Feng Shui Research Center
Kurs Korespondencyjny Xuan Kong Da Gua
Xuan Kong Feng Shui obejmuje dwie dziedziny – Fei Xing i Da Gua. Każda
z nich bez drugiej jest niekompletna. Xuan Kong Da Gua 玄空大卦 jest
zasadą (Ti 體). Xuan Kong Fei Xing 玄空飛星 jest zastosowaniem (Yong 用).
Fei Xing czyli Wędrująca Gwiazda stała się popularna od momentu gdy w
czasie panowania Dynastii Qing, uczony Shen Zhu Reng 沈竹礽 wprowadził
tę metodę w swojej księdze <Shen Shi Xuan Kong Xue 沈氏玄空學>. Xuan
Kong Da Gua było traktowane jako największy sekret i nauczane tylko za
zamkniętymi drzwiami dla najbardziej zaufanych uczniów i to pod koniec ich
nauki. Dlatego większość ludzi nie zna tej metody, choć sporo osób o niej
słyszało.
Niektórzy konsultanci stosujący Fei Xing uważają Da Gua za fałszywe Feng
Shui. Spotyka się również odwrotną sytuację. To pokazuje tylko, że ci
wszyscy ludzie nie posiadają klucza do groty pełnej skarbów.
Xuan Kong Da Gua wywodzi się z Diagramu Kwadratowo-Kołowego (Fang
Yuan Tu 方圓圖) przekazanego Shao Yong’owi 邵雍 przez Chen Tuan’a
陳摶 chociaż żaden z nich nie praktykował Feng Shui. To jest mapa
Dystrybucji Qi Ziemi. Xuan Kong Fei Xing stosuje Dystrybucję Qi Nieba. Qi
Ziemi jest yin i dlatego stanowi zasadę. Qi Nieba jest yang i dlatego jest
zastosowaniem, energią w działaniu. Zasada bez zastosowania jest
bezużyteczna. Działanie (zastosowanie) bez wsparcia zasady, jest
nieefektywne. To jest właśnie powód dla którego niektórzy ludzie twierdzą,
że Wędrująca Gwiazda czasem działa a czasem nie.
Na tym kursie poznasz następujące zagadnienia:
1. W jaki sposób Feng Shui twojego domu ma na ciebie wpływ nawet
jak jesteś poza domem.
2. Znaczenie słów “Smok dostosowany do góry a skierowanie pasujące
do wody 龍要合向向合水”.
3. Jak korzystać z pomyślnej qi Ziemi poprzez ustalenie relacji
skierowania i wody.
4. Znaczenie słów “Sheng i Ke głoszą pomyslność – potomkowie będą
bogaci i sławni 生入剋入名為旺 子孫盡富貴”.
5. Dlaczego niektóre klasyki Feng Shui nie są jasne w Fei Xing ale
dobrze wyjaśnia je użycie Da Gua.
6. Jak wyrazić wykres Czterech Filarów za pomocą heksagramów.
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7. Jak wybrać pomyślne daty aby połączyć w działaniu Niebo, Ziemię i
Człowieka.
8. Sekretny kod Bogactwa, Potomków i Sławy 財丁貴訣.

Koszt
3390 PLN za całość

lub w dwóch ratach:

1990 PLN + 1500 PLN

Kurs składa się z dwóch ebooków. Naukę można rozpocząć w dowolnym
momencie. Oba ebooki kupione razem objęte są promocją – taniej o 100
PLN (razem 3390 PLN). Kupując na raty, kupujesz najpierw pierwszy ebook,
potem drugi, w podanych wyżej cenach.

Ważne:
Zapisując się na kurs, uczestnik zgadza się na przestrzeganie tradycyjnych
zasad dla uczniów w kulturze chińskiej i nie ujawnianie publiczne materiału
nauczanego na kursie bez specjalnego zezwolenia nauczyciela. Nauczyciel
przyjmuje ucznia na kurs pod warunkiem że uczeń ma wystarczające
podstawy wiedzy aby zrozumieć nauczany materiał. Ma to na celu uniknięcie
niezrozumienia i błędnego zastosowania wiedzy i tym samym skrzywdzenia
potencjalnych klientów.

Jak się zapisać
Napisz do Małgorzaty Gałkowskiej-Błądek mbladek@tradfs.com
Wymagane informacje:
1. Imię i nazwisko
2. Uzyskane wykształcenie Feng Shui
Proszę wpłacać dopiero po uzyskaniu zgody na uczestnictwo w kursie.
Domyślnie po zakupie kursu wystawiany jest paragon. Jeśli ktoś chciałby
otrzymać rachunek, proszę podać dane firmy i NIP.
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