NAPOVED

ZA LETO 2021
LETO KOVINSKEGA BIVOLA

XIN CHOU

Dušan Donko TaoSvet
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Xin - Yin kovina
je podoba nakita, krone …, a tudi noža.
Ko je potrebno zna natančno urezati, potem se izkaže
Xin - Yin kovina.
Chou/bivol
je podoba umirjenosti in odločnosti, a tudi
nepopustljivosti.

Skupaj ponujata podobo prefinjene moči.
V primeru neposlušnosti ali nesprejemljivosti do vzpostavljenega sistema,
pa se lahko obrne na odločno posredovanje, da odstrani moteče dejavnike.
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… odškrnimo še vrata zgodovine

∗

za 60 let

Leta 1961 v Berlinu postavijo zid, ki razdeli ljudi.

To je znak odločnosti in nepopustljivosti bivola, medtem ko Xin Yin kovina predstavlja mejo ali
razmejitev. Tudi Chou/bivol je meja med starim in novim sončevim letom, saj je 12 -ti mesec leta.

∗

Ameriški kubanski izgnanci in CIA sprožijo neuspešen poskus strmoglavljenja Castra, znanega
kot invazija v Prašičjem zalivu.

Xin Yin kovina zna manipulirati, ko je potrebno. Chou/bivol je tudi trmast vodja, ki ne prenese poraza.
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Prvo neposredno sodelovanje ZDA v vojni v Vietnamu.

Leta 1961 se je novi ameriški predsednik John F. Kennedy
poskušal spoprijeti s poslabšanjem vojaških in političnih razmer
v Južnem Vietnamu.
Viet Cong je s pomočjo Severnega Vietnama znatno pridobil pri
nadzoru večjega dela podeželskega prebivalstva južnega
Vietnama.
Xin Yin kovina je lahko tudi simbol pohlepa tako, da se ljudje odločijo za posredovanje. Chou/bivol
je trmast in dogmatičen, tako da lahko vztraja v boju.
∗

Carska bomba je ime največjega in najmočnejšega jedrskega
orožja, ki je bilo do zdaj detonirano.

Približno 58-megatonsko bombo, ki so jo izdelovalci šifrirano
imenovali Ivan, so izdelali v Sovjetski zvezi.
Xin Yin kovina predstavlja kralja ali carja. Chou/bivol je vodja, ki
želi na vrh, ne glede na ceno.

Xin Yin kovina dobi podporo s strani Chou/bivola/Yin zemlja,
tako da se lahko pričakuje manj borbeno leto.
A žal se ne smemo preveč veseliti umirjanja zadev.

Xin Yin kovina je podoba nakita, lepote in prefinjenosti.
Toda ob določenimi pogojih Xin Yin kovina predstavlja bodalo, nož, skalpel…,
torej ima tudi bolj neusmiljeno podobo.
Chou/bivol je zimska zemlja, torej mrzla in preračunljiva tako,
da Xin Yin kovina postane inštrument, ki lahko poškoduje in uničuje.
To nam sporoča, da se za doseganjem ciljev v 2021
uporabijo hladnokrvnost in neobčutljivost do drugih.
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11. marca 2011 je severno Japonsko prizadel potres in cunami na
Chou/bivol dan.
Tudi druge težave povezane z močno vodo (poplave, močni nalivi.. )
niso daleč.

∗
∗

∗

Jurij Aleksejevič Gagarin je leta 1961 kot prvi človek
potoval v vesolju
in Alan Shepard opravi prvi ameriški vesoljski polet
približno mesec dni pozneje.

•
•
Leta 1961 Allan Sandage na gori Palomar v Kaliforniji skozi teleskop odkrije prvi kvazar.

Xin Yin kovina predstavlja tudi napredno tehnologijo in atmosfero. Chou/bivol so lahko talenti in
sposobnosti, še posebej, da se gre navzgor.

∗ Leta 1961 je prikazan prvi film na letalu TWA,
∗ IBM predstavil pisalni stroj Golf Ball,
∗ izdelana je prva (nastavljiva) električna zobna ščetka od GE,
∗ Pampers prične prodajo plenic za enkratno uporabo.

Xin Yin kovina je status ali udobje … je nekaj lepo izdelanega … je nekaj naprednega, kar olajša delo
… je nekaj, kar predstavlja čistočo … usta, zobje … Xin Yin kovina se poveže z Bing Yang ognjem
(letalo, film).
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Leta 1961 prične delovati hidroelektrarna Robert Mosses Niagara.

Xin Yin kovina je meja, Chou/bivol zemlja, ki vsebuje vodo.

∗

Aktivisti za človekove pravice »Freedom Raiders« preizkušajo odločitev vrhovnega sodišča
Združenih držav iz 1946 in 1960, ki pravi da je segregacija na avtobusnih prevozih neustavna,
vendar jih v južnih državah ne upoštevajo, medtem ko zvezdna vlada nič ne naredi, da bi se
odločitev sodišča izvajala. Pa gredo aktivisti na izlet!

Xin Chou je čas, ko se dogaja izražanje (Xin Yin kovina so usta, govor, lahko tudi ostre besede), medtem
ko Chou/bivol vztraja pri svojem.
∗

Leta 1961 se konča segregacija na ameriških železnicah v južnih
državah.

Xin Yin kovina tudi pomeni pravičnost in pomoč drugim, ki so v
težavah. Xin kovina so železniški tiri (vlak), ki potekajo po zemlji
(Chou/bivol).
∗

Leta 1961 Generalna skupščina OZN obsodi apartheid … še posebej zaradi pritiskov članic iz
Afrike in Azije.

Xin Yin kovina boj za pravičnejši svet. Chou/bivol skrben in prijazen do družine; vztraja ko je treba.
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Amnesty International se je začela v Združenem kraljestvu. Začel se je Svetovni sklad za naravo
(WWF).

