Tajemnicza choroba Putina

W chińskiej astrologii Czterech Filarów Przeznaczenia (Ba Zi) wiele można
wyczytać nie tylko o charakterze człowieka, zdarzeniach w jego życiu, związkach i
zdolnościach ale też o stanie zdrowia i zagrożeniach chorobowych. Poniżej
przedstawiam jego wykres Ba Zi. Godzina w różnych źródłach się różni; starałam
się przyjąć najbardziej prawdopodobną, pochodzącą z najbardziej wiarygodnych
źródeł.

Widzimy tutaj, że żywiołem osobistym Putina jest Ogień Yang (patrzymy na dzień
urodzenia). Putin urodził się w październiku, w miesiącu panowania silnego Metalu
(znak Koguta) i z tego powodu jest słabym Ogniem potrzebującym wsparcia innego
Ognia i Drzewa (Drzewo karmi Ogień).
Generalnie siła żywiołu osobistego w dużej mierze zależy od miesiąca urodzenia.
W tym przypadku miesiąc niestety nie daje wsparcia Putinowi, a raczej dodatkowo
osłabia jego żywioł osobisty - Ogień. Żywioł osobisty może być też wspierany przez
otoczenie (Pies w dniu urodzenia, symbolizujący związki z partnerkami) i godzinę
urodzenia. Energia Psa rzeczywiście wspiera Putina, ponieważ w Psie zawarta jest
odrobina Ognia tak potrzebna temu wykresowi. Drzewo zawarte jest z kolei w
Smoku w godzinie urodzenia. Smok i Pies stanowią tandem wzajemnie
napędzający się i skutkujący "dostawami" Drzewa i Ognia, taki układ ma specjalne
znaczenie w astrologii Ba Zi.
Ten tandem wspiera też odwagę w decyzjach Putina, wręcz brawurę. Wszystko
wygląda super do czasu aż coś zakłóci ten porządek. Można powiedzieć że zdrowie
i życie Putina (jeśli podana godzina jest prawdziwa) zależy od niezakłóconej
współpracy Smoka z Psem. To jest jedyne miejsce w wykresie, które go wspiera.
Jeśli cokolwiek zakłóci te energie - zdrowie, kariera a nawet życie Putina może
stanąć w obliczu poważnego zagrożenia. Energia Smoka i Psa znajdująca się w
Filarach Dnia i Godziny symbolicznie oznacza najbliższą rodzinę (żona lub
partnerka i dzieci). Nic dziwnego że Putin tak bardzo chroni swoje życie osobiste i
prywatność przed oczami wścibskich. To jest najcenniejsze co posiada. Wykres to
potwierdza - dopóki Pies i Smok działają bez ingerencji z zewnątrz - wszystko jest
dobrze. Jest bezpiecznie.
W wykresie, z prawej strony widzimy drugiego Smoka i Koguta. Gdyby te znaki
były zamienione miejscami, Smok mógłby zaatakować znak Psa i zakłócić
współpracę Psa ze Smokiem w godzinie, byłoby to poważne niebezpieczeństwo,
ale na szczęście Kogut "zajmuje się" tym drugim Smokiem skutecznie trzymając
go na odległość.
Jeśli spojrzymy na przebieg życia Putina - tzw. dziesięcioletnie Filary Szczęścia (dół
wykresu), to zobaczymy że nic nie wchodzi w paradę tandemowi Smoka i Psa. Aż
do wieku około 50 lat, gdy pojawia się czas Królika. Królik niesie ze sobą żywioł

Drzewa i jako taki nawet chciałby wesprzeć Putina, ale problem jest taki, że Królik
ma konflikt z Kogutem. Kogut zatem staje do walki i przestaje wstrzymywać
Smoka z roku urodzenia. Zaczyna się robić nieciekawie. Ale jeszcze nie groźnie.
Aż do czasu... Oto bowiem przychodzi rok 2012 niosący...zgadnijmy....Smoka!
Tyle Smoków próbujących ingerować w bezpieczny układ żywiołów. I mamy też
bardzo silną Wodę (Woda Yang ponad Smokiem). Mamy więc sytuację, że jedyne
wsparcie Putina jest zagrożone a jego żywioł osobisty pod bardzo silnym wrogim
atakiem Wody. Im bliżej końca roku 2012 tym silniej obręcz się zacieśnia. Jest
coraz więcej Wody - żywioł ten zbliża się do osiągnięcie swojego apogeum w
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Już na początku tego roku (2012), gdy omawialiśmy z moimi studentami wykres
Putina, doszliśmy do wniosku, że końcówka tego roku może się okazać przełomowa
w karierze a nawet życiu Putina. Jego zdrowie może być poważnie zagrożone.
Niebezpieczeństwo tkwi w nadmiarze Wody zalewającej Ogień. Zdrowotne
znaczenie tego może mieć wiele aspektów związanych szczególnie z układem
hormonalnym i immunologicznym. Bywa że u osób z podobnymi wykresami
pojawiają się zmiany w nerkach, krwi (białaczka), szpiku kostnym, chłoniaki a
nawet wylewy. U mężczyzn może to oznaczać również problemy z prostatą i
układem rozrodczym. W psychice taka ilość żywiołu Wody zapowiada depresję. W
skrajnym przypadku taka osoba może ulec wypadkowi związanemu z wodą - utopić
się lub udusić się (choroby związane z wysiękami w płucach). Taka sytuacja może
oznaczać też toksyny w organizmie - zatrucie.
Czy jest jakaś rada w takiej sytuacji? Tak. Astrologia chińska to nie tylko
orzeczenie o sytuacji. To również zawsze jakaś rada i wskazówki jak przetrwać
trudny okres. Ponieważ dla Putina żywioł Wody jest jednocześnie żywiołem Władzy,
w pewnym sensie ta władza i stanowisko przyczynia się do zwiększania
niebezpieczeństwa. Być może Putin będzie musiał wybierać między zdrowiem a
władzą.
W jego przypadku najbezpieczniej byłoby zrezygnować z władzy i polityki,
przeprowadzić się do ciepłego miejsca z dużą ilością lasów, daleko od jakiejkolwiek
wody i tam cieszyć się życiem rodzinnym z dala od świata polityki. W każdym razie
jedyną opcją jest tu "schowanie się" za żywiołem Drzewa. W pewnym sensie Putin

