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Китайський календар.

СТИХІЇ
Згідно стародавній китайській традиції, у світі існують п’ять основних елементів – це
вода, дерево, вогонь, земля і метал. Буквальний переклад слова «елемент» – це щось
стабільне, нерухоме, але китайське слово «синь» – це рух і зміни, тому більш точний
переклад – «п’ять стихій», «п’ять рушійних сил». Кожен рік знаходиться під управлінням
однієї з п’яти вірші, роблячи вплив на характер і долі людей.

Сила впливу кожного з елементів позначається в різні пори року по різному, за винятком
Землі, вплив якої зберігається протягом усього року. Найсильніший вплив Дерева
проявляється навесні, Вогню – протягом літа. Металу – восени і Води – взимку.

Кожна зі стихій має ряд споконвічних характеристик, пов’язана з особливими кольорами
і формами.
Стихія: Метал.
Цей елемент належить вечора і осені. Головні якості стихії Метал – це рішучість і
активність у досягненні своїх цілей. Але він може нести і руйнівну силу. Крім того, Метал
представляє стійкість і завзятість. Народжений під цим елементом може найкраще
проявити себе в ролі юриста чи політика. Боротьба за справедливість – відмітна риса
характеру. У вас гарні рівні зуби, обличчя квадратної форми і маленькі губи. Метал
управляє легкими і шкірою, колір Металу – білий.

Стихія: Вода.
Цей елемент належить ночі і зими. Холодність і спокій – типові якості стихії Вода.
Непогрішна інтуїція – відмітна ознака води. Крім того, вода являє плідність і силу, але їм
протидіє зайва стриманість. Цей елемент відповідає художникам і бізнесменам. Він дає
великі і сильні руки, дуже товсті губи і кучеряве волосся. Масивний кінчик носа і широко
розставлені очі – нещасливий ознака. Крім того, потрібно ізбегайть зайвої повноти, вона
може призвести до безпліддя. Вода управляє нирками і вухами. Асоціюються з нею
кольори – чорний і темно-синій.

Стихія: Дерево.
Цей елемент належить ранку і весні. Головні якості стихії Дерево – це краса, цнотливість
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і елегантність. Дерево самий сильний, рішучий і непохитний з усіх елементів. Дерево
представляє творчі сили і уяву. Народжений під цим елементом, можете стати поетом,
художником або фермером. Він швидше за все високого зросту, худорлявий, із гарними
очима та маленькими кистями рук і стопи. Дерево – самий плідний з усіх елементів, воно
приносить насіння життя і смерті, знання і розуму. Люди дерева – природжені лідери,
лідери по своїй природі. Дерево управляє печінкою і очима. Щасливий колір – зелений
або синій.

Стихія: Вогонь.
Цей елемент належить середині дня й лету. Головні якості стихії Вогонь – краса, щастя і
радість, але Вогонь може також бути пов’язаний зі стражданням, спекою і ясновидінням.
Народжений під знаком вогню – активний боєць і лідер. З людей Вогню виходять чудові
вчителі, лідери, письменники, цілителі і навіть високопоставлені керівники. Вогонь часто
дає червонуватий колір шкіри, ніс орла і густе волосся. Вогонь управляє серцем і кров’ю,
його колір – червоний.

Стихія: Земля.
Цей елемент належить послєполудєнному часу і самим жарким літнім дням. Головні
якості стихії Земля – плодючість і витривалість, старанність і стратегічне мислення.
Земля представляє також реалізм і важку роботу – елементи, притаманні бізнесменові.
Люди землі вміють реалізувати власні ідеї, але тільки не в командній роботі, а самостійно.
З них виходять відмінні продавці, архітектори або ландшафтні дизайнери. Типовими
рисами є густі брови і плоский живіт. Земля управляє селезінкою і ротом. Її колір –
жовтий.

Стародавній китайський зодіак – один з основних елементів циклічного календаря. У
ньому ієрогліфічні знаки 12 тварин служили для позначення «земних гілок» 60-річного
календарного циклу, а також для позначення місяців. Згодом ці знаки застосовувалися
також для визначення часу доби.