Xin Chou je tudi znak čiščenja ozračja in varovanje narave na sploh. Xin Yin kovina so lahko filtri
ali nekakšni postopki čiščenja. Chou/bivol uživa v naravi, tako da je pripravljen jo očuvati. Chou/bivol
je znak varuha ali čuvarja.

… odškrnimo še vrata zgodovine

za 120 let

Xin Yin kovina predstavlja ljudi, ki so zelo prefinjeni in imajo edinstveno mnenje. Znajo razporediti
delo in oceniti sposobnosti drugih. Krasijo jih voditeljske sposobnosti.
Chou/bivol je potrpežljiv, trajen in podporen, tako da lahko zagotavlja rezultat.
∗

Marconi pošlje prvi
brezžični prenos na več kot 2000
milj čez Atlantski ocean od
Poldhu-ja Cornwall v Angliji do
Newfoundlandije v Kanadi.

Prenos je sestavljal signal
Morsejeve kode za črko "s", ki je
sestavljen iz treh pik (...).
Xin Yin kovina predstavlja komunikacijo in kovinski stolp, anteno. Chou/bivol poveže prejšnje in
prihodnje.

TaoSvet

6

XIN

CHOU
∗
Prve omejitve hitrosti vožnje v ZDA, Connecticut
sprejema nove zakone, ki omejujejo hitrost avtomobilov na 12
MPH v mestih, 15 MPH v vaseh in 20 MPH na podeželju.
Omejitev in pravila so Xin Yin kovina. Chou/bivol ima dovolj
strogosti in želje po nadzoru.

∗ Williama McKinley, 25. predsednik ZDA, je Leon Czolgosz
umoril, ustreljen je bil iz neposredne bližine. Umrl je 14.
septembra 1901, osem dni po strelu, zaradi gangrene, ki je
obkrožila njegove rane. Podpredsednik Theodore Roosevelt 14.
septembra 1901 postane 26. predsednik ZDA.
Xin Yin kovina lahko predstavlja tudi prikrito orožje (majhno,
običajno nož), vendar ker se lahko kombinira s Bing Yang
ognjem, tudi pištolo (kovina, ki bruha ogenj). Chou/bivol je lahko
hladnokrvnost in krutost.
∗ Prve Nobelove nagrade podeljujejo v
Stockholmu na Švedskem za področje fizike, kemije,
medicine, literature in miru.
Nobelove nagrade financira sklad, ustanovljen po
smrti Alfreda Nobela, švedskega izumitelja dinamita
in drugih eksplozivov.
Nobel je v svoji oporoki odredil, da se glavnina
njegovega bogastva položi v sklad, v katerem bi se
obresti "letno razdelile v obliki nagrad tistim, ki so v
preteklem letu človeštvu prinesli največ koristi. "
Xin kovina je lahko tudi medalja zaradi dela za dobrobit drugih, še posebej na intelektualnem
področju. Chou/bivol predstavlja skladiščenje (sklad).
∗ Anglija, kot tudi Rusija, sta zahtevali del Afganistana, zato sta bili v
nenehnem konfliktu.
Vendar lahko novi vladar v Afganistanu prinese stabilnost regiji.
Za razliko od svojega nepriljubljenega očeta, ki je stiskal svoje ljudi, je
njegov sin, novi vodja, načrtoval, da bo vojski plačal več in znižal davke.
Xin Chou lahko pomeni istočasno pohlep in skopuštvo. Vendar tudi
dobrega vladarja.

TaoSvet

7

XIN

CHOU
∗

Leta 1901 podjetje Gillette oblikuje in patentira prve varne britvice.

Xin Yin kovina je rezilo. Chou/bivol pa varno.

∗
Leta 1901 Hubert Cecil Booth izdela prvi
sesalnik na svetu, ki je bil zasnovan za sesanje
umazanije.
Bil je velik za običajen dom, vendar je leta 1902, potem
ko so ga uporabili v Westminsterski opatiji za kronanje
kralja Edwarda VII, pridobil na popularnosti.
Xin Yin kovina pomeni tudi čiščenje in nekaj naprednega ali dodelanega. Xin Yin kovina je kraljevo
in obred. Chou/bivol je skrb za okolje in/ali dom.

∗ Januarja 1902 (še vedno Xin Chou leto) je bila v Rusiji
ustanovljena stranka Socialistične Revolucije.
Xin Yin kovina prinaša tudi pravičnost in poštenje.
Chou/bivol je zemlja, kar sporoča željo po delitvi in
enakosti.
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GOSPODARSTVO in EKONOMIJA V LETU

2021

Ogenj je element, ki pri ljudeh ustvari optimizem, zaupanje in željo po trošenju. Zato so leta, kjer je
prisoten ogenj, bolj polna upanja, kar se pozna tudi na gospodarski rasti in delovanju borz. Ogenj je
zagonska energija borznega delovanja.
V letih 2013 do 2019 se je ogenj redno pojavljal znotraj kombinacij posameznega leta. V letu 2018
(Xu/pes) je pristal v grobišču in se z letom 2019 (Ding Yin ogenj) poslovil. V 2019 (Hai/prašič) voda
prinese strah in pesimizem do ljudi.
Leta 2019, 2020 in 2021 so vodna leta, z malo kovine in zemlje, vendar brez ognja (do leta 2022). Zaradi
tega je bila (v letih 2019 in 2020), oz. se pričakuje (leta 2021) upočasnjena gospodarska rast.
V sistemu Petih elementov, ogenj predstavlja optimizem, navdušenje in radost.
V letih 2016 in 2019 smo našli ogenj v vlogi nebeških stebel, medtem ko se je v letu
2018 ogenj spustil v zemeljsko vejo (Xu/pes je grobišče za ogenj). Toda v letu 2019
(Hai/prašič) popolnoma izgine, vladati prične voda.
Voda napoveduje pomanjkanje optimizma in strah, tako da se lahko pričakuje upad
gospodarske rasti, zastoje na borzi in/ali pojavljanje ekonomske krize. Ogenj se vrne
leta 2025 (Yi /Si ali Lesena kača).

