
2020 г. гън дзъ година на металния плъх
януари февруари март април май юни

д дс дм знаци дс дм знаци дс дм знаци дс дм знаци дс дм знаци дс дм знаци

12 м. дин чоу 1 м. у ин 2 м. дзи мао 3 м. гън чън 4 м. син съ 5 м. жън у

да
ти

* 05.01 23:31(+2)
** 20.01 16:55(+2)
м 24.01 23:43(+2)

* 04.02 11:04(+2)
** 19.02 06:57(+2)
м 23.02 17:33(+2)

* 05.03 04:57(+2)
** 20.03 05:50(+2)
м 24.03 11:29(+2)

* 04.04 10:39(+3)
** 19.04 17:46(+3)
м 23.04 05:27(+3)

* 05.05 03:52(+3)
** 20.05 16:50(+3)
м 22.05 20:40(+3)

* 05.06 07:59(+3)
** 21.06 00:44(+3)
м 21.06 09:42(+3)

1 ср 7 гуей мао съ 9 дзя сю не 8
гуей
мао

ср 9 дзя сю пе 9 дзя чън по 11 и хай

2 че 8 дзя чън не 10 и хай по 9 дзя чън че 10 и хай съ 10 и съ вт 12 бин дзъ
3 пе 9 и съ по 11 бин дзъ вт 10 и съ пе 11 бин дзъ не 11 бин у ср 13 дин чоу

4 съ 10 бин у вт
12
* дин чоу ср 11 бин у съ

12
* дин чоу по 12 дин вей че 14 у ин

5 не
11
*

дин вей ср 13 у ин че
12
*

дин вей не 13 у ин вт
13
*

у шън пе
15
*

дзи мао

6 по 12 у шън че 14 дзи мао пе 13 у шън по 14 дзи мао ср 14 дзи юй съ 16 гън чън
7 вт 13 дзи юй пе 15 гън чън съ 14 дзи юй вт 15 гън чън че 15 гън сю не 17 син съ
8 ср 14 гън сю съ 16 син съ не 15 гън сю ср 16 син съ пе 16 син хай по 18 жън у
9 че 15 син хай не 17 жън у по 16 син хай че 17 жън у съ 17 жън дзъ вт 19 гуей вей

10 пе 16 жън дзъ по 18 гуей вей вт 17 жън дзъ пе 18 гуей вей не 18 гуей чоу ср 20 дзя шън
11 съ 17 гуей чоу вт 19 дзя шън ср 18 гуей чоу съ 19 дзя шън по 19 дзя ин че 21 и юй
12 не 18 дзя ин ср 20 и юй че 19 дзя ин не 20 и юй вт 20 и мао пе 22 бин сю
13 по 19 и мао че 21 бин сю пе 20 и мао по 21 бин сю ср 21 бин чън съ 23 дин хай
14 вт 20 бин чън пе 22 дин хай съ 21 бин чън вт 22 дин хай че 22 дин съ не 24 у дзъ
15 ср 21 дин съ съ 23 у дзъ не 22 дин съ ср 23 у дзъ пе 23 у у по 25 дзи чоу
16 че 22 у у не 24 дзи чоу по 23 у у че 24 дзи чоу съ 24 дзи вей вт 26 гън ин
17 пе 23 дзи вей по 25 гън ин вт 24 дзи вей пе 25 гън ин не 25 гън шън ср 27 син мао
18 съ 24 гън шън вт 26 син мао ср 25 гън шън съ 26 син мао по 26 син юй че 28 жън чън

19 не 25 син юй ср
27
**

жън чън че 26 син юй не
27
**

жън чън вт 27 жън сю пе 29 гуей съ

20 по
26
**

жън сю че 28 гуей съ пе
27
**

жън сю по 28 гуей съ ср
28
**

гуей хай съ 30 дзя у

21 вт 27 гуей хай пе 29 дзя у съ 28 гуей хай вт 29 дзя у че 29 дзя дзъ не
5м
**

и вей

22 ср 28 дзя дзъ съ 30 и вей не 29 дзя дзъ ср 30 и вей пе 4м и чоу по 2 бин шън
23 че 29 и чоу не 2м бин шън по 30 и чоу че 4м бин шън съ 2 бин ин вт 3 дин юй
24 пе 1м бин ин по 2 дин юй вт 3м бин ин пе 2 дин юй не 3 дин мао ср 4 у сю
25 съ 2 дин мао вт 3 у сю ср 2 дин мао съ 3 у сю по 4 у чън че 5 дзи хай
26 не 3 у чън ср 4 дзи хай че 3 у чън не 4 дзи хай вт 5 дзи съ пе 6 гън дзъ
27 по 4 дзи съ че 5 гън дзъ пе 4 дзи съ по 5 гън дзъ ср 6 гън у съ 7 син чоу
28 вт 5 гън у пе 6 син чоу съ 5 гън у вт 6 син чоу че 7 син вей не 8 жън ин

29 ср 6 син вей съ 7 жън ин не 6 син вей ср 7 жън ин пе 8
жън
шън

по 9
гуей
мао

30 че 7
жън
шън

по 7
жън
шън

че 8
гуей
мао

съ 9 гуей юй вт 10 дзя чън

31 пе 8 гуей юй вт 8 гуей юй не 10 дзя сю

година на металния плъх гън дзъ 2020 г.
юли август септември октомври ноември декември

