
Dynamiczny sierpień
Po leniwym lipcu energie w przestrzeni wykazują ożywienie. Jest wyraźna przewaga Yang
(aktywności) nad Yin (pasywnością). Te zachwiane proporcje sprawiają, że trudniej nam
kontrolować emocje. To natomiast świetny czas na działanie. Zwłaszcza że wspiera je główna
gwiazda miesiąca – Ósemka. Trzeba tylko cierpliwe i wytrwale robić swoje.

Za to w samochodzie – noga z gazu!

Południe (S) 3: 
Wyjedź na wakacje
Południe w tym miesiącu sprzyja logicznemu myśleniu
i dobrym pomysłom. Pokój od tej strony to idealne miejsce
do nauki! Za to miesięczna Trójka, pod której wpływem jest
w sierpniu ten rejon, nie służy dobrym emocjom. Dlatego
możliwe są tu kłótnie. Jak zatem zapobiec awanturom? Osoby
porywcze, mające sypialnię od południowej strony, powinny
spać w tym miesiącu w innym pokoju lub... wyjechać na urlop.

Południowy zachód (SW) 5: 
Rzuć palenie
Najlepiej byłoby omijać ten rejon domu szerokim łukiem
i nie korzystać ze znajdujących się tam pomieszczeń. Nie dość,
że jest on pod wpływem niespokojnej energii rocznej Trójki,
to jeszcze w sierpniu musi przyjąć Piątkę – najbardziej
niekorzystną spośród wszystkich gwiazd. A Piątka wzmacnia
niekorzystne działanie Trójki – pobudliwość, podatność
na kłótnie. Co jednak zrobić, jeśli mamy nieduże mieszkanie?
Zadbajmy choć o to, by unikały pokojów położonych na
południowym zachodzie osoby szczególnie wrażliwe – chorzy
i kobiety w ciąży. Nawet gdyby musiały w tym miesiącu spać
w salonie na kanapie. Piątka ma jednak pewną zaletę: wspólnie
z Trójką pomaga zmierzyć się ze zmianą, np. rzucić nałóg.

Centrum 8: 
Weź się za... zarabianie!!
W sierpniu Centrum domu będzie
pod wpływem dominującej siły,
którą emanuje pozytywna Ósemka.
W tym miejscu będzie gromadzona
korzystna dla ciebie energia
i przesyłana do innych
pomieszczeń. W połączeniu
z korzystną Szóstką roczną
oznacza to duże szanse na zarobek
i sukcesy. Dbaj więc, by nic tej
energii nie zatrzymywało, by jej
swobodny przepływ mógł ogarnąć
całą przestrzeń, w której żyjesz.
Pilnuj porządku, usuń wszystko,
co może zagracać ten rejon,
przebywaj tam częściej
i nie zamykaj drzwi do innych
pomieszczeń. Dopiero wtedy
można liczyć na pomyślne
rezultaty. Bo Ósemka to najlepszy
rodzaj energii – pod warunkiem,
że pomożemy jej działaniem.

powstrzymaj emocje!
Wpływy czasu na przestrzeń

Chińczycy nazywają gwiazdami

i dzielą ich układy na roczne

i miesięczne.

Dobra gwiazda miesięczna

może poprawić niekorzystny

wpływ rocznej. Czasem

dominuje gwiazda miesięczna,

a czasem roczna. Gwiazd 

jest dziewięć i każda należy

do jednej z Pięciu Przemian

(Drzewa, Ognia, Ziemi, Metalu

lub Wody). Wszystkie mają

cechy dobre i złe,

ale za zdecydowanie

niekorzystną uchodzi Piątka.

To, które cechy gwiazd się

uaktywnią, zależy 

od okresu, tego, co robimy,

sąsiedztwa innych gwiazd itp.

A to, czy jakieś miejsce 

lub budynek będzie wpływać 

na nas pozytywnie 

czy negatywnie, jest związane

z jego usytuowaniem w terenie,

rozmieszczeniem wejść,

charakterem prowadzonej

w nim działalności i osobami,

które tam przebywają.

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

sierpień

7 sierpnia – 6 września
miesiąc Ziemnej małpy
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Północny Wschód (ne) 2: 
Zwolnij i... do lekarza!
Aby wszystko układało się po naszej myśli, w sierpniu w tym
rejonie powinniśmy zachować ciszę. I w ciszy – działać! Bo energia
Dwójki sprzyja dobrym zarobkom (tych, którzy tego rejonu
intensywnie używają), ale mogą to być zarobki okupione zdrowiem.
Zagrożone są w tym miejscu i czasie zwłaszcza serca i oczy panów.
Nie dajmy im więc zatracić się w pracy, zadbajmy o ich
wypoczynek. 

