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Witamy w Roku Metalowego Szczura!
O chińskim kalendarzu
Kalendarz chiński jest powszechnie znany jako Kalendarz rolniczy lub Kalendarz Hsia. Jest
to fascynująco dokładny system, który nie tylko rejestruje upływ czasu, ale jest również
wykorzystywany jako narzędzie do chińskiego przepowiadania przyszłości. Jeden z
najbardziej znanych systemów przepowiadania przyszłości używanych obecnie przez
profesjonalistów nazywa się Cztery filary przeznaczenia (BaZi). Kalendarz Hsia zawsze
zaczyna się 4 lutego i opisuje rok, miesiąc, dzień i godzinę jako cykle żywiołów (metal,
woda, drzewo, ogień i ziemia). W związku z tym, system Czterech Filarów Przeznaczenia
oznacza, że możesz przeliczyć wykres jakiejś osoby na żywioły. Następnie możesz
przeanalizować przeznaczenie danej osoby na podstawie jej daty urodzenia, a także lepiej
zrozumieć i dokładnie przewidzieć cykle losu danej osoby. W ten sposób możesz nauczyć
się, jak pomnożyć szczęście lub zminimalizować pecha w życiu.
Ponadto uważa się, że relacje pięciu chińskich żywiołów stanowią podstawę wszystkiego
we wszechświecie, od dźwięków, kolorów, kształtów, kierunków, po liczby, emocje,
organy... i ta lista jest długa. Jeśli więc poznasz złożone relacje Pięciu Żywiołów, możesz
powiedzieć, że lepiej rozumiesz teorię życia.
Rok Metalowego Szczura
W kalendarzu Hsia rok 2020 symbolizują dwa chińskie znaki: Metal Yang i Szczur. Metal
Yang to Niebiański Pień (znak na górze), a Szczur to Ziemski Konar (znak na dole). Szczur
jest również żywiołem Wody. W cyklu Pięciu Żywiołów Metal generuje Wodę. Ponieważ
Niebiański Pień (Metal) wspiera Ziemski Konar (Woda), można powiedzieć, że ta
kombinacja reprezentuje bardziej harmonijny związek. Dlatego można się spodziewać, że
rok 2020 będzie rokiem spokojniejszym.
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kontrolowanie), aby zrozumieć tło danego roku. Na przykład 2018 był rokiem Ziemi Yang
ponad Psem (Ziemia). Żywioły są takie same. W związku z tym doświadczyliśmy pewnej
harmonii. W szczególności widać, że USA i Korea Północna zawarły tymczasowe i pokojowe
porozumienie w sprawie wstrzymania prób jądrowych. Ale 2019 był rokiem Ziemi Yin ponad
Świnią. To była Ziemia nad Wodą, w destrukcyjnym związku. Tak więc rozmowy pokojowe
między USA i Koreą Północną zostały zerwane, a wrogość między USA i Iranem nasiliła się.

Cechy Metalu Yang
Zanim zagłębimy się w szczegóły mojej prognozy, zapoznajmy się z naturą tegorocznego
Niebiańskiego Pnia i Ziemskiego Konaru. Chociaż tworzą one harmonijny związek, nie daj
się zwieść, ponieważ Metal Yang może być jednak destrukcyjny. Uważa się również, że
Szczur naśladuje energię agresywnej wody oceanu.
Na przykład, jeśli urodziłeś się w dniu Metalu Yang, masz cechy wojownika lub dowódcy
wojskowego. Metal Yang często kojarzy się z niszczycielską bronią, taką jak wielki miecz,
więc czasami może wydawać się bezlitosny i surowy. Metal kojarzy się także z lojalnością;
Ludzie z Dniem Mistrzem Metalu są uczciwi i rzetelni. Wielu z nich to dowódcy wojskowi,
cesarze, królowie, politycy, prawnicy i działacze społeczni. Wykazujesz silne zdolności
przywódcze i często zachowujesz się jak bohater z powodu silnego dążenia do uczciwości i
sprawiedliwości na świecie. Jednak twoja zacięta i zdecydowana osobowość wykazuje
tendencję do walki. Dlatego ten typ charakteru może przynieść wojnę i brutalne zabijanie.
Badając temat, odkryłem ciekawą osobę Metalu Yang: aktorkę Emilię Clarke, która grała
Smoczą Królową Daenerys w popularnym serialu telewizyjnym „Gra o Tron”. Urodziła się
ona 23 października 1986 roku. W serialu przedstawia charyzmatyczną przywódczynię
dowodzącą potężną armią - i jest również bezwzględną i brutalną zabójczynią, dosiadającą
smoka, aby zniszczyć Królewską Przystań. Ta postać dokładnie pasuje do obrazu Metalu
Yang i akurat ten serial był jak dotąd największym osiągnięciem Emilii, w gruncie rzeczy
ukazującym jej własną prawdziwą naturę.
Inną znaną postacią Metalu Yang jest Arnold Schwarzenegger, który zawsze gra bohatera
w filmach. Nawet w Terminatorze ostatecznie okazał się dobrym i lojalnym robotem.
Inne przykłady znanych ludzi Metali Yang to: Aleksander Wielki, Królowa Elżbieta II,
generał George S. Patton, cesarz Qianlong, Martin Luther King, Jr., Edward Snowden, Isaac
Newton, Gianni Versace, Jeremy Lin, Tiger Woods i Mohammad Ali.