robi wiele rzeczy związanych z tym żywiołem - lata na paralotni, skacze ze
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niewystarczający. Przydałby się też żywioł Ognia i Ziemi - cieplejsze miejsce, na
wyżej położonym terenie, zmiany w diecie, częsty kontakt z prawdziwym ogniem,
więcej czerwieni i zieleni wokół. Oczywiście to tylko parę pomysłów. Zazwyczaj dla
osoby opracowuje się kilkanaście stron rad, dopasowanych do sytuacji. Tu niestety
mamy zbyt mało danych. Trzeba jednak przyznać że nawet z inną godziną
urodzenia,
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Ale jeśli Putin zrezygnuje z władzy - następne dziesięciolecie może dać mu szansę
przeżycia (jeśli coś nie stanie się wcześniej) i wzmocnienia zdrowia, jednak trzeba
by opracować dla niego specjalny program zdrowotny. Jeśli nie zrezygnuje z
władzy, niestety jego zdrowie a nawet życie może być już tylko kwestią czasu....
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Komentarz do artykułu:
Ostatnio w związku z działaniami Putina na Krymie i sprawą Ukrainy, wiele osób
zastanawia się nad osobowością Putina. Ukazało się wiele nowych artykułów
analizujących jego sposób działania. Między innymi jeden z moich uczniów Włodzimierz Buliński opublikował artykuł, w którym stawia tezę że oficjalnie
przyjęta data urodzenia Putina nie zgadza mu się z charakterem Putina i z
wydarzeniami. Prezentuje on nową datę opierając się na stwierdzeniu pewnej
Gruzinki i twierdzi że ta nowa data lepiej przedstawia charakter Putina i wydarzenia
w

jego

życiu.

Oczywiście jest możliwe że data którą oficjalnie znamy - nie jest prawdziwa.
Jednak oddaje ona w bardzo dobry sposób charakter Putina i wydarzenia wokół
niego. Data podana przez Gruzinkę - w mojej opinii przedstawia kompletnie inną
osobę a przebieg czasu w wykresie kompletnie nie zgadza się z wydarzeniami w
rzeczywistości.

Przede wszystkim sam żywioł osobisty - w oficjalnej wersji jest to Ogień Yang
lubiący stawiać na swoim, robić wiele rzeczy na pokaz i lubiący wywierać wrażenie
na obserwatorach (przeróżne wyczyny i sporty). Ognie Yang często postępują
ostentacyjnie i są bardzo wrażliwe na swoim punkcie. Znamy wiele anegdot (m.in
opowiadania byłego prezydenta USA Busha - słynna "licytacja" kto ma większego
i szybszego psa :o) Jeśli by przyjąć że Putin jest Drzewem Yin - jak zakłada P.
Buliński - to Drzewa Yin raczej nie lubią rywalizować otwarcie, to jest ostateczność.
Raczej wolą powoli piąć się do celu, nie stawiając wszystkiego na ostrzu noża i
rzadko które Drzewo Yin sięgnie po ryzykowne sporty aby się pokazać. To po
prostu nie leży w naturze Drzewa Yin - tym bardziej słabego. Jest też różnica
między odważnym i niezależnym Ogniem Yang a wrażliwym i delikatnym Drzewem
Yin.
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Sposób postępowania osoby jest określany również przez żywioł Władzy i silnej
woli. W wykresie oficjalnym mamy bardzo widoczny żywioł tak zwanej Władzy
Niewłaściwej (dla Ognia Yang jest to Woda Yang). Władza Niewłaściwa oznacza
dążenie do celu po trupach, sprawowanie władzy w sposób bezwzględny i
autokratyczny. Taka osoba wymaga bezwzględnego posłuszeństwa. I ten żywioł
jest bardzo mocno widoczny w wykresie Putina, niemal rządzący wykresem. Może
to znaczyć, że życie Putina będzie się wokół posiadania władzy obracać. Co jest
prawdą. To jest obraz Putina, takim go widzimy, szczególnie w ostatnich
wydarzeniach

