CUM SĂ APLICI CORECT METODA FORMULĂRII UNEI CERERI ÎN QI MEN

Metodologia de formulare a cererii și manifestării în Qi Men
CĂTĂLIN VASILOIU
____________________________________________________________________________________________

“Cereți și vi se va da!”
Acest ghid îți va descrie în 5

PAȘI SIMPLI

modalitatea de formulare și efectuare corectă
a unei cereri sau a unei manifestări Qi Men
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Qi (氣) este Energia Vitală și Forța Vitală Universală.
Este energia unică și atotputernică din care toate au emanat, o forță ascunsă
vederii și care este prezentă și ne înconjoară în permanență.
Ea poate fi simțită, dar uzual nu poate fi văzută cu ochiul liber. Ca orice formă
de energie, ea nu poate fi creată, nici distrusă. Și ca orice altă formă de energie,
ea poate fi transformată, valorificată și folosită spre binele nostru.
Qi-ul ești tu… orice ființă este alcătuită din Qi și are diverse frecvențe de undă și
se găsește în diferite stări de agregare, așa cum apa, uneori este gheață – similar
corpului uman, alteori este ceață, similar energiei subtile, alteori este apă
curgătoare, similar meridianelor din corpul uman.
Qi (氣) pătrunde peste tot și străbate totul, din adâncul oceanelor până la cele mai
înalte masive muntoase, de la apele curgătoare și până pe cele mai vaste câmpii.
Qi (氣) există în toate planetele sistemului solar și în întregul Univers. Qi se află în
fiecare dintre noi.
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În metafizica chineză 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 ta de
control. Momentul nașterii și imposibilitatea de a-ți alege grupa sanguină 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 influențează întotdeauna 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”.
Qi Men Dun Jia este arta care reușește să te poziționeze “în locul potrivit și la
momentul potrivit” astfel încât să poți obține cele mai bune rezultate în raport cu
dorințele tale.
Qi Men Dun Jia este un instrument de calcul aflat la dispoziția fiecăruia, utilizat în
special pentru atingerea obiectivelor personale, cu ajutorul căruia se poate
cartografia și identifica amprenta energetică a unui anumit moment.
Gardianul Destinului din harta ta personală Qi Men are propriile sale “puteri”, are
capacități particulare specifice, care pot face ca viața ta să evolueze pozitiv sau
chiar să se transforme în modul în care îți dorești!
Tot ceea ce trebuie să faci este SĂ CERI!
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Am fost întrebat deseori despre ce anume poți să faci cu o structură
favorabilă Qi Men și care este modalitatea corectă de formulare
și efectuare a unei cereri Qi Men sau a unei manifestări Qi Men.
Vezi în continuare care sunt cei 5 PAȘI DE URMAT pentru a putea
utiliza Gardienii sau o întreagă structură Qi Men, atunci când
formulezi o cerere de îndeplinire a unei anumite dorințe.

Întotdeauna ai nevoie de harta Qi Men personală sau orară!
Accesează website-ul de plotare a hărților Qi Men a maestrului meu Dato’
Joey Yap, www.joeyyap.com/qmatools sau orice alt website* pe care îl
cunoști pentru a obține o hartă Qi Men;
Înregistrează-te pe site-ul recomandat anterior și creează-ți un cont. Dacă
ești deja înregistrat, autentifică-te cu adresa de email și parola;
Alege:
- numele, sexul, data și ora nașterii pentru plotarea hărții personale Qi
Men,
- data și ora momentului dorit pentru plotarea hărții orare a unui anumit
moment, care poate fi și din viitor.
Apasă butonul PLOT și ai obținut harta Qi Men!
(Dacă nu știi ora nașterii, harta personală Qi Men nu va avea acuratețe!)