Wschód (e) 6: 
Uważaj na drodze 
Jeśli mamy we wschodniej części domu sypialnię lub pracownię,
to... może być różnie. Od migren i alergii, grożących sypiającym
w sierpniu w tym rejonie, aż po duże prawdopodobieństwo
ulegnięcia wypadkowi samochodowemu. Niewykluczone są też
kontuzje podczas uprawiania sportu i prac w domu. A jako że
energia Szóstki wiąże się z autorytetem i władzą, może nam dopiec
stres wskutek nadmiaru obowiązków czy nieudolnego zarządzania.
Możemy się czuć zdominowane i naciskane przez szefa czy męża
i... szukać wytchnienia w krótkotrwałych romansach.

Południowy Wschód (Se) 7: 
przestrzegaj przepisów
Energia Siódemki, oddziałująca w sierpniu na ten rejon, nie przynosi
zbyt wielu dobrych rzeczy. Długie przebywanie w nim przyciąga
złodziei i problemy prawne oraz... kłopoty z żołądkiem i ciśnieniem.
Zamykajmy drzwi – nie tylko w tym miejscu, ale do całego domu.
W żadnym wypadku nie remontujmy w tym miesiącu tej części
mieszkania, by dodatkowo nie wyzwalać owej niekorzystnej w tym
rejonie energii. I uważajmy na to, co mówimy!

zachód (W) 1: 
Zawieraj nowe znajomości
To ważne, żeby energie
spotykających się w jednym miejscu
gwiazd „lubiły się”. I tak się właśnie
dzieje w sierpniu na Zachodzie.
Ósemka, która patronuje temu
rejonowi przez cały rok, dobrze
rokuje finansom osób, które tam
przebywają, a wpływ miesięcznej
Jedynki może jeszcze poprawić
wyniki. Doświadczysz tego
zwłaszcza jeśli pracujesz w handlu,
komunikacji czy nieruchomościach.
Musisz tylko spełnić jeden warunek: 
nie podejmować pochopnych
decyzji. Zachód to również dobre
miejsce w tym miesiącu na
zawieranie nowych znajomości. 
A kto tam ma sypialnię, 
może się w sierpniu cieszyć
nadzwyczaj udanym seksem! 

Północny zachód (nW) 9: 
nie trać głowy i cnoty
Wpływ rocznej Siódemki nastraja
do rywalizacji. Z kolei miesięczna
Dziewiątka kocha przyjemności.
Co wyniknie z połączenia tych
energii w tym rejonie? Jeśli masz
tam sypialnię, to... nic dobrego.
Uważaj, z kim się zadajesz.
Bo choć seks wisi
w powietrzu, to raczej taki
w oparach skandalu. Zarówno
pod wpływem Dziewiątki, jak
i Siódemki szybko tracimy rozsądek
i panowanie nad sobą. Targają nami
silne emocje, poszukujemy łatwych
przyjemności. A zapał okaże się
słomiany. Również w miłości. 

Północ (n) 4: 
Zadbaj o dobre relacje
Północ jest w sierpniu pod dobrym wpływem Czwórki.
Najlepiej wykorzystać tę przestrzeń do ćwiczeń duchowych
i medytacji. Intensywny ruch, a zwłaszcza remont w tym
rejonie może bowiem skutkować pogorszeniem relacji między
domownikami, zwłaszcza płci żeńskiej. Córka może pokłócić
się z matką, a synowa z teściową. Wszystko dlatego, że choć
Czwórka przynosi tym, którzy przebywają na Północy, szansę
nawiązania nowych kontaktów i polepszenia tych starych,
wymaga to od nas dołożenia starań. I jest trudniejsze dla
kobiet. Samo nic nie przyjdzie – oprócz niepotrzebnego stresu.
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Prognozę opracowała Anna Sztandera, konsultantka feng shui, BaZi, ZeRi, 
instruktorka Mastery Academy of Chinese Metaphysics™, www.masterconsulting.pl,

Kurs Feng Shui Moduł 1: 8-9 IX i 6–7 X. Kurs Astrologii Chińskiej (BaZi Moduł 1): 27-28 X.

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
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