na
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Tymczasem w wersji P. Bulińskiego w wykresie Putina mamy Władzę Właściwą
oznaczającą sprawiedliwego przywódcę, któremu bardziej zależy na dobru ludzi niż
na władzy jako takiej. Raczej wątpliwe aby taka osoba targnęła się na wolność
innego kraju, nie będąc zmuszoną względami bezpieczeństwa. Ale to nie wszystko
- w tej wersji ta Władza miałaby być wspierana przez Pusty Konar. Pusty Konar
oznacza coś o czym osoba marzy ale ciężko jej to osiągnąć, mrzonka, pozór.
Mogłoby to tez oznaczać polityka - marionetkę. Chyba ciężko stwierdzić że władza
Putina
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Jeszcze jedna rzecz - w wykresie prezentowanym przez P. Bulińskiego między
Putinem a żywiołem Władzy jest tak zwana Paralela czyli rywal, inna osoba. Taki
układ zazwyczaj oznacza, że osoba startuje w wyborach, ubiega się o stanowisko,

ale zawsze ktoś tę osobę wyprzedza. Też raczej nie jest to obraz Putina.
Następna sprawa - przebieg czasu - wykres należy traktować dynamicznie a nie
statycznie. Oprócz żywiołów w samym wykresie, człowiek przechodzi w swoim
życiu przez dziesięciolecia Szczęścia, które mogą go wspierać albo nie. Dla polityka
wsparciem jest żywioł Źródła symbolizujący wyborców i poparcie polityczne. W
oficjalnej wersji wykresu dla Ognia Yang wsparciem jest żywioł Drzewa (Drzewo
generuje Ogień) i rzeczywiście widzimy bardzo silne poparcie (duża ilość Drzewa)
od roku 1993 aż do 2023. Tłumaczy to jego drogę polityczną i dość długi czas
obejmowania funkcji. Niemniej od roku 2013 następuje spadek wsparcia. Jeszcze
wciąż jest tu Drzewo ale zaczyna się już pojawiać niekorzystna dla Putina Woda.
Pierwsze zagrożenie Putin przeżył pod koniec 2012 roku, gdy żywioł Wody był
bardzo silny, ale wciąż jeszcze Putin znajdował się pod wpływem dziesięciolecia z
wspierającym go Drzewem. Od roku 2013 to wsparcie maleje, co może tłumaczyć
pewne gwałtowne ruchy i działanie impulsywne, trochę na oślep, być może gdzieś
w tle jest strach o wpływy i staranie się je zabezpieczyć wszelkimi środkami. Jeśli
przyjdą następne lata Wody (2019-20) tym razem w nowym dziesięcioleciu - może
być już o wiele trudniej...Jeszcze jedno - to że Putin nadal żyje i ma się całkiem
dobrze może wynikać z tego że czas zagrożenia przeczekał (zniknął na jakiś czas
pod koniec 2012 roku) a teraz ma znów swoje pięć minut bo rok 2013 zawierał
silny
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W wersji P. Bulińskiego natomiast - dla Drzewa Yin wsparciem byłaby Woda (Woda
generuje Drzewo). Jeśli spojrzymy na przebieg czasu - widzimy że dziesięciolecia
Wody są w latach 1961 - 1981, co by oznaczało że poparcie wyborców miał w
dzieciństwie

i
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Podsumowując - artykuł P. Bulińskiego to ciekawa praca badawcza ale oparta na
ryzykownych przesłankach. Po pierwsze wykres nie bardzo pasuje do obrazu Putina
i do wydarzeń w jego życiu oraz sposobu działania. Po drugie zakładając że
Gruzinka podała rok urodzenia dwa lata wcześniej - nie oznacza automatycznie, że
jest
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Czy oficjalna data jest prawdziwa - oczywiście na sto procent tego nie wiadomo,
ale data ta została sprawdzona i potwierdzona z wydarzeniami przez astrologów

zachodnich. Mam wielki szacunek do astrologów zachodnich, ponieważ dysponują
oni o wiele większą precyzją ustalania zdarzeń w czasie niż astrologia chińska.
Generalnie astrologia chińska ma inne priorytety, skupia się na ogólnym obrazie
człowieka, na jego zdrowiu, związkach i zdolnościach ale za to może podać bardzo
skuteczne sposoby ominięcia życiowych raf czy chorób przy pomocy żywienia,
sposobu działania, stylu życia itd. Czyli daje nie tylko analizę sytuacji ale też
porady żywieniowe i dotyczące stylu życia, kolorów, kierunków i wyborów
życiowych

pomagających
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