Pet elementov in njihove lastnosti

OGENJ

vljudnost, spodobnost, pomoč ljudem,
radodarnost, hitro-razširjajoče,
stabilnost, počasi-gibajoče, trajanje,

ZEMLJA sposobnost opraviti test časa,
iskrenost
KOVINA
VODA
LES

pravica, pravičnost, odločitve,
nesebičnost, finance
modrost, znanje, ustvarjalnost,
mentalna kapaciteta, gibljivost
prijaznost, sočutje, rast,
sprememba, napredovanje

Če lahko ugotovimo, da Xin - Yin kovina prinaša nekoliko več za »ognjeno gospodarsko poslovno
dejavnost«, pa Chou/bivol (zimska zemlja) prinaša več podpore za »leseno dejavnost« in »zemeljsko
dejavnost«.
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Pet elementov in odgovarjajoče poslovne in gospodarske dejavnosti

Dejavnost ognja je :
•
•
•
•
•
•

•

industrija v povezavi z energijo, gorivom, elektriko
finančni trg, borza
vse kar se nanaša na zabavo, restavracije
ali kar se nanaša na lepoto, kozmetiko
Posli povezavi z metafiziko, duhovnostjo, religijo, energijskim zdravljenjem
Pa tudi fitnes, joga, šport
letalski promet

Dejavnost ognja bo imela najbolj viden preskok navzgor, glede na postavljene omejitve s strani vlad
in uradov.

Dejavnost lesa je:
•
•
•
•
•
•
•
•

moda
tekstilna industrija
sezonsko delo
papirništvo
založništvo, knjige, časopis
ekologija
izobraževanje
mediji

Dejavnost lesa bo imela dostop do nadgradnje in rasti, vendar bo potrebno pokazati moč in
odločnost, saj je zimska zemlja bolj trda in manj prožna.

Dejavnost zemlje je:
•
•
•
•
•
•

nepremičnine
rudarstvo
zavarovalništvo
zdravstvo
kmetijstvo
gradbeništvo

Čeprav bo konkurenca in tekmovalnost velika, se pod površjem skriva tudi zaslužek. Treba je
nekoliko vrtati v zemljo, da se pride do vode (voda je »denar« za element zemlje).

Dejavnost kovine je:
•
•
•

tehnologija
bančništvo
pravo
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težka industrija (železarstvo in podobno)
strojništvo in inženirstvo
avtomobili

Tudi gospodarska dejavnost pod okriljem elementa kovine ne bo
dosegala želenih rezultatov, saj tudi njen element denarja (les) v letu
2021 ni prisoten.

Dejavnost vode je:
•
•
•
•
•

transport
komunikacija
strateško svetovanje
ribištvo, ladjedelništvo
turizem

Dejavnost vode bo precej oslabljena, saj ni ognja, ki bi pokazal, da bo lahko nekaj več zaslužila.
Dejavnost vode čaka tudi več omejitev in skriti tekmeci.

OGENJ
Dejavnosti, ki so povezane z elementom Ognja vključujejo; področje servisa in gostoljubja,
reklamiranja in medijev.
Ker Ogenj vključuje hitro razširjajoče, sem spadajo tudi informativna tehnologija in
telekomunikacije.
KO gre za pomoč drugim, lahko sem vključite tiste, ki delujejo kot misijonarji (verske usluge) in tudi
izvajalce zahodne medicine.
Tudi petrokemijske in letalske dejavnosti spadajo pod Ogenj.
Lepota, kozmetika in zabaviščni posel.

ZEMLJA
Sem spada delo z nepremičninami, kmetijstvo in dejavnosti, ki se ukvarjajo z naravnimi viri.
Ker Zemlja predstavlja zaupanje in zanesljivost, sem spadajo ljudje, ki pomagajo zdraviti druge
(medicinske sestre …) ali branijo druge (zavarovalniški agenti …).
Tudi arheologi in starinarji so Zemlja dejavnost, navsezadnje imajo opravka s stvarmi, ki so
kljubovale času.
Pa tudi minerji, gradbinci, grobarji …

KOVINA
Če imate opravka s kovinskimi predmeti kot so računalniki in televizije, še ne pomeni, da ste na
področju dejavnosti Kovine. TV, računalniki in drugi elektronski aparati zahtevajo elektriko za
delovanje, ta pa spada pod element Ognja.
Naj razčistimo to napačno razumevanje.; Kovina predstavlja pravičnost in pravico, zato sem spadajo
pravne službe (odvetniki, sodniki) in tisti, ki delajo na položaju avtoritete in moči (policaji in vojaki).
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Tudi zlatarji, kovinarji, avtomobili in inženirji spadajo pod Kovino.
Dejavnosti v zvezi z bančništvom in sploh s financami, prav tako sodi v sklop tako imenovane
»kovinske dejavnosti« .

VODA
Voda se povezuje z gibljivostjo, gibanjem, modrostjo in inteligenco.
Transport, pošta in turizem so »Vodne dejavnosti«..
Prav tako spada vaša dejavnost med tako imenovane »Vodne«, če gojite in prodajate ribe,
PA tudi če se ukvarjate s filtriranjem vode, ali z oskrbovanjem z vodo.
Sem spadajo tudi dejavnosti, kjer je veliko mentalnega razmišljanja in analiziranja, kjer se
potrebujejo visok IQ in ustvarjalne sposobnosti, da se dosežejo rezultati.
Tudi čistilni servis, pralnice so dejavnost Vode.

LES
Les se nanaša na rast in napredek, zatorej vključuje svetovanje.
Učitelji, in tisti, ki delajo na razvoju.
Tudi lesarstvo, gozdarstvo, modno in tekstilno industrijo (ker se vedno se spreminja),
kot tudi kiropraktiki ter izvajalci tradicionalne kitajske medicine.
Ekologi in okoljevarstveniki prav tako sodijo v ta sklop dejavnosti.

