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Moją książkę dedykuję wszystkim koniom i ich ludziom: jeźdźcom,
dżokejom, powożącym i trenerom.
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PODZIĘKOWANIA

Wszystko zaczęło się od pewnej rozmowy ze znajomym leka-
rzem weterynarii Grzegorzem Chajęckim. Opowiadałam o moich
studiach charakterologicznych pary jeździec-koń bazujących
na feng shui. Zasugerował, abym napisała artykuł, może dwa i wy-
drukowała go w którymś z koniarskich magazynów. Napisałam,
ale moje próby wydruku spełzły na niczym. Czy temat był zbyt
science fiction, czy forma piśmiennicza zbyt uboga, czy moja deter-
minacja zbyt słaba, aby zainteresować któreś z szacownych pism.

Był to czas, gdy najbardziej doskwierała mi depresja, a studio-
wanie feng shui pod okiem nauczyciela Remigiusza Senska, było
jednym z panaceum na ten stan.

W huśtawce nastrojów, której podlegałam powróciłam do se-
rialu, który wspomniał mój syn, i obejrzałam również następne
sezony. „Tożsamość szpiega/Burn notice” jest świetnie wkompono-
wanym w krajobrazy Miami serialem akcji. Spalony szpieg
bez środków do życia podnosi się z beznadziejnego położenia
jak feniks z popiołów zawdzięczając odrodzenie własnej determi-
nacji i pomocy oddanych przyjaciół. Przez osiem sezonów nie-
przerwanie bawi i zaskakuje umiejętnościami dostosowania się
do stale zmieniających się warunków. Co takiego jest w filmach
o szpiegach, że tak przyciągają uwagę ludzi? Tajemnice, umiejęt-
ności radzenia sobie w każdych okolicznościach i oczywiście po-
dejrzane koneksje rządowe. Ten serial był moim drugim pana-
ceum na wszechogarniającą depresję. Studiując materiały dodat-
kowe zauważyłam, że jeden z aktorów z tego serialu zaczął lan-
sować swoją książkę. Nabyłam książkę, przeczytałam oraz,
aby zrozumieć ją w pełni, obejrzałam inne filmy, w których grał
Bruce Campbell. Dotarło do mnie, że nie święci garnki lepią i,
że ja również mam wystarczająco dużo materiału do napisania
własnej książki. Aby poznać bliżej branżę, w której tak świetnie
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poczynał sobie Bruce, obejrzałam większość jego wywiadów i roz-
mów na temat powstania i znaczenia jego książki dla czytelników.
Zaczęłam pisać własne dziełko.

Następne doświadczenia to kolejne próby pozyskiwania fundu-
szy i wsparcia pomocnych ludzi. Jeżeli ma się zaplecze w postaci
młodych ludzi np.: synów i interdyscyplinarnej kuzynki, na którą
można liczyć w każdej sytuacji, trudno było nie pokusić się o samo-
dzielne wydanie książki na portalu Ridero, który nazywają spi-
skiem pisarzy.

Pierwsze podziękowania składam na ręce ludzi, bez których ta
książka by nie powstała. Z jednej strony mój nauczyciel mistrz feng
shui Remigiusz Senska, a z drugiej źródło wszelkiego wsparcia moi
synowie Michał i Janek oraz źródło dobrej nadziei moja kuzynka
Danuta.

Aby zmaterializować marzenia korzystałam z kreatywnych po-
mysłów Dagmary Rybickiej-Rafalak, za co jej bardzo dziękuję.

Dziękuję również wszystkim znajomym za rozmowy, za konsul-
tacje i za nowe pomysły, za wsparcie i zainteresowanie tematem
zawartym w książce począwszy od doktora Grzegorza Chajęckiego,
przez trenera i sędzię Zofię Górską, poprzez Alinę Kuleszyńską, mo-
ją przyjaciółkę Katarzynę Fehring, wieloletnią znajomą Anię Gór-
ską, znajomą z dawnych lat, którą poznałam na nowo Anię We-
imann, alergolog moich synów Bogusławę Cimoszko, Jolę Glajzer,
Dorotę Kałkowską-Pozarzycką, Olgę Trzosowską najbardziej me-
dialną osobę w stajni, Przemysława Zająca wspierającego mój po-
mysł, Dariusza Młynarskiego i rozmowy o inteligencji, Piotra Frącz-
ka i rozmowy o biznesie i wszystkich innych rozmówców, z którymi
prowadziłam dłuższe i krótsze dysputy.

Dziękuję również za sceptycyzm, to też było potrzebne.
Składam podziękowania za fachowe porady z branży wydawni-

czej dla Tomasza Żmuda-Trzebiatowskiego i Ewy Miłek.
Dziękuję wszystkim, którzy przekazali fundusze na powstanie

tej książki za pośrednictwem portalu polakpotrafi.pl.
Składam podziękowania dla portalu Ridero za emocje towarzy-

szące tworzeniu książki.

9

KONIE & FENG SHUI



Dziękuję fotografom zawodowym i fotografom amatorom
za zdjęcia.

Specjalne podziękowania za słowa napisane w swojej książce
i słowa wypowiedziane w wywiadach dla aktora Bruce’a Campbel-
l’a. Swoją postawą życiową i wspaniałą grą aktorską oraz dystan-
sem w podejściu do siebie stał się inspiracją do podjęcia przeze
mnie trudu pisarskiego. Zaryzykuję stwierdzenie, że pomógł mi
spełnić amerykański sen w Europie. Pozdrowienia od wiedźmy
feng shui z Dortmundu.

Za pośrednictwem mojej książki chciałabym podziękować nie-
żyjącym już: Piotrowi Paszkowskiemu i Heniowi Szyszkowskiemu,
którzy stanąwszy na mojej ścieżce ukształtowali koniarską osobo-
wość i pomogli zobaczyć więcej. Aby ich wolny i niezależny duch
korzystał ze swobody i wolności.
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PROLOG. MOJA DROGA FENG SHUI

Moja własna droga feng shui pozwoliła mi, nie tylko nie po-
grążyć się w depresji po upadku osobistym i materialnym, który
najwyraźniej został mi przeznaczony, ale również podnieść się
i powstać jak feniks z popiołów. Droga ta pozwoliła mi odnaleźć
ścieżkę dostępu do tajemnic umysłów jeźdźców i ich rumaków
i napisać tą książkę o ich relacjach partnerskich. Jest to dziedzina
tak może odległa i nigdy do tej pory nierozważana, przez współ-
czesnych mistrzów feng shui, mimo że klucz do rozwiązania
i do poznania jest w zasięgu ręki, a dwa gatunki, ludzie i konie,
współpracujące ze sobą od wielu wieków jeszcze bardziej się
do siebie zbliżyły przechodząc z namiotów ludzi pustyni do na-
szych stajni.

Jeżeli komuś się wydaje ze feng shui to panaceum, jakiś ro-
dzaj talizmanu na szczęście odpowiem, że feng shui pomoże po-
konać, przejść i przebrnąć okres, w którym nasze problemy zdro-
wotne lub finansowe będą nas przytłaczać. Otworzy oczy na cy-
kliczność wydarzeń i pokaże, że to, co nam w aktualnym momen-
cie, wydaje się stanem beznadziejnym można przekuć, wykorzy-
stać czy zamienić w początek czegoś nowego lub początek innej
drogi życia.

Dla mnie studiującej relacje partnerskie ludzi i koni, feng shui
połączyło wiele wątków dotyczących tych wspaniałych zwierząt
i odcisnęło piętno na mojej własnej drodze feng shui. Być może ta-
kie połączenie świata mistrzów chińskich i świata jeździeckiego
nie wszystkim odpowiada, ale dla mnie oba światy przenikają się
nawzajem. Poprzez relacje końsko-ludzkie żywioły feng shui sta-
ją się dla mnie bardziej zrozumiałe, reprezentatywne, bliższe. Do-
strzegam łatwiej cykliczność i oddziaływanie roczne feng shui wę-
drujących gwiazd i ich wpływ na zdrowie, kondycję i psychikę
wierzchowców, a przez to również ich jeźdźców.
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Aby pokazać związki przyczynowo-skutkowe jakim poddaje
nas przeznaczenie, sugerując że każde niepowodzenie może być
początkiem nowej drogi, chciałam wspomnieć opowieść, którą
znalazłam w książce Barbary Antonowicz „Tarot intuicyjny Arkana
Wielkie”.

W pewnej wsi żył bogaty gospodarz, który jako jedyny posiadał
konia do ciężkich prac polowych. Inni mieszkańcy wsi przychodzili
do niego i gratulowali mu szczęścia. Odpowiadał Być może…. Pew-
nego dnia koń uciekł. Mieszkańcy odwiedzili go współczując mu
nieszczęścia. Odpowiedział Być może…. Za kilka dni koń wrócił
i przyprowadził dwa dzikie konie. Mieszkańcy wsi pospieszyli z gra-
tulacjami na jego szczęśliwy los na co odpowiedział Być może ….
Kolejnego dnia, jego syn, ujeżdżając jednego z nowych koni złamał
nogę. Mieszkańcy przyszli ze współczuciem. Odpowiedział Być mo-
że …. Za tydzień do wioski przyszli żołnierze rekrutować młodzień-
ców. Tylko syn gospodarza pozostał bo miał złamaną nogę. I znowu
mieszkańcy wsi, nie mogąc nie zauważyć jego szczęścia, gratulo-
wali mu. Filozoficznie odpowiedział Być może ….
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1. KONIE OGNISTE

Boże mój, Boże mój daj konia,
niech mu mięśnie zagrają pode mną,
Niech wiatr w twarz spokój da, ukojenie,
Panie spraw bym nie prosił daremno.

Panie mój, Boże mój daj konia,
niech mnie niesie w nowe przeżywania,
Chociaż strach bierze mnie w ramiona,
czy mi starczy sił do dziękowania.

Nefrytowy Cesarz posiadał w swojej niebiańskiej menażerii po-
słańca. Był to wspaniały, dumny i wyniosły okaz Konia z parą pie-
rzastych skrzydeł, zdolny poruszać się po niebie, ziemi i wodzie.
Pewnego razu, gdy niósł wiadomość dla Smoka, króla Wschodnie-
go Morza, został zatrzymany przy bramie przez strażników.
Z wściekłości i niecierpliwości zabił jednego z nich. Za ten postę-
pek został osądzony i skazany na obcięcie skrzydeł i zamknięcie
pod górą. Po dwustu latach nieopodal góry przechodził przodek
człowieka i uwolnił Konia z jego więzienia. Od tamtej pory Koń
służy człowiekowi.

Chociaż Nefrytowy Cesarz pozbawił dumnego rumaka skrzydeł,
my ludzie wyczuwamy ich zalążki, ich ideę. Koń w naszych snach
ma postać Pegaza. Marzymy, by oderwał się od ziemi i spełnił
wszech-wieczny, człowieczy sen o lataniu w przestworzach. Koń
w galopie wygląda jakby nie dotykał ziemi kopytami. Cwał
tak miękki, że wierzchowiec zdaje się płynąć w powietrzu,
tak szybki i obszerny, że każda noga zdąży postawić swoje kopyto,
tak absorbujący, że upajamy się demonem ruchu, tak lekki, że zie-
mia umyka spod nóg, a sklepienie horyzontu zdaje się przybliżać
w ogromnym pędzie.
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Podziękujmy pierwszemu człowiekowi, który oswoił i dosiadł
wierzchowca, czyniąc go partnerem doli i niedoli, swoich wzlotów
i upadków, człowiekowi, który wyrwał to szlachetne zwierzę z nie-
woli i wstawił się u Nefrytowego Cesarza, aby Koń stał się jednym
ze znaków chińskiego zodiaku.

Podstawowym żywiołem Konia jest Ogień. Wiemy, jak łatwo
podsycić ogień w pożogę lub stłamsić i zdusić w zarodku. Wydawa-
łoby się, że te emocje są zarezerwowane tylko dla ludzi, ale nasze
ogniste konie zazwyczaj przesadnie reagują na bodźce. Zwyczajny
przestrach wytrąca je z toku pracy i trudno im się skupić na wyma-
ganiach jeźdźca. Niecierpliwość tak dobrze znana wszystkim jeźdź-
com i miłośnikom koni — tupanie, grzebanie przednim kopytem.
Pytanie zadawane całym ciałem, całym jestestwem konia
czy już …?, czy już możemy …?, czy już możemy galopować?. Młode
konie, którym galop pozwala wykrzyczeć swój strach, swoje nieza-
dowolenie z jeźdźca i siodła i współpracować z człowiekiem
na grzbiecie.

Ogień galopu, galopu który pobudza narządy w końskim ciele
i rozżarza każdą kroplę krwi. Wiele koni jeszcze długo po biegu,
po wyścigach z wiatrem nie może się uspokoić.

Ogniste rumaki w rydwanach wojowników jako partnerzy
walczący po zawsze dobrej stronie. Ogniste bachmaty Berberów
przemierzające rozżarzone, piekielne piaski pustyń. Rumaki wo-
jowników Chyngis-chana wiozące na grzbietach nieokrzesanych
barbarzyńców.

Cwałujące konie husarzy spod Wiednia, szwoleżerów spod Sa-
mosierry, czy innych mniej znanych miejsc, dzielące los ludzi,
dla których podjęły szarżę. Sekundy, minuty czasu rzeczywistego
wydają się wiecznością dla pędzących w bitewnej ekstazie kawale-
rzystów.

Odwaga jeźdźców, determinacja połączona ze ścigłością,
ogniem bachmatów, partnerów tych samobójczych akcji. Szarża,
ulotna chwila, w której wydaje się, że cwałujące kopyta naszych
rumaków zmienią historię, wydrą bogom wpływ na losy nasze,
choćby w tak mizernej perspektywie czasowej jak 100—200 lat.
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I współczesne konie wyścigowe, których wyrzeźbione sylwetki
pozowały posągom, niecierpliwiące się w boksach startowych.

Sama urodziłam się w roku Konia Ognistego. Moje własne,
często przesadne reakcje na to, co mnie spotkało w życiu, niecier-
pliwość i duma, trudność przełknięcia porażek oraz ogień godny
Feniksa, który pozwala zacząć od nowa, przyzywają postać i cha-
rakter Konia, który w tym moim wcieleniu objął w posiadanie
moje emocje, moje odczucia i moje reakcje. Nie bez przyczyny ca-
łe moje życie chciałam umieć, mieć możliwość poruszania się
po niebie, ziemi i wodzie. Od początku kochałam swobodę, jaką
daje możliwość przemieszczania się. Uwielbiałam podróżować po-
ciągiem i patrzeć, jak ziemia przesuwa się w oknie, brał mnie
we władanie demon ruchu i prędkości. Mogłam jechać z misją,
poleceniem nawet na koniec Polski. Oczywiście na bliższe odle-
głości liczne wyprawy rowerami, motorynką, później motocykle
i samochody. Samochodem najlepiej podróżowało się w nocy. Po-
jazd, szosa i ja oraz nieliczne, inne, w tamtych czasach, wehikuły.
Aby skutecznie podróżować po wodzie zaczęłam pływać na jach-
tach, a później na desce windsurfingowej. Jak przyjemnie czuć de-
skę w ślizgu. Jeszcze chwila i poszybujesz, oderwiesz się od tafli
wody lub wielkim łukiem wpadniesz w żagiel, gdy zgubisz wiatr.
Aby dopełnić umiejętności i oswoić następny żywioł — powietrze,
w którymś momencie mojego życia zaczęłam skakać ze spado-
chronem (dla mniej zorientowanych — to tańsza forma pobytu
w przestworzach) oraz udało mi się załapać na przelot szybow-
cem i motolotnią.

Wszystkie te sposoby poruszania się przy pomocy, mniej
lub bardziej uosobionych przez nas ludzi, maszyn są tylko na-
miastką prawdziwego pokonywania przestrzeni, którego można
doznać jedynie na grzbiecie wierzchowca. Konie, o które był za-
zdrosny, ojciec moich dzieci, zawsze zajmowały wysokie miejsce
w moim życiu. Na początku pierwsze, a po urodzeniu dzieci, dru-
gie. Wierzchowce, ich żywotność i piękno, swoboda łączyły się
w jedno z odczuciami i estetyką mojej własnej duszy.

15

KONIE & FENG SHUI



Konie są tak elektryzującym i ekscytującym, nie tyle sportem
co stylem, sposobem życia, że znajomy, który, jak sam powiedział,
wyleczył się z tego nałogu dawno temu, zaproszony przeze mnie
na krótką przejażdżkę po lesie, odmówił, bojąc się znowu zacząć,
aby nie wsiąknąć w konie ponownie.

Wierzchowiec pode Mną/pod Tobą, czekający na sygnał dzwon-
ka, na pozwolenie aby przyjąć tempo parkurowe. „Czy jesteś goto-
wa/gotowy oddać mi kontrolę nad prędkością?” „Pokaż kierunek
i przeszkody, usiądź spokojnie i podążaj za mną, ja zrobię resztę.”
Nie ma czasu, ani przestrzeni, są przeszkody i koń, który lata
nad nimi a Ja/Ty mamy wrażenie że poruszamy się na czterech,
a nie na dwóch nogach.

To zdarza się tylko nielicznym z nas jeźdźców. Doznanie połą-
czenia z koniem, połączenia takiego, że zdaje ci się, że poru-
szasz się na czterech nogach, że siedząc stanowisz jedność ze swo-
im wierzchowcem, że nie krępujesz jego ruchów w pędzie, a jego
grzywa delikatnie muska twoją pochyloną nad jego szyją twarz,
że żywa tkanka krwi dociera też do twoich żył i każdą cząstką ist-
nienia dopełniasz istnienie rumaka-przyjaciela, rumaka-druha
i partnera, rumaka wyzwoliciela od czasu i przestrzeni. Jeżeli do-
znajesz takich uniesień, zaczynasz się zastanawiać, czy twój koński
partner ma duszę, zdolną doznawać przyjemności płynącej z pędu,
lotu pomiędzy drobinkami przestrzeni i okruchami czasu.

W tak niezwykłych momentach wydaje ci się, że wyczuwasz
skrzydła, które zaniosą cię w inny wymiar czasoprzestrzeni lub,
jak mówią inni, do bram raju.

Chyba tylko koń, zasłużył na honor śmierci przez strzał w gło-
wę, w chwili gdy nie było szansy na uratowanie jego życia. Przy-
chodzą mi na myśl sceny z filmu Honor Kawalerzysty/In Pursuit
of Honor (1995) i idea utylizacji niepotrzebnych już armii zwierząt,
na rzecz bezdusznych, acz nowoczesnych pojazdów. W ostatnich
kadrach filmu trąbka sygnałówka i kilku odważnych, niesubordyno-
wanych kawalerzystów podrywa konie do cwału przez graniczną
rzekę pomiędzy USA a Kanadą, ostatniego rozpaczliwego wysiłku
koni, który ratuje im życie.
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Trąbka sygnałówka podrywała do biegu wiele pokoleń koni,
koni ufnych, koni posłusznych i wiernych, które swoim udziałem
zapewniły sobie miejsce w historii ludzkości.

Wiele ognistych rumaków, skazanych przez emocje ludzkie
na emeryturę, wysłanie na łąki poza ekscytację i adrenalinę wyjaz-
dów, poza sygnał startowy dzwonka, atmosferę zawodów, czyniły
życie koni sportowych niepotrzebnym, nudnym na tyle, aby bardzo
szybko wycofać się w cień, odejść w ciemność. Szanujmy nie tylko
to co wydaje nam się emocjonalnie dobre dla konia, ale to co jemu
jest potrzebne; pęd galopu, wiatr rozwiewający grzywę czy współ-
praca z człowiekiem do końca.

Koń z krwi i ciała, wspaniały Wierzchowiec, ognisty Dzianet,
pustynny Bachmat splata się nierozerwalnie w jedno, z Pegazem
natchnionych poetów, ze skrzydlatym Koniem Nefrytowego Cesa-
rza, z Koniem z chińskiego zodiaku, z Cienistogrzywym z trylogii
Tolkiena, Mówiącym Koniem z Narnii, z Koniem, który unosi Nas
w świat marzeń, pragnień i snów.
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2. KONIE WSPÓŁCZESNE

Konie wybaczają nam emocje, nie wybaczają
braku konsekwencji.

W maju 2016 roku uczestniczyłam w kursie feng shui. Zgłębia-
jąc tajniki powstawania właściwych relacji międzyludzkich opar-
tych, nie tylko na związkach nam przeznaczonych, lecz również
na trwałości tych związków w przeciągu czasu, doszłam do wnio-
sku że podobne relacje mogą zachodzić również w przypadku na-
szych końskich partnerów.

Dosiadałam w swoim życiu około 300 koni, z niektórymi rozu-
miałam się gorzej z innymi lepiej. Były to konie uczniów dosiadane
na chwilę, konie na których jeździłam parę lat oraz młode konie
lub konie z problemami przygotowywane na sprzedaż. Niektóre
wierzchowce są w stanie prawie odgadnąć nasze myśli i mamy
wrażenie, że jeżdżąc na nich posługujemy się, jeżeli nie telepatią
to empatią na wysokim poziomie. I to nie tylko nasze umiejętności
są za to odpowiedzialne, ale również zgranie temperamentów, po-
trzeb i oczekiwań.

Wydaje się, że to tylko my wpływamy na naszego wierzchowca
i uczymy go przyporządkowaniem, konsekwencją, powtarzalnością
ćwiczeń i dyplomacją, ale to tylko połowa prawdy. Nasz wierzcho-
wiec wpływa też na nas dopełniając nasze emocje, wrażenia, pasje
i marzenia.

Dlaczego konia można oceniać w oparciu o techniki zarezerwo-
wane do tej pory tylko dla ludzi? Uważam że w chwili obecnej,
w Europie, konie są hodowane i utrzymywane w mniejszych sta-
dach niż dawniej. Ich relacje z członkami własnego końskiego sta-
da, w którymś momencie są przekazywane na stado typu: człowiek,
pies, kucyk, kot lub koza, inny towarzysz koński w boksie
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obok lub na wybiegu obok. Znika gdzieś więź stada ściśle końskie-
go na rzecz stada mieszanego. I tak jak pies, istota o mniejszej po-
jemności mózgu od małpy, a co za tym idzie i mniejszej inteligen-
cji, przebywając z człowiekiem, rozwinął potrzebne umiejętności
do pełnej współpracy i zrozumienia nawet ludzkich reakcji emocjo-
nalnych, tak powoli i konie przebywając wśród ludzi przystosowa-
ły się do zmieniającej się rzeczywistości.

Obserwując konie, jakże często można zauważyć, że nie płoszą
ich wytwory cywilizacji, maszyny, podnośniki, pługi śnieżne, lecz
na przykład stadko kaczek zrywające się do lotu ze stawu. Można
by rzec, że konia w obecnych czasach bardziej płoszy dzika przyro-
da niż zdobycze cywilizacyjne człowieka.

