
Wrzesień – środek chińskiej jesieni
Czas Koguta to czas dominacji elementu Metalu, któremu przypisane są Zachód i Północny
Zachód. Szczególnie korzystnie oddziałuje w tym miesiącu Zachód. Północny Wschód również
będzie sprzyjać naszym przedsięwzięciom we wrześniu. Natomiast rejony niekorzystne to
Wschód, Południowy Wschód i Południe. Osoby, które urodziły się w miesiącu lub roku Koguta,
powinny ostrożnie podejmować decyzje związane z pracą – rośnie teraz ryzyko popełnienia błędu!

Południe (S) 2: 
kontroluj ciśnienie
Dwójka często przynosi ze sobą osłabienie zdrowia. 
Jeśli śpisz lub pracujesz w tym rejonie, może cię tu dopaść
wyczerpanie. Ale jest na to sposób! Wystarczy zadbać
o wypoczynek i motywację, a częste używanie tego miejsca
przyniesie pozytywne efekty (zwłaszcza powodzenie
finansowe). Remontować rejonu Południa w tym miesiącu 
nie należy, bo tak duże pobudzenie go może skutkować
chorobą. A skoro już o dolegliwościach mowa, uważać trzeba
zwłaszcza na oczy, serce i wysokie ciśnienie. Jeśli na Południu
masz sypialnię, a jesteś w ciąży, we wrześniu pojedź na urlop
albo śpij w innym pokoju. 

Południowy Zachód (SW) 4: 
Bądź czujna
Należąca do elementu Drzewa Czwórka spotyka w tym rejonie
reprezentującą ten sam element Trójkę. A to pociąga za sobą
rywalizację i konkurencję, choć nie tak „krwawą” i otwartą jak
w przypadku gwiazd Metalu (Szóstki i Siódemki w centrum).
Tu wszystko dzieje się w białych rękawiczkach. Możliwa jest
nieszczerość w relacjach, rywalizowanie o pieniądze i wpływy,
a nawet zdrada. Są i plusy: miesięczna Czwórka i roczna Trójka
pomogą ci zdać egzamin czy znaleźć kreatywne rozwiązanie. 

Centrum 7: 
Hamuj emocje
Oj, będzie się działo. Rozwagę 
i zdolności przywódcze Szóstki
wystawia na próbę kłótliwość,
gadulstwo i próżność Siódemki.
Obie gwiazdy reprezentują
element Metalu i jak dwa miecze
zaczynają się ze sobą krzyżować.
Rezultat: pogorszenie relacji,
walka, kłótnie, niezdrowa
konkurencja. Za dużo gadania, 
za mało roboty. Histeryczna
Siódemka nie znosi przywództwa
i opanowania Szóstki. Dotyczy to
zwłaszcza braci i wspólników 
płci męskiej. Powinni starać się
pohamować emocje i powstrzymać
się od pochopnych decyzji. 
We wrześniu istnieje ryzyko
napadu lub kradzieży. Ubezpiecz
zatem dom i firmę, zamykaj drzwi.
„Odgruzuj” centrum, ale go 
nie remontuj.

korzystaj 
z życia!

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

7 września – 7 października
miesiąc ziemnego koguta
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Północny Wschód (ne) 1: 
Poproś o podwyżkę
Pod pewnymi względami Północny Wschód jest 
we wrześniu lepszy nawet niż Zachód. 
Sprzyja wszelkim połączeniom: spółkom, umowom,
małżeństwom i koalicjom. Przebywanie w nim 
pomaga szczególnie tym, których praca wymaga ruchu
i aktywności. To także miejsce dobre do nauki 
czy przygotowywania planów biznesowych. Ale służy 
też życiu intymnemu, zwłaszcza jeśli w tym rejonie 
mieści się sypialnia – spędzajcie w niej dużo czasu!

Wschód (e) 5: 
odłóż ważne decyzje
W tym rejonie trzeba we wrześniu przebywać jak
najmniej. Dotyczy to zwłaszcza kobiet w ciąży – Piątka
grozi poronieniem. Zresztą wszelki rozwój i postęp – także
spraw i projektów – może zostać zahamowany. Lepiej 
więc w tym miesiącu zostawić ten rejon w spokoju. 
Nie remontować go, a nawet nie puszczać głośnej muzyki.
Kto musi często przebywać na Wschodzie (bo ma tam
gabinet, sypialnię czy kuchnię), niech przynajmniej 
nie podejmuje ważnych, a zwłaszcza ryzykownych 
decyzji finansowych i inwestycyjnych. 

Południowy Wschód (Se) 6: 
Pociesz się zakupami
Co prawda Szóstka to na ogół dobry czynnik: wspiera zarządzanie,
autorytet i zdolności przywódcze – ale nie w towarzystwie rocznej
Piątki. Przebywanie we wrześniu w tym rejonie grozi bólem głowy.
Szefowie i menadżerowie mający tu drzwi lub gabinet mogą cierpieć
na brak koncentracji. Pogorszy się pamięć, jasność myślenia, poziom
energii, zdolności komunikacyjne. Dotyczy to szczególnie mężczyzn,
zwłaszcza starszych. Są natomiast dobre widoki finansowe.

Zachód (W) 9: 
kochajcie się!
Miesięczna Dziewiątka z roczną
Ósemką obiecują powodzenie
rozpoczynanych projektów i wyższe
przychody. Szczególnie dotyczy to
tych, którzy na Zachodzie pracują 
lub mają w tym rejonie wejście 
do domu czy biura. Skorzystają
zwłaszcza osoby i firmy zajmujące się
PR-em i negocjacjami. Warto teraz
ubiegać się o awans lub podwyżkę.
Także życie prywatne układać się
będzie bardzo dobrze. Dla par
mających sypialnię w tym rejonie 
to radosny i namiętny czas. Wrzesień 
na Zachodzie sprzyja świętowaniu.
Wszystkie te optymistyczne zapowiedzi
zrealizują się, jeśli pomoże im nasze
działanie, brak zbiorników wodnych
w tym rejonie i wznoszący się teren 
za oknem lub drzwiami.

Północny Zachód (nW) 8: 
Chwytaj okazje
Dzięki miesięcznej Ósemce to rejon
sprzyjający efektywnej pracy,
zarabianiu i gromadzeniu pieniędzy.
Osoby, które chcą wzmocnić swoją
pozycję i autorytet – zwłaszcza
szefowie i głowy rodziny – powinny
we wrześniu częściej z tego rejonu
korzystać. Ten czas sprzyja zarówno
założeniu spółki, jak i kontaktom
prywatnym – nawet zawarciu
małżeństwa! W finansach bardzo
dobrze, tylko trzeba pojawiające się
okazje od razu chwytać i realizować.
Nie myśleć za dużo, nie zrażać się,
nawet jeśli coś trwa za długo. 

Północ (n) 3: 
Ruszaj w drogę!
Rejon odwiedzany przez Trójkę przynosi walkę, gwałtowne
spory, niepotrzebne dyskusje. Dużo bardziej się martwimy,
ponieważ obecność Trójki na Północy, gdzie już rozgościła się
roczna Dwójka, osłabia poczucie stabilizacji. Na dodatek 
Trójka sprzyja ujawnianiu się agresji. Czeka nas więc ciężka
próba uczuć (dotyczy to zwłaszcza relacji między matką
a synem). W pracy przeświadczenie o własnej racji może
nawet doprowadzić do oddania sprawy do sądu. 
Trójka lubi za to ruch i zmiany, dlatego wrzesień to dobry 
czas na podróże, zwłaszcza służbowe.
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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.
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