
JUTRO,  4  LUTEGO obchodzimy  początek  solarnego roku  Drewnianego Konia*  oraz  święto  Li  Chun –
pierwszy dzień …wiosny. Nawet jeśli tej wiosny jeszcze nie widać to już na początku lutego w przyrodzie
coś się dzieje. A nie widać, bo dzieje się …pod spodem, w ziemi.

Jednak najważniejszy jest teraz wtorek – 4. lutego. Pierwszy dzień roku solarnego należy dobrze zacząć.
Według podstawowej w nauce doboru dat (ZeRi) techniki 12 Oficerów – jest to Dzień Stabilizacji. Energia
tego dnia jest bardzo pozytywna, pomaga ustabilizować wiele spraw, uporządkować je, dobrze rozpocząć i
zrealizować zaplanowane na ten rok działania.

Zasady Feng Shui i ZeRi mówią ponadto, że warto tego dnia uaktywnić te sektory swojej przestrzeni, które
są  w  roku  Drewnianego  Konia  szczególnie  sprzyjające.  Są  to  roczne  lokalizacje  tzw.  Czterech
Pomocników**. Nazywają się : Słońce, Księżyc, Dragon i Fortuna. W tym roku znajdują się  odpowiednio
w sektorach: SW1 (sektor Kozy),  W2 (sektor Koguta),  NE1 (sektor Bawoła) i  E2 (sektor Królika).  Patrz
pierścień poniżej.

Forma  uaktywnienia  może  być  różna.  Na  przykład:  posprzątanie,  wysunięcie  ciężkich  mebli,  umycie
podłogi, wstawienie (tych mebli) ponownie po kilku godzinach, ruch, światło i dźwięk w tym miejscu,
wiercenie,  kopanie,  długie  przebywanie,  umieszczenie  zbiornika  z  wodą  (na  przykład  otwartego
akwarium).  Można  uaktywnić  wszystkie  4  sektory  lub  tylko  niektóre.  Jeśli  dany sektor  jest  sektorem
twojego Oponenta to go pomiń. 

Najlepiej  zacznij  od  SW1.  O godzinie  9:00  -  9:30  (godzina  jest  istotna). Zależnie  od  możliwości,
uaktywnianie może trwać kilka godzin do tygodnia (wg niektórych nawet do dwóch). Ważne, aby zacząć o
tej 9-ej, w jednym z wymienionych wyżej miejsc. Potem – jeszcze 4-go lutego, wróć do swoich zajęć i
uwzględnij w nich ważne dla siebie w skali całego roku przedsięwzięcia => rozpocznij, oznajmij, zadzwoń

do, itd.

A  co  jeśli  nie  wiesz,  gdzie  te  sektory  się  znajdują?  
Potrzebny Ci kompas. Jeśli już nie jesteś harcerzem, a jeszcze
nie  żeglarzem  (o  byciu  ekspertem  Feng  Shui  nie
wspominając)  –  zajrzyj  do  komórki.  Obecnie  większość
telefonów  komórkowych  kompas  ma.  Stań  w  centrum
swojego domu, mieszkania lub biura i  sprawdź,  gdzie  w/w
sektory się znajdują. Jeśli robisz to pierwszy raz …może być
trudno. Jeśli kompletnie  nie wiesz co zrobić – odpuść sobie. 

Zajmij  się  tym,  aby  tego  dnia  podjąć  ważne  dla  siebie
działania.  Twój  udział  i  zaangażowanie  są  konieczne.  
Dzień Stabilizacji jako pierwszy dzień roku to bardzo dobry
zwiastun. 

*(nowy rok księżycowy zaczął się 31. stycznia)

**Pomocnicy (niektórzy nazywają ich nawet Królami) są na pierścieniu powyżej zaznaczeni na czerwono. Sektory, których nie
należy ruszać w tym miesiącu są zaznaczone na szaro. „Nie ruszać” to znaczy nie uaktywniać w szczególny sposób, ani od tamtych
miejsc nie zaczynać remontów czy innych prac angażujących młotek czy wiertarkę. A jeśli ktoś jest chory lub ma dużo pracy to nie
powinien przebywać godzinami w sektorach szarych tylko w czerwonych. W tym wypadku czerwone jest dobre.
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