
dobre energie

Wszystko w przyrodzie dąży do równowagi – mówi starochińska teoria Pięciu Przemian (Elementów) i wyróż-

nia ich pięć rodzajów: Drzewo, Ogień, Ziemię, Metal i Wodę. Wszystkie one nieustannie na siebie od-

działują, wpływając nie tylko na naszą dyspozycję, ale też na przestrzeń, w której żyjemy. Każdy rejon domu

łączy się z jedną z pięciu przemian: wschód (E) i południowy wschód (SE) z Drzewem, południe (S)

z Ogniem, południowy zachód (SW), północny wschód (NE) i centrum – z Ziemią, zachód (W) i północny

zachód (NW) z Metalem oraz północ (N) z Wodą.

Wpływy czasu na przestrzeń Chińczycy nazywają gwiazdami i dzielą ich układy na roczne i miesięczne, przy czym

dobra gwiazda miesięczna może poprawić niekorzystny wpływ rocznej. Czasem dominuje gwiazda miesięczna,

a czasem roczna. Gwiazd jest dziewięć i każda należy do jakiejś przemiany. Wszystkie mają cechy dobre i złe, ale

za zdecydowanie niekorzystną uchodzi 5. Które cechy gwiazd się uaktywnią, zależy od okresu, tego, co robimy,

sąsiedztwa innych gwiazd itp. To, czy jakieś miejsce lub budynek będzie wpływać na nas pozytywnie czy nega-

tywnie, zależy od jego usytuowania w terenie, rozmieszczenia wejść, charakteru prowadzonej działalności i osób,

które tam przebywają. 

Aby skorzystać z prognozy feng shui, wystarczy przyjrzeć się wpływowi czasu na przestrzeń i jak najczęściej

korzystać z miejsc, gdzie jest on korzystny, i jak najrzadziej z tych, gdzie jest zły.

P r o g n o z a  f e n g  s h u i

Prognozę opracowała Anna Sztandera, 
konsultantka feng shui, BaZi, ZeRi, instruktorka Mastery Academy of Chinese Metaphysics™,

www.masterconsulting.pl, Kurs Feng Shui Moduł 1: 2–3 VI i 8–9 IX

Znaleźć się w dobrym miejscu we właściwym
czasie – to warunek osiągnięcia stanu równowagi,
czyli po prostu: szczęścia! Tylko jak to zrobić?
Pomoże ci w tym nasza prognoza feng shui.

wykorzystaj

Każda gwiazda – jak Chińczycy

nazywają wpływ czasu na

miejsce – ma swoje cechy

(wpływ gwiazd miesięcznych

oznaczono dużymi cyframi,

a rocznych – małymi): 

1 – WODA: uznanie, promocja,

rozwój, nauka, nadmierny seks; 

2 – ZIEMIA: osłabienie,

choroba… oraz wyższe

dochody (choć okupione

zmęczeniem); 

3 – DRZEWO: kłótnie, stres,

plotki, niespodzianka, nagła

zmiana; 

4 – DRZEWO: nauka, łatwość

uczenia się; romans, miłość; 

5 – ZIEMIA:  problemy, trudne

zmiany, niepowodzenia,

wypadki; 

6 – METAL: autorytet, władza,

zarządzanie, status; 

7 – METAL: rywalizacja,

gadulstwo, porozumienie 

(lub brak), straty; 

8 – ZIEMIA: dochody 

z ciężkiej i wytrwałej pracy, 

zyski z nieruchomości; 

9 – OGIEŃ: radość, pozytywne

zakończenie, korzystne

inwestycje, dobre relacje

osobiste i biznesowe.

Rozkład gwiazd
Rocznych
i miesięcznych
w czeRwcu 2012
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krew. I to dosłownie, bo gwiazda

nr 7 oznacza też zranienia.

zachód (w) 3:
Pohamuj złość
Zachód nie jest zbyt gościnny

dla trójki, a i ona sama przynosi

gwałtowność, gniew i stres, czasem

po prostu nadmiar energii. I te cechy

mogą się w tym rejonie nasilić.

Na szczęście Zachód cieszy się

pozytywnym wpływem gwiazdy

rocznej (nr 8), która się z miesięczną

trójką bardzo lubi. Dlatego jeśli

na Zachodzie masz wejście

lub gabinet, możesz odnosić

sukcesy zawodowe i skutecznie

wpływać na innych. Nie zmienia to

faktu, że trzeba się będzie

napracować, nakrzyczeć,

„nazłościć”. Dzieci do 12. roku

życia, które śpią w zachodnim

pokoju, mogą mieć problemy

emocjonalne i nie radzić sobie

w relacjach z rówieśnikami.

Północny zachód
(nw)2: 
Dbaj o zdrowie
Możliwości zarobkowe (zwłaszcza

w nieruchomościach) spore,

ale samopoczucie, kondycja

i zdrowie będą szwankować.

Dotyczy to przede wszystkim kobiet,

tych na stanowiskach i dwóch

etatach. Za to te, które chcą zajść

w ciążę, a mają sypialnię w tym

rejonie, niech... zwabią partnera
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gdzie indziej. Zwłaszcza jeśli starają

się o dziecko od dłuższego czasu.

Czerwiec nie sprzyja tu również

porozumieniu kobiet, zwłaszcza

na linii synowa-teściowa.