Še nekaj sporočil glede zdravja v letu 2021
ZDRAVJE V LETU 2021
Xin Yin kovina se povezuje s pljuči, zadnjico, medenico, bedri in danko.
Težave, ki jih napoveduje Xin Yin kovina so kašelj, nosne bolezni, astma (tudi druge težave dihanja),
revmatizem, bolečine obraznega živca in pljučne bolezni (prehlad, gripa, bronhitis, pljučnica …)
Ker Xin Yin kovina pomeni tudi skalpel, to namigne na več poškodb s kovinskimi predmeti, kakor
tudi na operacije (predvsem bedra in zadnjica) in obisk pri zobozdravniku. V tem letu se lahko tudi
pričakuje več kožnih bolezni in porast alergij.
Chou/bivol predstavlja vranico, trebuh, prsni koš in stopala, kar pomeni, da se bodo pojavljale težave,
ki vključujejo prebavni sistem, še posebej zaradi mraza (odsotnost prebavnega ognja, ki je potreben za
dobro prebavo), kar vključuje slabo prebavo, napihnjenost, drisko, pomanjkanje teka, utrujenost in
nihanje razpoloženja.
Xin Chou prinaša težave kože in črevesja. Ker Xin kaže skalpel in Chou trebuh, prsni koš in stopala,
se lahko znotraj leta 2021, pričakuje več operacij na teh področij.

TaoSvet

12

XIN

CHOU

Še nekaj sporočil glede vpliva leta 2021
na različne zodiakalne živali pri ljudeh.
Posebej v navezavi z letom rojstva, ki ga ni težko pretvoriti v eno od zodiakalnih živali.

Pa si poglejmo!
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ZI - PODGANA
Če ste rojeni leta 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020; potem
ste rojeni v letu Zi /podgane. Vsi, ki ste rojeni v sredini januarja in začetku februarja
dodatno preverite. Kje?
https://www.chinahighlights.com/travelguide/chinese-zodiac/chinese-zodiaccalculator.htm
Življenje ljudi rojenih v letu Zi/podgana bo postalo veliko bolj gladko
kot lani.
Izkoristite priložnosti, tako da dosežete uspeh, zlasti v karieri in pri
zaslužku.
Zaradi ugodne kariere lahko s trdim delom tudi več zaslužite.
Kar se tiče bogastva v letu 2021, vaš trud obrodi sadove.
Podgane bodite pozorne na duševno in fizično zdravje.
Naučite se »preobraziti« negativna čustva, da bo življenje postalo lepše.
Kako? Naučite se »Šest neslišnih zvokov«, ki zdravijo.
Kje? https://www.Youtube.com/watch?v=hrDIHKb-SVw

V letu 2021 se Zi/podgana sreča s tremi pozitivnimi in dvema negativnimi zvezdami.
Kako se spoprijeti z njimi in kako aktivirati moč pozitivnih? Kako jim onemogočiti,
da bi vas ovirale skozi leto 2021 in kako si zagotoviti podporo? To in še več bomo
predstavili na astrološki delavnici v januarju 2021.
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CHOU - BIVOL
Ljudje rojeni na leto 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 so
Chou/bivol.
V letu 2021 se boste srečali s številnimi izzivi, tako da
ostanite stabilni. Vendar v letu 2021 ne bodite preveč
razočarani, saj vedno obstaja upanje.
Kar se tiče financ v letu 2021 boste naredili nekaj prebojev in
pomanjkljivosti spremenili v prednosti; še posebej, če boste ujeli zlate priložnosti.
Bodite soustvarjalec /soustvarjalka/ lepega življenja!
Chou/bivoli boste užalili Velikega Vojvodo, tako da se prebudi
njegova neugodna energija.
Priporoča se obesek Zi/podgane, ki zmanjša
negativne učinke. Več na Feng Shui spletni delavnici v januarju.
Pomembno je, da niste dlje časa obrnjeni proti Velikem Vojvodi
(severovzhod v 2021), oziroma, da ne izzivate nadrejenih, zakonov in
splošno sprejetih smernic obnašanja.

V letu 2021 se Chou/bivol sreča s sedmimi negativnimi zvezdami. Kako se spoprijeti z
njimi? Kako jim onemogočiti, da bi vas ovirale skozi leto 2021? To in še več bomo
predstavili na astrološki delavnici v januarju 2021.
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YIN – TIGER
Leta rojstva 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 sporočajo, da ste
Yin/tiger.
Leto 2021 bo tistim, ki so rojeni v letu Yin/tigra, prineslo
veliko dogajanja in novih priložnosti.
Prišli bodo do novih prebojev na vseh področjih, zlasti na
področju kariere.
Ko se bo njihovo poslovanje dobro razvilo, se bo njihov
dohodek zagotovo povečal.
Vendar bi morali pred nakupom delnic in novih naložb dobro
premisliti in prejeti predloge drugih.
Kar zadeva ljubezensko življenje, ne glede na to, ali ste samski
ali ne, boste imeli v letu 2021 priložnost napredovanja.
Priporoča se vam tudi več telesnih vaj, kot so Dao Yin, Qi Gong in Wu Dang in Tai Ji
Quan, kakor tudi sicer zdrav življenjski slog, da ohranite kondicijo in odpornost.
V nasprotnem primeru lahko zlahka zbolite v 2021.

V letu 2021 se Yin/tiger sreča z dvema pozitivnima in s petimi negativnimi zvezdami.
Kako se spoprijeti z njimi in kako aktivirati moč pozitivnih? Kako jim onemogočiti,
da bi vas ovirale skozi leto 2021 in kako si zagotoviti podporo? To in še več bomo
predstavili na astrološki delavnici v januarju 2021.
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MAO - ZAJEC
Ko se nekdo rodi v letih 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 …
potem je Mao/zajec.
Čaka vas zmerno leto, tako da
morate jasno razumeti svoje
življenjske cilje in se še naprej
vzpenjati navzgor v letu 2021.