Powracając myślami do lat nastoletnich, która z amazonek
nie wspomni jak przychodziła z problemami, do boksu ulubione-
go wierzchowca i siedziała tam godzinami, mając wrażenie, że on
rozumie jej rozterki, jej wahania lepiej niż ktokolwiek inny
na świecie.

W związku z tym, że konie zaczęły zajmować miejsce do tej po-
ry zarezerwowane dla psów, możemy mówić nie tylko o użytkowa-
niu wierzchowców, ale również o relacjach końsko-ludzkich.

Monty Roberts próbując nam ukazać i przekonać nas do korzy-
stania z końskiego języka, nie jest w stanie przełamać europejskiej
tradycji przemawiania, szczebiotania i rozmowy z koniem, w stylu,
w którym przemawialibyśmy do małego dziecka. Bardzo często
amazonki, rzadziej jeźdźcy, traktują swoje rumaki jak dzieci, któ-
rych im brakuje, lub które już dorosły.

Wydawać by się mogło, że konie nie rozumieją, co się do nich
mówi i to co w Europie jest normalne: rozmawiamy z koniem,
w USA jest źle widziane. W Stanach Zjednoczonych nie rozma-
wia się z koniem.

W czasie gdy pracowałam w Niemczech przy koniach, pozna-
łam projektantkę mebli, która opowiedziała mi historię jednego,
ze swoich czterech ogierów, przywiezionego z Rosji. Koń ten
po przywiezieniu do Niemiec, bardzo dziwnie przekrzywiał głowę,
gdy w jego obecności rozmawiała ze swoim niemieckim trenerem,
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tak jakby tym sposobem, usiłował zrozumieć o czym oni mówią
po niemiecku. Wyprowadzając go następnego dnia na karuzelę,
wypowiedziałam do niego parę słów po rosyjsku, a on zareagował,
tak jakby obudził się na chwilę i chciał powiedzieć mów do mnie
jeszcze w tym języku.

Spotkałam również inną sytuację. Pewna, nowo przywieziona
do stajni, roczna klaczka próbowała posłużyć się końskim językiem
i powiedzieć współtowarzyszom stajennym, że jest tylko małym,
niegroźnym roślinożercą. Dorosłe konie nie chciały z nią współpra-
cować, ignorowały ją, jakby nie rozumiały co ona chce im powie-
dzieć, okazywały duże niezadowolenie i brak zrozumienia. Niektóre
pokazywały agresję, tuląc uszy i odsłaniając zęby.

Jedna z bliżej mi znajomych klaczy, pochodząca z Niemiec,
gdy jej oczekiwania i duma, były urażone propozycjami współpracy
z człowiekiem, odwracała się do okna jakby chciała powiedzieć:
„obraziłam się, język polski jest niewskazany, mów do mnie po nie-
miecku”

Jeżeli nasz wierzchowiec pochodzi z innych, europejskich śro-
dowisk językowych, po jakimś czasie przyzwyczai się do naszego
szeleszczącego narzecza, ale mogę zagwarantować, że jeżeli chce-
my go nagrodzić lub zdyscyplinować słowem, najlepiej użyć języka
kraju, w którym się urodził, oczywiście z odpowiednim akcentem.

Tak jak, my sami, wyznając miłość tą jedyną, tą prawdziwą,
wiemy że tylko słowo w języku ojczystym niesie całą pełnię emocji,
wrażeń, odczuć i marzeń, tak nasze rumaki mają szybszą, często
emocjonalną reakcję na słowo znane od źrebaka.

Czy tylko fenomenalna pamięć czyni konia w naszych oczach
bardziej inteligentnym niż jest? Marlitt Wendt opisuje miniaturo-
we koniki, które świetnie się sprawdzają jako przewodnicy niewi-
domych, w zadaniach do tej pory zarezerwowane wyłącznie
dla psów. Wielu z nas, zdarzyło się zabłądzić na przejażdżce w le-
sie. Wystarczyło wtedy poluzować wodze, by koń sam odnalazł
drogę do domu.

Nie posądzamy naszych koni o zdolności aktorskie ale jednak…
Pewna klacz była nastawiona wrogo i agresywnie do ludzi doro-
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słych i ich żądań. Mój pierwszy kontakt z nią skończył się boleśnie.
Gdy tylko odwróciłam się na moment otrzymałam cios powyżej pa-
sa i bolesne ugryzienie w łopatkę. Chcąc zachować resztki godno-
ści oraz pozycję alfa w stadzie, oddałam pięknym za nadobne,
szybko i bez wahania ukarałam klacz. Od tamtej pory, gdy klacz
miała do mnie jakiekolwiek pretensje, odwracała się do ściany
i kłapała zębami w powietrzu. Ta sama klacz przechodziła meta-
morfozę w kontaktach z dziećmi. Była najlepszym koniem do po-
czątkowego instruktażu i prób jazdy konnej dla najmłodszych
adeptów sztuki jeździeckiej. Jej normalnie, w kontaktach z dorosły-
mi, stulone uszy, zmieniały pozycję o 180 stopni. Tworzyły coś
na kształt rogów, wysuniętych do przodu, aby nikt, nawet na chwi-
lę, nie posądził jej o jakiekolwiek niecne lub bolesne zamiary. Ona
wiedziała, że tylko pokazując minę niewiniątka, będzie mogła ko-
rzystać ze wszystkich smakołyków przyniesionych w nadmiarze
przez dzieci. Przysmaki te wyjmowała delikatnie wargami z dzie-
cięcych rączek.

Klacz po zakończeniu wyjazdowej pracy z dziećmi, rżała
do każdej przejeżdżającej przyczepy wyglądającej jak bukmanka,
gotowa bez żadnych problemów skorzystać z tego środka transpor-
tu, aby wrócić do stajni.

Inny znajomy wałach już wchodząc na parkur pokazywał,
jak ukończy jego przebieg. Jeżeli, wchodząc na plac z przeszkoda-
mi, dumnie prostował głowę, naprężał sylwetkę i prezentował pod-
niesiony ogon, pewne było, że ukończy parkur bez zrzutek. On
chłonął uznanie i poklask tłumów, uwielbiał być podziwianym i po-
żądanym. Świetnie bawił się na arenie międzynarodowych zawo-
dów. Na równi ze swoim jeźdźcem czuł atmosferę wielkiego sportu
i uwielbienie spragnionej igrzysk gawiedzi.

Opisane przykłady zachowań koni wskazują, nie tylko na moc-
ną więź łączącą je z ludźmi, ale również na zaobserwowanie przez
konie mechanizmów jak, są one postrzegane przez człowieka i wy-
korzystanie tej wiedzy na swoją korzyść.

Wszyscy opisujący inteligencję konia, porównują ją do inteli-
gencji ludzkiego dziecka na poziomie, zależnie od autora, od 1.5
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roku do 3 lat. Ci którzy mieli i konie, i dzieci wiedzą jak trzeba za-
bezpieczać szafki, szafeczki, półki, półeczki, elektryczne gniazdka
i paki z owsem przed niepohamowaną ciekawością małych i du-
żych szkodników. A sceny terroru odgrywane przez naszych milu-
sińskich w sklepach, przed półkami z zabawkami można porównać
z, wyrażaną tupaniem i grzebaniem nogą, zazdrością naszego jed-
nego wierzchowca o przysmaki podawane drugiemu.

Ciekawy przykład dwuletniej klaczki, która od urodzenia pije,
chłepcząc wodę językiem jak pies i innej wiekowej klaczy, która
niewątpliwie poznała zasady hydrauliki, gdyż jeżeli z jakichś przy-
czyn mechanicznych jej poidło utraci język, ona potrafi nacisnąć
zawór swoim własnym zębem, i w ten sposób je napełnić.

Wnioski z powyższych przykładów proszę wyciągnąć samo-
dzielnie. Tak jak u ludzi, tak u koni trafiają się osobniki bardziej
lub mniej inteligentne, łatwiejsze lub trudniejsze w treningu
i w codziennej obsłudze. Ta końska inteligencja, lub jak mówią
inni, empatia daje mi podstawy do zastanawiania się nad relacja-
mi końsko-ludzkimi i porównanie ich do związków międzyludz-
kich, ponieważ sami niejednokrotnie przekraczamy granice mię-
dzygatunkowe i traktujemy nasze wierzchowce, tak jak gdyby były
ludźmi.

Z jednej strony przypisujemy naszemu wierzchowcowi ludzkie
zalety i wady, często zbyt pochopnie oskarżając go o działanie
pod wpływem złośliwości, o premedytację i wręcz taktyczne dzia-
łania na ludzką szkodę, najczęściej nazwane przez koniarzy:
„bo on/ona taka jest…” Z drugiej strony odmawiamy mu praw
i nie liczymy się z jego emocjami i uczuciami. Najczęściej ma
to postać emocjonalnego podejścia, pocałunku w pysk i hasła wy-
powiadanego najczęściej przez amazonki: „Pańcia kocha”,
by za chwilę, gdy nie spełni oczekiwań i nie sprosta zbyt trudnemu
treningowi, przekształcić je w hasło: „Pańcia nienawidzi” i skazać
sportowego konia na karę monotonii i powtarzalności użytkowania
przez szkółkę, aby spokorniał.

I nawet jeżeli nasze frustracje w kontakcie z koniem, tempera-
ment, emocje i siła reakcji na bodźce, nie są dostosowane do pary
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koń-człowiek i pokazują, jakbyśmy jeździli za karę, to nie jest
to bez przyczyny leżącej w naszym przeznaczeniu. Coś nas bardzo
przyciąga do tego szalonego rumaka, tak jakby życie chciało nas
czegoś nauczyć lub wpłynąć na naszą osobowość, zmieniając nasz
punkt widzenia lub jakieś cechy naszego charakteru.

Relacje tego typu opisuje autor w książce „Zaklinacz koni”:
"...kobiety...kupowały...dzikie, drogie konie i śmiertelnie się ich ba-
ły. Szukały czegoś, co pomogłoby im pokonać ten strach, a może
strach w ogóle. Mogły równie dobrze wybrać latanie na lotniach,
górskie wspinaczki albo zapasy z rekinami...ale… wybrały jazdę
konną.”

Każdy z nas, na pewno w swoim życiu poznał lub pozna taką
osobę, i często zastanawiamy się dlaczego ta osoba, trwa w tej re-
lacji z koniem.

Zachęcam do ponownego przeczytania książek „Zaklinacz ko-
ni” oraz „Człowiek, który słucha koni” jako podstawowej lektury
do lepszego poznania psychologii koni oraz do własnych przemy-
śleń i rozważań o doświadczeniach przeżytych z końmi, na bar-
dziej chłodnej, racjonalnej a nie emocjonalnej płaszczyźnie po-
strzegania.

Po opadnięciu emocji, możemy zastanowić się nad oddziaływa-
niem przyczynowo-skutkowym w zaistniałych sytuacjach,
i nie do końca wyjaśnionych zachowaniach końskich, i nie zakła-
dać, że to my mamy problem z koniem, bo może jest dokładnie od-
wrotnie.
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3. KONIE W NUMEROLOGII

Wszystkie historie opisane w poprzednim rozdziale wskazują,
z jednej strony na coraz większą zażyłość naszych koni z nami,
ale z drugiej strony, również na silne działanie przeznaczenia, sta-
wiające na naszej drodze właśnie te, a nie inne wierzchowce. Prze-
znaczenie i karma to dziedziny, którymi zajmują się mistrzowie
feng shui zgłębiając zawiłości relacji partnerskich w świecie ludzi.
Dlaczego nie spróbować zastosować tej wiedzy również do naszych
odniesień końsko-ludzkich.

Ktoś może powiedzieć, że numerologia nie dotyczy koni. Mi-
chał Wierusz-Kowalski w swoim artykule o koniach „pijących wiatr”
powołuje się na starą beduińską legendę, według której Allach
stworzył konia z tchnienia wiatru południowego, a prorok Maho-
met uznał konia za niezbędnego towarzysza do obrony wiary is-
lamskiej. Dla niezorientowanych, w islamie koń jest zwierzęciem
wyższym, a pies i małpa są traktowane na równi z nieczystą świnią.

Stara rasa koni arabskich, uznana za czystą od VII wieku, wy-
wodząca się ze słynnych czterech klaczy Mahometa, które pomimo
całodziennego braku wody, w odpowiedzi na sygnał „do boju” jako
jedyne nie pobiegły do źródła, lecz stanęły w gotowości, aby lojal-
nie i wiernie towarzyszyć człowiekowi w walce. Ponieważ doku-
menty rodowodowe koni, jako jedna z cenniejszych rzeczy, prze-
chodziły z ojca na syna, możemy się w nich doszukać śladów tej
szlachetnej krwi, sięgających nawet 4 tysięcy lat wstecz.

Beduini od wieków stosowali zasady numerologi dla swoich
koni. Każde narodzenie źrebaka determinowało nie tylko jego
przyszłość, ale także przyszłość właściciela oraz całego plemienia.
Konie arabskie żyjąc i mieszkając w namiotach swoich właścicieli
były włączone do rodziny. Ich mądrość, inteligencja, empatia wy-
wodziły się z obserwacji i większego zrozumienia potrzeb i ocze-
kiwań towarzysza, partnera wydarzeń — człowieka.
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Trudne pustynne warunki bytowe, doskonale selekcjonujące
osobniki, utrwaliły rasę nie tylko odpornych, odważnych i inteli-
gentnych zwierząt, ale również pięknych, długonogich, delikatnych
w rysach, o tanecznym ruchu rumaków, będących dumą i miłością
ich właścicieli.

Przykłady tego rodzinnego traktowania koni arabskich można
zobaczyć w filmie Ben Hur z 1959 roku, w którym właściciel czwór-
ki siwych koni przygotowuje je do wyścigu rydwanów oraz w filmie
Hidalgo z 2001 roku o mustangu-mieszańcu rasowym, biorącym
udział w wyścigu pustynnym, zarezerwowanym wcześniej tylko
dla koni czystej krwi.

W XXI w. konie arabskie mają ekskluzywne, często kapiące
od złota stajnie z klimatyzacją, solarium i basenem,
ale czy nie utraciły swojego kontaktu, swojej więzi z człowiekiem,
który wieki temu mieszkał z nimi w namiotach.

Większość z ras koni współczesnych ma wśród swoich przodków
i protoplastów konie arabskie i berberyjskie, co pozwala rozszerzyć
numerologię, czyli wibracje liczb daty urodzenia, na praktycznie ca-
ły gatunek a szczególnie na konie użytkowane wierzchowo.

Przy pomocy bardziej zaawansowanej formy feng shui jaką jest
dobór partnerski, numerologii zachodniej i chińskiej oraz w opar-
ciu o wibracje liczb, doskonalone od niemal 5 tysięcy lat przez mi-
strzów chińskich, a zauważone przez Platona, możemy wgłębić się
w relacje końsko-ludzkie i poszukać właściwej sekwencji liczbowej
łączącej jeźdźca i jego wierzchowca.

Do oceny związków pomiędzy koniem a człowiekiem, potrzeb-
na jest, nie tylko znajomość algorytmów i technik porównawczych
wibracji liczb z daty urodzenia, dopasowanie żywiołów reprezento-
wanych przez obie strony, ale również porównanie liczb kua z feng
shui, oceniających zaangażowanie w daną relację, związane z prze-
znaczeniem.

Od jesieni 2016 roku testowałam zdobyte na kursie feng
shui umiejętności w relacjach partnerskich: rozmawiając z jeźdź-
cami o ich koniach, rysując diagramy magicznego kwadratu lo
shu oraz sprawdzając wibracje numerologiczne wszystkich da-
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nych, które można odczytać z daty urodzenia. Podążając tą dro-
gą zdałam sobie sprawę, że tylko diagramy końskie w uzupeł-
nieniu z diagramami ich jeźdźców dają pełnię odczytu i uzupeł-
niają się nawzajem. Na przykład miałam duże wątpliwości
co do zgodności i przydatności wierzchowców dla ich amazonki,
gdyż obrazek jeźdźca na koniu, nie pasował do obrazu z diagra-
mów lo shu. Okazało się, że data urodzenia potrzebna do utwo-
rzenia diagramów, nie jest zgodna z oficjalną datą urodzenia
osoby. Amazonka została urodzona przez cesarskie cięcie,
o dzień szybciej, niż data pasująca w pełni do diagramów jej
rumaków.

Związki międzyludzkie rozpatrujemy na bazie typowych, opisa-
nych przez mistrzów feng shui sposobów. Aby opisać konie i ich re-
lacje z nami, nie możemy używać terminologii zarezerwowanej
dla ludzi np.: świetny finansista lub genialny mózg.

Konie mają wibracje liczb, określone bardziej przez pierwotne
chińskie żywioły, niż nadane im później znaczenia, funkcjonujące
w sferze ludzkiej.

W feng shui określono 5 żywiołów: Drzewo, Ogień, Ziemia, Me-
tal, Woda oraz korelacje pozytywne (wspierające) i negatywne (wy-
czerpujące) pomiędzy nimi.

W pozytywnych korelacjach Drzewo podtrzymuje Ogień, Ogień
ogrzewa Ziemię, Ziemia rodzi Metal, Metal pobudza Wodę i Woda
ożywia Drzewo.

Negatywne korelacje to Drzewo, które rozsadza korzeniami
Ziemię, Ziemia zasypująca Wodę, Woda, która gasi Ogień, Ogień
topiący Metal i Metal, który tnie Drzewo.

Jeżeli np. wierzchowiec o wibracjach liczb określonych przez
Ogień, próbuje współpracować ze swoim ludzkim partnerem
o wibracjach liczb określonych Wodą, mogą nie być w stanie się
zrozumieć. Chociaż z doświadczeń własnych, z rozmów z innymi
koniarzami i ze studiowania diagramów feng shui jeźdźców i ich
wierzchowców, można wywnioskować, że bardziej lub mniej,
ale jednak kieruje nami karma-przeznaczenie, które sprawia
że jeździmy na konkretnych koniach.
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Należy dodać, że feng shui stosuje przeliczanie naszej zwykłej
daty urodzenia, z kalendarza słonecznego, na datę urodzenia opar-
tą na kalendarzu księżycowym i ta data stanowi punkt wyjścia
dla odpowiednich obliczeń i tworzenia kwadratu magicznego, dia-
gramu urodzeniowego lo shu.

Nasze relacje z końmi, tak jak związki międzyludzkie, korzy-
stając z obliczeń numerologicznych dróg życia, można podzielić
na związki typu A,B,C,D. Związki typu A to związki mistrzowskie.
Koniarze i zawodnicy mówią, że koń mistrzowski trafia się raz
w życiu, a czasami nigdy. Na podstawie moich badań mogę podać
przykład Johna Whitakera i Miltona, których drogę mistrzostwa
znamy. Innym przykładem, opisanym przez Monty Roberts’a, jest
jego wierzchowiec Johnny Tivio. Relacja pomiędzy nimi, potwier-
dzona diagramami feng shui, wskazuje nie tylko na pełne współ-
brzmienie wibracji liczbowych, ale również pełną harmonię ży-
wiołów.

Następnym typem są związki B. Dobre zrozumienie jeźdźca
i konia, oraz współgranie żywiołów — do tego typu związków każ-
dy z nas powinien dążyć. Są to konie, na których nie tylko jeździ
nam się dobrze, ale tak dopełniają nasze cechy osobowości,
że chcemy często przebywać w ich towarzystwie. To konie, w grzy-
wy których nastolatki wypłakują problemy, starzy jeźdźcy omawiają
sprawy życiowe. Konie, z którymi dobrze się pracuje. Mamy wraże-
nie, że wierzchowiec przenosi nas w czasie jazdy w inny wymiar
rzeczywistości.

Związki typu C są najczęściej spotykane. W związku tym, każdy
z partnerów ma swoją własną osobowość. Musimy szanować
upodobania naszego wierzchowca i konsekwentnie dążyć do tego,
aby on szanował nas. Musimy przypominać dosyć często, że to my
tu jesteśmy szefem i drogą kompromisu albo dyplomacji,
a na pewno żelaznej konsekwencji, wymagać, ale i pozwalać
na pewne ustępstwa. Jeżeli harmonogram praw i obowiązków jest
w miarę ustalony, możemy osiągnąć sukcesy sportowe lub przy-
jemność jazdy rekreacyjnej.
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Wspomniane przeze mnie, w poprzednim rozdziale, problemy
kobiet, z ich końmi rekinami, to zazwyczaj związki typu C, w któ-
rych to strona ludzka często śmiertelnie boi się swojego wierz-
chowca, ale czuje też bardzo silny pociąg emocjonalny, aby jeździć
właśnie na tym, a nie innym koniu.

Związki typu D. Bardzo trudne do realizacji, wymagające dużej
uwagi. Zazwyczaj szybko się rozpadają i niechętnie dosiadamy ta-
kich wierzchowców lub są to konie, które przygotowujemy pod in-
nych jeźdźców.

Na prośbę mojej koleżanki Kasi scharakteryzowałam dwa jej
wierzchowce. Pierwszy koń, to związek typu C i już się skończył.
Drugi koń, to związek typu B, trwa i przynosi korzyści obu stro-
nom.

Katarzyna jest osobą, która mieszkając w Niemczech, poma-
gała mi dwanaście lat temu kupować konie u naszych sąsiadów.
Jedna z wybranych przez nas klaczy towarzyszy mi do dzisiaj.
Właśnie, w związku z tą klaczą, wydarzyła się następująca histo-
ria. Kasia widząc moje próbne jazdy, doznała jakby olśnienia
i powiedziała, że ten koń byłby dobrym wierzchowcem dla Joh-
n’a Whitakera. Potraktowałam to wtedy jako żart. Obecnie,
po dwunastu latach i po trzech latach studiowania feng shui,
mogę powiedzieć, że moja klacz ma te same wibracje liczbowe
z Johnem Whitakerem, co Milton. Stanowiłaby z tym jeźdźcem
związek typu A, a więc mistrzowski. Nawiązując do olśnienia
mojej koleżanki, napisałam i wysłałam e-mail do Johna Whitake-
ra, opowiadając o zaistniałym zdarzeniu. Nie otrzymałam odpo-
wiedzi.

Przy pomocy algorytmu opartego na feng shui, jestem w stanie
nie tylko potwierdzić przydatność i wysokie zaangażowanie obu
partnerów w związku, ale również przybliżyć użyteczność nowych
mistrzowskich koni dla zawodników.

Być może część właścicieli koni, chciałaby dowiedzieć się,
czy ich koń mógłby osiągnąć mistrzostwo pod innym wybranym
jeźdźcem. Moja metoda pozwala to sprawdzić za pomocą odpo-
wiednich obliczeń.
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Część osób kocha swoje wierzchowce i to jest sens ich związku
z nimi, bez względu na ich wady, nie oddaliby lub nie zamienili,
tych koni na żadne inne.

