
Kedves Olvasók! Nagy öröm és meg-
tiszteltetés számomra, hogy Mesterem,
Halassy Marianna nyomdokaiba lép-
hetek ennek a rovatnak a keretein belül.
Remélem, nekem is részem lehet meg-
tisztelô bizalmukban, és segíthetek
mindazoknak, akik ettôl a rovattól vár-
nak útmutatást egy kiegyensúlyozot-
tabb, boldogabb, sikeresebb élethez.

Mi is lehetne aktuálisabb elsô téma a
tavasz közeledtével, mint a február
4-én beköszöntô jang Fém Tigris éve?
A jang Fém-jang Fa dinamikus konflik-
tusát magában hordozó Tigris évében a
Fa reprezentálja azt a megújulás-ener-
giát, melyre romlásnak indult világunk-
nak olyannyira szüksége van. Itt van az
ideje az új, a megszokottól eltérô, akár
forradalmi ötletek felbukkanásának, a
megújulásnak, új vállalkozások felvi-
rágzásának; valószínûleg olyanoknak
is, amelyek késôbb majd vadhajtásnak
bizonyulnak. Ez az energia hozzásegít
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Polgár Lívia rovata

Kedves Olvasók!
Az kínai asztrológia egyik legfontosabb aspektusa az „idô szavá-
nak” a megértése. A változó energiák különbözô lehetôségeket
kínálnak számunkra, aminek felismerése és hasznosítása a siker
egyik kulcsa.  22001100--bbeenn,, aazz AArraannyy TTiiggrriiss éévvéébbeenn a fa qi domináló

hatása érvényesül és ez az energia az, ami kihat életünk minden területére.  A fa
elem egyik legfôbb tulajdonsága az újjászületés, ezért ezt az évet választottam
arra, hogy átadjam a stafétabotot tanítványomnak.
Itt az idô, hogy a fiatal, energikus tanácsadók átvegyék a szerepet és friss ötleteik-
kel, eredetiségükkel gazdagítsák a kínai metafizika területét.
Büszkeséggel mondhatom, hogy Feng Shui Research Center magyarországi tago-
zata számos, nemzetközi viszonylatban is magas színvonalú és nagytudású tanács-
adót képzett ki az elmúlt hat év alatt. 
Igazán nnaaggyy öörröömmöömmrree sszzoollggááll, hogy a kínai asztrológiai tagozatunk egyik legte-
hetségesebb fiatal asztrológusnak, PPoollggáárr LLíívviiáánnaakk aaddhhaattoomm áátt eezztt aa rroovvaattoott, aki
több éven keresztül bizonyította tudását, tehetségét és elhivatottságát a kínai
asztrológia iránt, aki méltó utódként vezeti majd az olvasót a kínai asztrológia
rejtelmeiben.

Búcsúzóul minden kedves Olvasómnak békés és prosperáló Arany Tigris évet
kívánok!                                                                          HHaallaassssyy MMaarriiaannnnaa

AA KKÍÍNNAAII 
ASZTROLÓGUS
VÁLASZOL
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a tavaly nehézkesen beindult dolgok
felgyorsulásához is.

A Fa felfelé törekvô, valamint a Fém
éles és pontosan célzó energiája nincs
harmóniában. A Fém energiája megle-
hetôsen agresszív módon szabályoz és
irányít, akár fegyveres aktivitást is je-
lenthet. Az idei Fém azonban nem elég
erôs ahhoz, hogy a Tigris makacs és ki-
tartó Fa energiáját beszabályozza, tör-
ténjen az fegyverrel, vagy jogszabá-
lyok és törvények által. A
feszültség feloldásának kul-
csa a Víz elem, mely nyílt és
ôszinte kommunikációt je-
lent egyéni és társadalmi
szinten egyaránt.
E két ellentétes erô együtt, ha
megfelelôen használjuk, bá-
torságot ad az újhoz, és meg-
határozott irányba terel, lehe-
tôvé téve azt, hogy befejez-
zük azt, amibe belekezdtünk.

Az biztos, hogy ez a jang
év mindannyiunk számára
sokkal mozgalmasabb lesz, a
tavalyi jin Föld év lassan
cammogó üteméhez képest.
Mivel egyéni harmóniánk az elsô, ami-
vel hozzájárulhatunk a világban zajló
folyamatok pozitív kimeneteléhez,
vizsgáljuk meg, hogyan alakul ez az év
a különbözô Nap Mesterû személyek
számára a Négy Pillér szerint és mit ta-
nácsolhatunk, hogy ezt az évet is ki-
egyensúlyozottan, és elégedetten zárják.
Emlékeztetôül: a Négy Pillér szettben a
Nap Mester a nap pillérének felsô karak-
tere, azaz a személy születésének napján
uralkodó jin vagy jang minôségû elem
(Fa, Tûz, Föld, Fém, Víz), az ún. Égi
Ág, mely a személy jellembeli sajátsá-
gait, alapkarakterét jelenti. A többi elem
szerepét a képletben hozzá viszonyítva
határozzuk meg, és értékeljük.