Posvetite se šoli, karieri in zaslužku v 2021 in ne dovolite, da vas
odnosi uspavajo in odvrnejo od napredovanja. V odnosih do
drugih bodite pozorni in pripravljeni, tako da ne zabredete v
težave.
V letu 2021 se Mao/zajec sreča s petimi negativnimi zvezdami. Kako se spoprijeti z
njimi? Kako jim onemogočiti, da bi vas ovirale skozi leto 2021? To in še več bomo
predstavili na astrološki delavnici v januarju 2021.
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CHEN - ZMAJ
1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 lata prinesejo rojstvo
Chen/zmaja.
Na splošno je napoved za Chen/zmaje v letu 2021 dobra, zlasti za
kariero in bogastvo.

Dokler dobro opravijo svoje delo, bodo možnosti za
napredovanje večje kot lani.

Postranski prihodki so sicer nekoliko manjši, kot
pričakujejo. Bistveno je, da ste pri upravljanju
financ bolje organizirani.
Bodite pripravljeni poslušati finančne nasvete in
mnenja svojih partnerjev.
Samski Chen/zmaji izboljšajte se in nadgradite,
saj boste tako zelo povečali možnosti, da najdete nekoga posebnega; za skupno pot.
Priporoča se vam tudi ureditev zdravih prehranjevalnih navad in redne vadbe.

V letu 2021 se Chen/zmaj sreča z le eno pozitivno in s šestimi negativnimi zvezdami.
Kako se spoprijeti z njimi in kako aktivirati moč pozitivnih? Kako jim onemogočiti,
da bi vas ovirale skozi leto 2021 in kako si zagotoviti podporo? To in še več bomo
predstavili na astrološki delavnici v januarju 2021.
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SI - KAČA
Osebe rojene v letu 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 so Si/kača.
V svoji karieri imate veliko priložnosti. Dokler boste delali marljivo
in pozorno, boste zagotovo nagrajeni.
Odpirajo se vam vrata za napredovanje.
Kar zadeva srečo v financah, boste imeli v letu 2021 več prihodka, a
relativno malo izdatkov, tako da lahko nekaj privarčujete.
Tudi odnosi in zdravje vam bodo v letu 2021 dobro služili.
Priporočljivo je, da več potujete, da se sprostite. Ostanite odprti
do drugih, saj bo zapiranje vase onemogočilo sreči, da vas
obišče.

V letu 2021 se Si/kača sreča z dvema pozitivnima in s sedmimi negativnimi zvezdami.
Kako se spoprijeti z njimi in kako aktivirati moč pozitivnih? Kako jim onemogočiti,
da bi vas ovirale skozi leto 2021 in kako si zagotoviti podporo? To in še več bomo
predstavili na astrološki delavnici v januarju 2021.

ŠOLA ŽIVLJENJA IN VEČNE MLADOSTI
www.taosvet.si

TaoSvet

19

XIN

CHOU

WU - KONJ
Leta 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 prinesejo Wu/konja.
Leto 2021 ne bo preveč optimistično za Wu/konja. Priporoča se vam,
da se potrudite in izognete lenobi.
Ne postavljajte si previsokih ciljev. Z vidika financ bodite hvaležni,
četudi ne bo toliko kot se nadejate.
Preživite več časa z domačimi in družino. Če ste samski/a, 2021 ni
pravo leto za nov trajen odnos.
V 2021 je ključno, da je vaše zdravje na prvem mestu ter da
poskrbite za zdrav življenjski stil. Potrebna je tako zdrava
prehrana kot gibanje.

V letu 2021 se Wu/konj sreča z eno pozitivno in s petimi negativnimi zvezdami. Kako
se spoprijeti z njimi in kako aktivirati moč pozitivnih? Kako jim onemogočiti, da bi
vas ovirale skozi leto 2021 in kako si zagotoviti podporo? To in še več bomo
predstavili na astrološki delavnici v januarju 2021.
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WEI - KOZA
Ljudje rojeni na leto 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 so
Wei/koze ali ovce.
Na splošno bo leto 2021 dokaj dobro.
V letu 2021 morda ne boste prihranili denarja, vendar boste imeli
srečo v karieri in ljubezenskih odnosih.
Ker nočete igrati pasivne vloge, ne glede na to, kaj počnete, bo
vaša energija in vztrajnost vplivala na druge in jim pomagala
premagati različne težave.
Kar zadeva zdravje, morate redno vaditi in imeti uravnoteženo
prehrano.