Ale być może, przy wyborze następnego końskiego partnera,
warto zastanowić się i sprawdzić parametry udanego związku
lub jasno powiedzieć sobie, że nie jeżdżę przecież za karę i zrezy-
gnować w porę z relacji, która niszczy obie strony, poprzez strach
lub brak harmonii między żywiołami konia i jeźdźca. Tak jak często
tkwimy w beznadziejnych małżeństwach, bez szansy na dogada-
nie się.

Inni, bardziej ambitni w ocenie swoich wierzchowców, przyjmą
może inną wersję wydarzeń i pozwolą wybranym jeźdźcom osią-
gnąć mistrzostwo na swoim koniu.
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4. ZACHODNIE DROGI ŻYCIA

Kto z nas, nie chciał poczuć się przez chwilę bogiem stworzy-
cielem na miarę Dr Frankensteina czy Fausta i powołać do życia
swojego homunkulusa.

Wielu miłośników koni i koniarzy, hodowców i amatorów jeź-
dziectwa, zawodników i właścicieli koni, pomyślało kiedyś, że mo-
że uda się im samym, wyhodować dla siebie źrebaka o określonych
cechach. Zaczynając od osób, które znają się na hodowli koni
czy to z racji wykształcenia (rolnicze, zootechniczne) czy też z racji
pochodzenia z rodzin zajmujących się końmi, kończąc na osobach
typu pewnej właścicielki koni, mającej inklinacje ku hodowli która,
zapytana o doświadczenie w tej materii odpowiedziała „to proste
chowałam psy i koty, to i konie potrafię hodować”.

W mojej czterdziestoletniej praktyce spotkałam różne konie
wyhodowane przez amatorów. I tak zdarzyło mi się usłyszeć opinię
od domorosłych miłośników koni, których dziadek lub wujek przed
wojną hodował konie, do swojego dziecka: „kupimy czy wyhoduje-
my źrebaka, to go sobie wychowasz”. Co z tego wyszło, miałam
okazję sama wypróbować. Trzylatek około 160 cm w kłębie zapra-
gnął, tak jak był nauczony od źrebaka, skoczyć mi na „opka”. Bardzo
delikatnie, jak na dużego konia, położył mi kopyto na ramieniu.
Skończyłam z siniakiem w tym miejscu. Konia tego nie można było
prowadzić na kantarze i trzeba było bardzo uważać przy obsłudze
naziemnej. Nie próbowałam, czy może jeszcze dodatkowo aportuje
patyk. Podobny przypadek wspomina w swojej książce Monty Ro-
berts. Czyli głupie pomysły są realizowane na każdym kontynencie.

Wracając do zagadnienia wyhodowania sobie konia sportowe-
go. Czy znając inteligencję klaczy, jeżdżąc na niej, wygrywając ra-
zem wiele konkursów i dobierając wyselekcjonowanego, znakomi-
tego, ewentualnie modnego ogiera, powinniśmy osiągnąć sukces
hodowlany i nasz upragniony źrebak za parę lat może być w stanie
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odnosić podobne zwycięstwa jak jego matka? Przez kilka lat pró-
bowałam zajmować się hodowlą i uzyskać to, co najbardziej mnie
interesowało, źrebaka z inteligencją jego matki. Moje amatorskie
próby niestety zakończyły się niepowodzeniem. Poszukiwałam ko-
nia, który nie tylko wspaniale reprezentował swoją rasę eksterie-
rem, wyglądem i posłuszeństwem, ale również byłby moim inteli-
gentnym partnerem. Pomijając czasochłonność hodowlaną,
bo od momentu krycia klaczy do momentu otrzymania gotowego
produktu — konia sportowego upływa zazwyczaj cztery, pięć lat, są
jeszcze inne czynniki uniemożliwiające nam powołanie do życia
konia dla nas idealnego.

Podstawowa rzecz, tak podziwiana przez nas, opisywana
i uznawana, jako wybitna zaleta, mądrość koni arabskich wynikała
z ich hodowli po liniach żeńskich. To klacze stanowiły największe
bogactwo i dumę hodowców i one były selekcjonowane i wybiera-
ne pod względem przekazywania cech potomstwu, przekazując
jednocześnie inteligencję.

Dlaczego klacze? Zaobserwował i opisał to w swojej książce
Monty Roberts. W dzikim stadzie mustangów to klacz alfa jest
głównym i niepodważalnym logistykiem i organizatorem życia sta-
da, a ogier alfa co najwyżej ochroniarzem i reproduktorem, wbrew
opiniom niektórych autorów artykułów o inteligencji koni np. Fre-
drico Tesio.

Czołowy polski jeździec z Pomorza Grzegorz Psiuk powiedział
kiedyś, że jeżeli dogadasz się z klaczą to ona poda ci swoje serce
na talerzu.

Jednak europejska hodowla koni sportowych została utworzo-
na i wyselekcjonowana w oparciu o linie męskie. To ogier ma
przekazywać swoje cechy, poprawiać i dominować nad materia-
łem genetycznym klaczy. Produktem takiego chowu są osobniki
silne, bardzo skoczne, atletyczne, posłuszne i niekoniecznie inteli-
gentne. Chociaż ta ostatnia cecha, inteligencja, może być związa-
na z brakiem pokory, często własnym zdaniem, a co za tym idzie
koniecznością stosowania niekonwencjonalnych metod treningu,
co nie każdemu odpowiada. Na przykład w niemieckiej hodowli
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i szkole jazdy, w której liczy się określona, niezmienna metoda
treningu, porządek i jakość, bez udziwnień i bez innowacji, konie,
które nie akceptują tego, albo z powodu innej budowy ciała albo
z powodu braku pokory, są odrzucane z eksploatacji sportowej
i hodowlanej, z przypiętą etykietką „crazy horse”.

Nasuwa się pytanie czy te metody hodowli i treningu są wy-
starczające na dłuższy czas. Światowi ustawiacze parkurów,
nie mogąc przekroczyć bariery 160 cm wysokości przeszkód, za-
czynają stosować inne metody utrudnienia przejazdu; czy to eks-
tremalnie wyśrubowana norma czasu, czy to niekonwencjonalne
odległości pomiędzy przeszkodami, czy to dobór przeszkód zmu-
szających do szybkiej zmiany tempa, wzmożonej uwagi, braku za-
skoczenia i przygotowaniu na to, że po bardzo szerokim skoku
nastąpi skok przez wąską, wysoką pionowiznę. W takim wypadku
trzeba się zastanowić, czy posłuszny, atletyczny koń z linii nie-
mieckich sprawdzi się, gdy na chwilę zawiedzie szef, boss czyli
czynnik ludzki.

Być może zaczyna być potrzebny koń inteligentny, lżejszy,
z własnym zdaniem, który w sytuacji kryzysowej wyratuje siebie
i swojego ludzkiego partnera z opresji i jeszcze pokona parkur
bez zrzutek. Pozostawiam to do oceny czytelników, aczkolwiek nie-
mieckie sukcesy z lat ubiegłych powoli przechodzą w ręce, a może
w kopyta, zawodników innych nacji. Można to było zauważyć
na parkurach sopockiego CSIO5* w 2018 roku.

Wracając do moich niepowodzeń hodowlanych spowodowa-
nych zbyt długim czasem oczekiwania na gotowy produkt czyli do-
rosłego konia sportowego oraz niepełną zgodność rzeczywistości
z marzeniami o koniu idealnym, zaczęłam poszukiwać innych me-
tod znalezienia wierzchowca zgodnego z moimi wyobrażeniami
o nim, z którym będzie łączyła mnie głęboka więź partnerska.

Prawie dziesięcioletnia znajomość, nauka i współpraca z mi-
strzem feng shui Remigiuszem Senska, podstawowy kurs feng shui,
własne trzyletnie studia: feng shui i chińskiej numerologii z do-
stępnych książek oraz poznanie feng shui doboru partnerskiego
w oparciu o wibracje liczb, doskonalone od 4000 lat przez chiń-
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skich mistrzów, a zauważone przez Platona, nasunęły mi myśl,
że podobne zależności mogą zachodzić również w relacjach ludz-
ko-końskich. Dysponując 40-letnim doświadczeniem w pracy
z końmi, zazwyczaj trudnymi często „crazy horse”, dla których trze-
ba było znaleźć indywidualne, czasami niekonwencjonalne metody
przekazywania „O co mi właściwie na tym treningu chodzi?”, mo-
głam spróbować połączyć pary jeździec-koń.

Sprawdzając daty urodzenia koni, na których jeździłam i które
wyhodowałam, odkryłam jeszcze pewną prawidłowość, którą po-
znałam na kursie. Zauważyłam, że o ile ja sama jestem związana
karmicznie bardziej lub mniej z moimi wierzchowcami, to bardzo
często (u mnie w 90% wypadków) mój pierwszy koń sportowy
tak jakby przyciągnął drugiego, z którym był karmicznie związany
i to samo zdarzyło się z każdym następnym. Podobnie w moich
próbach hodowlanych bardzo często klacz jest związana karmicz-
nie ze swoim źrebakiem.

Myślę, że źrebaki wyhodowane przez nas są jak ptaki albo
dzieci, które trzeba wypuścić z gniazda. Naszym przeznaczeniem,
karmą jest powołać je do życia i dać się toczyć ich własnemu loso-
wi, nie nastawiać się na wyłączność, lecz umożliwić start w życie
i znalezienie własnego przeznaczenia.

Bazując na wszystkich moich własnych doświadczeniach i stu-
diując daty urodzenia jeźdźców i ich wierzchowców doszłam
do pewnych wniosków.

Opracowana przeze mnie autorska metoda obliczeń i rozważań
numerologicznych i feng shui, potrzebnych do wskazania relacji
partnerskich, pomiędzy jeźdźcem a jego wierzchowcem, jest reali-
zowana przez przeanalizowanie założonych siedmiu punktów,
zwierających porównanie wielopłaszczyznowe oddziaływania se-
kwencji liczb i żywiołów chińskich. Rozpatrujemy następujące za-
leżności:
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1. Oddziaływanie numerologiczne na bazie
numerologii zachodu.

2. Kwadraty magiczne lo shu, wzajemne tworzenie
linii i redukcja strzał.

3. Oddziaływanie karmiczne liczb kua, zachodzące
pomiędzy jeźdźcem i wierzchowcem albo
pomiędzy kolejnymi końmi tego samego jeźdźca.

4. Oddziaływanie żywiołów reprezentowanych przez
liczby kua.

5. Oddziaływanie wzajemne zwierzęcych znaków
chińskiego zodiaku jeźdźca i wierzchowca.

6. Oddziaływanie żywiołów rocznych,
reprezentujących znaki chińskiego zodiaku
jeźdźca i konia wzajemnie.

7. Oddziaływanie żywiołów rocznych chińskich
znaków zodiaku w odniesieniu do pierwotnych
żywiołów przypisanych do konkretnych zwierząt
z chińskiego zodiaku.

W kolejnych rozdziałach przeprowadzę rozważania teoretyczne
powyższych punktów a w części praktycznej zastosuję je, opiniując
relacje partnerskie przykładowych par jeździec-wierzchowiec.

W pierwszym punkcie sprawdzamy oddziaływanie numerolo-
giczne na bazie numerologii zachodniej. Należy dodać wszystkie
cyfry daty urodzenia jeźdźca i sprowadzić je do liczby jedności, np.
osoba urodzona w dniu 12.11.1987 po wykonaniu dodawania ko-
lejnych cyfr 1+2+1+1+1+9+8+7=30, otrzymany wynik również spro-
wadzamy do jedności 3+0=3; będzie reprezentowana przez liczbę
3. Podobne działanie należy wykonać dodając wszystkie cyfry daty
urodzenia konia, np. 07.05.2005; po dodawaniu 7+5+2+5=19, su-
mując dalej 1+9=10 i w następnym kroku 1+0=1 otrzymujemy 1.
Cechy naszego przykładowego wierzchowca określają wibracje
liczby 1. Powyższy schemat opracowałam na podstawie książki Zbi-
gniewa Królickiego „Feng Shui Nieba i Ziemi”, w której autor nazy-
wa liczby, otrzymane przez sumowanie cyfr daty urodzenia, Droga-
mi Życia.
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Jeżeli w naszych obliczeniach pojawią się liczby mistrzowskie,
np.11 lub 22 w przypadku związków partnerskich końsko-ludzkich,
należy również sprowadzić je do pojedynczej cyfry 2 lub 4, gdyż
metoda posługuje się jak największym uproszczeniem, aby właści-
we zinterpretować wibracje liczbowe dla koni w ich pierwotnym,
archetypicznym znaczeniu.

Mamy numerologiczną cyfrę drogi życiowej jeźdźca 3 oraz
konia 1. Posługując się tabelą zgodności Dróg Życiowych part-
nerów, publikowaną w książce Zbigniewa Królickiego „Feng Shui
Nieba i Ziemi” oraz przytoczoną w tym rozdziale, możemy po-
dzielić związki partnerskie końsko-ludzkie na związki typu A —
idealne, mistrzowskie, związki typu B — bardzo dobre, dające
pełne zrozumienie i radość ze współpracy z wierzchowcem,
związki typu C — dobre, najczęściej spotykane, (sama z moimi
najlepszymi końmi tworzyłam związki C, które wymagały zrozu-
mienia i znalezienia indywidualnej metody współpracy). Na ko-
niec związki typu D — wymagają dużo pracy i nie są tak zado-
walające i pełne porozumienia jak inne związki. Dla kogoś, kto
jeździ sportowo na większej ilości koni, są to wierzchowce za-
zwyczaj przygotowywane na sprzedaż, pod innych jeźdźców.
Dla osób jeżdżących rekreacyjnie, które próbują się zaprzyjaźnić
z koniem ten typ związku będzie najmniej pożądanym i naj-
mniej polecanym. Podany przeze mnie powyższy przykład
to właśnie związek typu D.

Oczywiście jest to tylko jeden z czynników charakteryzujących
naszą relację z koniem, ale jeżeli szukamy rumaka, w którym po-
kładamy wielkie, wręcz mistrzowskie nadzieje sportowe, to każdy
element oceny jest bardzo ważny.

Tabela zgodności Zachodnich Dróg Życiowych
Wspomniany w poprzednim rozdziale, Milton to cyfra 6, któ-

ra z 6 John’a Whitaker’a tworzył oczywiście związek A. Przeglą-
dając daty urodzenia innych koni tego światowego mistrza znaj-
dujemy kilka koni o numerologicznej cyfrze drogi życia 6 i 3,
które tworzą związki A, oraz inne o cyfrach 1, 5 i 8 tworzące
związki C.
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Zbigniew Królicki „Feng Shui Nieba i Ziemi” Wydawnictwo „Kos”

Monty Roberts, również przeze mnie wspomniany, to numero-
logiczna cyfra 1 a jego wierzchowiec Johnny Tivio to 4, też tworzyli
związek typu A.

Może niektórzy z nas próbowali zastosować inny wzorzec, meto-
dę znalezienia idealnego wierzchowca, wykorzystując do tego celu
którąś ze szkół wróżenia, numerologii, zachodnich znaków zodiaku.
Dopóki na mojej drodze nie stanął nauczyciel feng shui wszystkie
moje wcześniejsze próby były skazane na niepowodzenie, ponieważ
były zbyt ogólne i podobnie wieloznaczne, jak horoskopy, które moż-
na znaleźć jako dodatki ezoteryczne do kolorowej prasy. Dopiero
spełnienie wszystkich punktów mojej metody, pozwala na znalezie-
nie niepowtarzalnej sekwencji danych, wyznaczających relacje part-
nerskie związku pomiędzy koniem a jego jeźdźcem i wgłębiające się
w istotę tych zależności. Czasami brzmi to jak wyrok: „Twój wierzcho-
wiec jest ci potrzebny jak powietrze”, gdyż dopełnia wszystkie twoje
braki i niweluje dysharmonie żywiołów w rozumieniu feng shui.

Patrząc z odwrotnej strony zagadnienia, jeżeli hipotetycznie
poszukiwalibyśmy konia o określonych parametrach, podobnego
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do wierzchowca mistrzowskiego, który odszedł, spełniających na-
sze wymagania i dopełniających nasz własny, magiczny kwadrat lo
shu określoną sekwencją liczb, w cyklu 12 letnim feng shui, istnie-
je co najwyżej jeden rok, a w nim dwa, trzy takie dni, w których
może się urodzić lub już się urodził nasz upragniony, idealny
wierzchowiec.
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5. WYKRESY URODZENIOWE LO
SHU. LINIE I STRZAŁY

Następnym punktem mojej metody, oceny relacji partnerskich
pomiędzy jeźdźcem a jego wierzchowcem, jest wzajemne uzupeł-
nianie swoich magicznych kwadratów lo shu znanych też pod na-
zwą wykresów urodzeniowych lub map urodzeniowych.

Magiczny kwadrat Lo Shu znalazł się w rękach mistrzów feng
shui około 4000 lat temu za sprawą legendarnego cesarza Ta Yu,
który był pierwszym człowiekiem, posiadającym wiedzę i zdolności
do poskromienia wód potężnej rzeki Lo. W nagrodę za swój wysiłek
i cierpliwość oraz umiejętności inżynierskie został obdarzony przy-
chylnością niebios. Otrzymał skorupę żółwia z inskrypcją w postaci
kwadratu, podzielonego na dziewięć pół, którym można było przy-
pisać liczby od 1 do 9 w określony sposób. Cyfry parzyste, żeńskie,
yin zajmowały rogi kwadratu, cyfry nieparzyste, męskie, yang znaj-
dowały się w czterech podstawowych kierunkach geograficznych
oraz w środku. Centralna piątka oraz pozostałe cyfry tworzyły
w każdej linii pionowej, poziomej i przekątnej liczbę 15, która rów-
na jest liczbie dni dzielących nów Księżyca od jego pełni. Według
legendy, Ta Yu za swoje osiągnięcia został mianowany cesarzem,
sprawował rządy przez czterdzieści lat, a za jego mądrego panowa-
nia, kraju nie dotknęła klęska suszy, powodzi czy głodu.

Mistrzowie feng shui uważają, że wzajemne oddziaływanie
liczb i ich łączenie ze sobą na wykresie magicznego kwadratu Lo
shu, pokazuje wibracje sił odpowiedzialnych za przepływ kosmicz-
nej energii chi w naszym otoczeniu i w nas samych.

Przedstawiony poniżej kwadrat Lo Shu pokazuje oryginalne
ustawienie cyfr we właściwych polach.

Dla uzyskania wyników najbardziej zbliżonych do naturalnego
oddziaływania żywiołów, najlepiej odzwierciedlających zachowa-
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Kwadrat Lo Shu

nia naszych końskich partnerów, podążam ścieżką dawnych mi-
strzów feng shui i wypełniam odpowiednie pola kwadratu lo shu
przy pomocy cyfr daty urodzenia w systemie wschodnim, czyli dat
z naszego solarnego kalendarza przeliczonych na kalendarz księży-
cowy. Odpowiednich przeliczeń można dokonać przy pomocy por-
talu astrological weight at birth.

Gdy mamy obie daty urodzenia jeźdźca i konia, przeliczone we-
dług kalendarza księżycowego wstawiamy cyfry w odpowiednie
pola kwadratu.

Następnie znajdujemy linie i strzały, w oddzielnych kwadra-
tach dla jeźdźca i konia, oraz porównujemy co wydarza się w wyni-
ku interakcji obu kwadratów. Jakie strzały zostaną zniwelowane
oraz jakie linie pojawią się przynosząc obopólne korzyści.

Istnieje osiem dużych linii i osiem dużych strzał. Linie niosą
pozytywną energię dzięki wibracjom cyfr znajdujących się w odpo-
wiednich polach kwadratu. Strzały to negatywne oddziaływanie
pustych pól kwadratu.
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Linia intelektu

LINIA ROZUMU, INTELEKTU

Liczby 4,9,2 tworzą pierwszą poziomą linię rozumu. U ludzi li-
nia ta wskazuje na dominację aktywności umysłowej i intelektual-
nej z pominięciem odczuć i emocji. Często są to osoby aroganckie,
nie tolerujące innych, z mniejszym ilorazem IQ. Wierzchowce, które
mają w swoim kwadracie lo shi linię rozumu lub tworzą ją z kwa-
dratem jeźdźca, trudno namówić na nierozważne, rozpaczliwe de-
cyzje jeźdźców, jak skoki z tzw. piątej nogi czy skok zza daleka
na przeszkodę szeroką. Konie te są ostrożne, podczas parkuru my-
ślą razem z jeźdźcem lub w przypadku koni rekreacyjnych myślą
za jeźdźca.
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Linia duchowości

LINIA DUCHOWOŚCI

Linię poziomą utworzoną z liczb 3,5,7 nazywamy linią ducho-
wości, ponieważ w przypadku ludzi wskazuje na osoby interesują-
ce się sprawami duchowymi, religijnymi i ogólnie sensem życia.
Osoba ta posiada łatwość rozumienia emocjonalnego i psycholo-
gicznego tła zaistniałych sytuacji. Nie spotkałam osobiście konia
z tą linią w kwadracie lo shu, ale linia utworzona przez dopełnie-
nie kwadratów jeźdźca i wierzchowca, będzie wskazywała na du-
chowe porozumienie obu partnerów na płaszczyźnie emocjonalnej
i często niewerbalno-materialnym a wręcz telepatycznym odczycie
poleceń przez konia.
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Linia powodzenia

LINIA POWODZENIA

Linia powodzenia powstaje w poziomie z cyfr 8,1,6. Aby osią-
gnąć spektakularne sukcesy, nie tylko na miarę tytułów mistrzow-
skich, ale również odczuwalne finansowo, wskazane jest aby jeź-
dziec lub koń posiadali linię powodzenia. Jeżeli jej nie mają
osobno, to być może uzupełniają swoje kwadraty magiczne lo shi
w taki sposób, że linia ta powstaje z połączenia obu kwadratów
w związku partnerskim.

Z moich własnych doświadczeń, tylko jeden mój wierzchowiec,
kasztanowata klacz, taką linię w swoim kwadracie posiadała. Jeśli
porównać wymiar finansowy i wymiar prestiżowy, to nie startowa-
łyśmy w wysokich konkursach, bo tylko L i P (100 cm i 110 cm),
ale starty te przyniosły najwięcej wymiernych korzyści material-
nych.
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Linia strategii

LINIA STRATEGII

Pionowo ułożone cyfry 4,3,8 tworzą linię strategii. Jest to linia
osób sprytnych, zręcznych i obrotnych czyli linia dla ludzi posiada-
jących siłę i władzę, linia dla polityków i biznesmenów. Jeżeli
wierzchowiec dopełnia kwadrat jeźdźca i tworzą razem linię strate-
gii, pomaga ona planować taktyczne posunięcia na parkurze
aby osiągnąć jak najlepszy wynik.

