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 דלת להצלחה...לפתוח 

 

 אחד משלושת המזלות הכוללים את "מזל שמיים" ו"מזל אדם"  -פנג שואי הוא "מזל אדמה" 
 

 המטרה האולטימטיבית של הייעוץ היא  להפעיל את "מזל אדמה"
 שבכוחו לשנות את השפעות גורל שמיים וגורל אדם, ולהיות "אדון לגורלנו"!
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 בין פנג שואי באינטרנט לפנג שואי אצל בעל מקצועההבדל 
, הם והמטפיסיקה הסינית  במרחבי האינטרנט ניתן למצוא חומרים רבים בנושא הפנג שואי

נגישים לכל אחד. מצד אחד זה נפלא, שכן המודעות לנושא עלתה וככל שיחשפו רבים לנושא 
 חייהם.הם יבינו את משמעות השינוי אותו יכול הפנג שואי ליצור ב

 שימוש לא נכון ולא מושכל בפנג שואי יכול לשבש ולהרע. –מאידך 
כשם שמתייעצים ברופא בכל הקשור לחוליים שונים, או בעורך דין בכל הנוגע לעניינים 

חשוב להיעזר באיש מקצוע ברמה גבוהה בפנג שואי, כזה שלמד  –משפטיים, כך גם בפנג שואי 
משכים, מהטובים ביותר בארץ ובעולם, וממשיך ולומד )לא בקורס קצר כתחביב( לימודים מת

 בכל רגע נתון.
 

 הסודות  שלא תמצאו שם.... אינטרנט במה ניתן למצוא 
 מחשבונים, מחשבונים ועוד מחשבונים

 לחישוב הקואה שלכם 
 הכיוונים המיטיבים שלכם. 4-ו

 

 מהי העמידות שלכם לצ'י שלילי?
 אולחיוב  ,איזה סקטורים לא משפיעים עליכם כלל

 לשלילה?
 כמה יאנג וכמה יין אתם?

 איפה אסור שיהיה סקטור הכניסה לבית שלך?

 האם אתם יודעים מה זה?  "כוכבים מעופפים"-מחשבון לחישוב ה
 ומהי החזית שלכם? 

 איך לטפל באנרגיות?ו

מחשבון לחישוב המפות האסטרולוגיות 
 עמודי גורל  4כגון מפת 

ות ויש הרבה אינן מקצועי מפותמה רבות)
 טעויות(

 האם המפה מדויקת בכלל? שעון קיץ? 
 מה הפרשנות?

 וכיצד לאזן את המפה שלכם? 
 מהו האלמנט החיוני לכם?

 מהו אלמנט ההורס? 
 באיזה עשור אתם?

תחזיות אסטרולוגיות כלליות עפ"י שנת 
 ….הלידה

 תחזית  אישית עפ"י תאריך הלידה שלך!!!
 והמזל?ומה עם הקארמה שלך? והגורל? 

 ?ואיפה יושב השפע שלך 
 ?ואיפה יושב הנאחס שלך 
 ?ואיפה יושב הכוח שלך 
 ?ואיפה יושב הפרסום שלך 

 תוכל לדעת אם אתה 
 טיפוס מזרח או מערב...

  :אך איזה טיפוס אתה באמת
 מנהל? אמן? אסטרטג? דיפלומט? חלוץ? וכו'.

  מהי האישיות הראשית שלך?
 מה ה"מתנות" שקיבלת בחיים אלה?

 יזה אנשים נוכחים בחייך?א

סוגי בתים קיימים, האם הבית שלך  261מתוך  המון תמונות של בתים....
 מבורך?

  ?איזה מאמרים אמינים …הרבה מאמרים
  ?למי כדאי להקשיב

 …מה כדאי ליישם
 מי האויבים שלך? מי החברים שלך?
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 להצליח עם היקום
 

  )ארמון(. כל קוביה נקראת קואה
 הלידה שלנו ניתן לדעת איזה קואה אנחנו. על פי תאריך

 ארמונות היקום. 8סוגי אנרגיות, שהם  8-מורכבת מ –אנרגית החיים  –צ'י 
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Money Point   &    Power Point 
 

 Power Pointמה זה 
כשאנו עומדים בפתח חלל החנות/העסק/המשרד או אחר, ומביטים פנימה, זהו האזור מצד שמאל 

 יסה, שמייצג עוצמה וכוחהמרוחק מדלת הכנ
 

 בעסק?  Power Point-מה לשים במיקום של ה
במיקום הזה נציב סימבולים המותאמים לרוח החנות/העסק המייצגים עבורנו כוח 

  ועוצמה.
פרסום והכרה כגון נשים חפצים המעידים על המותגיות של בעל העסק. אותות של 

 כתבות ממוסגרות וכו'.פרסים, 
 

 ntMoney Poiמה זה 
כשאנו עומדים בפתח חלל החנות/העסק/המשרד או אחר, ומביטים פנימה, זהו האזור מצד ימין 

 המרוחק מדלת הכניסה, שמייצג שפע חומרי וכסף.
 

 ?  Money Point-מה לשים במיקום של ה
במיקום הזה בעסק מציבים סימבולים שמייצגים שפע חומרי וכסף. אפשר לשים תמונה, 

  ו/או את האביזר הכי יקר של העסק שלכם: יכול להיות (קמע) פסל, כלי או טליסמן
ב כאן מים, יצהל לא . )מוצר הדגל שלכם, יכול להיות איזשהו אביזר יקר מאוד ומפואר וכו'

 ( !!!!לא אקווריוםמפל 
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 טיפים לשפע חומרי, כסף ועושר ברמה הסימבולית
 

 לא להפעיל מזרקות מים ו/או כל גוף מים נעים ללא ייעוץ של יועץ פנג שואי מוסמך!!! 
 