д дс дм знаци дс дм знаци дс дм знаци дс дм знаци дс дм знаци дс дм знаци

6 м. гуей вей 7 м. дзя шън 8 м. и юй 9 м. бин сю 10 м. дин хай 11 м. у дзъ

да
ти

* 06.07 18:15(+3)
м 20.07 20:33(+3)
** 22.07 11:37(+3)

* 07.08 04:07(+3)
м 19.08 05:42(+3)
** 22.08 18:45(+3)

* 07.09 07:08(+3)
м 17.09 14:01(+3)
** 22.09 16:31(+3)

* 07.10 22:56(+3)
м 16.10 22:31(+3)
** 23.10 02:00(+3)

* 07.11 01:14(+2)
м 15.11 07:08(+2)
** 21.11 22:40(+2)

* 06.12 18:10(+2)
м 14.12 18:17(+2)
** 21.12 12:03(+2)

1 ср 11 и съ съ 13 бин дзъ вт 14 дин вей че 15 дин чоу не 17 у шън вт 17 у ин
2 че 12 бин у не 14 дин чоу ср 15 у шън пе 16 у ин по 18 дзи юй ср 18 дзи мао
3 пе 13 дин вей по 15 у ин че 16 дзи юй съ 17 дзи мао вт 19 гън сю че 19 гън чън
4 съ 14 у шън вт 16 дзи мао пе 17 гън сю не 18 гън чън ср 20 син хай пе 20 син съ
5 не 15 дзи юй ср 17 гън чън съ 18 син хай по 19 син съ че 21 жън дзъ съ 21 жън у

6 по
16
*

гън сю че 18 син съ не 19 жън дзъ вт 20 жън у пе 22
гуей
чоу

не
22
*

гуей
вей

7 вт 17 син хай пе
19
*

жън у по
20
*

гуей чоу ср
21
*

гуей вей съ
23
*

дзя ин по 23 дзя шън

8 ср 18 жън дзъ съ 20 гуей вей вт 21 дзя ин че 22 дзя шън не 24 и мао вт 24 и юй
9 че 19 гуей чоу не 21 дзя шън ср 22 и мао пе 23 и юй по 25 бин чън ср 25 бин сю

10 пе 20 дзя ин по 22 и юй че 23 бин чън съ 24 бин сю вт 26 дин съ че 26 дин хай
11 съ 21 и мао вт 23 бин сю пе 24 дин съ не 25 дин хай ср 27 у у пе 27 у дзъ
12 не 22 бин чън ср 24 дин хай съ 25 у у по 26 у дзъ че 28 дзи вей съ 28 дзи чоу

13 по 23 дин съ че 25 у дзъ не 26 дзи вей вт 27 дзи чоу пе 29
гън
шън

не 29 гън ин

14 вт 24 у у пе 26 дзи чоу по 27 гън шън ср 28 гън ин съ 30 син юй по 11м син мао

15 ср 25 дзи вей съ 27 гън ин вт 28 син юй че 29 син мао не 10м жън сю вт 2
жън
чън

16 че 26 гън шън не 28 син мао ср 29 жън сю пе 9м жън чън по 2
гуей
хай

ср 3 гуей съ

17 пе 27 син юй по 29 жън чън че 8м гуей хай съ 2 гуей съ вт 3 дзя дзъ че 4 дзя у
18 съ 28 жън сю вт 30 гуей съ пе 2 дзя дзъ не 3 дзя у ср 4 и чоу пе 5 и вей

19 не 29 гуей хай ср 7м дзя у съ 3 и чоу по 4 и вей че 5 бин ин съ 6
бин
шън

20 по 6м дзя дзъ че 2 и вей не 4 бин ин вт 5 бин шън пе 6 дин мао не 7 дин юй

21 вт 2 и чоу пе 3 бин шън по 5 дин мао ср 6 дин юй съ
7
**

у чън по
8
**

у сю

22 ср
3
**

бин ин съ
4
**

дин юй вт
6
**

у чън че 7 у сю не 8 дзи съ вт 9 дзи хай

23 че 4 дин мао не 5 у сю ср 7 дзи съ пе
8
**

дзи хай по 9 гън у ср 10 гън дзъ

24 пе 5 у чън по 6 дзи хай че 8 гън у съ 9 гън дзъ вт 10 син вей че 11 син чоу

25 съ 6 дзи съ вт 7 гън дзъ пе 9 син вей не 10 син чоу ср 11
жън
шън

пе 12 жън ин

26 не 7 гън у ср 8 син чоу съ 10
жън
шън

по 11 жън ин че 12 гуей юй съ 13
гуей
мао

27 по 8 син вей че 9 жън ин не 11 гуей юй вт 12
гуей
мао

пе 13 дзя сю не 14 дзя чън

28 вт 9
жън
шън

пе 10
гуей
мао

по 12 дзя сю ср 13 дзя чън съ 14 и хай по 15 и съ

29 ср 10 гуей юй съ 11 дзя чън вт 13 и хай че 14 и съ не 15 бин дзъ вт 16 бин у
30 че 11 дзя сю не 12 и съ ср 14 бин дзъ пе 15 бин у по 16 дин чоу ср 17 дин вей
31 пе 12 и хай по 13 бин у съ 16 дин вей че 18 у шън