Nézzük meg elôször, mit hoz ez az
év a FFaa NNaapp MMeesstteerr számára! A Tigris a
Párhuzam energiáját teszi idôszerûvé
számukra. Az elsôsorban nyáron és

ôsszel születettek számára a Párhuzam
a barátokat, a segítôket, az üzlettársakat
jelenti. Nekik szükségük is van az
együttmûködésre, mivel a Tigris évé-
nek ágán érkezô jang Fém — mely a Fa
Nap Mester számára a Hatalom eleme
— nagy nyomást gyakorol a jin és a jang
Fa elemû személyekre egyaránt. 

A Hatalom jelenthet egyrészt stressz-
helyzeteket, és a felettesekkel kapcso-
latos vagy munkahelyi gondokat is. Vi-

szont a tavasszal és télen születettek
számára a Hatalommal kapcsolatos
történések a karriert érintô pozitív ered-
ményt is hozhatnak. Igaz azonban,
hogy nekik óvatosnak kell lenniük,
mivel számukra a domináns Fa energia
nagy valószínûséggel versenytársakat
hoz, akik pontosan ugyanazokra a
lehetôségekre vadásznak!

A Hatalom elem a FFaa NNaapp MMeesstteerrrel
rendelkezô hölgyek számára egy új
kapcsolat lehetôségét is jelenti. Ennek
minôsége függ attól, hogy a Nap Mes-
ter erôs vagy gyenge. Az erôs Nap
Mesterû hölgyeknek kedvezô igazán
ennek az új viszonynak a kialakulása,
de még ôket is óva intem, mert ez a
kapcsolat vagy elvonja minden másról
a figyelmüket, vagy túlságosan ráme-
nôs udvarlóval lesz dolguk.

A TTûûzz NNaapp MMeesstteerr számára az ural-
kodó Fa energiája az Erôforrás, mely

idôszerûvé teszi az önképzést, a to-
vábbtanulást. Egyben aktuálissá teszi
az otthonról, a munkahelyünkrôl, vagy
a társadalomból származó támogatást
is. Ez elsôsorban az ôsszel és télen
születettekre vonatkozik, a tavasszal és
nyáron született személyekre már nincs
jó hatással a plusz Erôforrás, mivel
elkényezteti, elkényelmesíti, cselek-
vésükben gátolja ôket. 

Az Erôforrás a tudást, a gondo-
latainkat, a velünk született
bölcsességünket is jelenti. Még
több belôle már hajlamossá
teszi a Tûz Nap Mestert arra,
hogy fejben túlkombinálja a
dolgokat, amitôl aztán elbi-
zonytalanodik, összezavarodik.
Mindazoknak, akikre a Fa ily
módon negatívan hat, azt taná-
csoljuk, ne elmélkedjenek túl
sokat. Lépjenek a tettek meze-
jére, próbálják megôrizni a
fókuszt és mondjanak nemet,
amikor úgy érzik, már túl sok
jóindulatú „támogatást” kapnak.

A Tûz személy számára a
Fém a Gazdagság elem, ami jó

pénzkereseti lehetôségeket hozhat, de
mivel ez évben a Fém idôszerûtlen,
lesznek, akiknek némi pénzveszte-
séggel kell számolniuk. Hogy ki mire
számíthat, az függ a Nap Mester ere-
jétôl, a Négy Pillér struktúrájától és az
aktuális 10 éves szerencseperiódustól
is. Minden bizonnyal a tavaszi és nyári
születésûek számíthatnak nyereségre,
míg az ôsszel és télen születetteknek
inkább megfontoltabb pénzkezelés
javasolható.

A jang TTûûzz NNaapp MMeesstteerrek számára —
legyen szó férfirôl vagy hölgyrôl — a
Tigris románcot hozhat, de hogy ebbôl
lehet-e tartós kapcsolat, az a teljes
Négy Pillér szettôl függ.

A házasságban élô urak 2010-ben le-
gyenek óvatosak, ne kockáztassák egy
kalandért a családi harmóniát. Helyette
próbáljanak több és tartalmasabb idôt a
párjukkal tölteni, csempésszék be újra
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Emlékeztetôül: a Négy Pillér szettben
a NNaapp MMeesstteerr aa nnaapp ppiilllléérréénneekk ffeellssôô
kkaarraakktteerree, azaz a személy születé-

sének napján uralkodó jin vagy jang
minôségû elem (Fa, Tûz, Föld, Fém,
Víz), az ún. Égi Ág, mely a személy

jellembeli sajátságait, alapkarakterét
jelenti. AA ttööbbbbii eelleemm sszzeerreeppéétt 
aa kkéépplleettbbeenn hhoozzzzáá vviisszzoonnyyííttvvaa
hhaattáárroozzzzuukk mmeegg, és értékeljük.
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a romantikát meglévô kapcsolatukba. A
magányos férfiakat sem tudom bátorí-
tani, hacsak nem kalandot keresnek,
mivel a Fém idôszerûtlensége miatt
nem kecsegtet életre szóló társsal.

