"Gwiazdy Przeznaczenia" to ebook przygotowany przez Mistrza Josepha Yu i
Mistrzynię Ting-Foon Chik. Przetłumaczyli oni z języka chińskiego na angielski
starą klasykę zatytułowaną "Sztuka Czytania Życia według Mistrza z Doliny
Duchów" (鬼谷子算命術, Gui Gu Zi Suan Ming Shu "Ghost Valley Art of Life
Reading"). Na polski przełożyłam to osobiście.
Kim był Mistrz z Doliny Duchów (Gui Gu Zi)?
Takie nazwisko nadano Wang Xu, starożytnemu chińskiemu filozofowi. Nazwisko
to wzięło się stąd, że on żył jako pustelnik w miejscu zwanym Doliną Duchów. Jest
to nieco tajemnicza postać, żył on w czasach Wojujących Państw (475-221 pne).
Pisał on książki na temat strategii w wojnie i polityce i napisał też słynną "Sztukę
Czytania Życia według Mistrza z Doliny Duchów". Jego pisma przekazywane były z
pokolenia na pokolenie i obecnie mają 2500 lat. Mówi się, że Mistrz z Doliny
Duchów żył wyjątkowo długo i jego nazwisko pojawia się też pośród Taoistycznych
Nieśmiertelnych.

O czym jest ta książka?
Mistrz z Doliny Duchów opracował system horoskopów opartych na roku i godzinie
urodzenia osoby. W jego "Sztuce Czytania Życia" znajduje się sto opisów
oznaczonych numerami od 1 do 100. Każdy z tych opisów życia pisany jest w
postaci zaszyfrowanych wersetów i zanim ludzie zrozumieli że są to horoskopy,
minęło wiele setek lat.
Liczba przy danym horoskopie zależy od Pnia Roku i Pnia Godziny wykresu
zwanego wykresem Czterech Filarów Przeznaczenia. Przy każdej liczbie są trzy
gwiazdy wnoszące dodatkowe cechy. Tytuł książki zainspirowany jest właśnie tymi
gwiazdami i dlatego nazywamy to dzieło Gwiazdami Przeznaczenia.

Czym jest ebook "Gwiazdy Przeznaczenia"?
Ebook zawiera 14 rozdziałów, które po wydrukowaniu w formacie A4 wyniosłyby
218 stron.
W ebooku jest aplikacja umożliwiająca wprowadzenie daty urodzenia i przejście od
razu do konkretnego horoskopu. Każdy ze 100 horoskopów w oryginalnej klasyce
zawierał wersety pisane jako chińska poezja. Zgodnie z duchem tej klasyki,
horoskopy w ebooku zostały przetłumaczone w postaci wersetów po angielsku i
potem po polsku. Tłumacze usiłowali zachować tak wiele piękna oryginału jak to
tylko możliwe. Dlatego przetłumaczone wersety często mogą sprawiać wrażenie
łamigłówki.
W ciągu wieków horoskopy napisane przez Mistrza z Doliny Duchów, dostarczały
wiele rozrywki podczas towarzyskich spotkań wieczornych w ogrodach, gdzie ludzie
dyskutowali znaczenia przepowiedni i ich trafność w oparciu o własne życia. Teraz
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Więcej o "Gwiazdach Przeznaczenia"...
Pewnego dnia w Feng Shui Research Center, Mistrz Yu i Mistrzyni Foon rozmawiali
o pełnym wykresie chińskiej astrologii, znanym jako Cztery Filary Przeznaczenia;
taki wykres zinterpretowany przez dobrego specjalistę może dać bardzo dokładny
odczyt.
W pewnym momencie Mistrz Yu powiedział: "Nie trzeba wykresu czterech filarów
aby sporządzić horoskop."
"Tak, jest wiele sposobów opracowywania horoskopów" - odpowiedziała Foon - "ale
astrologia może dać przepowiednie długoterminowe."
Wtedy Mistrz Yu rzekł: "Jeśli masz tylko rok i godzinę urodzenia, możesz użyć
starożytną klasykę gwiazd przeznaczenia napisaną przez Gui Gu Zi" - po czym
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Powstała więc idea przetłumaczenia "Gwiazd Przeznaczenia" na angielski. Szybki i
prosty sposób ujawnienia chińskich sekretów dokonywania życiowych wyborów w
oparciu o los, podobnie jak sekrety skutecznych działań w Sztuce Wojny.
W ebooku "Gwiazdy Przeznaczenia" tajemnicza natura starożytnej klasyki została
zachowana dzięki przetłumaczeniu oryginalnej chińskiej poezji na poemat po
angielsku i potem po polsku. Wciąż tam jest mnóstwo odniesień do chińskiej
historii i kultury. Jeśli cenisz chińską metafizykę, filozofię i kulturę, to tłumaczenie
przemówi do Ciebie.
Kto powinien kupić tę książkę?
Zaawansowani studenci chińskiej metafizyki, szczególnie praktycy Ba Zi (Czterech
Filarów Przeznaczenia) i Zi Wei Dou Shu - uznają tę książkę za przydatną w
sporządzaniu