Co więcej, zarówno Metal, jak i Woda są zimnymi Żywiołami (ponieważ reprezentują
odpowiednio pory roku Yin - jesieni i zimy). Dlatego w tym roku ludzie mogą być bardziej
skłonni do uciekania się do przemocy w osiąganiu swoich celów, powodując więcej
konfliktów i zawirowań. Protesty będą gwałtowniejsze, demonstracje bardziej agresywne i
mogą pojawić się zamieszki w związku z dyskryminacją i niesprawiedliwością społeczną.
Ponieważ jednak Metal Yang ponad żywiołem Wody nie ma wsparcia Ziemi, jest w
rzeczywistości słaby i niestabilny. Oznacza to, że agresywny obraz jest fałszywy i nie ma
solidnych podstaw. Jednak Metal Yang dojdzie do pełnej siły w sezonie jesiennym i wtedy
agresja stanie się bardziej realna i groźna.
Metal Yang jako Twój żywioł osobisty, nabiera ciekawego znaczenia jeśli urodziłeś się w
dniu Psa lub Smoka - innymi słowy, jeśli Twoim Dniem Mistrzem jest Metal Yang ponad
Psem lub Metal Yang ponad Smokiem. W Czterech Filarach Przeznaczenia nazywa się to
„Fai Kong”. Ludzie, którzy urodzili się w takim dniu, mają bardzo twardy charakter. Mają
ogromną wolę przetrwania i nie poddają się niezależnie od okoliczności. Ludzie z cechą Fai
Kong często zostają znanymi sportowcami, takimi jak Tiger Woods, Jeremy Lin i Li Na.
Ponadto, ponieważ Metal Yang jest jak wielki kawał stali, można powiedzieć, że Metal Yang
symbolizuje również statki. Ponieważ Metal Yang nie ma wsparcia Ziemi i znajduje się na
wodzie, istnieje niebezpieczeństwo zatonięcia statków i katastrof związanych z zawaleniem
się budynku z powodu niestabilnych fundamentów (brak Ziemi).
Cechy Szczura
W kalendarzu Hsia Szczur jest pierwszym z 12 zwierząt niebiańskiego zodiaku. Szczur jest
także pierwszą godziną na zegarze, rozpoczynającą nowy dzień (od 23:00 do 01:00).
Ponieważ doba ma 24 godziny i jest 12 zwierząt, oznacza to, że każde zwierzę obejmuje
dwie godziny zegarowe. Szczur jest szczególnym przypadkiem, ponieważ można tu
wyróżnić „późnego Szczura” i „wczesnego Szczura”. Późny Szczur to czas 23:00–00:00.
Gdy zmienia się dzień, o godzinie 00:01 zaczyna się wczesny Szczur i trwa do godziny
01:00. Znak Szczura obejmuje więc dwa różne dni - pół dnia Yang i pół dnia Yin. Co
ciekawe, jeśli przestudiujesz sekwencję zwierząt, zrozumiesz, że ich kolejność jest zgodna
z liczbą palców zwierzęcia. Nieparzysta liczba palców to Yang, a parzysta - Yin. Podczas
gdy wszystkie inne zwierzęta mają taką samą liczbę palców kończyn przednich i tylnych,
przednia noga Szczura składa się z czterech palców (Yin), a tylna noga składa się z pięciu
palców (Yang). To dokładnie odzwierciedla ideę, że Szczur reprezentuje zarówno Yin, jak i
Yang!

