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Κύκλος Ελέγτοσ

Ο Δημιοσργικός κύκλος παξέρεη ηηο βέιηηζηεο πνζόηεηεο δσηηθήο δύλακεο
ώζηε θαη θάζε νκάδα νξγάλσλ λα ιεηηνπξγεί βέιηηζηα, ν δε κύκλος Ελέγτοσ
ρξεζηκεύεη ζην λα θξαηάεη ππό έιεγρν ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα νξγάλσλ. Με
απηό ηνλ ηξόπν, θάζε νκάδα νξγάλσλ παξακέλεη ζε ηζνξξνπία, κε ηηο άιιεο
νκάδεο ηνύ ζπζηήκαηνο.

Παξαηεξήζεηο:
1) Τα Πέληε Σηνηρεία ζπλεξγάδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα όξγαλα, θαη κε απηό
ηνλ ηξόπν γίλνληαη θάπνηεο αληαιιαγέο ελεξγεηαθέο, παξάιιεια κε θάπνηεο
ιεηηνπξγίεο νξγαληθέο. Αιιά θαη ην θάζε όξγαλν, έρεη ηηο ηδηόηεηεο θαη ηηο
ζπρλόηεηεο ηνύ Σηνηρείνπ, ζην νπνίν αλήθεη
2) Τα όξγαλα Yin "θνπβαιάλε" ηελ πεξηζζόηεξε ελέξγεηα, ε δε ιεηηνπξγία
ηνπο είλαη "εζσηεξηθή" θαη Ζσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ άλζξσπν. Τα όξγαλα
Yang ζρεηίδνληαη κε "εμσηεξηθέο" ιεηηνπξγίεο, θαη ζεσξνύληαη ιηγόηεξν δσηηθήο
ζεκαζίαο.

