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Blog Mistrza Josepha Yu
W tłumaczeniu Małgorzaty Gałkowskiej-Błądek
Feng Shui bez magii i zabobonów ®

4

Joseph Yu na początku lat 60-tych studiował

matematykę i fizykę na Uniwersytecie w Hong
Kongu. Był przeciwko wszelkim zabobonom

i

poprzysiągł sobie obalić absurdalne przekonania
niemądrych ludzi. Stał się bywalcem

bibliotek

próbując znaleźć nieścisłości w starych księgach o

astrologii i Feng Shui. Im głębiej wchodził w
tematykę, tym większą czuł ekscytację bogatym
dorobkiem starożytnej chińskiej kultury.
Jest założycielem Feng Shui Research Center w
Kanadzie

–

szkoły,

która

ma

obecnie

wielu

absolwentów na całym świecie.
Niniejsze opracowanie zawiera tłumaczenia wpisów
z bloga Mistrza, znajdującego się pod adresem:
http://fsrcenter.blogspot.com/
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Gdy analfabeta mówi że ty nie
umiesz pisać
Oznacza to, że jesteś dobrym pisarzem.
Przegrani pozostaną na zawsze przegranymi, jeśli będą
twierdzić, że zwycięzcy nie zasługują na zwycięstwo.
Za każdym sukcesem kryje się przyczyna ale przegrani
mówią, że to tylko łut szczęścia.

Reklama przyciągnie kupujących ale oni nie kupią
ponownie.
Nie zazdrość potęgi znanej marce. To gwarancja jakości
i satysfakcji.
Gdy ludzie zazdroszczą ci twojego sukcesu, odnoś
jeszcze więcej sukcesów i niech zazdrośnicy dorobią się
wrzodów żołądka z tej zazdrości.
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Badając starożytne groby
Qing Nang Xu

青囊序 głosi:

請驗一家*舊日墳十墳埋下九墳貧
惟有一墳能發福去水來山盡合情**

Zbadaj proszę starożytne grobowce zaprojektowane
przez jedną szkołę Feng Shui. Na dziesięć grobowców,
dziewięć przynosi biedę.
Tylko jeden grobowiec generuje pomyślność.
Przychodząca góra i odchodząca woda są właściwe.
*

一家

może oznaczać „jedną rodzinę” lub „jedną

szkołę (myśli)”
**

合情

może oznaczać „prawidłowy w danej sytuacji”.

Gdy ten zwrot użyty jest w Feng Shui, oznacza że yin i

yang,

góra

ulokowane.

i

woda,

są

prawidłowo

(z

miłością)

Autorem Qing Nang Xu jest Ceng Wen Chan
najważniejszy uczeń Yang Yun Song’a

曾文辿

楊筠松.

,

W tych

wersetach zawarty jest jeden sekret, który większość
mistrzów Feng Shui przeoczyła i nadal nie zauważa.
„Jedna szkoła” nie precyzuje która to szkoła. W
rzeczywistości odnosi się to do wszystkich szkół. Gdy
badasz

starożytne

grobowce

projektowane

przez

dowolną szkołę Feng Shui, odkryjesz, że dziewięć na
dziesięć z nich generuje kiepskich spadkobierców,
ponieważ góra i woda nie są prawidłowo ulokowane.
Tylko

jeden

grobowiec

generuje

szczęśliwych

spadkobierców, ponieważ woda i góra świetnie do
siebie pasują. Dlaczego?
Nie

możemy

pominąć

słowa

„starożytny”

w

tym

kontekście. Nie możemy zapominać, że ziemskie pole
magnetyczne ulega zmianom. Nawet jeśli starożytny
grobowiec był prawidłowo zaprojektowany, z dobrze
ulokowaną górą i wodą w czasie pochówku, to po stu
latach zmiana magnetyzmu spowoduje, że kierunki
wody i góry są już

nieprawidłowe. Weryfikowanie

formuły Feng Shui za pomocą starożytnych grobów jest
więc daremnym trudem.