Wei/koze ali ovce so nasproti Chou/bivola, tako da se povezujejo z negativno zvezdo
Lomilke Leta.
Trčenje med Chou/bivol in Wei/kozo prinaša vznemirjenja, gibanje, nesreče, večje
spremembe, …
Ljudem rojenim na leto Wei/koze se priporoča, da se udejstvujejo in vključujejo v
gibanje, se preselijo, zamenjajo službo … in potrebno je aktivirati Zi/podgano, da
varuje pred nesrečami.
Čeprav se priporoča potovanje, se je treba paziti
smeri severovzhoda; torej se izpostavite nevarnosti,
če se dlje časa (naravnost) vozite proti severovzhodu.
Seveda je v letu 2021 zelo pomembno, da ne
sodelujete v nevarnih aktivnostih (padalstvo, dirkanje,
potapljanje …)
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Če pa se Wei/koza pojavi drugje znotraj vaše
natalne ZiPing BaZi astrološke karte, razen v
letu, bo tudi vplivala na dogajanje.
Recimo, dan rojstva se povezuje z odnosi,
tako da bodo odnosi na preizkušnji, ura
rojstva je povezana z otroci, potem bo
Wei/koza znotraj ure rojstva napovedala
neugodno dogajanje v povezavi z otroci ali
pa otroci doživljajo večje spremembe.
Chou/bivol je del ustrahovalnega
kaznovanja (karmična lekcija), ko se
sreča z Wei/kozo in Xu/psom.
V primeru, da ustvari močno neugodno zemljo, potem bo vpletena oseba deležna težav
v odnosu, prometne nesreče, pravnih zapletov, bolezni (celo rak).
V letu 2021 se Wei/koza sreča z eno pozitivno in šestimi negativnimi zvezdami.
Kako se spoprijeti z njimi in kako aktivirati moč pozitivnih? Kako jim onemogočiti,
da bi vas ovirale skozi leto 2021 in kako si zagotoviti podporo? To in še več bomo
predstavili na astrološki delavnici v januarju 2021.
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SHEN - OPICA
Ko ste rojeni v letih 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 ste
Shen/opice.
Sreča Shen/opice bo leta 2021 spremenljiva.
Dobra novica je, da bodo samske
opice spoznale nekoga, ki jim ustreza.
Že »poparčkane« opice pa se bodo
lahko poročile.
Opice, ki pa so že poročene, pa
bodo uživale v svojem sladkem
zakonskem življenju.
Kar se tiče kariere in zaslužka, pa bo nekoliko zahtevno
leto. Če delate za nekoga, potem boste doživeli povečan delovni stres.
Prav tako boste letos nekoliko težko prihraniti denar, zato raje
omejite stroške. Nazadnje, ne glede na to, kako zaposleni ste, si
ne morete privoščiti preskokov obrokov ali telesne vadbe, saj bi
to imelo neugodne posledice na vaše zdravje.

V letu 2021 se Shen/opica sreča s štirimi pozitivnimi in petimi negativnimi zvezdami.
Kako se spoprijeti z njimi in kako aktivirati moč pozitivnih? Kako jim onemogočiti,
da bi vas ovirale skozi leto 2021 in kako si zagotoviti podporo? To in še več bomo
predstavili na astrološki delavnici v januarju 2021.
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YOU -PETELIN
You/petelini so rojeni na 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 leto.

Napoved za leto 2021 sporoča, da bodo You/petelini imeli
normalno stanje.
Kar se tiče financ se obeta
nekaj nestabilnosti ali celo
izguba.

Kar zadeva kariere, se boste močno kosali s kolegi, da bi napredovali, kar lahko
povzroči spore med vami.
Odnosi in zakonsko življenje pa bo kar dobro. Lahko se sklenejo nova prijateljstva z
nasprotnim spolom in začnete z romantično zvezo.
V letu 2021 se You/petelin sreča s petimi pozitivnimi in šestimi negativnimi zvezdami.
Kako se spoprijeti z njimi in kako aktivirati moč pozitivnih? Kako jim onemogočiti, da
bi vas ovirale skozi leto 2021 in kako si zagotoviti podporo? To in še več bomo
predstavili na astrološki delavnici v januarju 2021.
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XU -PES
V letih 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 so prispeli Xu/psi na
ljubo Zemljo.
Kljub različnim težavam, ki bodo Xu/pse spremljale v letu
2021, se nikoli ne odrečejo izboljševanju svojega življenja.
Močno si bodo prizadevali za reševanje problemov in
doseganje samo-izpolnitve.
Pri delu bodo zelo uspešni, medtem ko bodo sposobni
prislužiti nekaj denarja.
V nasprotju s srečo v karieri in financah, pa se Xu/psi lahko v
ljubezenskem življenju soočajo z nekaterimi motečimi
težavami.
Vse, kar morajo psi storiti je, da sledijo svojemu srcu.
Čeprav se leta 2021 ne bo pojavila težja bolezen, bi morali opustiti nezdrave navade,
da bi se zaščitili pred boleznimi, kot so vročina in bolečine v želodcu.
Chou/bivol je del ustrahovalnega kaznovanja (karmična lekcija),
ko se sreča z Wei/kozo in Xu/psom. V primeru, da ustvari
močno neugodno zemljo, potem bo vpletena oseba deležna
težav odnosu, prometne nesreče, pravnih zapletov, bolezni
(celo rak).

V letu 2021 se Xu/pes sreča s tremi pozitivnimi in šestimi negativnimi zvezdami. Kako
se spoprijeti z njimi in kako aktivirati moč pozitivnih? Kako jim onemogočiti, da bi vas
ovirale skozi leto 2021 in kako si zagotoviti podporo? To in še več bomo predstavili na
astrološki delavnici v januarju 2021.
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HAI - PRAŠIČ
Preko naslednjih let 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 vstopijo
Hai/prašiči v obstoj.
V letu 2021 se morajo Hai/prašiči pripraviti na vzpone in padce.
Pozitivno je, da lahko samski Hai/prašiči najdete ljubljeno
osebo, ki jih razume.
V letu 2021 ste lahko med tistimi, ki jim uspe zbrati nekoliko
več denarja od večine.
Lahko pa se znajdete v nezadovoljivih situacijah, kar se tiče
kariere in zdravja.
Natančneje, povečan stres zaradi dela, škodljivo vpliva na
njihovo fizično zdravje.