Północ (n) 6: 
Weź się
za oszczędzanie
Co prawda w skali roku północ

za bardzo nie sprzyja, ale w czerwcu

jest nieźle! Zwłaszcza jeśli

oczekujesz dochodów

z nieruchomości. Będzie ci łatwiej

zarządzać finansami, podejmować

trafne decyzje i przyciągać do siebie

innych. Jeżeli stawiasz

na oszczędzanie – północ mu teraz

służy. Osoby korzystające z tego

rejonu przez cały rok powinny

jednak szczególnie dbać o zdrowie. 

Północny wschód (ne) 4: 
Wykorzystaj feromony
– wiszą w powietrzu!
Miło, romansowo, twórczo i zdrowo.

Jeżeli jesteś singlem – flirtuj śmiało!

Ale jeśli nie, to robi się

niebezpiecznie ekscytująco.

W powietrzu unoszą się obce

feromony. Uważaj, zwłaszcza jeśli

wierzysz w niewinny flirt. Za to jeśli

szukasz partnera lub partnerki,

to twój czas. Jeśli masz w tym

rejonie sypialnię, skorzysta też na

tym twoje zdrowie. To dobre miejsce

dla rekonwalescentów, zwłaszcza

jeśli za oknem panuje błogi spokój,

centrum 1: 
Zaplanuj remont 
Jedynka jako dominująca gwiazda

miesiąca wspiera realizację planów,

budowanie autorytetu i pozytywnego

wizerunku. Razem z roczną szóstką

oznacza dobre zarządzanie,

promocję i status. Jednak,

aby jedynka mogła cię wspierać,

centrum lokalu musi być wolne,

nie zagracone. Dobrze, jeśli widać je

już od wejścia albo przynajmniej jest

do niego łatwy dostęp. W czerwcu

warto je uaktywnić, przebywając

w nim. Można przeprowadzić tam

remont.

Południe (s) 5: 
Nie drażnij lwa
Wizyta miesięcznej piątki na ogół

zapowiada kłopoty, w najlepszym

wypadku – wyzwania. Kto ma przed

sobą egzaminy, niech zmieni pokój

albo pójdzie się uczyć do parku.

W rejonie południowym skupić się

będzie trudno, a jeśli jest tam

sypialnia, targać mogą nim emocje.

Siada odporność. No i te nerwy.

Lepiej tego miejsca w czerwcu

nie remontować, a nawet nie wbijać

gwoździ. Ciągłe przebywanie w nim

to także proszenie się o kłopoty

natury prawnej. 

Południowy zachód
(sw) 7: 
Zaklucz drzwi
Pół biedy, jeśli jest w tym rejonie

pomieszczenie rzadko używane.

Ale jeśli masz tu wejście

lub sypialnię, to grozi ci kradzież

(poza domem również!). Możesz się

też ciągle złościć, kłócić i mleć

ozorem. Mieć ambitne plany, ale nie

móc ruszyć z miejsca. Uważaj,

co jesz, zwłaszcza jeśli masz słabą

wątrobę. W domu zachowaj ciszę.

Jeśli śpisz w tym rejonie,

a do stoików nie należysz i masz

męża choleryka, to może się polaćil
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mieJsca w czeRwcu

teren się wznosi, a ruch jest

niewielki. 

wschód (e) 8: 
Nie marudź,
tylko działaj! 
Wschód to najbardziej obiecujący

rejon w tym miesiącu, zwłaszcza

jeśli na zewnątrz teren się obniża.

I dużo dzieje. Tym, którzy mają z tej

strony wejście, gabinet lub sypialnię,

będzie się dobrze powodzić

finansowo. Mogą się spodziewać

podwyżki lub większej liczby

klientów. Najlepsze widoki są dla

osób zajmujących się

nieruchomościami, planujących

teraz otworzyć firmę lub wprowadzić

na rynek nowy produkt albo usługę.

To również dobry czas dla tego

rejonu, aby się tam uczyć.

Południowy wschód
(se) 9: 
Ignoruj złośliwość
rzeczy martwych
W tym miesiącu ląduje w rejonie SE

bardzo sprzyjająca gwiazda nr 9,

ale nie zapominamy o zarządzającej

tym rejonem rocznej piątce. W jej

towarzystwie dziewiątka pokazuje

swoją gorszą stronę. Uważaj

na zagrożenie pożarem. Możliwe,

że lawinowo psuć się będą

urządzenia elektryczne. Także

zdrowie nie będzie dopisywać

śpiącym w tym rejonie. I trudno

będzie schudnąć. Nawet te plany

i działania, które początkowo będą

miały widoki na szczęśliwe

zakończenie, napotkają przeszkody

i opóźnienia. 

Jak uaktywnić 
dobre miejsca
Uaktywnianie miejsca może mieć charakter

Yin lub Yang. W czerwcu najlepsze rejony

domu lub biura to Wschód i Północny

Wschód. Wschód woli Yang: wodę, ruch,

światło, przestrzeń. Północny Wschód

aktywujemy, nadając mu charakter Yin

– ciszą, spokojem, cieniem. Neutralną,

a pożądaną formą uaktywniania jest samo

przebywanie w dobrym miejscu. 

5 CZERWCA 
– 6 LIPCA 
miesiąc 
ognistego 
konia