Ponadto, yin zhai 陰宅 feng shui jest tylko małym
aspektem życia. To może stanowić zasadę (體), ale
zastosowaniem (用) jest yang zhai 陽宅 feng shui.
Używanie starożytnych grobowców lub starożytnych
budynków

do

weryfikowania

poprawności

lub

niepoprawności formuły Feng Shui jest po prostu
błędnym

podejściem.

W

rzeczywistości

prowadzić do odwrotnych wyników.

może

to
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Zasadność Yin Zhai Feng Shui
Danny van den Berghe skomentował mój poprzedni

post dotyczący zasadności Yin Zhai Feng Shui. Jego
argumenty są całkiem sensowne.
Ja stwierdziłem tam, że Yin Zhai Feng Shui jest tylko
małą częścią całości aspektów wpływających na ludzkie
życie. Wpływ grobowców był przesadnie podkreślany

przez mistrzów Feng Shui w przeszłości. Do tego
stopnia,

że

żaden

mistrz

Feng

Shui

nie

śmie

powiedzieć, że Yin Zhai Feng Shui jest nonsensem. Jeśli
by tak powiedział, zostałby zaatakowany ze wszystkich
stron.

Jako

mistrz

Feng

Shui,

byłby

skończony.

Wyrzucono by go ze świata Feng Shui.
Ja nie twierdzę, że Yin Zhai Feng Shui jest nonsensem.
Nie dlatego że nie śmiem ale dlatego że po prostu nie
jest. Jednak jest daleko mniej potężne niż się uważa.
Jest

zbyt

wiele

ważniejszych

wpływać na życie osoby.

aspektów

mogących

Możemy założyć, że władcy w przeszłości korzystali z
usług najlepszych mistrzów Feng Shui (kto miałby
korzystać jeśli nie władca?).
Wszystkie chińskie dynastie upadały po zaledwie kilku
pierwszych władcach. To jest wystarczający dowód, że
Feng Shui grobowców jest daleko mniej skuteczne niż
się twierdzi.

Mistrz Jiang Da Hong podkreślał znaczenie Yang Zhai:
Dom to miejsce gdzie my jemy i śpimy – jego wpływ
jest natychmiastowy i zauważalny.
Mistrz nie zamierzał obalić Yin Zhai ale nie rzucał
wielkich stwierdzeń jak inni.
Interesujące jest, że większość mistrzów Feng Shui
wierzy w moc Yin Zhai Feng Shui nawet bez cienia
wątpliwości w kwestii tego czego ich uczono. Jednak
teoria i rezultaty są tu niepewne i niemiarodajne.
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Historia o dywinacji
Podczas panowania Tang Tai Zong’a

唐太宗

znanych dywinerów – Yuan Tian Gang
Feng

李淳風.

żyło dwóch

袁天罡 i Li Chun

Pewnego dnia władca przechadzał się

wzdłuż rzeki razem z oboma towarzyszącymi mu
dywinerami. Zobaczyli oni jednego czarnego konia i
jednego rudego; konie powoli podchodziły do brzegu
rzeki.
Władca spytał: „Który koń waszym zdaniem pierwszy
wejdzie do wody?”

Yuan

odpowiedział:

„Otrzymałem

heksagram

Li.

Ponieważ Li to ogień, rudy koń wejdzie do wody
pierwszy.”
Li odpowiedział: „Biorąc twój heksagram Li, ja myślę że
czarny koń wejdzie pierwszy do wody.”
Władca nie zrozumiał i spytał go dlaczego.

„Cóż,” uśmiechnął się Li, „Zanim zobaczymy ogień,
widzimy dym. Dym jest czarny. Dlatego to właśnie
czarny koń pierwszy wejdzie do rzeki.”
Li miał rację. Czarny koń pierwszy wszedł do rzeki.
Yuan z podziwem rzekł do Li: „Podziwiam twoje
zdolności dywinacyjne. Są rzeczywiście wybitne.”
Li

odpowiedział:

„Bez

heksagramu

Li,

który

ty

prawidłowo otrzymałeś, nie uzyskałbym prawidłowej
przepowiedni.