V letu 2021 se Hai/prašič sreča z eno pozitivno in z dvema negativnimi zvezdami.
Kako se spoprijeti z njimi in kako aktivirati moč pozitivnih? Kako jim onemogočiti,
da bi vas ovirale skozi leto 2021 in kako si zagotoviti podporo? To in še več bomo
predstavili na astrološki delavnici v januarju 2021.
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ZVEZDA PLEMENITEŽA
Chou/bivol je zvezda plemenitega za ljudi, ki imajo za vladarja dneva:
∗ Jia -Yang les,
∗ ali Wu - Yang zemljo,
∗ ali Geng - Yang kovino,
Tudi ljudem, ki so rojeni na leto zgoraj omenjenih treh
nebesnih stebel leta (Letnice, ki se zaključijo s 4 – je Jia, 8 – je
Wu, ali 0 - je Geng), prinaša zvezda plemenitega prav tako
pomoč.
To vključuje razreševanje, ozdravljenje, pridobivanje …, saj jim na ramenu sedi angel
varuh.
V spremstvu zvezde plemenitega lahko v letu 2021 nastopi priložnost za nove
projekte.
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ZNAČILNOSTI XIN CHOU – KOVINSKEGA BIVOLA
Ste hitro misleči in prodornega, ostrega uma ter vas krasi fina, kraljevska morala.
Ne glede, kaj počnete, ali kamorkoli greste, pritegnete pozornost.
Ste zelo družabni in skrbite za ohranjanje dobrih prijateljskih odnosov.
Zlahka razlikujete med dobrim in slabim.
To je Xin Yin kovina.
Zvest značaj mu pomaga, da dobi zaupanje voditeljev in prijateljev.
To je Chou/bivol.
Xin Chou (kovinski bivol) stolpec lahko tudi opišemo kot iz zemlje izkopano zlato.
Vaše samospoštovanje je zelo močno.
Vendar se potrudite, da drugih ne odrinete stran, saj vam morajo biti v pomoč.

Xin Chou predstavljen skozi nekaj znanih ljudi rojenih na dan s takšno energijsko
kombinacijo.

Xin Yin kovina je lahko zavajajoča, saj je videti nežna, zmerna, prefinjena …,
medtem ko je znotraj močna, celo neusmiljena.
Pri doseganju svojih ciljev se lahko nagiba k skrajnostim.
Chou/bivol je zimska zemlja, kar pomeni, da je tudi najbolj šibka zemlja, saj ni prisotnega ognja
(ogenj ustvari zemljo). Neuravnovešena zemlja je pogosto podoba nesreč povezanih z zemljo

(potresi, zemeljski plazovi, izbruh vulkana, … lahko tudi cunami, saj je znotraj Chou/bivola tudi voda, ker je
zimski mesec).
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FENG SHUI & BAZI ASTRO DELAVNICE v JANUARJU 2021
Aktivna priprava za srečno in uspešno leto 2021!

FENG SHUI za 2021 - delavnica, torek, 5. januar 2021, ob 18h
Izvedeli boste kakšen vpliv bo imelo leto 2021 na vas osebno, prav tako pa boste spoznali direktne
Feng Shui rešitve, s katerimi boste lahko nevtralizirali določene negativne in potencirali ugodne
vplive. Na delavnici potrebujete tloris vašega stanovanja oz. hiše z označenimi smermi; vzhod,
jugovzhod, jug, jugozahod, zahod, severozahod, sever in severovzhod.

BAZI ASTRO za 2021 - delavnica, sreda, 6. januar 2021, ob 18h
Tukaj se posvetimo bolj individualnim in osebnim vplivom, zato tukaj potrebujete svojo BaZi
astrološko karto, ki jo lahko natisnete na tej povezavi: http://bazi.masteryacademy.com/
Prejmete štiri ugodne datume; enega za nevtralizacijo najbolj nevarnih in škodljivih letnih vplivov,
enega za dobre medsebojne odnose in komunikacijo, enega za boljše zdravje in enega za boljši
finančni pritok.
Cena: a) obe delavnici: 40 eur
b) v kompletu 6-ih delavnic: velikanski popust (glej posebno ponudbo spodaj)
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LETNA SREČA 2021, sreda, 20. januar 2021, ob 18h in, torek, 26. januar 2021, ob 19h

Na 2h delavnici pridobite vpogled v vseh 12 mesecev iz vidika Feng Shuija in 12 zodiakalnih živali.
Izveste, kaj vam leto skozi mesece ponuja ter kako in za kaj ga lahko najbolje izkoristite.
Pridobite: ugoden datum za urejanje najbolj pereče Feng Shui lokacije v letu 2021, navodila za
pravilno izvajanje Feng Shui aktivacije, rešitev oziroma nasvet, kako delovati, da boste sposobni
jadrati skozi ovire in negativnosti v letu 2021.
Cena: a) 30 eur
b) v kompletu 6-ih delavnic: velikanski popust (glej posebno ponudbo spodaj)
Na delavnici potrebujete:
* tloris stanovanja z označenimi smermi,
* BaZi astrološko karto, ki jo lahko natisnete na tej povezavi: http://bazi.masteryacademy.com/
Vir:
http://www.taosvet.si/aktualnost/125/feng_shui_in_bazi_napoved_2021.html
http://www.taosvet.si/aktualnost/115/priklop_na_sre%C4%8Do_v_2021.html
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UREDITEV NEGATIVNIH ZVEZD 2 in 5 - bolezen in nesreča
sreda, 12. januar 2021, ob 18h
KJE: v zaprti Facebook skupini
Če imate glavni vhod ali spalnico na zvezdi 2 ali 5 je potrebno biti v letu ekstra pazljiv, da tega
vpliva ne prebudite. Sicer tvegate, da prebudite energijo, ki prinaša bolezen in srečanje z najtežjimi
situacijami, nesrečo.
Na delavnici spoznate način, kako negativni vpliv deaktivirati, da vas ne ovira in ne prinaša težav,
marveč vas močno in pozivno podpre. Feng Shui aktivacije so način, da spremenite sovražnika v
najmočnejšega zaveznika. Zagotovite si naravno podporo prostora, kot tudi časa. Aplikacija Feng
Shui metod je naravno zavarovanje; s tem pridobite moč, da neugoden vpliv spremenite v ugodnega.
Cena: a) 30 eur
b) velikanski popust v kompletu delavnic (glej posebno ponudbo spodaj)
UREDITEV NEGATIVNIH ZVEZD 3 in 7 - prepir, nervoza, jeza, bolečina, poškodba, tatvina,..
sreda, 13. januar 2021, ob 18h
KJE: v zaprti Facebook skupini
Če imate glavni vhod ali spalnico na zvezdi 3 ali 7, je potrebno biti v letu ekstra pazljiv, da tega
vpliva ne prebudite. Sicer tvegate, da prebudite energijo, ki prinaša prepire, jezo, ločitev, bolečino,
poškodbo ali tatvino.
Na delavnici spoznate način, kako negativni vpliv deaktivirati, da vas ne ovira in ne prinaša težav,
marveč vas močno in pozivno podpre. Feng Shui aktivacije so način, da spremenite sovražnika v
najmočnejšega zaveznika. Zagotovite si naravno podporo prostora, kot tudi časa. Aplikacija Feng
Shui metod je naravno zavarovanje; s tem pridobite moč, da neugoden vpliv spremenite v ugodnega.
Cena: a) 30 eur
b) velikanski popust v kompletu delavnic (glej spodaj)
DEAKTIVACIJA TREH UBIJAJOČIH ZVEZD
torek, 19. januar 2021, ob 18h
KJE: v zaprti Facebook skupini
V letu 2021 na vzhodu sedi neugodni vpliv »Tri ubijajoče zvezde«, ki lahko prinese celo vsto težav,
neugodnosti in ovir. Ta negativni vpliv je potrebno s pomočjo Feng Shui formule deaktivirati in ga
transformirati v pozitivnega, celo srečnega, ki vam celo poveča priložnosti za posel in zaslužek.
Cena: a) 50 eur
b) velikanski popust v kompletu delavnic (glej spodaj)
Na vseh delavnicah potrebujete:
* tloris stanovanja z označenimi smermi,
* BaZi astrološko karto, ki jo lahko natisnete na tej povezavi: http://bazi.masteryacademy.com/
Vir:
http://www.taosvet.si/aktualnost/126/feng_shui_deaktivacija_.html
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POSEBNA PONUDBA!!!

