peilin henki

伏吟 fúyín kyyristyä vaikertamaan toisto
反吟 fǎnyín vasta-vaikertaminen takaperin toisto

入囚 rùqiú joutua vangiksi
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