Ponieważ żywioł Ognia jest nieobecny i nie może równoważyć silnej energii Wody, możemy
spodziewać się katastrof związanych z wodą i ogniem, w tym wypadków morskich i
powietrznych. Przykłady katastrof wodnych obejmują powodzie, ulewne deszcze i tsunami.
Ponadto, ponieważ żywioł Ognia jest całkowicie nieobecny, a zarówno żywioł Metalu jak i
żywioł Wody osłabiają Ziemię, wystąpią również poważniejsze katastrofy związane z
ziemią, takie jak osuwiska, leje krasowe, lawiny, wypadki górnicze, zawalenia budynków i
trzęsienia ziemi.

Cykl sześćdziesięcioletni
Gdy dowiesz się więcej o kalendarzu Hsia i systemie Czterech Filarów Przeznaczenia,
zrozumiesz, że wszystko się powtarza w cyklu 60-letnim (120, 180, 240 itd.). Wystarczy
spojrzeć w przeszłość i wrócić do historii, aby dowiedzieć się czegoś o przyszłości. Na
przykład 60 lat temu, rok 1960 był także rokiem Metalu Yang ponad Szczurem. Jedno z
najpoważniejszych trzęsień ziemi miało miejsce 22 maja 1960 r. w Valdivia w Chile i miało
siłę 9,5. Wywołało ono gigantyczne tsunami, zabijając ponad 1600 osób i pozostawiając 2
miliony osób bez dachu nad głową. Kolejne duże trzęsienie ziemi miało miejsce 29 lutego
1960 r. w Agadirze w Maroku i miało siłę 5,7. Szacuje się, że 12 000–15 000 osób (około
jednej trzeciej ludności miasta w tym czasie) zostało zabitych, a co najmniej 35 000 osób
pozostało bez dachu nad glową, co czyni ten przypadek najbardziej niszczycielskim i
śmiertelnym trzęsieniem ziemi w historii Maroka.
Dodatkowo, Szczur będzie w bezpośrednim starciu z Koniem (innym silnym zwierzęciem,
niosącym żywioł Ognia). Walka między tymi dwoma żywiołami będzie brutalna i bezlitosna.
Jak wspomniano wcześniej, żywioł Ognia związany jest z liniami lotniczymi i samolotami;
to starcie może więc spowodować wypadki lotnicze. 26 lutego 1960 r. Samolot Alitalia
rozbił się w Irlandii, zabijając 34 osoby na pokładzie. 17 marca 1960 r. samolot linii
lotniczej Northwest Orient rozbił się w Indianie, zabijając 63 osoby. 24 października 1960
r. plan eksploracji kosmosu w ZSRR zakończył się niepowodzeniem - w Nedelin wybuchła
rakieta i zabiła 92 osoby. 16 grudnia 1960 r. w wyniku kolizji lotniczej w pobliżu Nowego
Jorku zginęły 134 osoby. 3 stycznia 1961 r. (Wciąż rok Metalu Yang ponad Szczurem) rozbił
się fiński samolot. 24 stycznia 1961 r. Bombowiec B-52 z dwiema bombami nuklearnymi
rozbił się w Karolinie Północnej. Lista wypadków lotniczych jest długa.
Postępując zgodnie z założeniami kalendarza Hsia, możesz użyć tej samej logiki, aby
zrozumieć energię ludzi i relacji między krajami. Na przykład rok 1960 był znaczącym
rokiem, ponieważ 17 krajów afrykańskich, w tym Kamerun, Kongo, Nigeria, Wybrzeże
Kości Słoniowej, Somalia i Madagaskar, ogłosiło niepodległość. Cypr także uzyskał

niepodległość od Wielkiej Brytanii w tym samym roku. W Stanach Zjednoczonych w mieście
Greensboro w Karolinie Północnej, odbyła się seria strajków okupacyjnych, które
doprowadziły do wycofania się sieci domów towarowych Woolworth z polityki segregacji
rasowej. Chociaż nie była to pierwsza akcja Ruchu na rzecz Praw Obywatelskich, strajki
okupacyjne w Greensboro były ważną akcją, najbardziej nagłośnioną. Są one też uważane
za katalizator późniejszych serii strajków okupacyjnych.