Згідно з легендою про походження китайського (східного) календаря одного разу Будда
запросив до себе всіх тварин, які тільки захочуть прийти. Прийшли далеко не всі звірі:
час стояло холодне, а щоб потрапити до Будди, потрібно було переплисти широку річку.
Кожному з тих, хто прийшов в порядку живої черги Будда подарував по одному році
правління. Першою прийшла Криса, другим – Буйвол, третім – Тигр. Уболівальники,
захоплені змаганням між Буйволом і Тигром (вони з тих пір і в житті змагаються один з
одним), як слід не розглянули, хто прийшов четвертим – Кіт, Заєць чи Кролик. За
давністю років істину встановити неможливо, і в різних східних народів так і залишилося

 2 / 6



Китайський календар. Стихії. Елементи китайського календаря. Китайський зодіак.

різночитання щодо господаря четвертого року. П’ятим був Дракон, шостий виявилася
Змія, сьомий – Кінь. Тут по річці пройшла смужка туману, і знову не ясно, хто був восьмим
– Коза, Вівця або Баран. Дев’ятої була Мавпа. Десятим прибіг Півень (а може бути і
Курка). Одинадцятої прибігла Собака. Останнім, дванадцятим, з’явився Кабан (або
Свиня).

Китайский календарь на 1900—2043 года.

Крыса Бык Тигр Кролик Дракон Змея Лошадь Коза Обезьяна Петух Собака Свинья
1900
31 января 1901
19 февраля 1902
8 февраля 1903
29 января 1904
16 февраля 1905
4 февраля 1906
25 января 1907
13 февраля 1908
2 февраля 1909
22 января 1910
10 февраля 1911
30 января
1912
18 февраля 1913
6 февраля 1914
26 января 1915
14 февраля 1916
3 февраля 1917
23 января 1918
11 февраля 1919
1 февраля 1920
20 февраля 1921
8 февраля 1922
28 января 1923
16 февраля
1924
5 февраля 1925
25 января 1926
13 февраля 1927
2 февраля 1928
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23 января 1929
10 февраля 1930
30 января 1931
17 февраля 1932
6 февраля 1933
26 января 1934
14 февраля 1935
4 февраля
1936
24 января 1937
11 февраля 1938
31 января 1939
19 февраля 1940
8 февраля 1941
27 января 1942
15 февраля 1943
5 февраля 1944
25 января 1945
13 февраля 1946
2 февраля 1947
22 января
1948
10 февраля 1949
29 января 1950
17 февраля 1951
6 февраля 1952
27 января 1953
14 февраля 1954
3 февраля 1955
24 января 1956
12 февраля 1957
31 января 1958
18 февраля 1959
8 февраля
1960
28 января 1961
15 февраля 1962
5 февраля 1963
25 января 1964
13 февраля 1965
2 февраля 1966
21 января 1967
9 февраля 1968
30 января 1969
17 февраля 1970
6 февраля 1971
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27 января
1972
15 февраля 1973
3 февраля 1974
23 января 1975
11 февраля 1976
31 января 1977
18 февраля 1978
7 февраля 1979
28 января 1980
16 февраля 1981
5 февраля 1982
25 января 1983
13 февраля
1984
2 февраля 1985
20 февраля 1986
9 февраля 1987
29 января 1988
17 февраля 1989
6 февраля 1990
27 января 1991
15 февраля 1992
4 февраля 1993
23 января 1994
10 февраля 1995
31 января
1996
19 февраля 1997
7 февраля 1998
28 января 1999
16 февраля 2000
5 февраля 2001
24 января 2002
12 февраля 2003
1 февраля 2004
22 января 2005
9 февраля 2006
29 января 2007
18 февраля
2008
7 февраля 2009
26 января 2010
14 февраля 2011
3 февраля 2012
23 января 2013
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10 февраля 2014
31 января 2015
19 февраля 2016
8 февраля 2017
28 января 2018
16 февраля 2019
5 февраля
2020
25 января 2021
12 февраля 2022
1 февраля 2023
22 января 2024
10 февраля 2025
29 января 2026
17 февраля 2027
6 февраля 2028
26 января 2029
13 февраля 2030
3 февраля 2031
23 января
2032
11 февраля 2033
31 января 2034
19 февраля 2035
8 февраля 2036
28 января 2037
15 февраля 2038
4 февраля 2039
24 февраля 2040
12 февраля 2041
1 февраля 2042
22 февраля 2043
10 февраля
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