Dlatego

to

twoje

umiejętności

są

wybitne.”
Na co władca odpowiedział: „Obaj jesteście wspaniali”.
A co Ty myślisz?
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Historia o dywinacji – część II
Przeczytałem tę historię 40 lat temu. Wtedy myślałem
o tym tak: „Nauczę się jak przeprowadzać dywinację.
To jest fascynujące. Nauczę się też jak być skromnym,
szczególnie jeśli ludzie będą chwalić moje osiągnięcia.”
10 lat później przeczytałem tę historię ponownie i
pomyślałem sobie: „Słynni dywinerzy są tylko ludźmi.
Oni nie muszą mieć zawsze racji.”
Po następnych 10-ciu latach, myślałem: „Li Chun Feng
był naprawdę inteligentny (sprytny). Starał się aby
jeden z nich miał rację i aby władca był zadowolony.

Chciał uczynić z tego sytuację „win-win” [nie ma
przegranych – przyp. tłum.].”
Dzisiaj mam wątpliwości co do tej historii. Ona mogła
być całkowicie zmyślona. Ta historia może być użyta w
różny sposób zależnie od sytuacji. Jeśli intencje są
dobre, dlaczego się tym przejmować?
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Inna historia o dywinacji
Gdy Państwo Lu
Zi Gong

子貢,

魯國

miało napaść na Państwo Yue

越國,

uczeń Konfucjusza który był dobry w

dywinacji, przeprowadził dywinację I Ching. Otrzymał
heksagram Ding
Gu

鼎

z ruchomą 4 linią tworzącą heksagram

蠱.

Dziewięć na 4 linii: noga kociołka jest złamana. Pokarm
przygotowany

dla

księcia

wylewa

się.

Złowieszcza

atmosfera. Zło.

九四 鼎折足 覆公餗 其形渥 凶
Zi Gong powiedział: „Nasza armia maszeruje do Państwa

Yue. Ponieważ stopy są złamane, obraz jest niepomyślny.”
Konfucjusz odpowiedział: „Lud Yue mieszka przy wodzie.
Oni

podróżują

łodziami,

nie

pieszo.

pomyślne.”
Lu zwyciężyli Yue. Konfucjusz miał rację.
A co Ty myślisz?

Dlatego

to

jest
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Inna historia o dywinacji – część II
Konfucjusz miał rację – Lu podbili Yue bez specjalnego

oporu.
W jednej z książek które przeczytałem, autor napisał:
„Konfucjusz bazował na tym, że Lu podbili Yue za pomocą
łodzi a nie na lądzie. Jego interpretacja jest genialna”.
W innej książce autor napisał: „To ludzie Yue mieszkali nad

wodą. Lud Lu nie był mocny w walce na wodzie. Armia
wciąż musiała przyjść lądem. Prawdopodobnie Konfucjusz
chciał po prostu uspokoić swoich ludzi że zwyciężą w bitwie
mimo niekorzystnego heksagramu. To właśnie pozytywne
nastawienie pomogło ludowi Lu wygrać wojnę.”
Nie ma dowodów że Konfucjusz używał czegoś co znamy
jako Wen Wang Gua. Ta metoda dywinacji przy użyciu
heksagramów bez konsultowania się z tekstem księgi I
Ching, była prawdopodobnie wynalazkiem Jing Fang za
czasów

Dynastii

Han,

wiele

setek

lat

po

czasach

Konfucjusza. Nie ma możliwości aby Konfucjusz znał już

wtedy tę bardziej matematyczną metodę dywinacji. W
następnym wpisie opowiem o tej metodzie.