W 1960 r. było także wiele napięć między krajami. Na przykład napięcie między ZSRR i
USA nasiliło się, gdy 1 maja amerykański samolot szpiegowski U-2 został zestrzelony przez
radzieckie siły obrony powietrznej. Amerykański pilot Francis Gary Powers został
schwytany, skazany za szpiegostwo na trzy lata więzienia plus siedem lat ciężkiej pracy.
Kolejny przypadek miał miejsce na Uniwersytecie w Tokio, kiedy masowe demonstracje
przeciwko traktatowi bezpieczeństwa Stany Zjednoczone-Japonia przybrały na sile, w
wyniku czego aresztowano 182 osoby i raniono 589 osób. Również 21 marca policja w
Sharpville w Południowej Afryce otworzyła ogień do demonstrantów, zabijając 69 osób i
raniąc 180.
Cofając się o 120 lat, w 1900 r., również w roku Metalu Yang ponad Szczurem, był to
bardzo burzliwy okres w historii Chin. Nastąpił wtedy szczyt Rebelii Bokserskiej wspieranej
przez rząd Qing w Chinach z wieloma zaciętymi walkami i brutalnymi zabójstwami. Od 10
czerwca do 14 sierpnia Sojusz Ośmiu Narodów najechał Pekin. Była to wielonarodowa
koalicja wojskowa utworzona w imię interwencji humanitarnej w celu obrony obywateli.
Tych osiem narodów to Japonia, Rosja, Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone,
Niemcy, Włochy i Austro-Węgry.
Czterysta dwadzieścia lat temu, w 1600 roku (również w Roku Metalu Yang ponad
Szczurem) doszło do inwazji Rosjan na Mandżurię. Był to także ważny rok w historii Japonii,
ze słynną bitwą Sekigahara, kiedy wschodnia armia Tokugawy pokonała zachodnią armię
Ishidy i przejęła kontrolę nad Japonią.
Nic dziwnego, że Hongkong doświadcza obecnie masowych demonstracji przeciwko
uchwaleniu ustawy o ekstradycji. Starcia między policją i demonstrantami miały miejsce
12 czerwca 2019 r. i był to dzień Metalu Yang w miesiącu Metalu Yang. Walki wybuchły w
Godzinie Małpy, która jest również żywiołem Metalu Yang.

Symboliczne znaczenie Szczura
Szczur jest Gwiazdą Kwiatu Brzoskwini (lub Kwiatu Romansu) i będzie stymulować seks i
romanse. Ponieważ żywioł Metalu reprezentuje również skórę, zęby i kości, mocniej
uwidoczni się motyw piękna i wdzięku. obaczymy znaczący rozwój lub nawet boom w
branży kosmetycznej i rozrywkowej. Na przykład 17 sierpnia 1960 roku Beatlesi rozpoczęli
karierę muzyczną w klubie Indra w Hamburgu. W tym samym roku Hollywood wydało
kultowe filmy, takie jak „Piotruś Pan” i „Czarnoksiężnik z krainy Oz”.
Cztery Filary Przeznaczenia
Uważa się, że ludzie urodzeni w roku Szczura (1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984,
1996, 2008), „obrażają Wielkiego Księcia”. Oznacza to, że obrażasz energię roku. Dlatego
zaleca się noszenie jadeitowego wisiorka wołu, aby zmniejszyć negatywny wpływ. Niektóre
przykłady sławnych ludzi urodzonych w roku Szczura to Książę Karol, Książę Harry, Scarlett
Johansson i Mark Zuckerberg.
Osoby urodzone w roku Królika (1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)
będą miały Karę przyniesioną przez Szczura. Może to spowodować problemy w relacjach z
przyjaciółmi, rodziną i kolegami; w tym skandale seksualne i zdrady. Dlatego zaleca się im
noszenie amuletu w postaci wisiorka z jadeitu z wizerunkiem Wołu. Przykłady sławnych
osób urodzonych w roku Królika to Donnie Yang, Jet Li, Tiger Woods, Angelina Jolie, Bradley
Cooper i David Beckham.
Znakiem zwierzęcym najbardziej niekorzystnym dla Szczura jest Koń. Jeśli urodziłeś się w
Roku Konia (1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014), masz bezpośredni
konflikt z rokiem. Taki konflikt może przynieść turbulencje, przeprowadzki, wypadki lub
duże zmiany. Możesz oczekiwać więcej okazji do podróży i jest to dobry rok na zmianę
pracy lub przeniesienie biura czy przeprowadzkę. Musisz nosić wisiorek z wołem w celu
ochrony. Chociaż podróż jest idealna, aby wypełnić znaczenie konfliktu tych energii, nie
zaleca się podróży bezpośrednio w kierunku Wielkiego Księcia, który w tym roku znajduje
się na północy. Musisz także zachować szczególną ostrożność i powstrzymywać się od
uprawiania ryzykownych sportów, takich jak prowadzenie szybkich