3) Έλα επί πιένλ Σηνηρείν πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ νη αξραίνη Έιιελεο, είλαη ο
Αέρας. Απηόο έρεη λα θάλεη κε ην Πλεύκα, ην Ννπ. Τνλ είραλ δε πάλσ από όια ηα
άιια Σηνηρεία, γηαηί ν Ννπο είλαη απηόο πνπ επεξεάδεη θαη δηεπζύλεη ηα πάληα.
Όηαλ δηαπηζησζεί όηη έλα όξγαλν είλαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ "πνιύ θνξηηζκέλν".
ηόηε κπνξεί λα απνθνξηηζζεί κέζσ ηνπ Ειεγθηηθνύ θύθινπ, θαη αλ είλαη "πνιύ
άδεην", λα ηνλσζεί κέζσ ηνπ Δεκηνπξγηθνύ θύθινπ.
Καη δνπιεύνπκε ηα Yin κε ηα Yin όξγαλα ή ηα Yang κε ηα Yang, γηα κία πην
"νηθνλνκηθή" θαη γξήγνξε επέκβαζε.
Όκσο ελδείθλπηαη λα δνπιεύνπκε ολιστικά, επεκβαίλνληαο θαη ζηα Yin θαη ζηα
Yang όξγαλα. Έηζη π.ρ. "έληαζε" ζηνλ κ/λό ηνπ Σπιήλα, αληηκεησπίδεηαη κε
επέκβαζε ζηνλ κ/λό ηνύ Σπθσηηνύ θαη ηεο Χνιήο (ην Ξύιν ειέγρεη ηε Γε).
Επίζεο, επεηδή ην Νεξό ειέγρεη ηε Φσηηά, ραιαξό 5° δάθηπιν ζην ρέξη (κ/λόο
Καξδηάο & Λεπηνύ Εληέξνπ), πξνϋπνζέηεη ζθηθηό 5° δάθηπιν ζην πόδη (κ/λόο
Οπξνδόρνπ. Κύζηεο) -» ην ζηνηρείν ηνύ Νεξνύ "θιέβεη" ελέξγεηα από ηε Φσηηά.
Καη αλ ην 4° δάθηπιν ηνύ ρεξηνύ (Τξηπιόο ζεξκαζηήο) είλαη ραιαξό θαη ην
αληίζηνηρν 4° δάθηπιν ηνύ πνδηνύ (Χνιή) είλαη ζθηθηό, ηόηε ζεκαίλεη όηη δελ
ιεηηνπξγεί ζσζηά ν Δεκηνπξγηθόο θύθινο, θαη ε Χνιή δελ ηξνθνδνηεί κε
ελέξγεηα ηνλ Τξηπιό ζεξκαζηή.
Κάηη πνπ ζα κπνξνύζακε λα πξνζζέζνπκε ζε απηό ην ζεκείν, είλαη πσο αλ έλαο
κεζεκβξηλόο έρεη ηελ ηάζε " λα ζπζηαιεί" (ζπζηέιινληαο αληίζηνηρα θαη ηνπο
κύεο από ηνπο νπνίνπο πεξλάεη), ζεκαίλεη όηη έρεη ζπζζσξεύζεη πνιύ ελέξγεηα.
Καη αληίζεηα, αλ είλαη "ραιαξόο" (νπόηε πξνθαιεί αηνλία ζηνπο κύεο από ηνπο
νπνίνπο πεξλάεη), ζεκαίλεη όηη έρεη έιιεηςε ελέξγεηαο. Έηζη, έλα δάθηπιν ηνπ
ρεξηνύ ή ηνπ πνδηνύ πνπ έρεη θιίζε πξνο ηε κία ή ηελ άιιε θαηεύζπλζε,
θαλεξώλεη κία απνζηαζεξνπνίεζε ηνύ κεζεκβξηλνύ, πνπ μεθηλάεη ή θαηαιήγεη ζε
απηό.
Επίζεο, έλα ζεκάδη θαηά κήθνο ελόο κεζεκβξηλνύ (ζππξάθη, θαθίδα, ειηά,
ςσξίαζε, ζθιεξό δέξκα, ζθιεξνί κύεο, απνιέπηζε) δείρλεη ενεργειακή υόρτιση
απηνύ ηνύ κεζεκβξηλνύ.
Καη αληίζηξνθα, η ενεργειακή έλλειυη ραξαθηεξίδεηαη από: σρξό δέξκα,
έθδεκα, δέξκα πνπ μεθινπδίδεη, ξπηίδεο, κύθεηεο, ππνηνληθνύο κύεο, ραιαξνύο
ζπλδέζκνπο θαη αξζξώζεηο.
Αλ ην ζεκάδη βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνπο κεζεκβξηλνύο, απηό έρεη λα θάλεη κε ηελ
κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλία.
Σην νμύ ζηάδην κίαο πάζεζεο ππάξρεη αληίδξαζε ηνύ ειεγθηηθνύ θύθινπ, νπόηε
κπαίλεη ζε ζπλαγεξκό ν νξγαληζκόο κε θαηαξξνή, ζππξάθηα, έληνλε θαγνύξα,
πόλν.
Σην ππό-νμύ ζηάδην ηα ζπκπηώκαηα δελ είλαη ηόζν έληνλα, επεηδή ν ειεγθηηθόο
θύθινο είλαη ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθόο. Σην δε επόκελν ζηάδην όπνπ 2-3 όξγαλα
δελ ιεηηνπξγνύλ ζσζηά, ηα ζπκπηώκαηα ππνβόζθνπλ, ν νξγαληζκόο αξρίδεη λα
θαηαπέθηεη, θαη νη ηέζζεξεηο απεθθξηηηθέο νδνί (δέξκα-αλαπλεπζηηθό-Οπξνπνηεηηθό- έληεξα) ππνιεηηνπξγνύλ.* Έξρεηαη ηόηε ε ζεηξά ηνύ εθθπιηζηηθνύ
ζηαδίνπ, όπνπ ν ειεγθηηθόο θύθινο έρεη κεηαηξαπεί ζε θαηαζηξνθηθό. Παύεη ν
νπνηνζδήπνηε έιεγρνο ησλ νξγάλσλ, ην έλα όξγαλν "κάρεηαη" ην άιιν, θαη
παξνπζηάδνληαη εθθπιηζηηθέο θαη απηνάλνζεο παζήζεηο.

Από ζπλαηζζεκαηηθή θαη ελεξγεηαθή ζθνπηά, ν αξηζηεξόο ινβόο ηνύ εγθεθάινπ
ζπλδέεηαη κε ηε δεμηά πιεπξά ηνπ ζώκαηνο, ν δε δεμηόο ινβόο, κε ηελ αξηζηεξή
πιεπξά ηνύ ζώκαηνο. Η δηαζηαύξσζε απηή πεξλάεη από ηνλ ζπξενεηδή, ν νπνίνο
απνηειεί έλα πνιύ ζεκαληηθό ελεξγεηαθό θέληξν. Η αλσηέξσ επηζήκαλζε, βνεζάεη ζηελ εμήγεζε πνιιώλ πξαγκάησλ, θαηά ηελ ελεξγεηαθή αλάιπζε ηνπ
αηόκνπ.
Έηζη π.ρ., αλ θαηά ηελ θίλεζε (βάδηζκα) θάπνηνπ, δηαπηζησζεί όηη ν δεμηόο
θιάδνο ελόο κ/λνύ έρεη πνιύ έληαζε, ζ' απηό έρεη ζπληειέζεη ε ινγηθή ηνπ. Η
ηόλσζε ή ν έιεγρνο απηνύ ηνύ κ/λνύ, γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνύ κεραλήκαηνο
ει/βεινληζκνύ, θαζώο θαη κε ηε βνήζεηα ηνύ ειεγθηηθνύ θύθινπ. Μεηά θαη από
απηή ηελ ελέξγεηα, πξνρσξνύκε ζηελ εθαξκνγή ησλ θιαζζηθώλ πξνγξακκάησλ
ει/βεινληζκνύ.