Inna historia o dywinacji – część
III
Niektórzy ludzie upierają się, że w dywinacji musi być
zadane konkretne pytanie. Cóż, w rzeczywistości tylko
dywiner musi mieć jasność sytuacji. Nie ma potrzeby
zadawania konkretnego pytania.
Na

przykład

Lu

miał

zaatakować

Yue.

Będąc

obywatelem Lu, Zi Gong niepokoił się o wynik wojny i
chciał wiedzieć jak ta wojna wpłynie na jego kraj. Taka
była sytuacja. On nie musiał zadawać konkretnego
pytania „czy nasz kraj zwycięży w wojnie przeciwko
Yue”.

Niektórzy ludzie mówią nawet że to jest pytanie typu
„tak” lub „nie” i jako takie jest niedozwolone w
dywinacji I Ching. To również nie jest prawda. Jednak
dywinacja może nie dawać odpowiedzi „tak” lub „nie”.
Ona opowie ci całą historię.

Użyjmy teraz technikę Dywinacji Kwiatu Śliwy aby
zobaczyć jej piękno.
Heksagram był Ding z 4 linią zmieniającą go na Gu.

Pierwszym heksagramem jest Ding (Li ponad Xun),
reprezentujący obecną sytuację.
Drugim

heksagramem

jest

Heksagram

Pośredni

reprezentujący zdarzenia.

Trzecim

heksagramem

jest

Gu

(Gen

ponad

Xun)

reprezentujący wynik.
W pierwszym heksagramie, dolny trygram nie ma linii
zmiennych (ruchomych). Określamy go jako Trygram
Treści (Ti Gua

體卦). Reprezentuje on państwo Lu.

Górny trygram zawierający linię zmienną, określamy
jako

Trygram

Zastosowania

(Yong

Gua

用卦).

Reprezentuje on wojnę.
Zauważ, że nie używamy yong gua jako reprezentacji
wrogiego państwa Yue, jak większość ludzi by zrobiła.
Powodem jest to, że w umyśle Zi Gong’a było pytanie
jak wojna wpłynie na jego ojczyznę.
To nie był ktoś, kogo ciekawi kto wygra wojnę. W
dywinacji

my

chcemy

niepomyślność (Ji Xiong

poznać

pomyślność

lub

吉凶) sytuacji.

Drugi heksagram jest znany jako Heksagram Pośredni
(Hu

Gua

互卦).

To

jest

sedno

wydarzeń.

Ten

heksagram wpływa na obecną sytuację i prowadzi ją do

przyszłego wyniku. Każdy trygram Hu Gua traktujemy
jako Yong Gua. Badamy jego wpływ na Ti Gua.
W trzecim heksagramie Tu Gua pozostaje niezmieniony.
Yong Gua jest zmieniony. On nam powie jaki będzie
wynik wojny.

Wkrótce następny odcinek.
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Inna historia o dywinacji – część IV
Interpretacja heksagramu początkowego:
Ogień Li wyczerpuje Drzewo Xun. Wskazuje to, że
wojna wyczerpuje państwo Lu. Kraj musi wydawać
sporo pieniędzy na wojnę. Będzie też sporo ofiar.
Wojna ta rozgrywała się prawdopodobnie wiosną lub
wczesnym latem. Jesienią istnieje zagrożenie, że wojna
przeciągnie się na zimę, co utrudni atak. Wiosną
Drzewo jest silne i Ogień jest też w gotowości. Metal i
Ziemia są słabe.
Interpretacja heksagramu pośredniego:
W Hu Gua oba trygramy są Metalem. Metal ma konflikt
z Drzewem. Wskazuje to, że był opór ze strony
państwa Yue. Jednak ponieważ Metal jest słaby a
Drzewo silne i Metal jest kontrolowany przez Ogień,
opór był bardzo słaby. Za słaby aby odeprzeć atak
armii państwa Lu.