  ,במקום מים, ניתן להפעיל את אנרגיית היאנג בעזרת טלויזיה, מוסיקה, רמקולים
 חפצים קינטיים וכו' וכמובן כלי זכוכית בצבע כחול.

  להניח אלמנטים של אסור בשום פנים ואופן  –טיפ חשוב לזוגיות, אהבה ורומנטיקה
יסוד המים בחדר שינה!!הכוונה היא שבמרחב הזה לא יהיו חלילה מזרקות, אקווריום 

או ציורים ותמונות של ים, נהרות, מפלים וכו'. מעבר לכך שהדבר מביא לבעיות 
 בריאות, אלמנט מים המודגש בחדר שינה, עלול להביא לבגידה של אחד מבני הזוג....

 

 דגם עץ מוקטן, מומלץ לאנשי עסקים. למקם  -סטוריה מפוארתספינת מפרש בעלת הי
בעסק או במשרד בפינה/קיר בצפון מערב או בכניסה של העסק/משרד, כשהספינה 

מופנית כלפי פנים העסק. )נשות עסקים יכולות להעמיס על ספינת המפרש תכשיטים, 
 שרשראות ועדיים...(

 

 נה וזהירות. להניח בצד/בקיר צפון של סמל ליציבות, קרקוע , הג –צב  מתכת בצבע זהב
 העסק או הבית כדי להגביר את היציבות  וההגנה מנסיבות או מאנשים לא ידועים.

 

 דגי זהב  קטנטנים ודג אחד שחור + צמחיה בדרום מזרח. 8עם  אקווריום קטן 
 

  בדרום מזרח, בפינה או בקיר של מרחב המגורים  –טיפ חשוב לשפע חומרי, כסף ועושר
עסק, יש לשים עציץ המכיל צמח ירוק בלבד הצומח אנכית בעל עלווה עשירה, או ה

או בשמו העממי    JADE PLANTעלים בשרניים הנוטים להיות מעוגלים. הוא נקרא: 
"צמח הכסף".  ניתן להשיגו במשתלות, אך ניתן להשתמש כמובן גם בפוטוס או 

ר להיעזר בצומח העשוי משי, בפילדנדרום. במידה ואין לכם תנאים לצמחים חיים, אפש
 אך לא בצמחים או פרחים מפלסטיק!!!

 
 במקום גלוי בחדר האוכל או בחדר האורחים. רצוי שהצלחת תהיה  – צלחת פירות

מקרמיקה, אבן או כל חומר אחר שמקורו באדמה ובתוכה לשים פירות שמייצגים עושר 
 כמו אננס, אפרסמון, בננות, אפרסקים, מנגו.

 

 רגליים ומטבע זהב בפה. להניח אותה בדלת  3יצור מיתולוגי בעל  – צפרדע השפע
 הכניסה כשהיא פונה עם הפנים לחדר.

 

 3 עתיקים משושלת מינג מחוברים בשרוך אדום ותולים אותם בדרום  מטבעות סיניים
 מזרח או על ידית דלת הכניסה מבפנים.

 

  הבית או העסק, )רצוי  בפינה או בקיר הדרומיים של –טיפ חשוב להצלחה, פרסום ושפע
לוודא שאין באזור זה שירותים או אמבטיה( למקם מנורה שמאירה באור עוצמתי 

 שעות כל ערב. 6ודלוקה גם בשעות החשיכה לפחות 

 

  בקיר הדרומי של  –את כל התעודות, ההסמכות, מכתבי הוכרה, מדליות, גביעים וכיו"ב
 החדר או המשרד ו/או בסקטור הדרומי.
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 כיוונווג העסק וס

 
 איזה כיוון מתאים לאיזה עסק? 

 
  ?העסק שלך חזית חשוב שתפנההיכן ל
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 הצלחה
 "היא מימוש מתמשך של רעיון נשגב!

 היא מסע 
 של עשייה עקבית 

 לעבר מטרה משמעותית 
 שהוגדרה מראש"!

 

 ה ח ל צ ה
 !החלטה

אני כבר הצלחה, 

עכשיו נותר לי 

 לגלות את הדרך..

 

החלטה היא כוח 

ם שמעצב את עצו

 הגורל שלנו!

  צמיחה

מתמשכת בלתי 

 פוסקת!

כי הצלחה זה 

משהו שאתה 

מושך באמצעות 

האדם שאתה 

 הופך להיות!

 !להאמין

לשחרר אמונות 

 מגבילות!

לשדר תחושה של 

 וודאות!

אנחנו מקבלים את 

מה שאנחנו 

מאמינים שמגיע 

 לנו לקבל!

 

 !חזון

התמונה 

המושלמת 

בתחום מסוים 

 של החיים שלי!

מעניק תחושה 

של בהירות 

 ומשמעות

 התמדה!

 אסתי לאודר:

"כשחשבתי שאני 

לא יכולה להמשיך 

הכרחתי את  –יותר 

 עצמי להמשיך!

ההצלחה שלי 

מבוססת על התמדה. 

 לא על מזל!!!

 
 פתגם סיני עתיק:

 "להתחיל בצורה חלקה ולהתמיד בצורה מצליחה"
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 !להעצמת המוניטין שלך

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