LINIA SIŁY WOLI

Liczby 9,5,1 tworzą pionową linię siły woli. Ludzie posiadający
tą linię wykazują się ponadprzeciętnym uporem, z trudem znoszą
wszelką dyscyplinę i potrzebują przestrzeni do wyrażania swojej
indywidualności. Linia ta występuje w kwadratach lo shu najsku-
teczniejszych polityków. Rumaki z linią siły woli potrafią być uparte
i mieć swoje własne podejście do zagadnienia. Raz zrażone jakąś
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Linia siły woli

nieprzyjemną lub bolesną sytuacją, nie zapominają i trudno je na-
mówić na powtórne próby. Takich koni nie da się przekonać siłą,
często na zawsze pozostaną niepewne lub wymagające pełnego
skupienia i siły woli ze strony jeźdźca.

LINIA AKCJI

Pionowa linia utworzona z cyfr 2,7,6 to linia akcji. Osoby posia-
dające w swoim kwadracie tę linię wykazują ponadprzeciętny po-
ziom aktywności. To ludzie kochający sport oraz wszelkie inne
przejawy aktywności i ruchu. Konie z linią akcji często wyprzedzają
działania jeźdźca porozumiewając się z nim, jakby telepatycznie
odczuwały jego zamierzenia. Trzeba za nimi nadążać i pozwolić im
działać. One kochają to co robią, kochają występować i uwielbiają
być podziwiane.

Jeden z moich wierzchowców, siwa klacz, z którą po dopełnieniu
kwadratów uzyskiwałyśmy linię akcji, nadawała naszym przejazdom

44

BEATA KURZYNA



Linia akcji

parkurowym, wymiar przyjemności z wzajemnej współpracy, przy-
jemności skoków, lotów nad przeszkodami i galopu pomiędzy nimi.

Mistrz John Whitaker sam posiada linię powodzenia w swoim
kwadracie lo shu, w związku z tym najlepszy jest dla niego taki
wierzchowiec, który dopełnia linię akcji. Wspomniany przeze mnie
Milton był właśnie takim koniem.

LINIA RÓWNOWAGI EMOCJONALNEJ

Pierwsza z ukośnych linii to cyfry 4,5,6 stanowiące linię równo-
wagi emocjonalnej. Osoby obdarzone tą linią posiadają siłę świa-
domości, zdolność rozumienia oraz wewnętrzną równowagę. Lu-
dzie ci świetnie sprawdzają się jako doradcy, a zajmujący się końmi
nierzadko są zaklinaczami wczuwającymi się w emocje tych zwie-
rząt jak nikt inny.

Koniem, który posiadał tą linię w swoim kwadracie był Jonny
Tivio wierzchowiec Monty Roberts’a. Jego zdolności adaptacji
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Linia równowagi emocjonalnej

do każdej sytuacji, spokój i opanowanie, opisuje w swojej książce
jego jeździec.

LINIA DETERMINACJI

Drugą ukośną linię tworzą cyfry 8,5,2. Linię determinacji posia-
dają w swoim kwadracie osoby uparte i zdecydowane, mobilizują-
ce się w obliczu niebezpieczeństwa oraz cierpliwie czekające
na okazję do działania. Ze względu na równowagę, którą ze sobą
niesie, linia ta jest przejawem siły i mocy. W kontekście tej linii do-
tyczącej wierzchowców nasuwa się przysłowie: „Gdyby koń o swojej
sile wiedział, żaden by na nim nie siedział”.
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Linia determinacji

STRZAŁA SŁABEJ PAMIĘCI

Odpowiednio puste pola w poziomie u góry kwadratu, brak
cyfr 4,9,2 tworzą „teoretyczną” strzałę słabej pamięci, występującą
dopiero w następnym tysiącleciu, w którym 9 lub 2 nie będą wy-
stępować powszechnie w każdej dacie urodzenia.

STRZAŁA SAMOTNOŚCI

Puste pola w poziomie po środku, brak cyfr 3,5,7 tworzą po-
wszechnie spotykaną strzałę samotności. Wiele kwadratów lo shu,
tak ludzkich jak i zwierzęcych, jest naznaczone strzałą samotności.
My ludzie, świetnie obywamy się bez tłumu innych osobników na-
szego gatunku, potrzebę bliskości innej istoty przenosząc, na przy-
kład na konie lub psy czy koty. Zwierzęta, które nie posiadają strza-
ły samotności, zazwyczaj nawiązują końskie przyjaźnie i ciężko im
rozstać się z towarzyszem stajennym. Konie obarczone tą strzałą,
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Strzała słabej pamięci

Strzała samotności
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często potrafią się same ze sobą świetnie bawić na padoku, bryka-
jąc wesoło i galopując wokoło. Ale strzała samotności bardziej do-
tyczy nas ludzi niż naszych wierzchowców.

STRZAŁA STRAT

Strzała strat

Puste pola w poziomie u dołu kwadratu, czyli brak cyfr 8,1,6
tworzą strzałę strat. W poprzednim tysiącleciu, ze względu na po-
wszechną obecność cyfry 1, nie było to możliwe, ale w naszym
tysiącleciu będzie się ta strzała pojawiać. Osoby z tą strzałą, po-
mimo inwestycji w łatwych i szybko przynoszących efekty bizne-
sach, będą konsekwentnie ponosiły straty, aż do momentu,
gdy zaczną inwestować w siebie. Koniom na razie nie grozi inwe-
stowanie w biznesie, a w kwadracie jeźdźca znajdą się liczby, któ-
re pomogą zniwelować tą strzałę.
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STRZAŁA CHAOSU

Strzała chaosu

Odpowiednio brak cyfr 4,3,8 w pionie to strzała chaosu i niepo-
rządku. Osoby obarczone tą strzałą mają problemy z opracowaniem
długoterminowych planów, jak również ze skończeniem rozpoczę-
tych przedsięwzięć. Często wśród jeźdźców, są to osoby mające pro-
blem z ostatnią przeszkodą parkuru. Wierzchowiec, niwelujący
przy pomocy swojego kwadratu tą strzałę, zmusza jeźdźca do kon-
sekwencji i większego uporządkowania swojego sposobu bycia
w kontakcie ze sobą.

STRZAŁA NIEZDECYDOWANIA

Brak cyfr 9,5,1 to następna pionowa strzała niezdecydowania,
która w ubiegłym tysiącleciu nie występowała, a w naszym obec-
nym tysiącleciu będzie się pojawiała. Osoby z tą strzałą dążące
do akceptacji i uznania ze strony otoczenia, nie będą w stanie
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Strzała niezdecydowania

przeforsować własnego zdania, jeżeli będzie ono niezgodne,
z ogólnie panującym poglądem.

STRZAŁA APATII

Brak cyfr 2,7,6 to kolejna pionowa strzała, strzała apatii, która
w obecnym tysiącleciu nie wystąpi, ze względu na obecność przy-
najmniej jednej dwójki w dacie urodzenia. Osoby ze strzałą apatii
najlepiej charakteryzuje przysłowie „Co masz zrobić dziś, zrób
za dwa dni, będziesz miał dwa dni na odpoczynek”. Jeżeli zdarza-
ją się, tak leniwe wierzchowce, że przewracają się przez własne
nogi to prawdopodobnie są obarczone tą strzałą.
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Strzała apatii

STRZAŁA PODEJRZLIWOŚCI

Odpowiednio puste pola po przekątnej, 4,5,6 to strzała po-
dejrzliwości. Osoby obarczone tą strzałą są czarnowidzami, ulega-
ją nastrojom i mają własny negatywny odbiór świata. Są nieufne,
sceptyczne i podejrzliwe. Często, z powodu nieustannego zamar-
twiania się, cierpią na silne bóle głowy. Konie ze strzałą podejrz-
liwości są bardzo ostrożne i płochliwe, czujne na każdą zmianę
otoczenia. Często bardzo zdziwione, gdy na codziennym placu
treningowym nastąpiły zmiany, na przykład pojawiły się podmu-
rówki pod przeszkodami. Konie takie świetnie sprawdzają się
na zawodach wyjazdowych, gdzie wszystko jest nowe i nie trzeba
skupiać się na porównywaniu zmian, a na samych skokach przez
przeszkody. Ulubione powiedzenie pani Zofii Górskiej(trenera
i międzynarodowego sędziego) oddające charakter podejrzliwości
koni to „Czujny jak ważka”.
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Strzała podejrzliwości

STRZAŁA FRUSTRACJI

Brak cyfr 2,5,8 czyli drugiej przekątnej to strzała frustracji, któ-
ra w naszym tysiącleciu również nie wystąpi. W poprzednim tysiąc-
leciu, ludzi nią obarczonych, nękała nieustającymi problemami,
rozczarowaniami i niespełnionymi marzeniami. Jeżeli jesteś osobą,
która tą strzałę posiada w swoim kwadracie, to aby się dźwignąć,
musisz sięgnąć do swojego wnętrza albo znaleźć wierzchowca,
który zniweluje swoim kwadratem działanie tej strzały.

Aby w pełni wykorzystać wiedzę dotyczącą kwadratów lo shu
należy jeszcze uwzględnić cztery małe linie: szczegółu, kłótliwości,
spokoju umysłu oraz nauki.
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Strzała frustracji

LINIA SZCZEGÓŁU

Powstaje, gdy w naszym kwadracie są obecne cyfry 1 i 3. Oso-
by posiadające w swoim magicznym kwadracie te cyfry przywiązu-
ją wielką wagę do szczegółów dążąc do perfekcjonizmu. W nega-
tywnym znaczeniu pojawia się skłonność do oszustw właśnie
w drobiazgach i szczegółach. Jeżeli w połączeniach kwadratów
jeźdźca i wierzchowca pojawia się ta linia, kluczem do sukcesów
na parkurach jest perfekcja najazdów na przeszkody oraz często
dokładność konia w czystym pokonywaniu przeszkód.

LINIA KŁÓTLIWOŚCI

Pojawia się, gdy w kwadracie znajdują się cyfry 3 i 9. Osoby
z ta linią wykazują skłonności do kłótni i sporów do upadłego, po-
trafią kłócić się dla samej potrzeby czy może przyjemności wykłó-
cania się. Czasami widzimy jeźdźców, którzy za wszelką cenę pró-
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Linia szczegółu

Linia kłótliwości
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bują zaistnieć, robiąc szum wokół siebie i dostrzegając problemy
tam gdzie ich nie ma. Innym przykładem są konie z czerwonymi
wstążkami w grzywie lub ogonie, na które trzeba bardzo uważać,
aby nie otrzymać niespodziewanego kopniaka lub ugryzienia. Wie-
le z tych istot, pokazuje swoim sposobem bycia obecność linii kłó-
tliwości w swoim kwadracie lo shu.

LINIA SPOKOJU UMYSŁU

Linia spokoju umysłu

Występujące cyfry 9 i 7 łączą się w linię spokoju umysłu, która
charakteryzuje ludzi ufnych i pozytywnie nastawionych do świata,
wierzących że wszystko dobrze się skończy. Pogodne i spokojne
wierzchowce, łagodnie nastawione do ludzi, lubiące pieszczoty,
często reprezentują tą linię w końskim wydaniu.
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LINIA NAUKI

Linia nauki

Tworzą ją cyfry 1 i 7. Osoby zaopatrzone w tą linię wykazują
ogólną ciekawość świata i chęć poznania jego tajemnic. W nega-
tywnym działaniu brną w poszukiwaniach w ślepy zaułek. Wierz-
chowce obdarzone niezaspokojoną ciekawością, mogą posiadać tą
linię w swoim kwadracie lo shu.

Jeżeli w naszych kwadratach pojawiają się niekorzystne strza-
ły lub brakuje nam cyfr aby otrzymać pożądaną linię Chińscy mi-
strzowie feng shui proponują uzupełnić kwadrat lo shu. Każdej
cyfrze od 1 do 9 przyporządkowany jest określony chiński żywioł.
Otaczając się przedmiotami lub kolorami symbolizującymi ten ży-
wioł, a w domyśle cyfrę lub cyfry, których nam brakuje, uzupeł-
niamy luki własnego kwadratu magicznego. Często przeznaczenie,
które skierowuje nas, ku temu a nie innemu wierzchowcowi, służy
uzupełnieniu kwadratu jeźdźca liczbami, których mu brakuje,
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przez kwadrat konia, tak aby w ogólnym rozrachunku u obu part-
nerów zniknęły niekorzystne strzały a pojawiły się wartościowe
linie.

Oglądamy często feerię kolorów w czasie przejazdów dzieci
na kucach. Tak jak kamuflaż pomaga schować się w dżungli,
tak kolor czerwony, różowy symbolizujący żywioł ognia, wspomaga
brak pewności siebie i motywuje do działania. Dzieci często wyczu-
wają, którego koloru czyli wibracji, której cyfry brakuje im w kwa-
dracie lo shu i, jeżeli nie będziemy ingerować, dobiorą osprzęt
i dodatki w odpowiednim kolorze symbolizującym potrzebny ży-
wioł.

Wydaje się, że my ludzie dojrzali, wyrośli z dziecięcego zapału,
chęci działania i wrażliwości na kolory nie zwracamy uwagi
na wspomaganie własnego szczęścia ale… czerwone pomponiki,
chwościki, ozdóbki i kokardki, dodatki, osprzęt, nie tylko jeździecki,
w pełnej gamie kolorów żywiołu ognia od purpury, przez burgund
po pomarańcz, maskotki przyczepiane do kantarów. … Bardziej wy-
rafinowani wieszają amulet „oko proroka” nad boksem najlepszego
konia.

Często kolor symbolizuje potrzebę: czerwony-żywioł ognia
to większa motywacja; zielony-żywioł drzewa to rozwój, kreatyw-
ność; żółty-żywioł ziemi to stabilność, pewność; niebieski, czarny-
żywioł wody to relacje z ludźmi; złota, srebrna biżuteria-żywioł
metalu to skupienie, dzielność.

Niech nie budzi naszego zdziwienia, gdy nasza koleżanka
ze stajni, jeżdżąca na koniu, który stoi w boksie obok, zaopatrzy
siebie i wierzchowca w osprzęt i dodatki w najmodniejszym, we-
dług niej, kolorze pistacji lub błękitno-niebieskim lub innym rów-
nie krzykliwym, widocznie odczuła potrzebę zmiany lub wsparcia
swojej osobowości kolorem reprezentującym żywioł, który prawdo-
podobnie uzupełnia jej kwadrat lo shu w brakujące cyfry.
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6. LICZBY KUA

Aby przeanalizować następny punkt mojej metody oceny rela-
cji partnerskich pomiędzy jeźdźcem i jego wierzchowcem, trze-
ba się zastanowić czym właściwie jest mądrość i inteligencja. Za-
cznijmy od ludzi. Jakiego człowieka określamy mianem mądrego?
Czy wykształconego, genialnego profesora w dziedzinie fizyki
kwantowej, który jest absolutnym ignorantem w codziennym ży-
ciu czy pana Janeczka, złotą rączkę, który może nie wie ile neu-
tronów ma tryt, ale potrafi naprawić cieknący kran, uszkodzony
toster, zamontować kabinę prysznicową lub położyć panele?
A może księgowa w dużej firmie, która odnajduje się w skompli-
kowanym programie komputerowym i prowadzi perfekcyjne finan-
se przedsiębiorstwa? Czy może młody programista łączący w ca-
łość bioniczną rękę i organizm ludzki? Do kogo przychodzimy
po porady? Do geniusza matematyki czy do osoby praktycznej,
obeznanej z mechanizmami egzystowania wśród pułapek tego
świata?

Co w naszym postrzeganiu nadaje komuś aurę człowieka inteli-
gentnego? Zazwyczaj jest to umiejętność znalezienia rozwiązania
w każdej praktycznej kwestii, funkcjonalność, tak zwana zdolność
używania mózgu, ogólna znajomość zjawisk świata i wiedza teore-
tyczna połączona z praktyczną w wielu dziedzinach, którą można
wykorzystać w życiu. Czyli tłumacząc w bardziej naukowy spo-
sób — uruchomienie obu półkul mózgowych, współpraca lewej
półkuli logicznej z prawą artystyczną i ciągły przepływ impulsów
przez spojenie międzypółkulowe.

Czym wobec tego będzie inteligencja u koni? Co takiego jest
w tym zwierzęciu że można to określić inteligencją?

Czy można zaliczyć do niej otwieranie własnego boksu, odwią-
zywanie uwiązów, bezproblemowe wchodzenie do trajlera?
Czy może płynne pokonywanie pułapek parkurów i perfekcja
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przejść na czworoboku? A może przystosowanie się do zmieniają-
cego się, pełnego dziwnych maszyn i wytworów ludzkiej cywilizacji
świata?

Pierwotny koń reagował na bodźce, trawa- jedzenie, agresor,
drapieżca- ucieczka. Potrzebował do tego tylko jednej półkuli mó-
zgowej, aby ucieczka była szybka, a trawa soczysta. Tego typu jed-
nopółkulowe postrzeganie świata, niesie ze sobą jednocześnie jed-
nooczny odczyt rzeczywistości, o czym jeźdźcy doskonale wiedzą.
Przejeżdżamy obok czegoś, baneru, dekoracji, parasola czy śmietni-
ka z lewej strony i nie ma żadnego sprzeciwu ze strony konia.
Zmieniamy kierunek, przejeżdżamy z prawej i obraz z prawego oka
dostarczony do lewej półkuli jest różny, od poprzedniego z lewego
oka odczytanego przez prawą półkulę. Efekt znamy. Koń ma opory,
boczy się, płoszy lub stosuje inne metody wyrażania swojej obawy
i niechęci przejścia.

Obecne wymagania jeźdźca preferują konie, które potrafią uru-
chamiać obie półkule. Z istoty reagującej na bodźce stworzyliśmy,
na nasz obraz i podobieństwo, istotę wykorzystującą również drugą
półkulę. Wykonując ciągi, chody boczne czyli przemieszczając się
jednocześnie do przodu i w bok, potrzebna jest pełna równowaga
i panowanie nad skrzyżowanymi nogami czyli uruchomienie dru-
giej półkuli. To samo na parkurze, potrzeba skupienia się na odle-
głości pomiędzy przeszkodami, szerokości przeszkód, na sile odbi-
cia od ziemi i przeniesieniu obu nóg, aby nie zahaczyć nimi o drąg,
a jednocześnie nie przestraszyć się i nie dać zwieść iluzji banerów
i reklamówek ozdabiających front i boki. Wykracza to poza proste
bodźce i wymaga analizy dwupółkulowej. Zdarza się oczywiście,
że wierzchowiec płochliwy, którego byle odgłos, własny cień
lub powiewająca na wietrze folia wyprowadza z równowagi i prze-
strasza, na placu parkurowym, w trakcie trwania konkursu jest
tak skupiony na zadaniu przejazdu, że jak natchniony przemyka
bezszelestnie nad przeszkodami lub zdawałoby się zasłuchany
w rytm muzyki prezentuje figury na czworoboku.

Większość koni typu „crazy horse”, na których jeździłam, potra-
fiła zaangażować obie półkule podczas przejazdu parkuru. Zmiana
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była odczuwalna po wejściu na plac z przeszkodami. Koń wiedział
po co wchodzi i czego się od niego oczekuje. Od pierwszej prze-
szkody kontynuował nieprzerwanie płynny przejazd, aż do momen-
tu wyraźnego sygnału o ukończeniu.

Najczęściej ludzie prezentują dwa typy podejścia do umysłu ko-
nia: albo zwierzę na wyższym poziomie, ale zwierzę, albo uczłowie-
czony stwór, istota na poziomie dziecka, ale z całą projekcją uczuć
negatywnych, aż po pełną premedytację w działaniu przeciw czło-
wiekowi, a nie działaniu w odpowiedzi na bodźce. Przykładem może
być osoba, która uczłowieczonego konia traktuje jak swojego „syn-
cia”, do tego stopnia, że odnosi się z zazdrością godną teściowej
do kontaktów swojego pupila z innymi końmi, a szczególnie z kla-
czami uważając je za synowe, które odbiorą jej miłość synowską.
Nieliczni końscy zaklinacze, potrafiący oddzielić emocje własne
i projekcje ludzkich zachowań od prawdziwych przyczyn reakcji
końskich, czasami muszą wykazać się umiejętnościami detektywi-
stycznymi, aby odnaleźć prawdziwą przyczynę problemu w zacho-
waniu konia, na przykład reakcję na ból.

Poznanie liczb kua konia pomaga określić czynniki determinu-
jące pierwotne skłonności do pewnych psychicznych lub fizycznych
niedomagań naszego wierzchowca. Bardzo często ta właśnie infor-
macja może pomóc w kontaktach z końmi trudnymi, nadwrażliwy-
mi lub wykazującymi pierwotne przyczyny schorzeń, niemożliwych
do zdiagnozowania przez dostępną aparaturę lekarzy weterynarii.

Jeżeli doszliśmy do wniosku, że nasze współczesne wierzchow-
ce są porównywalnie mądre jak nasze małe dzieci, możemy przy-
porządkować im liczby kua. Jak wspominałam wcześniej, koń, za-
leżnie od autorów różnych publikacji, jest na poziomie od 1,5 do 3
letniego dziecka. To oznacza, że jego osobowość, temperament
i charakter najlepiej obrazuje i ocenia druga liczba kua, która
tak jak i dla dzieci jest liczbą główną, związaną z emocjami i dzia-
łaniami instynktownymi. U ludzi dorosłych, którzy intuicję, instynk-
ty i emocje tłumią pod maską opanowania i etykiety, druga liczba
kua ukazuje się i ma wpływ na ich zachowanie pod wpływem stre-
su. Pierwsza liczba kua u konia pokaże nam problemy zdrowotne
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organizmu, przyporządkowane żywiołom. Pierwotne narządy, pra-
cujące w rytm żywiołów, będące źródłem późniejszych schorzeń,
skłonności do urazów i chorób przewlekłych, słabsze organy, które
są przyczyną zespołów chorobowych oraz organy, które są połączo-
ne wspólnym meridianem i często przez to, uniemożliwiają prawi-
dłową interpretację objawów.

Aby obliczyć liczby kua, liczby kierunkowe wyznaczające
wschodnią drogę życia w feng shui, dla konia, podobnie jak dla czło-
wieka, należy ustalić liczbę kua przypadającą na dany rok urodzenia,
inną dla kobiety oraz klaczy, a inną dla mężczyzny i ogiera czy wała-
cha. Liczby kua możemy odczytać z tabeli zamieszczonej na końcu
książki. Następnie z tabeli drugich liczb kua należy odczytać liczbę
zgodną z dniem i miesiącem urodzenia. Mając obie liczby ustalamy
ich kolejność. Jak wspomniałam wcześniej, to drugą liczbę kua,
w przypadku konia, uznajemy za liczbę główną. W przypadku czło-
wieka do wieku dojrzewania druga liczba kua jest liczbą główną,
później pierwsza aż do wieku podeszłego, gdy znowu przechodzimy
pod władanie drugiej liczby kua. Osoby leworęczne w związku
ze zmianą priorytetowej półkuli mózgu, zamieniają kolejność liczb.

