A KÍNAI ASZTROLÓGIA ALAPJAI

III.AZ ELEMEK – AZ ÖT ELEM HATÁSA
Mire van hatása az öt elemnek életünkben?

b/ Vonzódás, Vonzalom
Mihez és kihez vonzódunk/vonzódhatunk és miért?
Az öt elem - Fa, Tűz, Föld, Fém és Víz - hatással van életünk
különböző
területeire,
egészségünkre,
kapcsolatainkra,
cselekedeteinkre. Életünk különböző szakaszait is uralják. A
kínai születési képlet megmutatja, hogy TE milyen
életszakaszokon haladsz át, mi az, ami számodra kihívást jelent.
A születési képlet alapján az életút-elemzés vagy más néven
horoszkóp is feltárja ezeket a szakaszokat is és leírja, mely
elemek vannak jelen, ez mit jelent számunkra és mit kell tennünk
ahhoz, hogy a legkönnyebben érjük el célunkat.
Az általam elkészített elemzés megmutatja, miért vonzódsz
bizonyos helyzetekhez, emberekhez vagy tevékenységhez
és miért.
Az öt elem a következő vonzódási területeket jelentheti a TE
születési képletedben:
FA
Ez az elem jelezheti számodra, hogy vonzódsz az új
helyzetekhez. Talán a nagy kihívásoktól sem ijedsz meg. Ha ez

az elem a párkapcsolatot jelenti számodra, akkor igyekszel sokat
tenni azért, hogy a kapcsolat fejlődjön.
Érdekelnek az új dolgok, keresed azokat a lehetőségeket, ahol
tanulhatsz.
Érdeklődéssel fordulsz olyan emberekhez, akiktől tanulni tudsz.
TŰZ
A TŰZ elem a születési képletben megmutathatja, hogy
szeretjük-e a kihívásokat vagy inkább elbújunk előlük.
Jelzi és jelezheti a nagymértékű nyitottságot, de nem feltétlenül
jelenti azt, hogy a TŰZ személy mindenkinek megnyílik.
A TŰZ mindenképpen vonzódik azokhoz a helyekhez, ahol sok
ember veszi őt körül és sokan látják szépségét.
FÖLD
A FÖLD elem a születési képletben azt mutathatja, hogy
vonzódsz az ingatlan-befektetés iránt. De jelezheti, hogy
értékeled a stabilitást és nem nagyon akarsz utazgatni.
FÉM
A születési képletedben a FÉM elem pénzhez és az anyagiakhoz
való vonzódást jelenti. De az is elképzelhető, hogy vonz a bank
szakma és a befektetések.
Biztos, hogy értékeled, ha szép dolgok vesznek körül,
harmóniára és kellemes környezetre vágysz.
Bizonyos kombinációkban a FÉM elem a születési képletedben
a személyes képességeiddel függ össze és megmutathatja,
hogy képes leszel-e valamit véghez vinni vagy sem.

VÍZ
Ez az elem – tehát a születési képletedben a VÍZ mindenképpen
jelzi az érzelmekhez való vonzódást.
Érdekelhet a pszichológia, az alternatív tudományok és talán a
hagyományostól eltérő gyógyító technikák is.
Attól függően, hogy milyen VÍZ van jelen a születési képletedben,
megmutatja, hogyan kezeled a problémák nagy részét, képes
vagy-e ezekről beszélni.
Kedveled azokat az embereket, akik hallgatagok de a
szószátyárokat is szívesen meghallgatod.
Ha még többet szeretnél tudni arról, milyen Vonzalom és
Vonzódás van jelen a TE születési képletedben, kérd
személyes konzultációdat a info@livingroomastrology.com
címen és megtudod, KIHEZ VONZÓDSZ és MIÉRT.