horoskopów

lub

jako

niezależne

źródło

głębszych

studiów.

Jeśli jesteś profesjonalnym astrologiem oferującym odczyty życia przy użyciu
Czterech Filarów lub Zi Wei Dou Shu, Gwiazdy Przeznaczenia wzbogacą Twoją
inspirację. Ten ebook może Ci dać nowe informacje na temat życia i jego
przebiegu, zgodnie z wiedzą starożytnego Mistrza z Doliny Duchów. W niektórych
okolicznościach może to stanowić dodatkowa wskazówkę, gdy masz wątpliwości
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oprogramowanie umożliwia wykonanie prostego odczytu dla klienta w ciągu paru
sekund, szybko i łatwo.
Ważne: książkę ściągamy na komputer, na którym będzie czytana. Licencja
pozwala na korzystanie z ebooka na jednym komputerze. Dla pewności więc warto
ją sobie wydrukować, ponieważ nie będzie wydawane drugie hasło. Ebook ten jest
"spakowany" jako zip/rar i jest w postaci pliku wykonywalnego (exe), będzie
działać tylko na urządzeniach z systemem Windows. Wkrótce planowane są inne
wersje.
Po wysłaniu formularza (przycisk "Kupuję") oczekuj na moją odpowiedź; podam
linka do pobrania ebooka oraz dane do wpłaty. Po zaksięgowaniu wpłaty,
otrzymasz hasło otwierające ebooka.

Jeśli odpowiedź nie dotrze w ciągu 24 godzin, sprawdź folder spam!

Jeśli chciałbyś zajrzeć do tej książki i zobaczyć jak to działa, poniżej znajdziesz
fragment dotyczący odczytu życia dla Margaret Thatcher. Jest tam uwidoczniony
program z wprowadzoną datą urodzenia i wykresem Margaret Thatcher i potem
omówienie Liczby 17 związanej z jej życiem.
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Rozdział 2 - Obliczanie Wykresu Czterech Filarów
Nazwisko: Margaret Thatcher
Wybierz strefę czasową miejsca urodzenia (GMT) UK/London

6

Długość geogr. -0.5

Jeśli użyty był czas letni, dostosuj do standardowego czasu lokalnego.

Rok 1925 6 Miesiąc Październik 6 Dzień 13 6 Godzina 09 6 Minuty 00 6
Płeć Kobieta

6

Oblicz

Cztery Filary
Godzina ------------- Dzień ------------- Miesiąc ------------ Rok
+Metal [Geng庚]

+Metal [Geng庚]

+Ogień [Bing丙]

-Drzewo [Yi乙]

Smok [Chen辰]

Koń [Wu午]

Pies [Xu戌]

Wół [Chou丑]

+Ziemia [Wu戊]

-Ogień [Ding丁]

+Ziemia [Wu戊]

-Ziemia [Ji己]

-Drzewo [Yi乙]

-Ziemia [Ji己]

-Metal [Xin辛]

-Woda [Gui癸]

-Ogień [Ding丁]

-Metal [Xin辛]

-Woda [Gui癸]

Liczby Przeznaczenia
Twoja Liczba Przeznaczenia to 17
Kliknij liczbę i przeczytaj przepowiednię.

Osiem Filarów Szczęścia

38.49

28.490000000000002
18.490000000000002
8.49

+Metal [Geng庚]

-Ziemia [Ji己]

+Ziemia [Wu戊]

-Ogień [Ding丁]

Tygrys [Yin寅]

Wół [Chou丑]

Szczur [Zi子]

Świnia [Hai亥]

78.49

68.49

58.49

48.49

+Drzewo [Jia甲]

-Woda [Gui癸]

+Woda [Ren壬]

-Metal [Xin辛]

Koń [Wu午]

Wąż [Si巳]

Smok [Chen辰]

Królik [Mao卯]
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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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