Trygramy Dui i Qian reprezentują młodą kobietę i
starszego mężczyznę. To też oznacza, że jakość armii
Yue była kiepska.
Interpretacja heksagramu przyszłości:
W heksagramie przyszłości Gu, Yong Gua jest Gen
Ziemią. Ziemia jest kontrolowana przez silne Xun.
Wynikiem może być więc to, że armia Lu szybko wygra
wojnę. Ponieważ Drzewo Xun jest delikatne, nie było
poważnych szkód dla zwyciężonego państwa Yue.
Konfucjusz mógł rozwinąć dalej Xiang Shu Yi Xue, ale
nie zdradzał przedwcześnie swoich odkryć. Chociaż
mógł poznać wynik, wciąż próbował użyć tekstu księgi
aby

zinterpretować

wnioski.

Oczywiście

jego

specyficzna interpretacja nie jest przekonująca.

W

następnym

wpisie

użyję

zinterpretowania tej dywinacji.

Wen

Wang

Gua

do

2 grudnia 2007
Inna historia o dywinacji – część V
Podczas gdy Dywinacja Kwiatu Śliwy stosuje trygramy
składające się na heksagram, Wen Wang Gua bada 6
linii yao heksagramu. Każda linia ma przypisany Pień i
Konar. Jedne z linii jest Tematem a inna Orzeczeniem.
Każda linia związana jest z jakimś aspektem życia,
zgodnie z interakcjami pięciu żywiołów. Metoda jest
dość skomplikowana ale rezultaty są zadziwiająco
dokładne. Sprawdźmy jak można użyć tę metodę do
zanalizowania dywinacji Zi Gong’a.
Niestety nie znamy miesiąca i dnia, w których Zi Gong
przeprowadzał dywinację. Bez miesiąca i dnia tracimy
wiele szczegółów.
Temat Hai Woda reprezentuje Lu.
Orzeczenie Wei Ziemia reprezentuje Yue.

Linia Władza/Duch jest na linii Tematu. To nam mówi,
że państwo Lu zaczęło wojnę. Linia Dzieci jest na linii
Orzeczenia i wskazuje to, że państwo Yue się broniło.
Zazwyczaj aby stwierdzić kto wygra, porównujemy
która linia jest silniejsza, Temat czy Orzeczenie.

Linie znajdujące się pomiędzy tymi dwiema, odgrywają
w tym heksagramie dużą rolę. Linia zmienna You to
Żona/Bogactwo i przekazuje ona energię od Wei Ziemi
do Hai Wody. Można z tego wyciągnąć wniosek, że
wysiłek

Yue

był

próżny.

W

rzeczywistości

tylko

wzmacniał jeszcze ofensywę wojskową Lu. Jak to się
stało?
Prawdopodobnie
żywność

i

armia

broń

Lu

była

przeciwnika

nieefektywną obronę Yue.

w
ze

stanie

zdobyć

względu

na

W tym heksagramie brakuje linii Rodziców. To jest Mao
Drzewo ukryte pod pierwszą linią Chou Ziemi. Linia
Rodziców

reprezentuje

pakt

pokojowy.

Jest

tak

ponieważ Rodzice reprezentują dokument kontrolujący
Dzieci i Rodzice są wzmacniani linią Władza/Duch.
Zwycięzca wojny – Lu - zmusił Yue do zaakceptowania
warunków

zawarcia

pokoju.

Kiedy

to

nastąpiło?

Ponieważ ukryta linia kontroluje linię pod którą się
ukrywa, miało to nastąpić szybko. Prawdopodobnie gdy
linia kryjąca ukrytą linię napotkała konflikt, czyli w
miesiącu Wei - i wtedy wojna się zakończyła.
Jeśli dywinacja miałaby miejsce w miesiącu Mao, same
rozmowy pokojowe rozwiązałyby problem. Jest tak
ponieważ

Hai,

Mao

i

Wei

tworzą

układ

Drzewa

generujący pokój między Tematem a Orzeczeniem.

Użycie tekstu Zhou Yi do interpretacji heksagramu,
może dać różne rezultaty w zależności od intuicji i
wiedzy dywinera. Użycie Dywinacji Kwiatu Śliwy lub
Wen Wang Gua, daje znacznie wyraźniejszy obraz.