____________________________________________________________
* un alt website verificat și recomandat pentru plotarea hărților Qi Men în sistem Zhi Run:
https://www.mingli.info/qmdj; acesta nu necesită autentificare.
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PASUL 1
Identifică direcția Sage Path (Calea Înțeleptului) în harta Qi Men
dorită:
A. în harta personală Qi Men
- Va fi întotdeauna dată de direcția în care se află Palatul Destinului tău.
- Palatul Destinului tău este acela în care găsești tulpina cerească din
pilonul zilei al hărții tale BaZi, în partea de sus a unui palat din harta Qi
Men.

B. în harta Qi Men a unui moment dat
- Se utilizează pentru accesarea unei structuri Qi Men favorabile
- Va fi întotdeauna dată de direcția palatului în care se află acea structură
favorabilă
Acestea sunt cele 2 tipuri de direcții Sage Path (Calea Înțeleptului)!
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Exemple:
A. Identificarea direcției Sage Path (Calea Înțeleptului) în harta ta
personală Qi Men:
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B. Identificarea direcției Sage Path (Calea Înțeleptului) în harta orară Qi
Men a unui moment dat, în care se află o structură favorabilă:
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PASUL 2
Găsește în locul în care te afli direcția Sage Path (Calea
Înțeleptului) pe care ai identificat-o la PASUL 1, utilizând o busolă.
Dacă nu ai fizic o busolă (cu ac magnetic), poți folosi o busolă dintro aplicație de pe telefonul tău mobil (smartphone).
Oricum, cel mai important este să găsești CORECT direcția
cardinală și mai puțin contează ce fel de busolă utilizezi. Busola
trebuie doar să fie funcțională.
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PASUL 3
Apoi, pur și simplu, întoarce-te cu spatele (ceafa) spre direcția pe
care ai găsit-o la pasul anterior.
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Practic, protuberanța occipitală a craniului este punctul de acces
prin care te poți conecta cu sursa energetică, cu fluxul Qi-ului.
Utilizând zona occipitală a capului, poți accesa energia și forța
universală Qi men – direcția Sage Path (Calea Înțeleptului).
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PASUL 4
În poziția în care te afli, întors/ întoarsă cu spatele spre direcția
Sage Path găsită, așază-te confortabil și relaxează-te!
Începe să numeri descrescător, de la 64 la 1. La final, când ajungi
la 1, ar trebui să te afli în așa-numita “stare Alfa”.
Poți închide și ochii, dacă aceasta te ajută. Fiecare număr va fi
vizualizat în minte, în timpul unei respirații (inspir – expir). În mod
clasic, această numărătoare se face vizualizând cele 64 de
hexagrame transformându-se din una în alta.
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PASUL 5
Cunoști deja dinainte, de la PASUL 1, ceea ce se află în palatul
către care ești întors cu spatele, ce Gardian, ce structuri și care
sunt atributele fiecăreia dintre ele.

A. Formulează o cerere foarte concretă!
De exemplu, dacă în palat se află Gardianul 合Liu He (denumit în
soft-uri Six Harmony, Six Union, Partner), poți să faci o cerere
foarte specifică de îndeplinirea unei dorințe în legătură cu:
- găsirea unei relații, căsătoria
- îmbunătățirea relațiilor cu un anumit partener sau vecin
- la nivel de țară, chiar și semnarea unui convenții bilaterale, tratat
de pace cu alte țări
- succesul în negocierea care urmează să aibă loc, etc.
Dar nu uita niciodată să adaptezi dorința ta, așa încât cererea să
fie întotdeauna în zona posibilă de manifestare a rezultatului,
așa cum spune maestrul meu Joey Yap, “to be in the realm of
possibilities”.

B. Vizualizează întregul proces de îndeplinire a
dorinței tale, pas cu pas!
Nu uita nici un detaliu, vizualizează în minte fiecare acțiune pe
care urmează să o faci tu sau alții pentru ca dorința ta să se
îndeplinească!

C. Aplică legea universală a schimbului!
Tu ce oferi în schimb? Ce ești dispus/ă să faci pentru a-ți
îndeplini dorința? Cel mai bine este să vezi care este STEAUA
din acel palat și să adaptezi contribuția ta personală la atributele
acelei stele.
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