Aby właściwie odczytać i zinterpretować przesłanie liczby kua,
musimy przyjrzeć się żywiołom, z którymi są one związane, gdyż
każda z nich od 1 do 9 jest przyporządkowana do określonego ży-
wiołu i niesie charakteryzujące go wibracje liczbowe.

Na podstawie dotychczasowych ocen i opinii, wykonanych
dla konkretnych jeźdźców i ich koni zauważyłam że, liczba kua
wierzchowca jest bardzo często liczbą dopełniającą liczby kua
jeźdźca, żywiołem pobudzającym, którego brakuje u jeźdźca. We-
dług mistrzów feng shui, żywioł ten jest remedium uzdrawiającym
konflikt własnych żywiołów człowieka przypisanych do liczb kua.
Zależnie od potrzeb remedium wspiera naszą pierwszą liczbę kua
czyli to, co reprezentujemy na zewnątrz lub drugą liczbę kua czyli
to, co ukryte, nasze wewnętrzne ego, marzenia, niespełnienia, dzie-
cięce sny. Czasami przy pomocy remedium musimy jednocześnie
podbudować pierwszą liczbę kua i wyczerpać drugą liczbę kua,
aby zniwelować konflikt żywiołów.
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Interpretacje poszczególnych liczb kua można znaleźć w na-
stępnych rozdziałach, w opisach żywiołów do których przynależą.

Karmiczne powiązanie oznacza, że w którejś z poprzednich
wersji, poprzednich wcieleń, byliśmy związani w jakiś sposób
z osobą posiadającą jedną z liczb kua taką samą jak nasza. Jeste-
śmy w większości przypadków karmicznie związani z naszymi ro-
dzicami i z naszymi dziećmi. Osoby z naszego otoczenia, które spo-
tykamy krocząc naszą ścieżką życia są również z nami związane.
Nieprzypadkowo mamy tych a nie innych sąsiadów czy znajomych.
Mistrzowie chińscy związki karmiczne przypisali tylko ludziom. Po-
szłam w swoich rozważaniach dalej; w obecnych czasach, kiedy
zwierzęta wymagają coraz więcej naszej uwagi i troski, podchodzą
coraz bliżej do nas, chcąc brać czynny udział w naszym życiu, po-
wzięłam przypuszczenie, że one również są przypisane do nas kar-
micznie. Spójrzmy na osoby posiadające psy i tak często wykorzy-
stywany przez fotografów motyw podobieństwa pary pies i jego
właściciel. Obcując z końmi 40 lat zaczęłam również zauważać
to podobieństwo, tą wewnętrzną spójność pary koń i jego jeździec.
Rozmyślania skierowały mnie na ścieżkę własnych badań i pozwo-
liły odkryć jeszcze jedną tajemnicę naszej drogi życia.

W przypadku koni zaobserwowałam dwa typy powiązań kar-
micznych. Pierwsza główna zależność, występującą w 80—90%
przypadków, łączy nasze kolejne wierzchowce między sobą.
Tak jakby ten pierwszy decydował o tym, jaki będzie kolejny i na-
stępny. Moje wszystkie konie sportowe były ze sobą ściśle powią-
zane karmicznie. Podobna zależność karmiczna łączy klacze ze źre-
biętami.

Druga zależność, która występuje rzadziej w 20—30% przypad-
ków, to nasze własne karmiczne powiązania z wierzchowcami. W ta-
kim wypadku jedna z liczb kua konia jest identyczna z jedną z na-
szych liczb kua. Traktujmy takiego rumaka jakby był naszym bratem
mniejszym według słów świętego Franciszka z Asyżu, bo być może
towarzyszył nam już w którymś z poprzednich wcieleń.
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7. ZODIAK CHIŃSKI

Aby zapoznać się z następnym punktem mojej metody musimy
przybliżyć sobie chiński zodiak. Niech ta legenda będzie wprowa-
dzeniem do bliższego poznania chińskich znaków zwierzęcych oraz
ich wzajemnych korelacji między sobą.

Nefrytowy Cesarz postanowił poznać stworzenia zamieszkujące
ziemię. Przywołał więc służącego, aby ten zeszedł na ziemię i roz-
kazał żyjącym tam zwierzętom odwiedzić go w pałacu. Przy tym
przykazał, aby służący wybrał dwanaście najbardziej interesują-
cych. Służący wybrał się na ziemię i jako pierwszego zaprosił
szczura. Poprosił również szczura, aby ten powiadomił swojego
przyjaciela kota. Służący kontynuował podróż i po drodze przesłał
zaproszenia bawołu, tygrysowi, królikowi, smokowi, wężowi, konio-
wi, kogutowi i psu, prosząc, aby wszystkie zjawiły się w pałacu na-
stępnego ranka o godzinie szóstej. Następnie odwiedził kozę i mał-
pę, które też zaprosił. Zwierzęta zaczęły się przygotowywać i stroić
na audiencję u cesarza. Szczur, aby spełnić dane słowo udał się
na poszukiwanie kota. Kot zachwycony zaproszeniem, poprosił
szczura, aby go obudził, gdyż był śpiochem. Szczur obiecał, lecz
gdy wrócił do swojego siedliska, nie mógł zasnąć z zazdrości,
że piękny kot go przyćmi. Jeszcze w nocy podjął decyzję, że jednak
nie obudzi kota. Następnego ranka jedenaście zwierząt stanęło
w szeregu do przeglądu na pałacowym dziedzińcu. Cesarz wolno
przeszedł wzdłuż szeregu i powiedział do służącego, że są to pięk-
ne stworzenia, ale brakuje dwunastego. Służący, aby nie stracić po-
zycji w pałacu wrócił pośpiesznie na ziemię, gdzie zastał wieśniaka
niosącego świnię. Powiedział, że potrzebuje tego zwierzęcia, gdyż
chce ją widzieć Nefrytowy Cesarz i zabrał świnię na przegląd.
W tym czasie szczur nieustannie starał się, aby go zauważono.
Wskoczył na grzbiet bawołu i zaczął grać na flecie. Cesarz był zafa-
scynowany tak niezwykłym zwierzęciem że dał mu pierwsze miej-
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sce. Drugie otrzymał bawół dlatego, że pozwolił szczurowi siedzieć
na swym grzbiecie. Wyglądający na odważnego tygrys dostał miej-
sce trzecie, królik o delikatnym futrze miejsce czwarte. Smok, który
przypominał silnego węża z nogami otrzymał miejsce piąte, wąż
miejsce szóste, wytworny koń dostał miejsce siódme, koza ósme,
zręczna małpa miejsce dziewiąte, wspaniałe pióra zapewniły kogu-
towi miejsce dziesiąte. Wiernemu psu przyznał Cesarz miejsce je-
denaste. Świnia w nagrodę za to, że się stawiła otrzymała miejsce
dwunaste. Na koniec ceremonii do pałacu przybiegł kot, lecz było
już za późno na zmiany. Kot zaakceptował swój los, lecz nie prze-
baczył szczurowi i do dzisiaj nosi w sobie żal.

60-letni cykl feng shui związany jest z obiegiem planety Jowi-
sza wokół Słońca, a żywioły pierwotne zostały przypisane zwierzę-
tom, poprzez ich ułożenie na magicznym kwadracie lo shu.

To właśnie żywioły roczne odgrywają dużą rolę we wzajem-
nej współpracy partnerów. To żywioły decydują o problemach.
To żywioły generują wzajemną szybkość reakcji na bodźce oraz
obserwowaną często reakcję spóźnioną lub niewspółmierną, prze-
sadzoną.

W konsekwencji wyboru dokonanego przez Nefrytowego Cesa-
rza mamy dwanaście zwierząt chińskiego zodiaku.

Zaczynając od początku:
Szczur związany z żywiołem Wody, Bawół związany z żywiołem

Ziemi, Tygrys i Królik związane z Drzewem, Smok związany z Zie-
mią, Wąż i Koń związane z żywiołem Ognia, Koza związana z ży-
wiołem Ziemi, Małpa i Kogut z żywiołem Metalu, Pies z Ziemią,
Świnia z Wodą.

Przedstawiłam powyżej żywioły pierwotne. W cyklu 60-letnim
każde z dwunastu zwierząt, przybiera zamiennie jeden z pięciu ży-
wiołów przypisany do danego roku. Żywioły roczne mogą osłabiać
lub wspierać pierwotny żywioł każdego z dwunastu członków chiń-
skiego zodiaku w myśl zasady cyklu wspierającego lub wyczerpują-
cego żywiołów.

W chińskim zodiaku podobnie jak w naszym zachodnim zwie-
rzęta ułożone są w trygony. Zwierzęta związane trygonami współ-
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pracują łatwiej i lepiej potrafią odczytać wspólne dążenia. Zwierzę-
ta z trygonów wspierają siebie nawzajem.

Trygon emocjonalny: Smok, Małpa, Szczur,
Trygon ideowy: Koń, Pies, Tygrys,
Trygon artystyczny: Królik, Świnia, Koza,
Trygon intelektualny: Bawół, Wąż, Kogut.
Mamy również antagonistów nietolerujących siebie wzajemnie.
Dla Konia znienawidzonym zwierzęciem jest Szczur. Koń repre-

zentuje żywioł Ognia a Szczur żywioł Wody. Zwróćmy uwagę na to,
że stajnie rzadko są nawiedzane przez szczury, przez myszy ow-
szem.

Również zwierzęta leżące blisko siebie świetnie się dogadują.
Ideowy Koń dogada się z intelektualnym Wężem i artystyczną

Kozą.
Tabela pokazuje wzajemne relacje zwierząt chińskich ze sobą.

Relacje wzajemne zwierząt z chińskiego zodiaku

Wypraktykowałam i za podpowiedzią mojego nauczyciela feng
shui, nauczyłam się wykorzystywać antagonizmy chińskich znaków
zodiaku. Miałam problem z nie do końca chcianym lokatorem, oso-
bą spod znaku Szczura. Antagonistą Szczura w chińskim zodiaku
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jest Koń. Na wprost drzwi wejściowych umieściłam obraz przedsta-
wiający galopującego, siwego ogiera andaluzyjskiego. W ciągu
dwóch miesięcy problem rozwiązał się sam. Lokator Szczur wynajął
pokój w innym budynku. Jeżeli więc mamy problem z sąsiadką,
która trzy razy dziennie wpada pożyczyć szklankę cukru lub mąki,
lub z niezapowiedzianymi wizytami teściowej, możemy umieścić
na wprost drzwi wejściowych wizerunek zodiakalnego, zwierzęce-
go antagonisty naprzykrzającej się osoby, a zostanie ona delikatnie
lecz stanowczo zniechęcona do odwiedzania naszego mieszkania.

Tabela pokazuje również wpływ roku danego zwierzęcia
z chińskiego zodiaku na zdrowie i samopoczucie poszczególnych
zwierząt chińskich. Im więcej koloru zielonego pokazuje pole łą-
czące odpowiednie pozycje, tym lepsza ogólna witalność organi-
zmu. Jeżeli nasz wierzchowiec w wieku 13, 14 lat czuje się gorzej
lub cierpi na powtarzające się dolegliwości, to jedną z przyczyn
może być zła korelacja zwierzęcia z chińskiego zodiaku ze zwierzę-
ciem reprezentującym dany rok. Na przykład należy się spodziewać
pogorszenia ogólnego stanu zdrowia, słabszej kondycji wierzchow-
ca Smoka w roku Konia, Kozy i oczywiście Psa.
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8. ŻYWIOŁY CHIŃSKIE

Kto z nas nie słyszał o chińskiej kuchni pięciu przemian. Naj-
ważniejszą zasadą obowiązującą w tej kuchni jest właściwa kolej-
ność używania składników przy przygotowaniu potraw. Każdemu
składnikowi przyporządkowany jest jeden z chińskich żywiołów
i muszą one następować po sobie w odpowiedniej kolejności. Ten
sposób gotowania to jedno z przykładowych zastosowań cyklu
wspierającego pięciu żywiołów chińskich.

Z praktycznego punktu widzenia, jeżeli zabraknie jakiegoś
składnika reprezentującego kolejno następujące po sobie żywioły
to potrawa nie osiągnie swoich pożądanych parametrów
lub po prostu nie będzie smaczna.

W feng shui to właśnie energia żywiołów w cyklu wspierają-
cym lub niszczącym, dobra interpretacja właściwych oddziaływań
pomiędzy żywiołami pozwala ocenić harmonię lub destrukcję.
Zgodnie z nauką i wiedzą starożytnych podręczników chińskich,
wszystko we wszechświecie można przyporządkować jednemu
z pięciu żywiołów.

Cykl wspierający objawia nam sama natura w porach roku,
od przebudzenia wiosennego, pełnego jasnej zieleni w żywiole
Drzewa, do żywiołu Ognia słonecznego lata, pełni rozwoju organi-
zmów, poprzez plony późnego lata żółte, pomarańczowe, czerwone
w żywiole Ziemi, do szarości jesieni w żywiole Metalu i zimnej,
czarnej, martwej ciszy zimy w żywiole Wody, kiedy organizmy hi-
bernują, śpią aby przetrwać.

W podobnym cyklu łączą się żywioły, które reprezentują nas
samych oraz otaczające nas istoty: zwierzęta i rośliny. To jakimi je-
steśmy, jaki mamy temperament, charakter jest determinowane
przez współistnienie w harmonii lub dysharmonii wszystkich na-
szych własnych, składowych żywiołów. W tyglu naszego organizmu
zachodzą podobne procesy jak w kuchni pięciu przemian.
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Kiedy naśladując proces gotowania w cyklu pięciu przemian
włączymy się w cykl rządzącej światem energii, jej zgodność
na wielu poziomach pokazuje zasadę zachowania energii. Żywioł,
który zostaje wyczerpany zanika, aby dać początek następnemu.
Jest to cykl, w którym każdy żywioł wspiera ten, który po nim wy-
stępuje. Drzewo zasila, daje energię, aby powstał Ogień, który
ogrzewa swoim ciepłem Ziemię, aby ta mogła wydać plony, Ziemia
wytwarza w swym wnętrzu minerały, rudy metali, Metal z którego
powstaje Woda zasilająca korzenie Drzew w składniki odżywcze
pozwalające na wzrost.

Cykl destrukcyjny ukazuje niszczącą siłę żywiołów. Drzewo roz-
rywa swoimi korzeniami Ziemię, która z kolei zasypuje Wodę, Woda
zalewa, zagasza Ogień, Ogień topi Metal, Metal tnie Drzewo.

Trzecim bardzo ważnym cyklem jest cykl wyczerpujący. Drzewo
wyczerpuje Wodę odżywiając się nią, Woda wyczerpuje, wręcz ko-
roduje, utlenia Metal, z którego bierze początek, Metal wyczerpuje
Ziemię, która go w swoim wnętrzu tworzy, Ziemia karmi się
Ogniem, światłem słońca, a Ogień zużywa Drzewo aby zapłonąć
i sycić swoje płomienie.

Trzy z chińskich żywiołów: Drzewo, Ziemia i Metal, występują
w dwóch odmianach Małej i Dużej. Takim klasycznym przykładem
oddziaływania żywiołu Dużego Metalu na żywioł Dużego Drzewa
są piły, które to drzewo ścinają, co w pełnej krasie pokazuje nam
cykl destrukcyjny. Obrazem Małego Metalu oddziałującego na Małe
Drzewo są wszelkie drewniane wytwory od mebli poprzez rzeźby
i przedmioty codziennego użytku. Symbolizuje to jakby boskie
stwarzanie, gdyż Mały Metal tnąc Małe Drzewo nadaje mu nową
formę i materializuje jakby drugą postać, która drzemie nie odkry-
ta, widoczna dla nielicznych.

Podsumowując, wszystkie oddziaływania, relacje pomiędzy
liczbami kua, bo przecież każda cyfra wibruje w rytm przynależ-
nego jej żywiołu, oddziaływania pomiędzy pierwotnym a wtór-
nym, rocznym żywiołem określonym dla każdego zwierzęcego
znaku chińskiego zodiaku oraz również relacje pomiędzy znakami
zodiakalnymi obu członków pary jeździec wierzchowiec, sprowa-

69

KONIE & FENG SHUI



dzić można do oddziaływania pięciu żywiołów chińskich wobec
siebie.

W pierwszym cyklu wspierającym to wierzchowiec swoim ogól-
nym żywiołem wspiera jeźdźca-partnera i człowiekowi pozostaje
nadążyć za koniem.

Mamy pięć oddziaływań wspierających :
Woda wierzchowca wspiera Drzewo jeźdźca, Metal wierzchow-

ca wspiera Wodę jeźdźca, Ziemia wierzchowca wspiera Metal
jeźdźca, Ogień wierzchowca wspiera Ziemię jeźdźca, Drzewo wierz-
chowca wspiera Ogień jeźdźca.

Przykładem może być Ogień konia, który wspiera, dodaje od-
wagi i uskrzydla Ziemię człowieka. Czujemy, że cokolwiek postano-
wimy, nasz wierzchowiec wypełni zamierzenia.

W cyklu wyczerpującym to wierzchowiec potrzebuje całego
wsparcia i doświadczenia jeźdźca. Człowiek zsiada z takiego konia
wyczerpany skupieniem, zaangażowaniem, po prostu zmęczony. Je-
żeli to jest twórcze i potrzebne dla zachowania własnej równowagi
psychicznej, to należy to kontynuować.

W cyklu wyczerpującym mamy :
Ogień wierzchowca wyczerpuje Drzewo jeźdźca, Ziemia wierz-

chowca wyczerpuje Ogień jeźdźca, Metal wierzchowca wyczerpuje
Ziemię jeźdźca, Woda wierzchowca wyczerpuje Metal jeźdźca,
Drzewo wierzchowca wyczerpuje Wodę jeźdźca,

Przykładem jest sytuacja, gdy Ogień jeźdźca jest wyczerpany
przez Ziemię wierzchowca. Zapał człowieka, jego ambicje zatrzy-
mują się na bezwładności czasowej Ziemi, koń reaguje jakby
z opóźnieniem, wyczerpując pokłady zaangażowania człowieka.

Inny przykład to człowiek z żywiołu Wody współpracujący z ko-
niem z żywiołu Drzewa. Często oznacza to, że koń przejmie prowa-
dzenie i że to koń gra pierwsze skrzypce w tej relacji. Człowiek czę-
sto boi się reakcji konia i postępuje bardzo dyplomatycznie.

Trzeci cykl to cykl konfliktowy. Człowiek i Wierzchowiec tworzą
bardzo trudny układ sił. Czasami potrzeba jeźdźca, w cyklu konflik-
towym do konia, który nada właściwy kierunek, zbyt nieokiełzna-
nemu rumakowi i uczyni go zdolnym zaakceptować warunki współ-
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pracy. W przeciwnej sytuacji to wierzchowiec narzuci wolę i odegra
pierwszoplanową rolę w relacjach. Pamiętajmy, że akt oddziaływa-
nia dwóch niszczących żywiołów może być jednocześnie aktem
tworzenia, zależnie od natężenia obu żywiołów, na przykład Mała
Woda podgrzana Małym Ogniem, który zamienia ją w parę i napę-
dza turbinę. Czasami tak jak w moim przypadku: koń Duże Drzewo,
ja Mała Ziemia, pierwszy sportowy wierzchowiec, swoim doświad-
czeniem i potrzebą mojej koncentracji i konsekwencji do opanowa-
nia go, pokazał jak powstaje relacja końsko-ludzka.

W cyklu konfliktowym zależnie od reprezentacji żywiołów
przez jeźdźca czy konia mamy pięć trudnych relacji:

Żywioł Drzewa utrudnia a wręcz niszczy zamierzenia żywiołu
Ziemi, żywioł Ziemi rujnuje często jakby zasypuje działania ży-
wiołu Wody, żywioł Wody gasi zimnym strumieniem zapał żywiołu
Ognia, żywioł Ognia topi, a nawet dezaktywuje opór żywiołu Me-
talu, żywioł Metalu tnie, łamie na kawałki stabilność żywiołu
Drzewa.

Człowiek Ogień chciałby wykrzesać ze swojego partnera Meta-
lowego konia szybką reakcję na bodźce, ale swoim zbyt gwałtow-
nym działaniem powoduje rozlanie się topiącego Metalu. Metal ko-
nia z jednej strony stawia opór a z drugiej rozlewa się płynną cieczą.
Jeździec jest rozczarowany brakiem entuzjazmu i lojalności u wierz-
chowca.

Inny przykład: jeździec reprezentuje Mały Metal, a koń Duże
Drzewo w tej parze narzucającym wolę będzie koń, który może sta-
wiać opór godny muła, na zbyt ambitne, innowacyjne pomysły
człowieka. W momencie, gdy jeździec to zrozumie i dyplomatycz-
nie odda pałeczkę prowadzenia w ręce, a właściwie kopyta wierz-
chowca, para ma szansę na owocną współpracę.

Oczywiście relacje pomiędzy partnerami z tego samego żywio-
łu są łatwiejsze. Gdy i jeździec i koń reprezentują żywioł Ziemi,
to w przypadku osiągnięcia porozumienia, wykorzystają je w pełni.
Spokojna Ziemia nie oczekuje spektakularnych sukcesów, ale uda-
nej relacji partnerskiej. W przypadku obu partnerów z żywiołu
Ognia, gdy znajdą zgodność amplitudy, motywacja i zapał człowie-
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ka rozżarza entuzjazm konia i tylko trzeba uważać, aby związek
nie wypalił się zbyt szybko.

Aby dopełnić informacje o żywiołach należy poznać przypisane
do kolejnych chińskich znaków zodiaku ich pierwotne, podstawo-
we żywioły. Zaczynam od patronki 2019 roku Świni.

Świnia to żywioł Wody, Szczur to żywioł Wody, Bawół to żywioł
Ziemi, Tygrys to żywioł Drzewa, Królik to żywioł Drzewa, Smok
to żywioł Ziemi, Wąż to żywioł Ognia, Koń to żywioł Ognia, Koza
to żywioł Ziemi, Małpa to żywioł Metalu, Kogut to żywioł Metalu,
Pies to żywioł Ziemi.

W odróżnieniu od założonego żywiołu pierwotnego przypisa-
nego do każdego zwierzęcego znaku chińskiego zodiaku, następuje
zmiana spowodowana 60-letnim cyklem żywiołów rocznych.
Do żywiołu pierwotnego dochodzi żywioł roczny, który albo
wzmacnia żywioł pierwotny danego zwierzęcia w cyklu wspierają-
cym albo osłabia jego działanie w cyklu wyczerpującym lub nisz-
czącym.

