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Ce este Maestrul Zilei? 

Maestrul Zilei reprezintă punctul de referință cel mai important în analiza hărții personale BaZi - 

coloanele destinului. 

Înainte de a face orice analiză BaZi cu privire la propria ta viață sau a vieții altora, începe 

întotdeauna cu identificarea Maestrului Zilei din acea hartă – care reliefează personalitatea, 

caracterul și abilitățile înnăscute ale unei persoane. Reprezintă CINE ESTE acea persoană, la 

nivelul cel mai profund cu putință. 

Cum identifici Maestrul Zilei? Iată care sunt pașii: 

1. Accesează site-ul maestrului meu Dato’ Joey Yap http://bazibz.masteryacademy.com/ 

sau orice alt site pe care îl cunoști pentru a obține o hartă natală BaZi; 

2. Înregistrează-te pe site-ul recomandat anterior și creează-ți un cont. Dacă ești deja 

înregistrat, autentifică-te cu adresa de email și parola; 

3. Alege sexul, data și ora nașterii; 

4. Apasă butonul PLOT BAZI CHART și gata, ai obținut harta BaZi! 

 

http://bazibz.masteryacademy.com/


Trinitatea Cosmică 
 

 
 

Se spune că destinul unei persoane este influențat de Trinitatea Cosmică - Cer, Pământ și Om. 

• CERUL 

Cerul este o mână care ți se întinde. Este ceea ce ți se oferă, dar nu datorită propriilor alegeri, 

ci datorită unor forțe care se află dincolo de capacitatea noastră de control. Momentul nașterii 

și imposibilitatea de a ne alege părinții sunt primele și cele mai elocvente exemple. 

 

• PĂMÂNTUL 

Știința a demonstrat deja că mediul înconjurător are capacitatea de a modela omul. Cei care 

se află într-un anumit mediu, obiectele și lucrurile din acel mediu, precum și mediul de viață 

în sine joacă un rol determinant în influențarea personalității, comportamentului și obiceiurilor 

unei persoane. În metafizica chineză, Pământul se referă la forțele și energiile invizibile care 

ne influențează pe noi toți. Acest fenomen este cunoscut și sub denumirea de Feng Shui. 

 

• OMUL 

Nu în ultimul rând, există Omul. Acesta reprezintă propria voință, liberul arbitru, alegerile 

personale. Deciziile pe care le iei și ceea ce faci ca urmare a deciziilor tale. Totalitatea tuturor 

deciziilor pe care le iei și a tuturor alegerilor pe care le faci în viață este răspunzătoare de 

calitatea vieții tale. Metafizica chineză, în special prin artele Qi Men Dun Jia și BaZi, îți oferă 

posibilitatea de a cunoaște cu o precizie absolută toate opțiunile disponibile pe care le ai și 

dintre care poți alege. 

 

Acestea sunt cele 3 forțe care influențează în permanență destinul unei persoane, destin care 

totuși nu este “bătut în cuie”. 



Ciclul de producție al celor 5 elemente 

 

 

 

Ciclul de producție este acela în care cele 5 elemente se sprijină și se întăresc unul pe celălalt. 

Acest ciclu se desfășoară într-o mișcare continuă și armonioasă. 

 

Să ne imaginăm astfel: 

• Apa hrănește plantele, deci Apa produce Lemnul. 

• Avem nevoie de lemne pentru a face focul, deci Lemnul produce Foc. 

• Pe măsură ce lemnul arde ca să întrețină focul, se transformă în cenușă care se întoarce 

înapoi în pământ, deci Focul produce Pământul. 

• Metalul se găsește în Pământ, deci Pământul produce Metalul. 

• Metalul atrage apa prin condensare, deci Metalul produce Apa. 

 



Ciclul de slăbire al celor 5 elemente 

 

 

 

 

În ciclul de slăbire, fiecare element este produs de alt element și slăbit de elementul pe care îl 

produce. 

Astfel, ne putem imagina că: 

• Pământul produce Metal, în felul acesta fiind slăbit de Metal. 

• Apa corodează Metalul, deci Apa slăbește Metalul. 

• Plantele au nevoie de apă pentru a crește, deci Lemnul slăbește Apa. 

• Focul arde lemnul pe care îl transformă în cenușă, deci Focul slăbește Lemnul. 

• Pământul preia și absoarbe cenușa produsă prin arderea lemnului de către foc, deci 

Pământul slăbește Focul 

 



Ciclul de control al celor 5 elemente 

 

 

Conceptul de Yin și Yang presupune existența echilibrului. 

În ciclul de control, putem vorbi despre o intervenție energetică ce asigură echilibrul și armonia 

celor 5 elemente. 

 

Ciclul de control (sau distrugere, cum i se mai spune) nu este neapărat rău! 

• Avem nevoie de apă ca să stingem un incendiu, deci Apa controlează Focul. 

• Ca să putem modela metalele avem nevoie de foc, deci Focul controlează Metalul. 

• Ca să poți face mobilier din lemn, ai nevoie de topor, fierăstrău, daltă, ciocan – toate făcute 

din metal, deci Metalul controlează Lemnul. 

• Cum poți ține sub control alunecările de teren decât dacă nu cu ajutorul rădăcinilor copacilor 

pe care îi plantezi acolo, deci Lemnul controlează Pământul. 

• Nu contează cât de mare este un lac sau un ocean, tot timpul se va opri la țărm, deci Pământul 

controlează Apa. 



Interpretarea hărții BaZi – relații 

 

Suprapune graficul de mai jos peste harta ta personală BaZi și vezi legătura dintre diferitele 

palate. Observă în ce fel de ciclu (producție, slăbire, control) se află Maestrul zilei – adică tu – cu 

cei din familia ta: 

- Soț / soție 

- Copii 

- Părinți 

- Bunici 

 

 

Tipărește și hărțile personale BaZi a celor din familia ta și observă și în cazul lor legăturile dintre 

diferitele palate. 

 

 



Interpretarea hărții BaZi  

– carieră, afaceri, bogăție, avere 

 

Suprapune graficul următor peste harta ta personală BaZi și vezi și de această dată legătura 

dintre diferitele palate. Observă în ce fel de ciclu (producție, slăbire, control) se află Maestrul zilei 

cu celelalte elemente din grafic: 

- Bunuri, proprietăți 

- Carieră 

- Bogăție, avere 

- Mentori, șefi 

- Prieteni, colegi 

 

Tipărește și hărțile personale BaZi a acelor persoane de care ești interesat și află și în cazul lor 

legăturile dintre diferitele palate. 
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