A FFöölldd NNaapp MMeesstteerrek számára a
tavalyi év valószínûleg új barátok
szerzésével és a megfelelô kapcsolatok
kialakításával, a nem gyümölcsözô
ismeretségek kiszûrésével telt. Az idei
Fa törzs a Hatalom energiáját teszi
idôszerûvé a számukra, melyet fôként
az ôsszel és télen születettek tudnak a

javukra fordítani. A Fa tovább segítheti
ôket feljebb lépni a ranglétrán, vagy a
frissen szerzett pozíció megtartásában.
Figyelniük kell azonban a fellépésükre
és megnyilvánulásaikra, melyek most a

külvilág számára nyilván-
valóak lesznek. A Nap Mester
erôsségétôl és minôségétôl
függôen a fellépés eredmé-
nyeként kapott visszajelzés
lehet pozitív, de a jin Föld
Nap Mester forradalmi ötletei
visszatetszést is kiválthatnak.

FFöölldd NNaapp MMeesstteerrû hölgyek
számára az uralkodó Fa idô-

szerûvé teszi egy harmonikus és tartós
kapcsolat lehetôségét, de túlzott kri-
tikusságuk, vagy szavaik éle veszélybe
sodorhatja az idillt, ezért — különösen a
jin Földek  — figyeljenek rá, hogyan nyil-
vánítanak véleményt!

Az ôsszel született, valószínûleg erôs
FFéémm NNaapp MMeesstteerrek rengeteg lehetôség-

gel számolhatnak ebben az évben, hogy
növeljék bevételeiket, mivel a Fa a
Gazdagság elemét teszi aktuálissá szá-
mukra. A jang Fém Párhuzam nekik
nagy valószínûséggel a konkurencia
szerepét is jelzi, ezért gondosan vá-
lasszák ki esetleges üzlettársaikat. Ezek
a pénzügyeiket tekintve szerencsés fér-
fiak a szerelmi életük terén is pozitív
változásokra számíthatnak. A házasság-
ban élôk számára az tanácsolható, hogy
a figyelmük fókusza inkább a pénz-
keresésen legyen.

A gyenge FFéémm NNaapp MMeesstteerr számára
az uralkodó Fa energia körültekintô
pénzkezelést tesz indokolttá, és az urak
számíthatnak némi bonyodalomra a
hölgyekkel kapcsolatban. A jang Fém
többnyire barátok, segítôk megjelené-
sét is jelzi, de hogy ezek megtartható és
prosperáló kapcsolatok-e, az a Négy
Pillér struktúrától is függ.
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Mindazok, akik a Majom, 
a Patkány vagy a Sárkány
napján vagy évében születtek, 
számíthatnak arra, hogy 
az idén sokat fognak utazni.

32 35 febr polgárlivia  1/25/10  10:35 PM  Page 34

                             



Az ötödik, egyben az utolsó Nap
Mester típus a Víz. Az ô számukra ez az
év a Teljesítmény energiáját teszi idô-
szerûvé. Ez azt jelenti, hogy ebben az
idôszakban különleges eredményeket
érhetnek el. Azonban, a jin VVíízz NNaapp
MMeesstteerr újító, forradalmi ötletei nem min-
dig kapnak pozitív visszajelzést. A tehet-
ségük azonban mindenképp kibontakoz-
hat, akár észreveszi a külvilág, akár nem.

Az ágon érkezô Fém-Erôforrás idô-
szerûtlensége miatt lehet támogató és
gátló tényezô is. A feljebbvalóktól vagy
az otthonról jövô támasz, illetve a meg-
szerzett vagy velünk született tudás
most jól hasznosítható, de ha mennyi-
sége túl sok, már képes gátolni az idô-
szerû cselekvést is.

ÉÉss vvééggüüll nnééhháánnyy ttaannááccss NNaapp
MMeesstteerrttôôll ffüüggggeettlleennüüll::

Mindazok, akik a Majom, a Patkány
vagy a Sárkány napján vagy évében
születtek, számíthatnak arra, hogy az
idén sokat fognak utazni. A Disznó
évében születettek amellett, hogy a
társadalomban, a munkahelyükön be-
töltött szerepükkel kapcsolatban is
nagy változások elé néznek, körülte-
kintôen mozogjanak a világban, mert
ez az év fizikai veszélyeket is hozhat a
számukra; ha tehetik, kerüljék az uta-
zást. Akik augusztus vagy november
hónapban születtek, nagy valószínû-
séggel munkahelyi változásokra szá-
míthatnak, sôt a novemberi születésû-

ekkel az is elôfordulhat, hogy életük
180 fokos fordulatot vesz.

Továbbra is várjuk kérdéseiket,
melyeket a 

polgarlivi@fengshuitanacsadok.hu 
e-mail címre szíveskedjenek küldeni.

PPoollggáárr LLíívviiaa
ttaannááccssaaddóó

TTéérr--IIddôô TTrraaddiicciioonnáálliiss 
FFeenngg SShhuuii TTaannááccssaaddóó IIrrooddaa
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A Négy Pillér analízissel kapcsolatban látogasson el 
a www.fengshuitanacsadok.hu weboldalra, vagy kérjen részletes felvilágosítást 

az info@fengshuitanacsadok.hu e-mail címen!
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