Przykładem może być Koń, którego żywiołem pierwotnym jest
Ogień. Jeżeli żywiołem rocznym będzie Drzewo, które podtrzymuje
Ogień wystąpi wsparcie żywiołów i Ogień Konia będzie jeszcze
bardziej odczuwalny i gwałtowny. Jeżeli żywiołem rocznym będzie
Woda, która gasi Ogień to Koń będzie cały czas po presją zimnego
prysznica i nie rozwinie skrzydeł do końca.

Tabela znaków chińskiego zodiaku przypinanych do kolejnych
lat kalendarza księżycowego oraz żywiołów rocznych dla tych zna-
ków jest zamieszczona na końcu książki razem z tabelą pierwszych
liczb kua.

Oddziaływanie żywiołów może również wspomóc nasze relacje
z wierzchowcem na mniej emocjonalnej a bardziej przyziemnej
płaszczyźnie. Znajomość właściwości żywiołów pomaga odnaleźć
pierwotne przyczyny chorób występujących u danych osobników.
Każdy żywioł swoim charakterem niesie uwrażliwienie konkretne-
go obszaru ciała i narządów na zmiany chorobowe. W przypadku
problematycznej lub niejednoznacznej diagnozy lekarskiej należy
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zagłębić się w naturę żywiołu związanego z pierwszą liczbą kua
i zastanowić, czy przyczyn choroby nie szukać wśród narządów,
których nie podejrzewamy o źródłową reakcję chorobową, ale ich
niedomaganie jest charakterystyczne dla osób czy zwierząt repre-
zentujących konkretnego żywioł.

W następnych rozdziałach opisuję poszczególne żywioły i ich
cechy charakterystyczne.
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„5 Żywiołów. Drzewo” Beata Kurzyna Foto. Łucja Rej
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9. ŻYWIOŁ DRZEWA

Na posesji obok mojego domu ścięto drzewo. Nie mogę się
przyzwyczaić do tej pustki. Codziennie wracając wyglądam zza ro-
gu mając nadzieję, że może mi się przyśniła ta rzeź, że baldachim
liści pojawi się na horyzoncie, ale nic z tego. Próżne chęci, ścięto
i już. I tylko nieboskłon, natychmiast, wdarł się błękitem w wolne
już miejsce.

Tak pusto jak bez starego, dobrego sąsiada, do którego można
było zagadać, spytać o zdrowie albo o pogodę. I tylko kawałki pnia
i konarów, walają się jeszcze po sąsiedniej działce. Stało drzewo
i go nie ma. Skowyt, ryk piły łańcuchowej i przedśmiertny krzyk pa-
dającego drzewa, ścinanego kawałek po kawałku.

Brak mi widoku konarów, brak mi zieleni przynoszącej na-
tchnienie zmęczonej szarą codziennością głowie. Brak mi rozkoły-
sanych pod tchnieniem północnego wiatru gałęzi. Brak mi promie-
ni południowego słońca, prześwitujących przez listowie.

Brak tego jednego drzewa, pustka uświadamia chciwość czło-
wieka, który aby uzyskać jedno, dwa drzewa cenionego gatunku
wycina hektary, kilometry kwadratowe lasów równikowych. Z dru-
giej strony drzewa, biorąc odwet na ludziach za krzywdę na ogól-
nej populacji, uczestniczą, stojąco i milcząco, w wypadkach drogo-
wych.

Drzewo — producent życiodajnego tlenu na naszej planecie jest
jednym z pięciu żywiołów w feng shui. Swoimi korzeniami zdolne
jest wczepić się w każdy rodzaj gleby, czerpiąc z niej wodę i wypu-
ścić, porośnięte zielonymi liśćmi, ramiona do słońca. Oddychając
średnio cztery razy na godzinę, trwa, żyje długo, oglądając zmienia-
jący się świat. Oprócz wściekłej, nieposkromionej wichury, jeszcze
tylko człowiek, dysponując mocą metalu, jest w stanie je powalić.

Tak jak drzewo, którego korzenie, gdy nie dosięgną wody, wy-
schnie, tak trzcina, papirus bez wody, która usztywnia łodygi,
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gnie się i łamie, tak ryż, aby przynieść plony, musi, według starego
przysłowia, stopy mieć w wodzie a głowę w słońcu, czy storczyk,
którego korzenie czerpią wodę bezpośrednio z powietrza,
tak jak wielka jest różnorodność zaspokajania potrzeb przez rośli-
ny, tak bardzo woda niezbędna jest dla ich rozwoju.

Stojąc przed majestatem drzewa, jego potężnego pnia i licz-
nych konarów, wstrzymajmy na chwilę nasz cywilizacyjny pęd, chy-
ląc głowę w ukłonie przed tym, co było przed nami, trwa teraz
obok nas i być może przetrwa naszą niszczycielską działalność.

Żywioł Dużego Drzewa reprezentuje cyfra 3 i kierunek geogra-
ficzny wschód.

Ludzie, konie z żywiołu Dużego, Twardego Drzewa, czyli pnia,
są bardzo stali w poglądach i działaniach, zaciekle walczą o swo-
je racje i tylko istoty reprezentujące Duży, Twardy Metal są w sta-
nie im się przeciwstawić. W innym wypadku mówimy, że to koń
rządzi człowiekiem. Osoby związane z tym żywiołem lubią życie
w zgodzie z naturą. Konie z żywiołu Dużego Drzewa, którego ide-
ogram chiński oznacza błyskawicę, będą bardzo wrażliwe na mu-
zykę, przez co niewątpliwie predysponowane do kürów czyli prze-
jazdów czworoboków ujeżdżeniowych z podkładem muzycznym,
gdzie z pełnym wyczuciem rytmu prezentują piaffy, pasaże, ciągi
i piruety.

Istoty z żywiołu Dużego Drzewa będą narażone na problemy
z kręgosłupem, wątrobą i woreczkiem żółciowym.

Żywioł Małego Drzewa to cyfra 4 i kierunek geograficzny połu-
dniowy wschód.

Istoty z żywiołu Małego Drzewa są jak gałęzie kołysane wia-
trem. Jak kot spadają na cztery łapy, zawsze miękko i łagodnie wy-
chodząc z opresji. Poddają się porywom, przechylają w kierunku
przeciwnym do przeważającej siły, przyginają do ziemi, aby za mo-
ment, gdy tylko nacisk odpuści, wyprostować w całej okazałości.
Osoby uduchowione artystycznie i konie lubiące luz, swobodę.
Wierzchowce, doskonale prezentujące się na czworobokach, gdzie
z gracją i naturalnym pięknem wykonują wszystkie, zadane figury
dresażowe. Konie odważnie pędzące przez wszystkie pułapki próby
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krosowej i z kocim wdziękiem, płynnie zmieniające równowagę
na trudnych zeskokach i wskokach.

Istoty z żywiołu Małego Drzewa mają wrażliwe biodra i uda.
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„5 Żywiołów. Ogień” Beata Kurzyna Foto. Łucja Rej
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10. ŻYWIOŁ OGNIA

Przez długi czas nie udawało mi się namalować ognia, dopóki
nie zrozumiałam, że ogień jest jednym z najbardziej nietrwałych
żywiołów. Bardzo łatwo go zdusić w zarodku, stłamsić i zgnieść
lub zgasić wodą. Trzeba też uważać, aby rozwścieczony żywioł
nie przemienił się w pożogę, gotową spalić, zniszczyć, spopielić
wszystko co znajduje się na drodze.

Rozpalony do czerwoności piec wulkaniczny niosący energię
z głębi ziemi, piec hutniczy topiący metal w płynną strugę i pierw-
sze ogniska naszych przodków, to ten sam żywioł.

Suw pracy naszych silników, który spala paliwo uzyskując ener-
gię i palnik, nad którym laborant ogrzewa probówkę, kominek,
w którego płomienie uwielbiamy się wpatrywać i nasza najbliższa
gwiazda ogrzewająca nas swoim blaskiem, to też ogień.

Wielokrotnie opisywano ogniste wierzchowce w literaturze,
czy to z powodu maści kasztanowatej, czerwonej, lisiej czy to z po-
wodu charakteru, temperamentu. Nie łatwo było jeździć na ogni-
stych rumakach. To były konie dowódców, wielkich ludzi, które pro-
wadziły do boju, niosły w chwale ku przeznaczeniu, ku wrogowi.
Zwierzęta pełne temperamentu, nadpobudliwe, których żywiołem
był niepowstrzymany pęd. Jednocześnie niecierpliwe i zbyt szybko
spalające swoje siły, wrażliwe i nerwowe, pokazujące swoją ogni-
stą naturę na każdym kroku.

Ogień koni znajdujemy w szybkości i gwałtowności reakcji,
często wręcz niewspółmiernej w stosunku do zaistniałego bodźca
i waleczności, gdy koń sam stawiał czoło atakującemu wrogowi
lub drapieżnikowi.

Żywioł Ognia reprezentuje cyfra 9 i kierunek geograficzny po-
łudnie.

Dziecko lub koń, urodzone pod wpływem żywiołu Ognia wy-
maga specjalnej troski, aby nie zdusić inwencji, inteligencji, chęci
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działania, pędu do przodu a jednocześnie skorygować płomień,
aby nie wybuchł i nie wygasł. Trzeba go podsycać drobnymi kawa-
łeczkami drewna, delikatnymi szczapami, dużo pochwał, mało nu-
dy, dużo przejść, dużo zmian oraz dużo biegu, akcji, galopu, w któ-
rym ogień najlepiej się czuje. Nowe wyzwania, nowe przygody
to coś co podsyca ten żywioł.

Sama byłam dzieckiem ognistym, które próbowano zdusić,
okiełznać, ująć w cugle i „użyć” jako paliwo do kuchenki. Mój
skrzydlaty pegaz czuwał nade mną. Wielokrotnie w moim życiu,
udało mi się powstać, jak ognisty feniks z popiołów i zgliszcz tego,
co zostało po kolejnej zmianie, wymuszonej przez życie.

Koń ognisty potrzebuje doświadczonego jeźdźca, który za nim
nadąży i poprowadzi do zwycięstwa. To nie mogą być otwarte
i przerażone oczy, sparaliżowana wola i ciało, gdy trzeba przeje-
chać parkur. Zamykanie oczu i pozostawianie przebiegu przypadko-
wi, też nie na wiele się zda. Wierzchowiec ognisty potrzebuje od-
wagi i współpracy, która obojgu partnerom doda skrzydeł.

Istoty z żywiołu Ognia są uwrażliwione na choroby narządów
związanych z tym żywiołem. Powinny uważać szczególnie na serce
i jelito cienkie. Nie na darmo mówimy też w przypadku istot ogni-
stych o gorącej głowie, którą również należy chronić.
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„5 Żywiołów. Ziemia” Beata Kurzyna Foto. Łucja Rej
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11. ŻYWIOŁ ZIEMI

Nasza Ziemia, jeden z żywiołów, a jednocześnie Nasza Planeta,
Nasza Kolebka, Nasz Dom, Ziemia Matka, rodzicielka i karmicielka,
żywi rośliny, zwierzęta i ludzi.

Ziemia w swoim wnętrzu, pod ogromnymi ciśnieniami i w naj-
wyższych temperaturach, dokonuje cudu przemiany. Zwykły wę-
glan wapnia, kopalina powstała z obumarłych szczątków zwierząt
i roślin, skał organicznych, szkieletów, muszli skorupiaków, opa-
dłych na dno mórz, pod wpływem ruchów płyt kontynentalnych
i oceanicznych wprowadzona zostaje do ziemskiego tygla. Tam za-
mienia się pod wpływem ekstremalnych warunków w najtwardszy,
a zarazem najbardziej pożądany minerał — diament.

Czyż ten proces nie jest jakby naturalnym pokazem śmierci
i zmartwychwstania, przemiany materii i cykliczności form życia?
Tylko inne ułożenie atomów w krysztale, a już powstaje nowa,
trwalsza forma. Kolejny proces w przyrodzie ukazujący cykliczność
następujących po sobie okresów życia.

Wyobraźmy sobie … Płaska równina, opasana meandrami wol-
no płynącej rzeki, piaszczysta plaża czy nizina depresyjna wielkim
wysiłkiem wydarta morzu przy pomocy wałów i sieci grobli. Zwie-
trzałe skały starych gór i wysokie, piętrzące się turnie, szczyty ku-
szące swoim pięknem aby człowiek w swojej pysze, ryzykując życie,
wspiął się na dach świata. Żyzny, tłusty czarnoziem, rodzący i przy-
noszący plony czy piaskowe, polodowcowe, morenowe wzgórza
porośnięte rzadkim lasem… To nasza planeta … Asfaltowe drogi,
płynące ruchem pojazdów jak najszybsze wodne strugi, opasujące
ziemię coraz gęstszą pajęczyną, szczyty wieżowców pnące się coraz
wyżej i wyżej jakby chciały dorównać wieży Babel i człowiek prze-
mieszczający się coraz szybciej, skuteczniej i nowocześniej…
Wszystkie te, sztucznie zbudowane przez człowieka, namiastki jego
wrażenia boskiej mocy, zaczynają tworzyć industrialny krajobraz,
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który przywłaszcza sobie prawa, na zasadzie podobieństwa kształ-
tów, naturalnych odpowiedników.

Żywioł Dużej Ziemi reprezentuje cyfra 2 oraz odpowiednio kie-
runek geograficzny południowy zachód.

Istoty z żywiołu Dużej Ziemi są niezwykle solidne i praktyczne.
Dzieci bywają bardzo systematyczne i zorganizowane. Wierzchow-
ce z żywiołu Ziemi bardzo łatwo się uczą. Możemy zobaczyć młode
konie, które nie tylko obserwują uważnie, co robią w czasie trenin-
gu dorosłe wierzchowce, ale również same później, próbują na wy-
biegu naśladować ruchy, przejścia i figury zaobserwowane w czasie
naszej jazdy. To również konie, które bardzo szybko przyjmują
jeźdźca i zaczynają współpracować.

Duża Ziemia uwrażliwia narządy brzuszne szczególnie śledzio-
nę i żołądek.

Żywioł Małej Ziemi to cyfra 8 i północny wschód.
Istoty z żywiołu Małej Ziemi są niezwykle ambitne. Niektóre

osoby charakteryzuje taka przesadna dbałość o pozytywne efekty
przedsięwzięcia, że każde najdrobniejsze niepowodzenie powoduje
stres, łzy złości lub rozpaczy, a czasami nawet depresję. Wierz-
chowce z żywiołu Małej Ziemi spełniają nasze życzenia w przesad-
ny sposób. Na przykład w czasie nauki skoków, konie te często są
tak zaangażowane w trening, że skacząc z wielkim impetem ury-
wają fule w szeregach i liniach lub potrafią tak mocno odbić się
z ziemi, by skoczyć nie dotykając kopytami przeszkody, że jeźdźca
dosłownie „wymiata” z siodła.

Mała Ziemia uwrażliwia narządy brzuszne oraz stopy. W koń-
skim wydaniu kopyta.

Istoty z żywiołu Ziemi reprezentowanej przez centrum i cyfrę 5
charakterem można porównać do jokera. Uniwersalność cech
w określonych sytuacjach pozwala przyjąć postawę Dużej lub Małej
Ziemi. Są to osoby, które lubią to co robią, nawet będąc wykorzysty-
wanym przez innych. Jeżeli pracują, to wkładając całą niezbędną
energię i zaangażowanie, jeżeli wypoczywają to relaksując się
w pełni. Wierzchowce płynnie pokonują parkury, skacząc przeszko-
dę jedną po drugiej i jeżeli potrzebujemy przerwać przejazd w poło-
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wie i odciągnąć konia od skończenia zadania, trudno jest nam
to wykonać.
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12. ŻYWIOŁ METALU

Inspirację dla mojego obrazu żywiołu Metalu wyrażonego jako
złote kule stanowią fraktale czyli powtarzalne elementy w coraz
mniejszej skali, pokazujące nieskończoność podzielności materii,
z której jesteśmy zbudowani.

Metal szlachetny, złoto w dziejach ludzkości zawsze i wszędzie
wzbudzał emocje i nadzieje. Opanowanie gorączką złota, pożąda-
nie, błysk drobin tego metalu na sicie poszukiwacza, wywoływała
nieodwracalne skutki, pracy do upadłego i wyzwalała najgorsze
uczucia: zawiść, zazdrość, przemoc, mord. A jednak złoto, kiedyś
podstawowa jednostka miary zasobności skarbca, dała się zmienić
w pustkę. Nie ma już parytetu złota, jest parytet obietnic.

Czymże byłaby ludzkość bez metalu, bez możliwości coraz wy-
dajniejszej i szybszej uprawy ziemi, bez narzędzi aby budować
zamki, twierdze, miasta, bez szybkiej i skutecznej broni do zabija-
nia, wreszcie bez pojazdów, wehikułów, którymi coraz szybciej
można przemierzać lądy, oceany, powietrzne przestworza i prze-
strzeń kosmiczną.

Spójrzmy naszą wyobraźnią na metalowe narzędzia chirurga,
artysty składającego nasze ciało, narzędzia rzeźbiarzy od wieków
zatrzymujących czas w drewnie czy kamieniu, narzędzia rzemieśl-
ników tworzących przedmioty codziennego użytku, sztućce w rę-
kach kucharzy, nadające kształt naszym potrawom.

Czy może w naszych oczach też błyszczy przyciągający blask
drogich kamieni w złotej biżuterii całego świata, tak pożądanej
przez panie i przez złodziei.

To szlachetny Metal podkreśla powagę i dostojeństwo złotych
insygniów władzy królów i cesarzy oraz złowieszczy błysk sztyletu
skrytobójcy.

Żywioł Dużego Metalu reprezentuje cyfra 6 i kierunek geogra-
ficzny północny zachód.

85



Istoty reprezentujące żywioł Dużego Metalu są twarde i uparte,
nieskłonne do kompromisu. To konie, które zawsze stawiają
na swoim i wymagają żelaznej konsekwencji postępowania. Raz
zrażone, często nieodwracalnie, w powtarzającej się sytuacji,
nie pozwolą się przekonać do ponownych prób, na przykład: skoku
przez wodę. To wierzchowce dla ludzi, którzy wiedzą czego dokład-
nie chcą od konia i mają dosyć determinacji, aby to osiągnąć.
W przypadku jeźdźców mniej zaawansowanych i zdecydowanych,
to koń będzie prowadził. Dzieci z żywiołu Dużego Metalu bywają
bardzo ambitne i często pedantyczne już od najmłodszych lat. Du-
ży Metal to też osoby predysponowane do powołania wojskowego,
to osoby posiadające cechy do zarządzania zasobami ludzkimi,
to urodzeni dowódcy lub liderzy.

Istoty z Dużego Metalu mają bardzo wrażliwe płuca, gardło
i jelito grube.

Żywioł Małego Metalu to cyfra 7 i kierunek geograficzny za-
chód.

Istoty, których żywiołem jest Mały Metal mają zmysł artystycz-
ny i wszelkie przejawy działań z nim związanych. Zachęcajmy dzie-
ci z żywiołu Małego Metalu do wszelkich przejawów aktywności
artystycznej; od rysowania, malowania po grę na instrumentach
oraz zajęcia sportowe. Konie reprezentujące Mały Metal są bardzo
harmonijnie zbudowane. To wierzchowce, od których nie można
oderwać oczu, pobudzające estetykę naszych zmysłów. Przysłowie,
którego jednym z bohaterów jest koń w galopie, na pewno powsta-
ło podczas wzrokowej uczty w wykonaniu płynącego w galopie ru-
maka z żywiołu Małego Metalu. Jeżeli potrafimy wykorzystać
to piękno ruchów na czworoboku, mamy konia, który skradnie ser-
ca komisji sędziowskiej podczas wykonywania przejazdu z podkła-
dem muzycznym.

Uwrażliwienie zdrowotne Małego Metalu to podatność
na schorzenia w obrębie klatki piersiowej i gardła.
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„5 Żywiołów. Metal” Beata Kurzyna Foto. Łucja Rej
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„5 Żywiołów. Woda” Beata Kurzyna Foto. Łucja Rej
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13. ŻYWIOŁ WODY

Woda jest swobodna, nieograniczona. To dla nas przybiera
kształt naczynia, dla siebie samej rozlewa się nieskończoną po-
wierzchnią, niczym nieograniczoną przestrzenią.

Woda łatwo prześlizguje się, zmienia koryta, tworzy odnogi,
meandry a jednocześnie cały czas płynie, przemieszcza się, paruje,
zmienia stany skupienia jak rozlewający się kryształ.

Woda jest w ciągłym cyklu samonapędzającym się, ma zdol-
ność powracania do tych samych miejsc, tak jak osoby z tego ży-
wiołu, przerywając zainteresowanie jakąś rzeczą po jakimś czasie
do tego wracają. Cykliczność jest stałą cechą Wody.

Woda ma różne postaci — wiry i głębie, ale płycizny i brody,
niebezpieczny nurt, fala tsunami, ale i cicha, niemrawa, prześli-
zgująca się po kamieniach struga, wodospad i fontanna, bagienne
rozlewisko wciągające nierozważnego śmiałka, złudny blask, fala
nieskończoności i zagadka głębi, w którą zapatrzyło się wielu sa-
mobójców, miękka, lejąca się, cały czas w ruchu, symbol przepły-
wu środków, finansów, ale również najbardziej naturalny dla nas
żywioł gdyż w 60—70% składamy się z wody.

Na chwilę zniknie, zasypana ziemią, by przeobrazić się i po-
jawić w innym stanie skupienia i innym miejscu. Cały czas w ru-
chu, cząsteczki H2O, ciekła sieć krystaliczna, woda wspomagana
energią, tchnieniem chi jest odzwierciedleniem naturalnego cyklu
następujących po sobie zmian, narodzin gdy źródlana struga wy-
pływa z gór, wzrostu gdy potok górski powoli przeobraża się
w rzekę, dorosłości gdy zrównoważona i szeroka wstęga wije się
wśród pól, starzenia się gdy szerokim korytem toczy wody powo-
li, lecz nieuchronnie do zlewiska morskiego, śmierci gdy zamiera
skuta lodem i zmartwychwstania gdy odparowuje i ponownie po-
jawia się w kolejnej odsłonie, w kolejnym wcieleniu, w kolejnej
postaci.

89



Żywioł Wody reprezentuje cyfra 1 oraz kierunek geograficzny
północ.

Istotom, tak dzieciom jak i koniom, związanym z żywiołem Wo-
dy nie można stawiać twardych granic, raczej elastyczne naczynie,
aby wykorzystać jej giętkość. Można ją na chwilę spiętrzyć, by uzy-
skać gigantyczną energię, ale nie ujarzmimy Wody na dłuższy czas,
im mocniej zaciśniemy dłonie, tym więcej przepłynie między pal-
cami. Korzystajmy z siły, potęgi i płyńmy, pamiętając, że aby nadą-
żyć za wodą, prędkość naszej reakcji musi być odpowiednio więk-
sza niż prędkość fali, na której się unosimy.

