System astrologiczno-dywinacyjny Na Yin

Książka jest przetłumaczona z angielskiego oryginału, napisanego przez Mistrza
Josepha Yu.

Na Yin polega na przypisaniu dźwięków i żywiołów poszczególnym heksagramom,
dzięki czemu można wiele powiedzieć o dacie urodzenia człowieka i o jego życiu.
Metoda ta służy również do wyznaczania pomyślnych dat dla ważnych wydarzeń.
Na Yin stosowane jest jako uzupełnienie Czterech Filarów Przeznaczenia (Ba Zi),
Feng Shui, Zi Wei Dou Shu oraz I Ching.
W książce szeroko omówione jest również wykorzystanie pierścienia Na Yin na
chińskim kompasie (pierwsze takie opracowanie w Polsce!!!)
Jeśli nie możesz pozwolić sobie na drogie kursy wyznaczania dat i
pomyślnych kierunków czy też astrologii, ta książeczka jest dla Ciebie.
Aby dowiedzieć się o sobie nowych rzeczy i stworzyć dla siebie osobisty kalendarz
szczęśliwych i pechowych dni - wszystko co musisz zrobić to "przetłumaczyć" swoją
zachodnią datę urodzenia na chińskie znaki. Na mojej stronie jest kalkulator, w
którym możesz to obliczyć.
Następnie sięgasz po książeczkę Na Yin i bierzesz los w swoje ręce.

Książka ta liczy 155 stron, jest wydana w postaci elektronicznej (zahasłowany plik
PDF) i zawiera również przepiękne wizualizacje heksagramów, które można
użyć jako remedia lub podczas medytacji.

Po wysłaniu formularza (przycisk "Kupuję") oczekuj na moją odpowiedź; podam
link do pobrania ebooka oraz dane do wpłaty. Po zaksięgowaniu wpłaty,
otrzymasz hasło otwierające ebooka.
Jeśli

odpowiedź

nie

dotrze

w

Poniżej znajdziesz fragment książki.

ciągu

24

godzin,

sprawdź

folder

spam!
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Wiemy, Ŝe Ziemia generuje Metal, ale muszą być spełnione pewne warunki. Sucha
Ziemia nie moŜe generować Metalu. JeŜeli taka Ziemia jak Ziemia na Domu nie
moŜe wytwarzać Metalu, ona moŜe za to ochraniać Metal. Szkatuły na klejnoty są
zwykle kształtu sześciennego i jest to kształt przypisany Ziemi.
Drzewo i Metal mogą się łączyć i tworzyć uŜyteczne rzeczy. Metal moŜe równieŜ
czynić Drzewo piękniejszym. Drzewo jest najlepszym surowcem do tworzenia
bogactwa, gdy Filarem Roku jest Metal. Gdy z surowego Metalu wykonuje się
metalowe narzędzia, one mogą przekształcić Drzewo w materiały do budowy domów
czy mebli.
Zbadajmy układ Czterech Filarów męŜczyzny urodzonego 28 października 1955:
Godzina
Xin Hai

Dzień
Ren Xu

Miesiąc
Bing Xu

Złoto
BiŜuterii

Woda
Oceanu

Ziemia
na Domu

Rok
Yi Wei
Metal
w Piasku

Wykres skupia się na Metalu. Qi płynie od Ziemi do Metalu i potem do Wody.
Obrazem jest surowa ruda metalu, przekształcana w złoto i biŜuterię. Cenności są
dobrze chronione w domu zbudowanym blisko morza. Oczywiście, gdyby w pobliŜu
były drzewa, obraz byłby piękniejszy. RóŜne formy ognia równieŜ dodadzą
wspaniałości.

ŚcieŜka śycia
Zapiszemy filary szczęścia i elementy melodyczne pierwszego cyklu 60 lat Ŝycia tej
osoby.
…………………….
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Z tabeli Filarów Szczęścia moŜemy zobaczyć, Ŝe osoba ta w młodości wykazywała
wielki talent. Od 26 do 46 lat będzie w stanie stworzyć imperium biznesowe i
ukształtować je w dowolny sposób. Drzewo jest czymś, czego brak w wykresie
urodzeniowym. To czyni wykres bardziej zrównowaŜonym, a Drzewo reprezentuje
bogactwo, poniewaŜ jest kontrolowane przez Metal. Fakt, Ŝe Metal w wykresie jest
obfity i cenny, wskazuje Ŝe osoba ta stworzy imperium. 46 do 66 jest okresem, kiedy
to imperium nabierze kształtu. On będzie bardzo bogatym człowiekiem.

Prawdopodobnie on zbuduje dom na zalesionej działce blisko wody, poniewaŜ
widzimy Drzewo Wierzby w 2002 i 2003.

ChociaŜ nie moŜemy opowiedzieć Ŝycia osoby w
dokładnych szczegółach, obraz jest wyraźny.
Omawiany wykres naleŜy do najbogatszego
człowieka świata, Billa Gates’a.
Ojciec Billa, William H. Gates II, jest adwokatem w
Seattle. Jego matka, Mary Gates była nauczycielką
w szkole, regentką Uniwersytetu w Waszyngtonie i
prezesem United Way International. Bill Gates
odkrył swoje zainteresowanie programowaniem juŜ
w wieku 13 lat.

W 1973 Bill Gates rozpoczął studia na Uniwersytecie Harvard. Wkrótce porzucił
Harvard aby poświęcić swoją energię na Microsoft, załoŜony w 1975 roku, wraz ze
swoim przyjacielem z dzieciństwa Paulem Allen’em. Jego przekonanie, Ŝe osobisty
komputer moŜe być na kaŜdym biurku, zaprowadziło go do opracowania programu,
który był duszą komputera. Jego imperium Microsoft uczyniło go najbogatszym
człowiekiem świata.

………………………..
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[1] Jia Zi Yi Chou Metal w Morzu

甲子乙丑海中金
Zi i Chou reprezentowane są przez heksagramy Fu 復 i Lin 臨.

1 linia yang

2 linie yang
Fu 復

Lin 臨

Yang zaczyna wzrastać w Zi i Chou.

Qi Yang wzrasta podobnie jak ukryte złoto i perła na dnie morza. Ono potrzebuje
Ognia słońca, aby nabrać blasku. Gui Gu Zi opisuje to jako „Perła Ukryta Pod Wodą
w Morzu 珠藏淵海”. Siła Ŝycia jest gotowa do działania. Ona tylko czeka na właściwy
moment.
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Jia Zi Yi Chou – Metal w Morzu
Jia Zi jest cennym skarbem.
Yi Chou jest cennym minerałem.
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