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Pod koniec 2019 r. i na początku 2020 r. Wirus koronawirusa pojawił się w Wuhan w
prowincji Hubei i szybko rozprzestrzenił się na inne części świata. W momencie pisania
tego artykułu w lutym 2020 r. wirus wywarł już poważny wpływ na Japonię, Koreę
Południową i staje się globalnym problemem, ponieważ epidemie występują również w
Iranie, we Włoszech …… itp.
Rok 2020 jest rokiem Metalowego Szczura. W medycynie chińskiej Metal jest symbolem
narządów oddechowych - płuc. W 2020 r. pod Metalem jest Woda - ta kombinacja żywiołów
wskazuje, że Metal jest dość słaby, ponieważ Woda pod nim wyczerpuje jego siłę.
Występuje również całkowity brak żywiołu Ziemi i Ognia. Nie ma Ziemi, która mogłaby
wesprzeć Metal, i nie ma Ognia, który utrzymałby Metal w cieple. Popularne jest chińskie
powiedzenie, że „Metal potrzebuje Ognia, aby mogły z niego powstać użyteczne narzędzia”.
Tak więc Metal bez Ognia jest zimnym, niezdrowym Metalem. Połączenie Wody z Metalem
i brak Ziemi i żywiołu Ognia mówi nam, że Metal nie będzie zdrowy w

2020 r. - pod

względem medycyny chińskiej oznacza to dokładnie chorobę płuc i układu oddechowego.

Wydarzenia, które miały miejsce do tej pory w 2020 r., wyraźnie potwierdzają tę teorię.
Żywioł Metalu Yang z 2020 roku reprezentuje miecz, broń i wojnę. A słowo „Szczur” po
chińsku brzmi jak „syn”. Tak więc rok Metalowego Szczura przybiera znaczenie
„Wojownika”. Wirus po raz pierwszy pojawił się w mieście Wuhan - chińska nazwa miasta
ma znaczenie „Wojownik”, ponieważ Wu to „Broń” lub „Walka”, a „Han” to „Człowiek”.
Szczur jest najpotężniejszym żywiołem Wody spośród 12 zwierząt. W chińskiej metafizyce
5 żywiołów można również podzielić na 5 emocji lub 5 nastrojów ludzi. W klasycznej
medycynie chińskiej - „Księdze chorób wewnętrznych Żółtego Cesarza” Metal jest
symbolem smutku, Drzewo jest symbolem temperamentu, Ogień to szczęście, Woda to
strach, Ziemia to medytacja… Najbardziej oczywistym jest kontrast między Ogniem a
żywiołem Wody. Ogień to szczęście i symbolizuje go kolor czerwony. Dlatego Chińczycy
zawsze używają czerwonego koloru do świętowania i szczęśliwych wydarzeń. Zupełną
odwrotnością jest Woda, która wywołuje strach. Kolor Wody jest czarny, a czarny kolor
często kojarzy się ze strasznymi rzeczami - przestępcy nazywani są „Czarnym

społeczeństwem”, piraci używają czarnej flagi… .etc. Jest więc oczywiste, że rok Szczura
przynosi masowy strach, który właśnie panuje na początku 2020 roku, wszyscy boją się
zarazić wirusem. Wszyscy mają na sobie maski ochronne, a ludzie w Azji boją się
podróżować, boją się wychodzić, boją się kontaktować z ludźmi, w panice kupuje się
żywność, ryż, papier toaletowy. W Hongkongu papier toaletowy bywa nawet przyczyną
użycia broni...

Wirus wydaje się być związany z Wodą. Szybciej się rozprzestrzenia w chłodne dni i ginie
w wyższej temperaturze. Częstsze wystąpienia zdarzały się również na morzu na pokładzie
statków wycieczkowych. Największą katastrofą jest statek wycieczkowy Diamond Princess,
który został zatrzymany w Jokohamie, a ponad 700 pasażerów z 3400 zostało
zainfekowanych wirusem. Wygląda na to, że potężny żywioł Wody Szczura rzuca złe
zaklęcie na ludzi, w szczególności tych, którzy potrzebują żywiołu Ognia i nie lubią żywiołu
Wody.
Oto trzy znane filary przeznaczenia lekarza Li Wen Liang w Wuhan; jest on pierwszym
lekarzem, który ujawnił publicznie koronawirusa, a sam zmarł 6 lutego 2020 r .:

Jego data urodzenia pokazuje, że jest on osobą urodzoną w październiku, dlatego jego
Ziemia Yin jest słaba i potrzebuje wsparcia Ognia. W wieku 34 lat wkroczył on w filar
szczęścia z Metalem Yin ponad Wołem, który niestety zabiera mu poprzez kombinację
dobroczynny Ogień Yang w filarze roku wykresu. Również w bieżącym roku 2020 potężna
Woda z Metalem całkowicie zniszczyła jego żywioł Ognia. Dlatego 6 lutego ten człowiek
zmarł. Ten

przykład

wyraźnie pokazuje,

że choroba

koronawirusowa

może być

spowodowana osłabieniem żywiołu Ognia, który jest głównym problemem w tym roku
Metalu ponad Szczurem. Aby poprawić kondycję żywiołu Ognia w naszym ciele, głównym
suplementem diety jest koenzym Q10. Jeśli ta teoria okaże się prawdziwa, możemy
spodziewać się poprawy sytuacji, gdy latem nadejdzie pora żywiołu Ognia. Miesiącami
Ognia są maj i czerwiec, są to miesiące Metalowego Węża i Wodnego Konia. Mamy
nadzieję, że gdy za miesiąc powróci żywioł Ognia, mniej ludzi będzie się zarażać chorobą
koronawirusa.
Przeanalizujmy również Cztery Filary innej osoby ściśle związanej z tą globalną chorobą.
Jest pan Tedros Adhanom - Sekretarz WHO - Światowej Organizacji Zdrowia. Pan Adhanom
urodził się 3 marca 1965 r .:

Jego Dniem Mistrzem jest Ogień Yang i urodził się on w porze silnego wiosennego Drzewa,
ma mnóstwo Drzewa i Ognia, które wspierają Dnia Mistrza. Dlatego jest on silnym Ogniem
Yang, co oznacza, że jest jak słońce, ma w sobie wiele serdeczności i łagodny charakter.
Obecnie ma 55 lat, jest pod wpływem swojego filaru szczęścia Wody i Metalu, co jest
pozytywem. Ponieważ jest silnym Ogniem, nie lubi żywiołu Drzewa - dlatego miesiąc
Tygrysa - luty 2020 r. - przynosi mu kłopoty. Następny miesiąc - marzec - to Królik będący
Drzewem, który nadal stanowi wyzwanie. Jednak kwiecień przyniesie sprzyjające żywioły

Ziemi i Metalu i wtedy pomyślność powróci. Wydaje się to pasować do powyższej teorii, że
wirus będzie mniej szkodliwy, gdy zbliżymy się do letnich miesięcy maja i czerwca.
Oprócz Czterech filarów możemy również zbadać koronawirusa według teorii Wędrujących
Gwiazd feng shui, co jest również dość dokładne w odzwierciedleniu tej katastrofy, która
wybuchła w Wuhan.
Obecny rok 2020 ma gwiazdę 7 w centrum, więc zła gwiazda roczna 5 jest obecna na
wschodzie.

Wuhan leży tak naprawdę we wschodniej części Chin. Innymi miejscami

poważniejszej epidemii są Jokohama w Japonii i Daegu w Korei Południowej - oba znajdują
się na wschodzie Japonii i na wschodzie Korei. Tak się składa, że Jokohama i Daegu
znajdują się na 35 stopniach szerokości geograficznej północnej i oba miasta są prawie na
tej samej linii prostej na wschód od Chin.

Badamy również gwiazdę choroby opisaną numerem 2. W 2020 roku gwiazda 2 jest obecna
na południu. W Chinach, Zakazanym Mieście, Tiananmen jest skierowany na południe, z
głównym wejściem dokładnie na południe, otrzymując on więc tę chorą energię. Również
w Seulu Gwanghwamun jest skierowany na południe i główne wejście ma na południu. Oba
te miejsca otrzymują energię choroby 2 w 2020 r.
Prześledźmy jeszcze gwiazdy roczne w pierwszych miesiącach 2020 roku.
Pary gwiazd - lewa jest gwiazdą roku, prawa jest gwiazdą miesiąca
2020 4 lutego - 5 marca - Wschód 5,6
2020 5 marca – 4 kwietnia - Wschód 5,5
2020 4 kwietnia – 5 maja - Wschód 5,4

Południe 2,3
Południe 2,2
Południe 2.1

5 - nieszczęście, 2 - choroba, 6 - Metal, związany z narządem oddechowym
Wydaje się, że najpoważniejsze ma jeszcze nadejść w dniach 5 marca do 4 kwietnia i mam
nadzieję, że zacznie zanikać po festiwalu Ching Ming 4 kwietnia.