Po istotach spod znaku Wody spodziewajmy się emocjonalnych
reakcji, łez żalu, ale i radości.

Nie martwmy się znudzeniem wody, jej zainteresowania, przej-
dą transformację i ponownie powrócą do punktu wyjścia, aby kon-
tynuować kolejny cykl.

Istoty związane z żywiołem Wody są narażone na stany choro-
bowe narządów zdeterminowanych przez ten żywioł. Objawia się
to niewydolnością nerek, problemami z pęcherzem moczowym, bó-
lami i stanami zapalnymi uszu.
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Konie & Feng Shui
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14. WSTĘP DO PRAKTYKI

A teraz Droga Czytelniczko i Drogi Czytelniku chciałabym po-
kazać moją własną ścieżkę feng shui. Zanim zaczęłam na poważnie
zajmować się relacjami końsko-ludzkimi rozmawiałam długo i wy-
czerpująco z moim nauczycielem i mistrzem feng shui. Aby uzyskać
relatywnie wiarygodne wyniki trzeba było się zastanowić czy moż-
na techniki do tej pory zarezerwowane tylko dla ludzi, stosować
do zwierząt. Rozmawiając ustaliliśmy, że chociaż koń żyje tylko
około 20—30 lat, ale krócej śpi w ciągu doby czyli czas przeznaczo-
ny na codzienną egzystencję jest dłuży niż u człowieka, co w zu-
pełności wystarcza, aby mógł być nośnikiem duszy. To szlachetne
zwierzę pozostaje w obrębie drugiej liczby kua, która
tak jak u ludzkich dzieci określa osobowość emocjonalno-instynk-
towną. Pierwsza liczba kua pomaga ocenić, jakim typem material-
no-cielesnym jest koń i znaleźć charakterystyczne dla danego typu,
a więc i żywiołu wibracje uwrażliwiające narządy wewnętrzne. Za-
łożyliśmy również z moim nauczycielem próg zgodności opisu
z rzeczywistością. Relacje partnerskie opisywane przez feng shui
w przypadku ludzi mają zgodność 90—100%. Jeżeli dla koni spraw-
dzą się w 60—70%, będzie to wystarczająca zgodność.

Moim jakby olśnieniem albo objawieniem było potwierdzenie
słów koleżanki Katarzyny o klaczy La Boum przy jej zakupie,
że „nadawała by się dla Whitaker’a”. Dziesięć lat później, używając
mojej metody, odkryłam, że moja klacz jest karmicznym bratem
bliźniakiem Miltona, na którym jeździł John Whitaker.

Milton Smok (O) liczby kua (6,5) numerologia zachodnia 6
La Boum Smok (M) liczby kua (6,5) numerologia zachodnia 6
Na początku chciałam spróbować określać i wyznaczać cechy

koni z ich kwadratów urodzeniowych. Ale to nie przyniosło spo-
dziewanej zgodności opisu teoretycznego ze stanem rzeczywistym.
Przełomowym momentem było rozpatrywanie łączne kwadratów lo
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Kwadraty urodzeniowe: Milton i La Boum

shu jeźdźców i ich wierzchowców. Wtedy też zauważyłam reguły
panujące w tych relacjach, wzajemne uzupełnienie kwadratów uro-
dzeniowych, likwidacja zagrożeń w postaci strzał, tworzenie po-
mocnych linii i niwelowanie dysharmonii żywiołów liczb kua jeźdź-
ca przez liczby kua wierzchowca, na którego dosiada.

Osobą, dla której wykonałam pierwsze opinie była wspo-
mniana Kasia i jej wierzchowce. Pierwszy opis sprawdził się
w 100%, drugi w 60%. Zmieściłam się w granicach założonego
błędu. I to puściło machinę w ruch. Określiłam najważniejsze
punkty mojej metody na bazie, których szczegółowo studiuję za-
daną relację pary jeździec i jego koń. Opisy najlepiej zacząć
od siebie i od swoich znajomych, głównie amazonek. Dla par,
które znam i widuję w czasie ich kooperacji zgodność opisów
sięga 90—100%. Pary, które mogę zobaczyć tylko na zdjęciach
udaje mi się scharakteryzować w 60—80%. W tym czasie zaczę-
łam również opisywać relacje łączące mistrzów jeździectwa i ich
wierzchowce.
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Wiele osób odniesie się sceptycznie do tego co robię i wca-
le się temu nie dziwię. Gdyby osiem, dziesięć lat temu ktoś mi
powiedział, że jestem karmicznie związana ze zwierzęciem, być
może nie uwierzyłabym, ale już wtedy podświadomie czułam,
że pomiędzy mną a końmi, których dosiadałam istnieje jakaś po-
zawerbalna więź i to nie przypadek, że jeżdżę na tym a nie innym
wierzchowcu.

W następnych rozdziałach przedstawiam zaopiniowane przeze
mnie relacje partnerskie w kolejności, w jakiej były układane. Moje
własne konie, na których jeździłam, znajome pary z boksów
obok lub trochę dalej. Na ostatnich kartkach tego skromnego
dziełka staram się scharakteryzować wybranych ukoronowanych
mistrzów lub dopiero wschodzące gwiazdy jeździectwa.

Przedstawiam jeszcze raz punkty na podstawie, których opiniu-
ję relacje końsko-ludzkie.

1. Oddziaływanie numerologiczne na bazie numerologii za-
chodniej albo inaczej nazwanych zachodnich dróg życia. Zależnie
od korelacji cyfr mamy cztery typy związków A,B,C,D.

2. Wzajemne tworzenie linii i redukcja strzał w kwadratach
urodzeniowych lub inaczej nazwanych kwadratach lo shu, kwadra-
tach magicznych lub mapach urodzeniowych.

3. Oddziaływanie karmiczne czyli wzajemnie sobie przeznaczo-
ne na bazie liczb kua, zachodzące pomiędzy jeźdźcem i jego wierz-
chowcem albo pomiędzy kolejnymi końmi tego samego jeźdźca.

4. Oddziaływanie żywiołów reprezentowanych przez liczby kua,
harmonia lub dysharmonia żywiołowa ludzkiego partnera i reme-
dium feng shui w postaci liczby kua drugiego końskiego partnera.

5. Oddziaływanie na siebie zwierzęcych znaków zodiaku chiń-
skiego jeźdźca i konia.

6. Oddziaływanie żywiołów rocznych, reprezentujących znaki
chińskiego zodiaku jeźdźca i wierzchowca we wzajemnym odnie-
sieniu.

7. Oddziaływanie żywiołów rocznych chińskich znaków zodiaku
w odniesieniu do pierwotnych żywiołów przypisanych do konkret-
nych zwierząt z chińskiego zodiaku.
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Dalej podaję klucz według, którego zapisuję znalezione i od-
czytane przeze mnie parametry.

Osoba lub koń: Znak chińskiego zodiaku (żywioł roczny: D-
Drzewo, O-Ogień, Z-Ziemia, M-Metal, W-Woda ) (liczby kua) za-
chodnia numerologia np.: La Boum Smok(M) liczby kua (6,5) nume-
rologia zachodu 6
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15. ERKA

Beata Koń (O) liczby kua (8,2) numerologia zachodnia 8
ERKA Wąż (Z) liczby kua (4,3) numerologia zachodnia 9 z 8

związek typu C
Erka — jedyny z koni, na których jeździłam, posiadający strza-

łę powodzenia. Moja pierwsza klacz, na której udało mi się wy-
startować

Dwie 1, bardzo interesowna. Zawsze złośliwa w stosunku
do osób dorosłych, tuląca uszy i pokazująca, że nikogo nie lubi,
w obecności dzieci, które na niej od czasu do czasu próbowały jaz-
dy konnej, stulone uszy zamieniała w rogi, skierowane do przodu,
aby bez przeszkód korzystać ze wszystkich smakołyków przynoszo-
nych w nadmiarze, przez małych amatorów sztuki jeździeckiej.

Bardzo szybko uczyła się, ale wymagała maksymalnej konse-
kwencji na początku nauczania. Trzeba było ściśle określić, kto jest
alfa i na jakiej zasadzie współpracujemy. W momencie, gdy zrozu-
miała, że nie jest możliwa odmowa skoku, trzeba było bardzo uwa-
żać, aby nie pokazywać frontu przeszkody, by nie zaatakowała
i nie skoczyła nawet na ukos.

Jej stabilne Duże Drzewo kua 3 wysysało moją Dużą Ziemię
wewnętrzną kua 2, uskrzydlając potęgę góry Małej Ziemi kua 8.

Dwie 8 w kwadracie urodzeniowym niwelowały strzałę chaosu
czyniąc nasze parkury bardzo zaplanowanymi i przemyślanymi.
Osiągnęłam na niej wiele zwycięstw, oczywiście w granicach jej
możliwości. Była moją najlepszą nauczycielką.

Wąż Ziemski klaczy dobrze wyczerpywał żywioł mojego Konia
Ognistego i pozwalał na osiągnięcie harmonii.

Jej spryt i szybkość uczenia i moje taktyczne podejście pozwa-
lały na wspaniałą zabawę i doskonałe wrażenia. Była moim pierw-
szym koniem sportowym, na którym mogłam zdobyć potrzebne do-
świadczenie.
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„Erka” Michał Franaszczuk Foto. Łucja Rej
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Kwadraty urodzeniowe: Beata i Erka

Był to czas gdy z zapartym tchem śledziłam relacje z wyczy-
nów Johna Whitakera na wszystkich parkurach świata. Jak można
było ominąć dekorację na parkurze w sposób, który skracał trasę
przejazdu, a więc i generował krótszy czas, to wiadomo było
że mistrz to wykona i jeszcze nie zrzuci żadnej przeszkody. Konie
jakby odgadywały intencje jeźdźca, zgadzały się z nim i uskrzydla-
ły go.

Doszło do tego że, na któryś z amatorskich zawodów, jadąc ni-
ską klasę L (100 cm) udało mi się skrócić trasę parkuru, poprzez ry-
zykowne przejechanie przed dekoracją z kwiatów. Jak melodia
dla uszu, zabrzmiał komentarz spikera: „Beata jak Whitaker, jak się
da przed kwiatami, to ona pojedzie.” Ale moja klacz (postury raczej
krępej) tak uwielbiała skakać i loty nad przeszkodami, które spra-
wiały jej przyjemność, że raczej nie zdarzało się jej odmówić nawet
ryzykownych najazdów na ukos.

Erka, to ona mnie prowadziła, uczyła i wymagała, abym opano-
wała trudne arkana sztuki jeździeckiej. Na niej doświadczyłam

98

BEATA KURZYNA



pierwszych lotów nad dużymi i szerokimi przeszkodami, gdy masz
wrażenie, że czas się na chwilę zatrzymał, a twój wierzchowiec
uskrzydlił i zmienił w pegaza. Trochę tak, jak przy pierwszym
otwarciu spadochronu, zanim czasza się napełni, te dwie, trzy se-
kundy zdają się trwać wieczność.
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16. DYNAMIKA

Beata Koń (O) liczby kua (8,2), numerologia zachodnia 8
DYNAMIKA Koza (M) liczby kua (6,4), numerologia zachodnia 2
Wiatr w drzewie. Żywioł zmieniający swoje położenie

pod wpływem wiatru. Gałęzie raz sztywno wyprężone w kierunku
słońca to znów porwane, przechylone podmuchem wiatru. Trudny
ciągle zmieniający swoje nastawienie żywioł.

Związek typu D czyli bez długotrwałych perspektyw. Karmicz-
nie związana z jednym z poprzednich koni Erką.

Trzy 1 pokazują istoty posiadające własne zdanie na każdy te-
mat, które aby przekonać do swojej racji należy podejść konse-
kwencją działania, a czasami, w przypadkach beznadziejnych kom-
promisem.

Bardzo duży upór i strzała płochliwości, samotności i chaosu.
Mój własny kwadrat lo shu niweluje strzałę podejrzliwości,
ale to nie wystarczało do przekonania jej do skoków przez wodę.

Liczby kua (6,4) oraz moje (8,2) to niestabilność Małego Drze-
wa, które czerpie wodę krusząc Ziemię korzeniami. Trudna w opa-
nowaniu, szybka, zmienna, trzeba było elastyczności, aby za nią
nadążyć.

Metalowa Koza ulegała mojemu Ognistemu Koniowi, gdyż
Ogień topi Metal i dlatego byłam w stanie

nad nią zapanować, natomiast Koń i Koza to zwierzęta chiń-
skiego zodiaku sąsiadujące ze sobą, więc

bez problemów z wzajemnym dogadaniem się.
Koza Metalowa jest wspierana pierwotnym żywiołem tego zna-

ku Ziemią.
Trudna, rwąca do przodu klacz, kapryśna i co chwilę zmieniają-

ca warunki współpracy. Nowe, nieznane zasady, czynności i propo-
zycje przyjmuje niechętnie i potrzebna jest żelazna konsekwencja
postępowania.
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Beata i Dynamika Otomin 2000 r. Foto Krzysztof Bocian

Pamiętam takie zdarzenie na hali w Sopocie. Aby wjechać
na halę konno tzn. bez zsiadania, należało podjechać do drzwi,
zatrzymać konia lekko z boku, otworzyć pchnięciem wierzeje, na-
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Kwadraty urodzeniowe: Beata i Dynamika

stępnie przejeżdżając przez wrota chwycić długi sznurek, który
pociągnięty zamykał drzwi około metra, dwóch za końskim za-
dem. Część koni przyjmowała to bez problemów, inne płoszył po-
dmuch powietrza spowodowany gwałtowniejszym zamknięciem
drzwi oraz odgłos trzaśnięcia. Wśród płoszących się koni była
oczywiście Dynamika. Aby ją przyzwyczaić do spokojnego przejaz-
du, musiałam powtórzyć czynność około 30—40 razy wjeżdżając
i wyjeżdżając z hali, budząc lekką konsternację i bezsłowne nie-
zadowolenie innych użytkowników hali.

Dynamika miała też swoje zalety, była bardzo skoczna i nie ba-
ła się skakać wysoko. Ustanowiłam na niej swoją życiówkę — wy-
sokość 185 cm i wygrałam konkurs skoku na wysokość w jednym
z regionalnych ośrodków jeździeckich w 2000 roku. Byłam czarnym
koniem tych zawodów, co widać na zdjęciu zawodników omawiają-
cych z sędziami ostatnia rundę. Pierwsze zdjęcie przedstawia skok
na wysokości 150 cm i widać jak koń, prześlizguje się ponad drą-
giem nie zwalając go na ziemię.
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Zawodnicy przed ostatnią rozgrywką. Otomin 2000 r. Foto Krzysz-
tof Bocian

103

KONIE & FENG SHUI



17. LA BOUM

Beata i La Boum Foto. Ewelina Sobańska

Beata Koń (O) liczby kua (8,2) numerologia zachodnia 8
LA BOUM Smok (M) liczby kua (6,5) numerologia zachodnia 6

związek typu C
Powyższe zestawienie w parze jeździec-koń wskazuje na wza-

jemne niwelowanie strzał samotności i podejrzliwości. Pozostaje
strzała chaosu czyli problem z zakończeniem rozpoczętej pracy,
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Kwadraty urodzeniowe: Beata i La Boum

co na parkurze skutkuje jako problem z bezbłędnym przejechaniem
ostatnich przeszkód.

Dopełnienie linii akcji opartej na moich dwóch 66 to potrzeb-
ne wsparcie w chwili niepowodzenia. Linia wzmożonej akcji to na-
sza cecha charakterystyczna.

Ta klacz to moja muza i źródło weny. Jej 7 dodaje nam szczę-
ścia i pozwala się zrozumieć wiele zagadek oraz znaleźć rozwiąza-
nia wielu problemów.

Zwierzęta z chińskiego zodiaku: mój Koń i Smok klaczy La Bo-
um, są bardzo blisko siebie usytuowane co oznacza, że są w sta-
nie się dogadać ze sobą. Ale Ogień Konia we mnie stopi Metal
Smoka w klaczy. Co oznacza, że mogę ją sobie podporządkować
w stopniu wystarczającym do naszej współpracy.

Oddziaływanie karmiczne, gdyż 5 kua kameleon w przypadku
osobników żeńskich przyjmuje postać 8.

Ziemia centrum 5 kua klaczy wspiera żywiołem moją Małą Zie-
mię 8 kua i Dużą Ziemię 2 kua.
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Długo musiałam dochodzić do tego, że jest to koń, któremu się
nie przeszkadza na parkurach. Zwrot nastąpił w czasie mojego
trzeciego pobytu w Niemczech, gdzie niemiecki trener pokazał mi,
podpowiedział sens przejazdu parkuru. W przypadku, gdy koń jest
aktywny, to jedyne miejsce możliwej korekty szybkości na rzecz
podstawienia zadu to łuki, zakręty, gdzie bez ryzyka zachwiania
równowagi możemy zastosować mocniejsze, wyraźniejsze pomoce:
impuls wędzidła oraz ostrogi.

Aby być gotową i godną jazdy na takim koniu, w poczuciu peł-
nego zespolenia z ruchem i dążnością do przodu, byłam gotowa
jeździć pełną prędkością rowerem ze wzgórza, aby pokonać własny

Beata i La Boum Foto. Paulina Silkowska
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strach przed demonem prędkości i przyzwyczaić się do ziemi umy-
kającej z pod kół (kopyt). Tylko w ten sposób mogłam zapewnić so-
bie siłę nie przeszkadzania, bez nerwowego łapania za wędzidło
podczas przejazdu. Na delikatny sygnał od konia, wstrząśnięcia
szyją i lekkiego naporu na wędzidło, oznaczającego „to co jedzie-
my?”, mogłam odpowiedzieć ciałem i wolą „Jedziemy!”. I nie li-
czył się dla nas czas, ani loża szyderców na trybunach.
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18. KASIA I JEJ KONIE

Afortunado Germanico F (Gero) ze zbiorów właścicielki

Kasia Wąż (D) liczby kua (7,6) zachodnia numerologia 5
Oba konie mają wyraźnie karmiczny charakter związku z Kasią,

ale również między sobą. Kasia wybrała Orgulloso jako konia sobie
przeznaczonego. Orgulloso jest ojcem następnego konia Kasi, na-
zywanego przez nią w skrócie Gero, który wykazuje powiązanie
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karmiczne zarówno z Kasią jak i ze swoim ojcem.
Związki z końmi, według zachodnich dróg życia, dzielimy

na kategorie A, B, C, D. Najlepszy A najgorszy D.
W przypadku Orgulloso 5/7 dają związek kategorii C, a z Gero

5/9 związek kategorii B.

P. R. E. Orgulloso XL ze zbiorów właścicielki

Orgulloso Pies (D) liczby kua (6,3) numerologia zachodnia 7
Koń Orgulloso. Brak porozumienia między jego inteligencją

w postaci linii umysłu, a Kasi wzmożoną energią i aktywnością
w postaci linii akcji. Zbyt inteligentny, aby zostać niewolnikiem.
Nie dał sobie narzucić woli, a Kasia reagowała często zbyt dużą
niecierpliwością i brakiem zrozumienia dla jego swobodnego du-
cha. Trzy 1 w kwadracie urodzeniowym świadczą o dużym wygada-
niu w przypadku człowieka, koń też będzie okazywał swoje zdanie
na każdy temat. Wierzchowiec bardzo szybko uczący się dobrych,
ale też złych rzeczy. Momentami amazonka nie nadążała za jego
pomysłami. Linia umysłu z dwiema 9 generowała doskonałą pa-
mięć. W chwili gdy chciał przejąć kontrolę albo wykonywał własny
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Kwadraty urodzeniowe: Kasia i Orgulloso

program, a Kasia nie była przygotowana na to, wzbudzał jej obawy
a nawet i strach.

Dysharmonia żywiołów pomiędzy Dużym Drzewem a Dużym
Metalem liczb kua Orgullos’a powodowała, że często był nieobli-
czalny, a nawet agresywny. Chciał być dowódcą a nie poddanym.

Jako Pies z chińskiego zodiaku lubił stabilizację i założony pro-
gram na przykład na czworoboku. Działania prowizoryczne lub nie-
zapowiedziane i nieprzećwiczone zmiany, wywoływały zdezorien-
towanie i bunt.

Relacje z tym koniem mogły istnieć tylko na zasadach partner-
skich czyli raczej pójście na kompromis niż wymuszenie jak w rela-
cji pan-niewolnik.

Orgulloso dopełniał cyfrą 8 linię powodzenia w obu kwadra-
tach urodzeniowych co na pewno wpłynęło na ogólną pomyślność
jego ludzkiej partnerki Kasi.

Brak cierpliwości ale i pewne niedoświadczenie w pracy z koń-
mi hiszpańskimi wpłynęły na trudne relacje między partnerami
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w tym związku.
Gero Koza (W) liczby kua (6,1) numerologia zachodu 9

Kwadraty urodzeniowe: Kasia i Gero

Koń Gero daje Kasi związek delikatniejszy, oparty na uzupeł-
nieniu w obu kwadratach cyfrą 3 linii duchowości, co pociąga
za sobą dogadywanie się jeżeli nie telepatyczne to na pewno
na zasadzie empatii. Uspokaja i łagodzi Kasi energię działania.
Partnerzy rozumieją się bez słów. W tym związku amazonka jest
dowódcą i inspiratorem ruchu, a wierzchowiec wspiera jej dzia-
łania. Jednocześnie nowe wyzwania wyzwalają w Kozie Gera
energię co wspomaga parę w osiąganiu coraz wyższych umiejęt-
ności.

Gero dodając 3 do puli wspólnych cyfr w obu kwadratach ni-
weluje również strzałę chaosu amazonki i tworzy linię szczegółu
i kłótliwości. Ten dodatek pozwala na osiągnięcie perfekcji w wy-
konywanych działaniach i wspólnych kontaktach.

Koń 1 kua żywiołem Wody wyczerpuje Kasi 7 kua żywioł Mały
Metal. Jazda na nim sprawia amazonce przyjemność i łagodzi emo-
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cje, niecierpliwość. Wraz ze swoim wierzchowcem Kasia osiąga po-
czucie harmonii z otoczeniem.