samochodów,

pilotowanie samolotów, skoki z dużych wysokości, skoki ze spadochronem itp.

Niebiańskie zwierzęta, które przyjaźnią się ze Szczurem to Wół, a także Małpa i Smok. Te
zwierzęta są w roku harmonii. Nie polecam jednak polegać na tego rodzaju schemacie
astrologicznym, ponieważ nie jest on oparty na formalnym systemie przepowiadania

przyszłości. Aby uzyskać bardziej wiarygodną ocenę przeznaczenia, najlepiej jest użyć
pełnego systemu Czterech Filarów Przeznaczenia i analizować wykres narodzin jako całość.
Ponieważ znaki zwierząt mogą pojawiać się w dowolnym miejscu w obrębie czterech filarów
wykresu danej osoby, komentarze dotyczące konfliktów i kar nie ograniczają się tylko do
samego filaru roku. W związku z tym musisz także ocenić, w jaki sposób konflikt i kara
wpłyną na filary miesiąca, dnia i godziny danej osoby. Przykłady sławnych ludzi
przeżywających teraz konflikt z rokiem to Paul McCartney, Kristen Stewart, Angela Merkel,
Harrison Ford, Jennifer Lawrence, John Travolta, Shinzo Abe, Kiefer Sutherland, Jackie
Chan, Condoleezza Rice itp.
Możesz mieć konflikt nawet jeśli nie urodziłeś się w Roku Konia, ale urodziłeś się w Dniu
Konia - starcie jest jeszcze poważniejsze i możesz oczekiwać roku pełnego wyzwań. Taki
konflikt może również negatywnie wpłynąć na relacje małżeńskie lub ogólnie relacje z płcią
przeciwną. Zachowaj szczególną ostrożność. Natalie Portman i Paul Simon urodzili się w
Dniu Konia.
Jeśli urodziłeś się w dniu Królika, w 2020 r. możesz doświadczyć tak zwanej Podwójnej
Kary i możesz cierpieć z powodu zmartwień i irytacji związanych z Twoim związkiem lub z
jakimś członkiem rodziny. Ten rodzaj kary wiąże się głównie z kłopotami z ludźmi, ponieważ
zarówno znaki Szczura, jak i Królika są Gwiazdami Kwiatu Brzoskwini. Nicole Kidman i
Stephen King urodzili się w Dniu Królika.
Wreszcie, Szczur jest Szlachetnym Pomocnikiem dla osób urodzonych w Dniu lub Roku
Ziemi Yin lub Drzewa Yin lub jeśli urodziłeś się w latach kończących się na 5 i 9, takich jak
1955, 1959, 1965, 1969, 1975, 1979 itd. Szlachetny Pomocnik oznacza, że aniołowie
przybywają z Nieba, aby zaoferować ratunek i wsparcie. Gwiazda Szlachetnego Pomocnika
często rozwiązuje problem przeszkód i niebezpieczeństw, dzięki czemu rok jest bardziej
komfortowy i gładki. Jeśli rok 2020 przynosi Ci Gwiazdę Szlachetnego Pomocnika, działaj
śmiało i skorzystaj z okazji, aby opracować nowe projekty.