IZKORISTITE UGODNOST, kjer za KOMPLET 6-ih DELAVNIC, namesto 180 eur, plačate
99 eur.
1.) FENG SHUI DELAVNICA, torek, 5. januar ob 18h
2.) BAZI ASTRO DELAVNICA, sreda, 6. januar ob 18h
3.) UREDITEV NEGATIVNIH ZVEZD 2 in 5 - bolezen in nesreča, torek, 12. januar ob 18h
4.) UREDITEV NEGATIVNIH ZVEZD 3 in 7 - prepir, nervoza, jeza, bolečina, poškodba, tatvina,
sreda, 13. januar 18h
5.) DEAKTIVACIJA TREH UBIJAJOČIH ZVEZD, torek, 19. januar ob 18h
6.) LETNA SREČA 2021, sreda, 20. januar ob 18h in, torek, 26. januar ob 19h

Odstranite neugodne vplive v domu, naj ostanejo le ugodni!
Podatki za nakazilo:
TR: SI56-101000056696398
Taosvet, Bernarda Pavič s.p.
Keleminova ulica 7, 2000 Maribor
Sklic: 99
Ko poravnate, nam to sporočite na email: bernarda.pavic@gmail.com, da prejmete dostop.
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Šola Življenja & Večne Mladosti
Aktualni tečaji – v živo preko Zooma + Video
arhiv:
DAO YIN - dao joga - za polno zdravje in
dolgoživost, četrtek, ob 18h
POT DO ZDRAVJA IN DOLGOŽIVOSTI ,
četrtek, ob 19h

Tečaji dostopni preko Video arhiva (24/7)
LUNINA POT ZDRAVJA, MLADOSTI &
LEPOTE
100 DNEVNA POSTAVITEV TEMELJEV - zdravja, dolgoživosti in duhovne nesmrtnosti
MISTIČNA ŽENSKA & VITALNI MOŠKI
FENG SHUI – 9 LETEČIH ZVEZD
BAZI ASTROLOGIJA, ZDRAVJE, FINANCE IN KARIERA
YIJING - KNJIGA SPREMEMB IN NESPREMENLJIVE RESNICE

Vadba dostopna preko Video arhiva (24/7):
OSEM ZAKLADOV QI GONG - vadba 8-ih nesmrtnikov – Februarja v ŽIVO preko ZOOM-a,
četrtek ob 18h
WUDANG TAIJI - meditacija v gibanju
MEDICINSKI QI GONG – ŽERJAVOV STIL - terapevtski Qigong

Info in prijave:
www.taosvet.si
bernarda.pavic@gmail.com, 031 684 454
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DAO PRATIKA 2021 – LETO BIVOLA
Vsebuje:
- napoved dogodkov, sprememb in vplivov v letu 2021,
- predstavi priložnosti, izzive, dogajanja, počutje,
- vpliv na zdravje, vreme in naravne dogodke,
- finančne priložnosti.
Ponudi praktične Dao nasvete:
- za okrepitev zdravja in dobrega počutja,
- za izboljšanje odnosa,
- za cvetočo spolnost.
Dao pratika vsebuje izluščene bisere – ukrepe, s katerimi
si lahko naredite bolj srečno in zadovoljno leto 2021.
Cena: 6,99 eur.
Je praktična, priročna, elegantna, lahka, primerna za vsak žep in aktualna celo leto.
Vsebuje tudi:
- napoved letnih ugodnih in neugodnih prostorov po Feng Shuiju,
- dragocene Feng Shui aktivacije za povečanje sreče v zdravju, odnosih in financah,
- Dao meditacijo za samozdravljenje in sprostitev,
- Dao invokacijo za zdravljenje zlomljenega srca,
- Yijing letni nasvet za rešitev iz težav,
- kitajski horoskop,
- vremenski vpliv na zdravje,
- priporočljivo prehrano za izboljšanje zdravja,
- kateri del obraza prinaša več sreče v 2021,
- koledar leta; prazniki, polna in prazna luna, energetski začetki letnih časov (za moksanje).
Kako jo lahko dobite?
a) V trafikah 3DVA, v večjih trafikah in poštah, v trafikah v trgovskih centrih, kot so Merkator,
Interspar, E-Leclerc,..
b) Spletna knjigarna: https://www.primus.si/dao-pratika-2021/
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