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Feng Shui se ukvarja z razumevanjem in sledenjem pretoka življenjske energije.
Ljudje ne vidimo življenjske energije neposredno, vendar pa lahko sledimo
njenim učinkom. Podobno, kot pri poslušanju radia, kjer ne vidimo radio
valovanja, vendar še vedno slišimo njegov učinek. Predstavili in uporabili bomo
Feng Shui »Devet letečih zvezd«.
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KAKO POSTAVITI »DEVET LETEČIH ZVEZD« V DOM?
1. KORAK

Potrebujete tloris (skico, ki jo naredite v merilu) doma. Potrebujete kompas.
Potrebujete ravnilo, pisalo in dobro voljo.
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2. KORAK

Stopite na sredino tega, kar boste merili. Na sredino hiše, če merite hišo. Na
sredino stanovanja, če merite stanovanje. Na sredino sobe, če merite sobo. Na
sredino pisarne, če merite pisarno.

Kompas držite pod popkom, medtem ko merite. Če nimate
kompasa, potem si ga nabavite. Če ne znate meriti s
kompasom, potem nekoga prosite, da vam izmeri.
Poskrbite tudi, da ne bo motenj za magnetno iglo na kompasu.
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3. KORAK

Sedaj, ko ste izmerili, kje je sever (vseh 8 nebeških smeri), potem lahko vpišete
»Devet letnih zvezd« na tloris (kopijo, skico) in lahko pričnete Feng Shui
analiziranje.

Razdelite prostor na tri dele po dolžini in na tri dele po širini, tako da boste
dobili 9 palač (mrežo). Ker ni nujno, da boste imeli vseh 9 palač znotraj objekta,
ki ga merite, to pomeni, da v njem določene od 9 letnih letečih zvezd morda ne
bo prisotne v letu 2021.
Poglejmo zgornji primer. V zahodnem in jugozahodnem delu ni dejanskih
prostorov zaradi oblike objekta, kar pomeni, da zvezda 8 in 3 ne bosta imela
učinka v letu 2021.
Potem lahko vidimo, da zvezda 9, ki se nahaja v kopalnici, nima tako velikega
prostora, kakor zvezda 2, ki je spalnici na severu. Tudi zvezda 5 na jugovzhodu,
ne bo imela učinka, saj nima svojega prostora (nima 4 stene, ki bi jo objele), tako da
bo zvezda 4 prevzela vpliv vzhodne in jugovzhodne palače.
V glavnem poskrbite, da najdete letno zvezdo za glavni vhod, kuhinjo in
spalnico. Ti so najbolj bistveni za zdravje, odnose in finance (delo) v 2021.
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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
KDAJ: torek, 5. januar 2021, ob 18 h

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
KDAJ sreda, 6. januar 2021, ob 18 h
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
KDAJ:

sreda, 20. januar 2021, ob 18 h
In torek, 26. januar 2021, ob 19 h

Na dveh delavnici pridobite vpogled v vseh 12 mesecev iz vidika Feng Shui-ja 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
povezava: 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

Donko

TaoSvet

6

XIN CHOU

FENG SHUI NAPOVED

ZA 2021

UREDITEV NEGATIVNIH ZVEZD 2 in 5 - bolezen in nesreča
KDAJ: torek, 12. januar 2021, ob 18 h
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 dezaktivirati, 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,..
KDAJ: sreda, 13. januar 2021, ob 18 h
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 dezaktivirati, 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
KDAJ: torek, 19. januar 2021, ob 18 h
KJE: v zaprti Facebook skupini
V letu 2021 na vzhodu sedi neugodni vpliv »Tri ubijajoče zvezde«, ki lahko prinese celo vrsto težav,
neugodnosti in ovir. Ta negativni vpliv je potrebno s pomočjo Feng Shui formule dezaktivirati 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 18 h
2.) BAZI ASTRO DELAVNICA, sreda, 6. januar ob 18 h
3.) UREDITEV NEGATIVNIH ZVEZD 2 in 5 - bolezen in nesreča, torek, 12. januar ob 18 h
4.) UREDITEV NEGATIVNIH ZVEZD 3 in 7 - prepir, nervoza, jeza, bolečina, poškodba, tatvina,
sreda, 13. januar 18 h
5.) DEAKTIVACIJA TREH UBIJAJOČIH ZVEZD, torek, 19. januar ob 18 h
6.) LETNA SREČA 2021, sreda, 20. januar ob 18 h in, torek, 26. januar ob 19 h

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 18 h
POT DO ZDRAVJA IN DOLGOŽIVOSTI ,
četrtek, ob 19 h
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 18 h
WUDANG TAIJI - meditacija v gibanju
MEDICINSKI QI GONG – ŽERJAVOV STIL - terapevtski QIGONG

Info in prijave:
www.taosvet.si
bernarda.pavic@gmail.com ali 031 684 454
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