Nauczenie się tych metod wymaga jednak sporo czasu i
wysiłku. Niestety niektórzy ludzie po przeczytaniu kilku
książek, uznają że już są ekspertami.
Na zakończenie zacytuję Konfucjusza:

Uczenie się bez myślenia prowadzi do konfuzji.
Myślenie bez uczenia się jest niebezpieczne.
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Pytania w dywinacji
Prawie we wszystkich książkach o dywinacji, opublikowanych
na Zachodzie, kładzie się nacisk na sposób zadawania pytań.

Pytanie musi być jasne i musi być określony zakres czasowy.
Cóż, w tradycyjnej praktyce wcale tak nie jest.
Dywinacja nie służy do odpowiadania na twoje pytania.
Dywinacja ma pokazać ci obraz dotyczący tego co cię niepokoi.
Dlatego ty nawet nie potrzebujesz zadawać pytań.

Gdy idziesz do tradycyjnego dywinera, on cię zapyta: „Co
chcesz wiedzieć?” Ty musisz jedynie powiedzieć coś takiego:
Moje bogactwo

求財

Moje małżeństwo
Moje zdrowie

姻緣

健康

Choroba mojego ojca

問父疾

Pomyślność mojej rodziny

家宅

Moja generalna pomyślność
Dywinacja

pokaże

ci

przyszłymi

wydarzeniami.

自身

kompletny

Nic

obraz

dziwnego

sytuacji

że

wraz

kiedyś

z

padło

stwierdzenie: „Napisanie książki to powielenie błędów z innej
książki i zaprezentowanie ich w nowy sposób.”
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Sposób użycia dywinacji
Dywinacja jest formą komunikacji. To jest komunikacja
pomiędzy Człowiekiem i Niebem. Poprzez komunikację,
ludzie otrzymują wskazówki z góry. Dlatego w dawnych
czasach

dywinacja

oznaczała

porady

związane

z

pomyślnością, nieszczęściami, sukcesem i kłopotami
wynikającymi z działań ludzi. W Chinach określa się to

吉凶成敗.

jako Ji, Xiong, Cheng, Bai
Dywinacja

nie

powinna

być

używana

sprawach.

Na

przykład

gdy

władca

w

pytał

błahych
swoich

nadwornych dywinerów który koń wejdzie pierwszy do

wody

–

to

było

już

trochę

nadużycie

dywinacji.

Dywinerzy nie mogli jednak odmówić władcy. Oni
musieli dać mu odpowiedź ale wiedzieli również, że
mają tylko 50% szansy na trafną odpowiedź, ponieważ
Niebo mogło nie chcieć dać im wskazówek w tak błahej

sprawie.

Gdy państwo Lu miało zaatakować państwo Yue, w grę
wchodziło wiele ludzkich żyć i sława lub poniżenie
któregoś

państwa.

To

było

coś,

co

wymagało

wskazówek. Dywiner Zi Gong chciał poznać Ji/Xiong i
Cheng/Bai akcji wojskowej. On nie musiał pytać czy Lu
wygra wojnę i w ciągu ilu miesięcy. On nawet nie
musiał zadawać takich pytań. Wszystko co musiał
zrobić to przekazać Niebu wiadomość, że niepokoi się o
Ji/Xiong i Cheng/Bai tej wojny.
W

dawnych

czasach

zgadywanie, zwana

istniała

She Fu

popularna

射覆;

gra

w

również i ona

powinna być uznana za nadużycie dywinacji. Jej celem
było jedynie zaspokojenie ludzkiej ciekawości. Jeśli
używa się jej do ćwiczenia umiejętności dywinacji – to
jest w porządku, ale dokładność może być wątpliwa.
Współcześnie nie jest niczym niezwykłym używanie
dywinacji do badania rynków inwestycyjnych i giełdy.
Powiedzmy, że zbadaliśmy rynek i zdecydowaliśmy się
zainwestować
otrzymać

w

jakieś

podpowiedź

z

akcje.