Zdrowie
W tradycyjnej medycynie chińskiej (TCM) żywioł Metalu reprezentuje narządy oddechowe,
w tym płuca, nos i skórę. Szczur, żywioł Wody, jest związany z nerkami, układem
moczowym i narządami płciowymi. Nadmierna ilość żywiołu Wody w tym roku może
powodować problemy w tych obszarach. Ponieważ żywioły Ognia i Ziemi są całkowicie
nieobecne, może to przyczynić się do osłabienia żołądka, w tym problemów trawiennych,

trzustki (cukrzycy), układu odpornościowego oraz problemów z sercem, krążeniem krwi i
ogólną witalnością.
Znak Królika jest żywiołem Drzewa Yin i jest związany z małymi kośćmi w ciele. Tak duża
ilość wilgoci z roku Wody (i brak Ognia do zrównoważenia) może powodować reumatyzm i
inne choroby kości.
Aby wesprzeć w tym roku słaby Ogień i Ziemię, najbardziej odpowiednie suplementy
zdrowotne to antyoxydanty do regulacji żywiołu Ziemi oraz koenzym Q10 do wzmocnienia
żywiołu Ognia.
Ponieważ całkowity brak Ognia oznacza również wrażenie zimna i ciemności bez ciepła
Yang qi, potężna energia Yin przyczyni się do chorób psychicznych, większej liczby
morderców psychopatów zabijających z zimną krwią oraz dziwnych demonicznych
wydarzeń. Na przykład 5 czerwca 1960 r. w Lake Bodom w Finlandii miała miejsce
tajemnicza
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znanych

nierozstrzygniętych spraw o zabójstwo w fińskiej historii kryminalnej.
Rok Szczura globalnie
W systemie Pięciu Przemian, żywioł Ognia reprezentuje szczęście i optymizm. Lata Ognia
trwały od 2013 do 2017 r. Obecność Ognia może zwiększyć zaufanie ludzi do ekonomii, a
tym samym promować dobre wyniki na giełdzie. Było to główną siłą napędową boomu
giełdowego w tych latach. Jednak cykl żywiołu Ognia zakończył się w 2017 roku wraz z
Ogniem Yin ponad Kogutem. Gdy nadszedł rok Psa w 2018 r., Ogień wszedł do grobu,
powodując niepowodzenia w atmosferze gospodarczej i dając w efekcie słaby rok. Rok
Świni 2019 reprezentował zakończenie żywiołu Ognia. Rozpoczęła się pesymistyczna
energia Wody - symboliczna emocja związana ze strachem. Dlatego na światową
gospodarkę duży wpływ miały rozmowy o wojnie handlowej między USA i Chinami, które
wywołały wiele obaw i niepewności wśród globalnych inwestorów.
Wszystkie nadchodzące lata 2019, 2020 i 2021 należą do żywiołu Wody, a żywioł Ognia
powróci dopiero w roku Węża w 2025 roku. Ponieważ Rok Świni oznacza zakończenie życia
Ognia, rok Szczur oznacza, że Ogień jest na etapie zarodka. Dlatego ogólna atmosfera
gospodarcza wkracza w bessę, a tempo wzrostu znacznie zwolni. Grudzień również
reprezentuje znak Szczura - i szczyt żywiołu Wody w sezonie zimowym – dlatego wywoła
wiele strachu i niepokoju. Patrząc wstecz na rok 2008 (również Rok Szczura), Wall Street

była w rozsypce po finansowym tsunami branży hipotecznej, która doprowadziła do recesji,
trwającej od 2008 do 2013 roku.

