
 

Trzy SHA i jeden miesiąc => MIESIĄC WĘŻA 
 

Każdego miesiąca ktoś gdzieś przeprowadza remont. Albo planuje to zrobić. Ludzie znający Feng Shui wiedzą,  

że remontu nie można zacząć ot tak. TO MUSI BYĆ ZAPLANOWANE. Nie tylko trzeba wybrać korzystną DATĘ, ale 

również SEKTOR, gdzie rozpoczęcie remontu jest dozwolone. Miejsce „dozwolone” to minimum, do którego dążymy. 

Ideałem jest dobranie sektora naprawdę korzystnego (w danym miesiącu, a nawet dniu). Takiego, którego 

uaktywnienie w celach remontowych, będzie zarazem uaktywnieniem korzystnej dla domu energii. A skoro dla domu, 

to i dla jego domowników. Po pierwsze, nie ruszamy sektorów, które ruszać nie należy. O ile wiemy, o które chodzi.  

A wiemy to między innymi z chińskiego kalendarze Tong Shu. Są to: 

a. Sektory Żółtej Piątki (5 Yellow) – roczny i miesięczny 

b. Sektory Wielkiego Księcia Jowisza i Oponenta roku 

c. Sektory SAN SHA (znane też jako  Trzy Sha lub Trzech Zabójców). Dla roku i dla miesiąca. 

W przypadku SAN SHA trzeba uważać. Z jakiegoś powodu, w większości kalendarzy Tong Shu, lokalizacje SAN SHA 

ograniczone są jedynie do rejonu środkowego. W rzeczywistości, zgodnie z nazwą, wyróżnia się 3 sektory Sha. Słowo 

„San” to „trzy”. San Sha obejmują 3 konary danego sezonu – czyli 3 sektory, które na kompasie należą do danego 

sezonu. W roku Bing Shen, czyli w roku 2016, SAN SHA znajduje się na południu. Gdy mówimy w uproszczeniu. Patrz 

niżej na kwadrat Luo Shu. To to szare pole z literą S powyżej. Drugie szare pole jest na wschodzie (E). Tam znajduje 

się rejon SAN SHA dla obecnego miesiąca - miesiąca Węża (który trwa od 5-go maja do 4-go czerwca). Jednak ta 

informacja jest nieprecyzyjna. Nie widzimy tu wszystkich trzech sektorów SAN SHA, tylko jeden. A musimy je znać, 

aby ich unikać, jeśli chcemy przeprowadzić remont. W tym celu, przygotowałam MIESIĘCZNY PIERŚCIEŃ 24 GÓR (jak 

nazywamy 24 piętnastostopniowe sektory na kompasie), gdzie wszystkie sektory SAN SHA  są zaznaczone.  

 
 

Komponenty PIERŚCIENIA MIESIĘCZNEGO to:  
1. SAN SHA roczne: SE3*-S3-SW1 => szare pola + zielone napisy  
2. Gwiazdy roczne (czyli energie roku, wyrażone cyframi): pierścień wewnętrzny, zielone cyfry 

3. SAN SHA miesięczne: NE3-E2-SE1 => szare pola + niebieskie napisy 
4. Gwiazdy miesięczne (czyli energie miesiąca, wyrażone cyframi): pierścień zewnętrzny, niebieskie cyfry 

5. Pola żółte – Żółta Piątka (NE-roczna, SW-miesięczna) 
6. SW3 – Wielki Książę Jowisz (Tai Sui), NE3 – Oponent roku (Sui Po) 
7. SEKTORY CZERWONE są dobre! To lokalizacje Czterech Pomocników - 4 Noblemen.  

Ale w tym miesiącu tylko W2, czyli zachód jest rzeczywiście dobry – można stamtąd rozpocząć remont, albo celowo to 
miejsce uaktywnić, bo nas wspiera. 
 

*SE3 – Sektor Węża. Wąż to 1 z 4 Pomocników tego roku. Dlatego, nawet jeśli musimy uaktywnić ten sektor (a  jest to San Sha1), 
to powinno być OK. Nie rekomendujemy tego, ale jeśli nie ma wyboru to można. Trzeba jednak zabezpieczyć się przed kradzieżą.  
I to nie tylko w domu. Dotyczy zwłaszcza młodych np. młodych właścicieli domu  albo gdy remont wykonuje młoda ekipa.   