Cóż,

Nieba

czy

chcielibyśmy
ta

inwestycja

przyniesie profit. Wtedy dywinacja jest po prostu
Ji/Xiong i Cheng/Bai inwestycji w określone akcje.

Użyjesz swój umysł do wysłania informacji do Nieba
aby uzyskać odpowiedź. Nie ma potrzeby zadawania
pytania w jakiś szczególny sposób czy określania ram

czasowych. Dywinacja powinna ukazać obraz który
pomoże ci zadecydować czy wchodzisz w tę inwestycję
czy nie. Dywinacja może ci też pokazać czy będzie
szybki wzrost czy nie oraz czego oczekiwać. Zakres
czasowy brany jest pod uwagę automatycznie.
Oczywiście jeśli nie masz zamiaru inwestować w akcje,
ale chcesz wiedzieć jak będzie się zachowywać giełda w
ciągu najbliższego roku, wciąż możesz użyć dywinację.
Dopóki przekazujesz zapytanie we właściwy sposób
poprzez swój umysł bezpośrednio do Nieba, uzyskasz
odpowiedź. Dywinacja powie ci o Ji/Xiong i Cheng/Bai
ewentualnej inwestycji.
Co z grami takimi jak wyścigi konne czy inne sporty?
Opowiem o tym później.

27 grudnia 2007
Dywinacja to nie przepowiadanie
przyszłości
Przewidywanie

przyszłości

ma

nam

powiedzieć

co

dokładnie się wydarzy w jakimś konkretnym miejscu w
określonym momencie czasowym. Dywinacja służy do
komunikacji
częścią.

z

Jako

Wszechświatem,
część

możemy

którego

jesteśmy

komunikować

się

z

całością. Nasz palec jest częścią naszego ciała. Gdy
palec

dotknie

czegoś

gorącego,

wysyłana

jest

informacja do mózgu i potem z mózgu wysyłana jest
informacja zwrotna, mówiąca które mięśnie mają się
skurczyć aby oddalić palec od niebezpiecznego miejsca.
Oczywiście wszystko przebiega na zasadzie refleksu i
nie musimy tu podejmować świadomego działania. To
jest przykład komunikacji części z całością.
Osoba przepowiadająca przyszłość może ci powiedzieć,
że czeka cię niewłaściwy związek z kimś i będzie cię to
bardzo drogo kosztować. Dywiner może ci powiedzieć,
że czeka cię fatalne zauroczenie i jeśli nie oprzesz się
pokusie, prawdopodobnie będziesz bardzo cierpieć.

Przepowiadanie przyszłości jest parte na zasadzie że
„wszystko jest wyryte w kamieniu i nie może być
zmienione”.

Dywinacja

polega

na

odczytaniu

informacji

z

Wszechświata, wyjaśniającej nam przyczynę i skutek,
prawdopodobieństwo
teraźniejszości

lub

wystąpienia
najbliższej

czegoś

przyszłości.

w

Możemy

zmienić wynik poprzez odpowiednie działania chociaż
możemy nie być w stanie odwrócić całej sytuacji.
Trzydzieści pięć lat temu przeprowadziłem dywinację i
Yijing poradził mi skonsultowanie się z lekarzem w
kierunku SW. Tak się składało, że mój szkolny kolega
miał swoją klinikę w tym kierunku patrząc od mojego
domu. On doradził mi rzucenie palenia natychmiast
albo za pięć lat będę sparaliżowany.
Cóż, to było jak dwie dywinacje jedna za drugą.
Pierwsza z nich dała mi kierunek szukania lekarza.
Drugim dywinerem był w rzeczywistości ten lekarz.
Wyjaśnił mi mój problem i prawdopodobny wynik.
Przyjąłem radę i po 15 lat niepalenia problem zniknął.
Dziś po 35 latach mam wspaniałe zdrowie.