Rynek akcji i prognozy gospodarcze
Napełniająca lękiem energia żywiołu Wody przejmie stery i będzie panować przez następne
cztery do pięciu lat. Pesymizm, cynizm i rozpacz zapoczątkują kryzys gospodarczy.
Wszelkie działania doprowadzą również do długoterminowego niepowodzenia i pojawią się
kolejne kryzysy gospodarcze.
Które branże mogą jednak nadal prosperować w takich warunkach?
Branże należące do żywiołu Ognia mogą oczekiwać prosperity, ponieważ Ogień zwycięża
Metal więc Metal symbolizuje pieniądze dla Ognia. Przemysł związany z żywiołem Ognia
obejmuje energetykę, wytwarzanie energii, restauracje i rozrywkę.
Następna pomyślna branża należy do żywiołu Ziemi, ponieważ Ziemia zwycięża Wodę i
Woda symbolizuje pieniądze dla Ziemi. Przemysł związany z żywiołem Ziemi to
nieruchomości, zagospodarowanie terenów, górnictwo, ubezpieczenia, oprogramowanie
komputerowe i technologia.
Wreszcie trzecia najbardziej prosperująca gałąź przemysłu związana jest z żywiołem
Metalu. Chociaż w tym roku Metal nie widzi swoich pieniędzy, ale widzi Wodę, przemysł ten
jest aktywny i produktywny. Branże te obejmują motoryzację, inżynierię, bankowość i
maszyny.
Branże pechowe w tym roku to Woda i Drzewo. Przemysł związany z żywiołem Wody
ucierpi, ponieważ stanie przed silną konkurencją. Tu chodzi na przykład o spedycję,
transport i komunikację. Ogień jest pieniędzmi dla Wody, a Ogień jest całkowicie
nieobecny; dlatego nie jest to pomyślny rok dla branż wodnych. Branże związane z
żywiołem Drzewa, takie jak moda, media, książki i środowisko, również staną w obliczu
trudności, ponieważ pieniądze dla Drzewa to Ziemia, a Ziemi także nie ma.

Feng Shui
Energia Twojego domu i biura zmienia się z roku na rok. Dlatego konieczne jest zajęcie się
tymi zmianami.

W tym roku zła energia zwana „Żółtą Piątką” (lub Gwiazdą 5), która symbolizuje
przeszkody i nieszczęścia, będzie znajdować się w sektorze wschodnim. Aby rozproszyć to
niekorzystne działanie, najlepiej powiesić tam dzwonek wietrzny z sześcioma rurkami.
Najgorsze miesiące przypadają na marzec, czerwiec i grudzień, kiedy Gwiazdy miesiąca
irytują gwiazdę roczną 5.
Następna zła gwiazda to 2 - powoduje ona choroby i zmartwienia; będzie ona na południu.
Tradycyjną metodą jest użycie zestawu sześciu metalowych monet.
Wielki Książę jest w tym roku na północy, więc lepiej nie „naruszać ziemi” na północy i nie
wykonywać poważnych prac budowlanych w tym kierunku. Nie zaleca się również siedzenia
plecami na południe. Jeśli tak usiądziesz, będziesz mieć za plecami niekorzystną energię
zwaną „Trzy Sha” lub „Trzema Zabójcami”, co może przynieść pecha. Co więcej, południe
to także pozycja konfliktu (Koń).
Gwiazda 3 jest związana z konfliktem i rozbojem i znajduje się na północy. Użyj kawałka
czerwonego papieru, aby zminimalizować ten negatywny wpływ. Również 6 i 7 mogą
powodować problemy prawne i skandale. Tradycyjnym rozwiązaniem jest umieszczenie 3
bambusowych łodyg w przezroczystym szklanym wazonie w sektorze południowo
wschodnim i w centrum.

Uwagi dodatkowe
Kilka interesujących rzeczy na temat dzisiejszych światowych liderów. Rok 2020 jest
rokiem sprzyjającym dla prezydenta USA Donalda Trumpa, więc jego szanse na udany rok
i prawdopodobieństwo reelekcji w nadchodzących wyborach są wysokie. Jest to również
korzystny rok dla prezydenta Rosji Władimira Putina, więc jego władza pozostaje bardzo
silna. Rok Metalu Yang uważany jest za żywioł Władzy dla księcia Williama. Czy zastąpi
królową Elżbietę w 2020 roku? Zobaczymy.
Szczur jest żywiołem Drastycznego Dzieła dla prezydenta Korei Północnej Kim Dzong-una,
więc jego działania będą bardziej zdecydowane, nieostrożne i mniej pokojowe.
W ubiegłym roku prezydent Chin Xi Jinping był w konflikcie ze Świnią. W tym roku konflikt
trwa nadal, ponieważ Rok Szczura będzie walczył z Koniem w jego Filarze Miesiąca. W
związku z tym Chiny mogą wciąż pozostawać pod presją w kwestii swoich stosunków
gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi i światem zachodnim.
Dziękuję za przeczytanie. Życzę wszystkim zdrowego i pomyślnego roku!

