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1.Informacje o wydarzeniu

Celebrację rozpoczynamy w sobotę, 13-tego lutego o godzinie 17:30

Dostęp do celebracji on-line będzie możliwy na platformie
ClickMeeting - kliknij

15 minut przed wydarzeniem uruchomimy stronę podglądową
Celebracji z planem spotkania

Na podany adres mailowy został wysłany automatycznie link z
indywidualnym kodem i  do wydarzenia

Jeżeli nie widzisz go, sprawdź folder spam, lub wyszukaj frazę       
 " Senska" na poczcie lub kliknij tutaj

https://remiguszsenskafengshui.clickmeeting.com/celebracja-rozpoczecia-lunarnego-roku-metalowego-bawola?_ga=2.36755232.1875270040.1608214829-1044722787.1603806374
https://remiguszsenskafengshui.clickmeeting.com/celebracja-rozpoczecia-lunarnego-roku-metalowego-bawola?_ga=2.36755232.1875270040.1608214829-1044722787.1603806374


2.Program celebracji

1. Radosne powitania nowego roku księżycowego w Azji.
2. Cykle czasu w naturze i w Feng Shui.
3. 12 letni cykl Jowisza a znaki zodiaku chińskiego.
4. Retrospekcja prognostyczna roku metalowego Szczura.
5. Przygotowania do celebracji święta nowego roku lunarnego.
6. Charakterystyka ogólna roku metalowego Bawołu.
7. Rozkład Wędrujących Gwiazd.
8. Rozkład zagrożeń przestrzennych w roku Bawoła a metody ochrony przed nimi.
9. Korzystne i niekorzystne kierunki przeprowadzki.
10.Wpływ tendencji księżycowych na poszczególnych członków rodziny.
11. Prognoza roczna dla poszczególnych znaków zodiaku chińskiego- zalecenia ochronne i
progresywne.
12. Roczna prognostyka wg cyfr Kua-synergia tendencji.
13. Prognostyka miesięczna, dzienna, wydajne narzędziaksiężycowe- lunariusze.
14. Celebracje dalekowschodnie-zwyczaje.
15. Palenie życzeniowych kartek ofiarnych.
16. Konsultacje i webinary Feng Shui w nowym roku.
17. Zdrowie, miłość i dostatek w roku Bawoła-wszystkiego najlepszego!



3. Rozkład Wędrujących Gwiazd w roku Bawoła-zalecenia
ogólne i zagrożenia.

Koniecznie pobierz 
dokument

Wędrujące Gwiazdy, rozkład energetyk
zodiakalnych, stref korzystnych (z gwiazdami 1,
6, 8 , 4 i 9) i zagrożeń w roku metalowego
Bawoła oraz zalecenia ogólne:

-unikać remontów w kierunkach i strefach Tai Sui (NE) i
Sarm Sat (E) oraz strefie SE i NW i Sui Po SW oraz N
-siedzieć i spać tak, by nie mieć przed sobą Tai Sui lub
za sobą Sarm Saat,
-zabezpieczyć remedialnie strefy: NE, E, SW, SE i N
oraz NW; chronić najstarszą
córkę i średniego syna,
-na północy (N), południowym wschodzie (SE) nie
wolno nadużywać ognia (kominek, świece), światła,
koloru czerwonego i purpurowego.

https://fengshui99.pl/wp-content/uploads/2020/12/Rozk%C5%82ad-We%CC%A8druja%CC%A8cych-Gwiazd-w-roku-metalowego-Bawo%C5%82u-zalecenia-ogo%CC%81lne-i-zagroz%CC%87enia.pdf
https://fengshui99.pl/wp-content/uploads/2020/12/Rozk%C5%82ad-We%CC%A8druja%CC%A8cych-Gwiazd-w-roku-metalowego-Bawo%C5%82u-zalecenia-ogo%CC%81lne-i-zagroz%CC%87enia.pdf
https://fengshui99.pl/wp-content/uploads/2020/12/Rozk%C5%82ad-We%CC%A8druja%CC%A8cych-Gwiazd-w-roku-metalowego-Bawo%C5%82u-zalecenia-ogo%CC%81lne-i-zagroz%CC%87enia.pdf


Koniecznie pobierz 
dokument

4. Rok metalowego Bawoła-zagrożenia i zalecenia remedialne.

Wędrujące Gwiazdy, rozkład energetyk
zodiakalnych,  stref korzystnych (z
gwiazdami 1, 6, 8 oraz 4 i 9)   i zagrożeń w
roku metalowego Bawoła  oraz zalecenia
remedialne:

https://fengshui99.pl/wp-content/uploads/2020/12/Rok-metalowego-Bawo%C5%82u-zagroz%CC%87enia-i-zalecenia-remedialne.pdf
https://fengshui99.pl/wp-content/uploads/2020/12/Rok-metalowego-Bawo%C5%82u-zagroz%CC%87enia-i-zalecenia-remedialne.pdf
https://fengshui99.pl/wp-content/uploads/2020/12/Rok-metalowego-Bawo%C5%82u-zagroz%CC%87enia-i-zalecenia-remedialne.pdf


Koniecznie pobierz 
dokument

5. Banknoty ofiarne i kartki do spalenia.

https://fengshui99.pl/wp-content/uploads/2020/12/Kartki-do-palenia.pdf
https://fengshui99.pl/wp-content/uploads/2020/12/Kartki-do-palenia.pdf
https://fengshui99.pl/wp-content/uploads/2020/12/Kartki-do-palenia.pdf



