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Yi Geng

Heksagram: Wiatr ponad Mokradłem

Gwiazda Niebiańskiego Szczęścia
Filar Godziny Geng Zi - Metal Szczur
Metafora
Podgrzewanie wina w naczyniu z
czerwonej gliny.
Wyjaśnienie
Lata Bing i Ding przyniosą
ofiarodawców dla twojego celu.

Geng Yin - Metal Tygrys
Drzewo jest nagie zimą, nowe liście
pojawią się wiosną.
Pech się skończył i w latach Jia i Yi
ty spotykasz szczęście.

Gwiazda Niebiańskiej Dynamiki
Filar Godziny Geng Chen - Metal Smok
Metafora
Przesiewanie złota z rzecznego
piasku.
Wyjaśnienie
Lata Ren i Gui mogą przynieść
profity.

Geng Wu - Metal Koń
Podnieś bambusową zasłonę by
spojrzeć na księżyc.
Są możliwości, ale czas jest
niewłaściwy, musisz jeszcze czekać.

Gwiazda Niebiańskiego Języka
Filar Godziny Geng Shen - Metal Małpa
Metafora
Głodny ptak lecący przez las.
Wyjaśnienie
Bieda we wczesnych latach, ale w
późniejszych latach będziesz wieść
przyjemne i radosne życie.

Geng Xu - Metal Pies
Kwiaty rozkwitające wiosną.
Możesz się wzbogacić za młodu.

Przeznaczenie:
To życie jest jak złoto i jadeit, rządzi nim wspaniała gwiazda. To jest życzliwa gwiazda która przynosi wyszukane jedzenie i piękne ubrania. Umiesz wziąć odpowiedzialność na
swoje barki i zawsze sobie poradzisz. Udajesz że słuchasz i głośno bijesz brawo. Gdy zapalasz kadzidło Buddzie, nie chce ci się zbyt wiele modlitw odmawiać , trochę brak szczerości
takiej wierze. Chcesz pomagać ludziom i nie chcesz nikogo zranić. Motywację znajdujesz w stawaniu się bardzo bogatym i budowaniu swojego imperium. Zawsze spadasz na cztery
łapy, ale gdy oczekujesz że wszystko pójdzie gładko, pojawiają się przeszkody. Cokolwiek zdobywasz, musisz ciężko na to zapracować. Przełożeni uwielbiają cię, ale jesteś kiepski w
relacjach z podwładnymi.

Wersety Szczęścia
Założenie:
Nie jest dla ciebie trudne ujrzeć cesarza.
Gdy tam podążasz, dwa łańcuchy górskie stoją na drodze.
Kto wie dlaczego? Ale obraz wygląda dobrze i ty sobie poradzisz.
Jesteś niefrasobliwy we własnych sprawach, zajmujesz się problemami innych osób.
Ścieżka Życia:
Gdy twoje włosy będą siwe, twoje bogactwo będzie wielkie.
Osiągnięcia też przyjdą późno.
Zdobywasz pola, sady, wiele posiadłości.
Patrząc wstecz, życie pięknie przeżyte.
Przemierzyłeś dziesięć tysięcy mil, pracowałeś pilnie.
Małżeństwo:
Kaczki mandarynki drzemią słodko razem,
Pomiędzy kwiatami, to jest piękny widok.
Nocą wiele innych ptaków zbiera się wokół.
Jednak ty wciąż drżysz przed deszczami i wiatrem.
Dzieci:
Nocą owoc dojrzewa,
W późnych latach będziesz mieć syna.
Wschodnie wiatry przyniosą ci wielu uczniów,
Wskazując na twoją władzę i wpływy.
Plon:
Gdy będziesz stary, uważaj w latach Woła i Konia.
Drzewa klonowe nad brzegiem rzeki.
Życie jest jak sen, powinieneś to wiedzieć.
Zachodzący księżyc chowa się za drzewem.

Styl: Spotkanie przy Złotej Bramie
Skupiony na zdobywaniu dwóch gór, ale ty nie masz czasu, jesteś zbyt zajęty.
Na brzegu rzeki czeka na ciebie łódź.
Pieniądze się chowają, jak księżyc chowający się za chmurami, poczekaj na bogactwo.
Pracujesz bardzo ciężko ale wszystko obraca się w sen.
Nie jest trudno spotkać kogoś w drodze.
Gdy czas jest właściwy i yang qi zaczyna swą przemianę, wtedy będziesz wezwany ku złotej bramie aby spotkać cesarza.
Jesteś elastyczny i dobrze zorganizowany.
Za młodu doświadczysz wielu postępów i zahamowań, wiele wzlotów i upadków.
Gdy twoje włosy staną się siwe, to będzie twój czas.
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