Plan analizy (audytu) Feng Shui dla domu
===================================
Niezbędne dane
------------------------1. Plan domu (plan architektoniczny, budowlany) z rozmieszczeniem pokoi oraz mebli.
2. Plan otoczenia domu z określeniem nachyleń gruntu.
3. Data budowy domu i daty głównych remontów (zakres przeróbek) domu.
4. Daty urodzenia wszystkich mieszkańców domu (jeśli moŜliwe, takŜe z godzinami
urodzenia).
5. Problemy Ŝyciowe mieszkańców domu jako ukierunkowanie analizy.
Wizja lokalna
-------------------1. Określenie skierowania i osadzenia domu z dokładnością 0.5 stopnia.
2. Ocena kształtu domu oraz kształtu działki, na której jest wybudowany dom.
3. Ocena otoczenia domu ze zwróceniem uwagi na "góry" i "wodę" w otoczeniu domu.
4. Ocena otoczenia domu ze zwróceniem uwagi na czynniki yang i yin w otoczeniu
domu.
5. Ocena wnętrza domu ze zwróceniem uwagi na przepływ Qi (ścieŜka Qi) wewnątrz
domu.
Ba Zhai - Szkoła Ośmiu Domów
-----------------------------------------------1. Obliczenie Ming Gua domu i naniesienie Bagua Ośmiu Domów na plan domu.
2. Ocena połoŜenia głównych aspektów domu :
- drzwi wejściowe,
- sypialnie,
- kuchnia (kuchenka, piecyk).
3. Obliczenie Ming Gua mieszkańców i naniesienie Bagua Ośmiu Domów na plan domu
dla kaŜdego z mieszkańców.
4. Ocena połoŜenia głównych aspektów domu dla jego mieszkańców ze szczególnym
uwzględnieniem głównego Ŝywiciela domu :
- drzwi wejściowe,
- sypialnia,
- kuchnia (kuchenka, piecyk),
- miejsce pracy lub nauki.
Wędrująca Gwiazda
------------------------------1. Ustalenie okresu narodzenia domu.
2. Sporządzenie wykresu urodzeniowego domu.
3. Określenie typu wykresu urodzeniowego domu.
4. Ustalenie czasowości gwiazd w chwili sporządzania analizy domu.
5. Ustalenie na wykresie urodzeniowym domu, połoŜenia gwiazdy Prominentnej okresu
sporządzania analizy.

6. Ocena Niebiańskiego Serca domu i centralnego Pałacu domu :
- wpływ gwiazdy Góry Niebiańskiego Serca na dom,
- wpływ gwiazdy Wody Niebiańskiego Serca na dom,
- ocena wsparcia zewnętrznego (formy "góry" i "woda" w otoczeniu domu).
7. Ocena Pałacu Skierowania.
8. Ocena Pałacu Osadzenia.
9. Ocena połoŜenia głównych aspektów domu w sektorach i ich układach gwiazd :
- drzwi wejściowe, dodatkowe drzwi zewnętrzne (np. na taras czy do ogrodu),
- sypialnia,
- kuchnia (kuchenka, piecyk),
- jadalnia,
- salon,
- miejsca pracy lub nauki,
- pozostałe pomieszczenia.
10. Ocena wpływu gwiazd rocznych na wykres urodzeniowy domu.
Ba Zi - Cztery Filary Przeznaczenia
----------------------------------------------------1. Ustalenie wykresu Ba Zi dla mieszkańców domu (conajmniej dla głównego Ŝywiciela
domu).
2. Ocena wpływu domu, lokalizacji, ukierunkowań z uwzględnieniem korzystnych i
niekorzystnych elementów wynikających z analizy wykresu Ba Zi.
Spisanie wniosków i zaleceń wynikających z przeprowadzonej analizy.
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