Wąż intelektualny amazonki dogaduje się z artystyczną Kozą
konia, która wspiera dążenia artystyczne 7 kua do osiągnięcia este-
tyki formy. Gero jako przedstawiciel starej rasy, ponownie powoła-
nej do istnienia przez Kasię, sam sobą ukazuje piękno i siłę rasy
Spanish-Norman.
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19. ANIA I JEJ KONIE

Ania i Calikost. Baltica Summer Tour CSIYH Ciekocinko 2016 r.
Dzięki uprzejmości „Świata Koni”

Ania Koza(Z) liczby kua (3,1) numerologia zachodnia 8
Na początek trochę o Ani. KOZA żywioł Ziemia, numerologia

zachodu to 8, liczby kua (3,1) w wykresie urodzeniowym trzy 9
i to się nazywa nadmierne ambicje w sferze umysłowej. Tłumacząc
na polski Ania nienawidzi głupoty we wszystkich jej rodzajach. 3
kua żywioł Dużego Drzewa może polegać na wsparciu 1 kua żywio-
łu Wody, czyli wnętrze wspiera wszystkie działania i pomysły ze-
wnętrznego ja, trudno o lepsze własne dowartościowanie i jeżeli
czasami Ani brakować będzie pomysłów, powinna nosić złotą biżu-
terię lub wpatrywać się i szukać inspiracji w czymś symbolizującym
złoto. Duży upór i dążenie do perfekcji, oraz zmysł i przyjemność
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robienia dekoracji można zaobserwować poprzez wysublimowane
dodatki do końskiego rzędu. Zorientowanie na życie rodzinne
i przejście wyraźne na pierwszą liczbę kua co widać po zmianie po-
dejścia Ani do wierzchowców. Dodatkowo przejawia dużą intuicję,
wręcz przebłyski jasnowidzenia (czy je wykorzystuje) i zaintereso-
wanie zjawiskami metafizycznymi odpowiada za to 7 w kwadracie
urodzeniowym oraz 6, która reprezentuje zainteresowanie milita-
riami. Wszystkie trzy wierzchowce 2 w kwadracie urodzeniowym
niwelują strzałę frustracji występującą u Ani zapewniając jej
wsparcie i równowagę emocjonalną.

Przechodzę do koni.
Dino Szczur (O) liczby kua (4,7) numerologia zachodnia 3
Dino Szczur Ognisty, żywiołowo wspierał, ogrzewał Ziemię Ko-

zy. Numerologia zachodu to 3. 3 z 8 tworzą związek typu C najczę-
ściej spotykany przynoszący przyjemność startów, niekoniecznie
wielkie sukcesy. Wierzchowiec swoją 7 kua żywiołem Małego Me-
talu wzmacniał wewnętrznie 1 kua Wodę i pogłębiał pewność sie-
bie oraz wszystkie najbardziej zwariowane pomysły i marzenia.
Tak jak złota biżuteria pozwalał amazonce na rozwój jej wnętrza
oraz poczucie własnej wartości i siły z tego wynikającej. Dopełnie-
nie linii akcji powodowało, że para razem dążyła do zwycięstwa
na parkurach. Rzadkie wyłamania, raczej zrzutki, przez strzałę cha-
osu problemy na ostatnich przeszkodach. Bardzo duże mentalne
wsparcie i wspólne dążenie.

Tak jak Dino uskrzydlał wnętrze to następne konie wspierają
zewnętrze, zmiana priorytetów, własna siła i pewność w działaniu.

Calicost Tygrys (M) liczby kua (8,8) numerologia zachodnia 5
Calicost Tygrys żywioł Metalu tym razem wyczerpujący żywioł

Ziemi Kozy. Zsiadając amazonka często była wyczerpana psychicz-
nie, gdyż wierzchowiec wymagał takiej uwagi. Numerologia za-
chodnia 5 z 8 tworzyła związek typu D mniej emocjonalny, ale za-
pewniający, to co tygrysy lubią najbardziej, perfekcję wyboru i ładny
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Ania i Dino. Foto. Ada Trzcińska
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Kwadraty urodzeniowe rzędami: Ania i Dino oraz Ania i Calikost

wygląd. Para wykazywała porozumienie psychiczno-intuicyjne i ze-
spolenie umysłów. Koń w połączeniu ze swoją amazonką, nienawi-
dzącą głupoty, dopełnia w kwadratach urodzeniowych linię umysłu,
co oznacza, że ludzki partner wybrał pojętnego końskiego ucznia.
Mało buntu na pokładzie. Uskrzydlał Ani dążenie do perfekcji.
Ale to amazonka go tworzyła i uczyła, a on był posłuszny jej woli
i linii akcji, którą razem dopełniali „Prowadź mnie — Twoje życzenie
rozkazem”. Trochę brak było perspektyw, bo na parkurze amazonka
nie mogła pozwolić sobie na błąd. 8 kua Mała Ziemia wierzchowca
w zestawieniu z 3 kua Dużym Drzewem to w efekcie koń tak po-
słuszny i oczekujący nauczania, że wręcz dziecko a nie równorzędny
partner. „Ja zrobię Ty prowadź”. Taki wierzchowiec powoduje zmę-
czenie. Niwelowanie strzały chaosu owocowało bardziej przemyśla-
nymi i dokładniejszymi parkurami.

Colario Wąż (W) liczby kua (5,8) numerologia zachodnia 2
Colario Wąż żywioł Wody nie ma szans z żywiołem Ziemi Kozy

i w przypadku tej pary to amazonka go tłamsi i stawia na swoim.
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Ania i Colario. Foto. Klaudia Kłosińska

117

KONIE & FENG SHUI



Kwadraty urodzeniowe: Ania i Colario

Numerologia zachodnia 2 z 8 to związek typu D. Konie Calikost
i Colario związane z sobą karmicznie poprzez 8 kua występującą
u obu. To nie jest przypadek, że Ania kupiła tego konia. W kwadra-
cie urodzeniowym Colario ma trzy 3 czyli zanurzenie we własnym
świecie, drażliwość i zdziwienie gdy coś się zmienia. Trzeba uwa-
żać na zmiany np. w domowym parkurze, gdyż one wywołują naj-
większe zdziwienie. Niweluje strzałę frustracji i strzałę chaosu,
co dobrze rokuje współpracę na parkurach. Dopełnia, tak jak po-
przednie linię akcji. Podatny woli Ani, ale nie tak jak poprzedni, ma
swoje zdanie. Dopełnia dwie małe linię szczegółu co sprzyja per-
fekcji, którą Ania tak lubi i linię kłótliwości czyli potrzebuje zdecy-
dowanego prowadzenia aby poddać się woli ludzkiego partnera.
Ale myślę, że gdy amazonka się nim znudzi poszuka następnego
wierzchowca.
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20. DOROTA I WERSEUSZ

Dorota i Werseusz. Foto Nina Parusińska

Dorota Tygrys (D) liczby kua (7,8) zachodnia numerologia 9
Werseusz Bawół (Z) liczby kua (9,3) numerologia zachod-

nia 1
Linia inteligencji w kwadracie urodzeniowym czyli bardzo

szybko się uczy zarówno dobrych jak i złych rzeczy. Wobec tego
wymaga żelaznej konsekwencji, ale nie jest interesowny.
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Kwadraty urodzeniowe: Dorota i Werseusz

Wzajemnie redukcja strzał i tworzenie linii. Jest to dobre part-
nerskie uzupełnienie. Ten koń niweluje swoją 2 w kwadracie uro-
dzeniowym strzałę frustracji i uzupełnia linię intelektu amazonki.
Werseusz jest pewnego rodzaju lekarstwem, na to co rozczarowuje
w życiu jego amazonkę, pozwala założyć różowe okulary i spojrzeć
na wszystko z innej perspektywy. Regeneruje i ładuje pozytywnie
umysł swojej ludzkiej partnerki wspomagając osiągnięcie harmonii
z otoczeniem. Jednocześnie Dorota niweluje jego strzałę samotno-
ści i strzałę strat.

7 kua u amazonki to żywioł Małego Metalu, który nie przetnie
Dużego Drzewa 3 kua wierzchowca. Oznacza to rekreację i hipote-
rapię dla Doroty, która będzie ustępować i podążać za koniem,
a on będzie ją wiózł przez życie. W tym partnerstwie amazonka
bardziej potrzebuje swojego wierzchowca niż on jej. Nie jest
to związek karmiczny oraz jest to typowy związek D.

Zwierzęta chiński Bawół i Tygrys leżą blisko siebie, czyli nie są
nastawione negatywnie wobec siebie. Tygrys Drzewny rozbija Zie-
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mię Bawołu u konia. Amazonka karmi się żywiołem wierzchowca
co oznacza, że go wyczerpuje i korzysta oraz może go kontrolować
w dużej mierze.
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21. DAGMARA I JURATA

Dagmara Wąż (O) liczby kua (1,7) numerologia zachodnia 3
Dagmara tak ogólnie to wygadana osóbka na co wskazują trzy

1 w kwadracie urodzeniowym, z dużą dozą pomyślności w życiu,
którą zapewniają dwie 7. Jednak bez uzyskania harmonii pomiędzy
miłością, pieniędzmi i zdrowiem, Dagmara zaczyna wpędzać się
w poczucie winy. W związku ze strzałą chaosu ciężko jest jej cza-
sem dokończyć rozpoczęte projekty. Strzała podejrzliwości niesie
czasami uczucie przytłoczenia i obawy przed otaczającą rzeczywi-
stością.

Jurata Pies (O) kua (3,3) numerologia zachodu 4 czyli z 3 Dag-
mary tworzy związek typu C.

Klacz wykazuje brak inteligencji, kłótliwość, opór na zasadzie
„nie bo nie”, trudność uczenia.

1. Konflikt cesarzowej z cesarzem. Dagmara ma damskie, mięk-
kie podejście, często kompromisowe, a Jurata wymaga twardej ręki
i wygranej jeźdźca w każdej z potyczek, aby nadal był alfa.

2. Dopełnienie obu kwadratów urodzeniowych. Pełna linia ak-
cji z dwiema 7 niesie pomyślność w dziedzinach sportowych,
ale brak linii powodzenia nie pozwala na spektakularne sukcesy.
Para czerpie przyjemność z ruchu i istnienia oraz może to zabrzmi
dziwnie ale z wzajemnych konfliktów.

Dwie 3 klaczy, czyli konflikty z otoczeniem, pozwalają partne-
rom w tej relacji zaznaczyć swoją obecność, co również daje Dag-
marze satysfakcję.

Klacz swoim kwadratem lo shu niweluje strzałę chaosu
i strzałę podejrzliwości. Dla amazonki oznacza to potrzebę sku-
pienia się na tym aby współgrać z wierzchowcem. Kwadrat uro-
dzeniowy klaczy redukuje negatywne oddziaływanie chaosu, czyli
niedokończonych przedsięwzięć oraz podejrzliwość amazonki,
gdyż razem obie partnerki są pewne tego co robią i co chcą. Ju-
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Dagmara i Jurata. Foto. Agata Skowron
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Kwadraty urodzeniowe: Dagmara i Jurata

rata jest zbyt szybka aby Dagmara mogła sobie pozwolić na wa-
hanie.

3. Bardzo mocne Duże Drzewo 3 kua klaczy nie dość, że nie zo-
stanie ścięte słabą 7 kua Małego Metalu, to jeszcze jest dokarmia-
ne 1 kua z żywiołu Wody. Amazonka często czuje się wyczerpana
i rozczarowana współpracą, można powiedzieć że zsiada z konia
wypompowana z energii.

W tej parze widać wyraźnie dwie reakcje amazonki- chce prze-
wodzić ale za często i za dużo odpuszcza- czyli brak konsekwencji
i linii postępowania.

4. Pies z żywiołu Ognia współpracujący z Wężem również
Ognistym. Klacz się sama spala emocjonalnie, jej Duże Drzewo
podsyca nie tylko Ogień swojego Psa, ale również Ogień Węża
Dagmary i w rezultacie wygląda to tak, jakby stale szukała okazji
do zaczepki. Ale Dagmara jej na to pozwala, można powiedzieć na-
wet, że ją to bawi. Uzupełnienie wzajemne własnych słabości, na-
zywam to syndromem wtórnego Munchauzen’a, bo jest na kogo
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zwalić jak coś się nie uda. „Bo Jurata jaka jest każdy widzi i Dag-
mara musi się z nią męczyć” i może dlatego amazonce brak cierpli-
wości i chęci rozwiązania problemów. Może tej parze z tym wygod-
nie, lub jeździec boi się zajrzeć na drugą stronę lustra- jakby było
bez problemów- może nudno.

5. Gra w dwa Ognie. Ogień czasami nie współgra w amplitu-
dzie i partnerki w relacji palą sobie wzajemnie ziemię przed sobą.
Ile amazonka wywalczy tyle ujedzie.

6. U klaczy za mało inteligencji, za dużo energii. Czyli
nie za dużo powtórzeń na treningach, wyzwalają za dużą energię,
nie za dużo rozgrzewki- to samo. Czasami trzeba by sprowokować
ogniste reakcje na treningu przygotowując się do zawodów,
aby wiedzieć jak je opanować oraz klacz cały czas powinna być
czymś zajęta, jak dziecko z adhd.

Ogólnie Dagmara potrzebuje Juraty jak powietrza bo klacz wy-
sysa żywioł Wody 1 kua czyli nadmierne i zbyt spontaniczne emo-
cje, a jej obecność wprowadza harmonię i równowagę pomiędzy
żywioły Wody i Metalu liczb kua amazonki, pomiędzy jej uczucia
i odczucia.

Obecność Juraty w życiu Dagmary pozwala przebić się arty-
stycznej części wewnątrz przez emocjonalne ego zewnętrzne,
ale również kontroluje drugi kraniec, pewna dozą pokory,
aby nie popaść w samo-zachwyt i narcyzm artysty.
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22. BOGUSIA I CANDY

Bogusia i Candy. Ze zbiorów właścicielki

Bogusia Wąż (D) liczby kua (7,7) numerologia zachodnia 6
Bogusia ma dwie 66 w kwadracie urodzeniowym. To jest nieste-

ty układ sprzyjający stanom depresyjnym. Bogusia jako osoba bar-
dzo ambitna każde, nawet chwilowe niepowodzenie przeżywa bar-
dzo mocno. Ta depresja na pierwszy rzut oka wygląda na twórczą.
Rzeźbiarz, artysta nadaje życie, kształt i postać materiałowi i kiedy
stworzy dzieło, na obraz, który sam chce, boi się oddać je światu.
Czy świat jest godny i zrozumie jego intencje? Bardzo dobrym po-
mysłem Bogusi jest amatorska zabawa w parkury i całą otoczkę
sportu jeździeckiego, gdyż to również działalność artystyczna.

Candy Pies (O) liczby kua (3,2) numerologia zachodu 5 związek
typu C
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Kwadraty urodzeniowe: Bogusia i Candy

Candy jest dobrą przyjaciółką swojej amazonki, z którą rozu-
mie się bez słów. Wprowadza Bogusię w świat jeździecki i pomaga
odkrywać arkana tego co zaczęło ją pasjonować. Żywioł Ognia Psa
Candy topi dwie 6, sprawcę depresji.

2 kua żywioł Ziemi klaczy daje wsparcie dla zestawu dwóch 7
kua Małego Metalu amazonki. Ta klacz to odpowiedź na szarość
świata. Wspiera swoją amazonkę w dążeniach artystycznych
bo sport to też artyzm.

Intelektualny Wąż dogaduje się z ideowym Psem oraz wspiera
żywioł Ognia Psa żywiołem Drzewa. Często prowadzenie przecho-
dzi w ręce (kopyta) klaczy.

Linia siły woli predestynuje Bogusię do odrzucenia ograniczeń,
ma siłę i wolę aby przejąć prowadzenie. Obie partnerki amazonka
i klacz, posiadają strzałę chaosu w swoich kwadratach lo shu
co pozwala na wzajemne porozumienie w sprawie niezakończo-
nych przedsięwzięć i nie do końca konsekwentnego toku ich wza-
jemnej relacji partnerskiej.
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Związek nie jest związkiem karmicznym gdyż żadna z liczb kua
nie jest powtórzona.
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23. MŁODA AMAZONKA I JEJ KONIE

Amazonka i Ox. Foto. Ania Górska

Młoda amazonka Smok (M) liczby kua (6,4) Oficjalna data uro-
dzenia daje liczbę numerologiczną zachodnią 1 co z liczbą nume-
rologiczną zachodnią 3 wierzchowców i Oxa, i Siwego, daje zwią-
zek typu D. Kwadrat lo shu nie pokazuje powiązania umysłów,
które można było zobaczyć w trakcie wspólnej pracy.

Dlatego też wysnułam przypuszczenie, że amazonka została
urodzona przez cesarskie cięcie i zapytałam. Moje przypuszczenie
okazało się prawdziwe, z powodu komplikacji lekarze zdecydowa-
li się na zabieg. Data urodzenia określona z odpowiednią popraw-
ką pozwala na wyliczenie liczby numerologicznej zachodniej 2,
która z liczbą numerologiczną zachodnią 3 koni daje związek typu
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Kwadraty urodzeniowe: oficjalna data urodzenia i data urodzenia
z poprawką przyjętą przeze mnie

B. Drugi kwadrat urodzeniowy lo shu wskazuje na dopełnienie linii
umysłu pomiędzy amazonką i jej końmi, co dużo bardziej opisuje
relacje zachodzące w czasie treningów i przejazdów parkurowych.

Amazonka ma wewnętrzny konflikt żywiołów pomiędzy Dużym
Metalem, a Małym Drzewem. Lewa uparta, logiczna półkula podcina
skrzydła artystycznej prawej półkuli. I tu wkracza stabilność żywiołu
Dużej Ziemi liczby 2 kua wierzchowców, która wspomaga lewą pół-
kulę. Pozwala skierować szalone myśli na kontakt ze zwierzęciem,
na wzajemną przyjemność obcowania, niszczycielskie siły destabili-
zujące wewnętrzną harmonię zostają przekierowane na inne miej-
sce i inne działania w kierunku podporządkowania sobie wierz-
chowca. Jakby wiatr w grzywie konia i artystyczny wiatr w głowie
amazonki stanowiły jedną i tą samą płaszczyznę porozumienia.

1. To konie są partnerami tej amazonki, uaktywniają jej kobie-
cość i im zwierza się ze swoich sekretów. Konie wyraźnie wspierają
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dorosłą liczbę kua 6 amazonki, tak jakby ona sama lub jej otocze-
nie wymogło tą przedwczesną dorosłość. Młoda amazonka szybko
opuściła zabawki i zajęła się zwierzętami, a one wsparły jej decy-
zję. Tak jakby nie chciała urosnąć za wysoka.

2. Oba wierzchowce bardzo podobne, wręcz bracia bliźniacy.
Ox trochę bardziej kierował i prowadził jak nauczyciel, a Siwy jest
trenowany przez samą amazonkę.

Wierzchowce likwidują strzałę chaosu i strzałę podejrzliwości,
amazonka jeżdżąc na swoich rumakach jest pewna siebie, uporząd-
kowana, czyli taka, jaką chciałoby widzieć jej otoczenie. Pozostaje
strzała samotności, ale myśli i uczucia jeźdźca i wierzchowca są
źródłem czerpania przyjemności z obcowania ze sobą bardziej,
niż z poklasku tłumów.

Dopełnienie umysłów sprzyja intuicyjnemu dialogowi partne-
rów, a ten sam żywioł Metalu dla wszystkich chińskich zwierząt zo-
diakalnych niesie porozumienie między partnerami.

Ox Wąż (M) liczby kua (8,2) liczba numerologiczna zachodnia 3

Kwadraty urodzeniowe: Amazonka i Ox
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związek typu B
3. Nie ma powiązania karmicznego pomiędzy amazonką

a wierzchowcami ale Ox i jego amazonka znaleźli w kolejnym ru-
maku karmicznego brata bliźniaka Oxa.

4. Treningi na takim wierzchowcu muszą być uporządkowane
a nie emocjonalne, rozum musi pozwolić działać również intuicji,
a ta pomoże ciału ułożyć się odpowiednio. Potrzeba pełnego sku-
pienia i wsłuchania się w wierzchowca.

5. Wszystkie zwierzęta chińskiego zodiaku leżą blisko siebie,
czyli Smok amazonki, Wąż Oxa i Tygrys Siwego, daje to radość ży-
cia i wzajemnego obcowania.

6. Ox w żywiole Metalu, ale pierwotny żywioł Węża to Ogień
i wspomaga pierwotny żywioł Smoka amazonki Ziemię. Świetnie
sprawdził się jako nauczyciel. Siwy też w żywiole Metalu, ale pier-
wotny żywioł Tygrysa to Drzewo wyczerpujące Ziemię Smoka ama-
zonki.

7. Siwy wymaga konsekwentnego podejścia, czasami trzeba
przełamać bunt znajdując jego realny, a nie emocjonalny powód.
Wsiadając na niego amazonka musi być skoncentrowana i wypo-
częta, aby jasno wyczuwać potrzeby relacji partnerskich. Nie wygra
z nim siłą, a kobiecą intuicją, ale to będzie bardzo wyczerpujące
momentami.

Siwy Tygrys (M) liczby kua (8,2) liczba numerologiczna zachod-
nia 3 związek typu B

Gniadosz Bawół (Z) liczby kua (9,1) numerologia zachodnia 1
związek z amazonką typu C

Gniadosz swoim kwadratem urodzeniowym likwiduje strzałę
samotności i strzałę podejrzliwości. Amazonka swoim kwadratem
lo shu niweluje strzałę strat konia. Amazonka razem z wierzchow-
cem mają linię siły woli czyli upór postawienia na swoim. Jest pew-
na w swych dążeniach i pragnieniach. Pozostaje strzała chaosu,
która może nie pozwalać na zakończenie rozpoczętych przedsię-
wzięć.

Diametralna zmiana parametrów. Koń swoją 1 kua żywiołem
Wody wspiera wewnętrzne Małe Drzewo i koroduje zewnętrzny
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Amazonka i Siwy. Foto. Ania Górska
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Kwadraty urodzeniowe rzędami: Amazonka i Siwy oraz Amazonka
i Gniadosz

Duży Metal. To tak jakby amazonka chciała powrócić do lat ubie-
głych i jakby nadrobić zgubiony czas. Odnaleźć swoje romantyczne
wewnętrzne Drzewo i przeżyć coś innego, być może zagubić się
i zapomnieć o dorosłości. Następuje zmiana w zachowaniu ama-
zonki. Od osoby punktualnej i obowiązkowej, do rozmarzonej i za-
myślonej jakby poszukującej. Dwa poprzednie konie wymagały
przedwczesnej dorosłości, Gniadosz odwraca proces i kieruje oso-
bowość na inne tory. Jak dwa krańce sinusoidy, trzeba doznać
wszystkiego, aby osiągnąć harmonię i równowagę.
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Gniadosz. Foto. Ania Górska
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24. ANIA I ARABY

Nippur. Foto. Dąbrówka Tyślewicz

Ania Koza (D) liczby kua (6,5) numerologia zachodu 6
Liczba kua 6 wspierana żywiołem Ziemi kua 5 wskazuje

na upór godny reprezentowanego znaku zodiaku czyli Kozy. Upór,
wręcz wojskowa dyscyplina podparta linią siły woli z dwiema 1
i dwiema 5. Do tego szczęście w prowadzonych przedsięwzięciach.

Nippur Koza (W) liczby kua (6,5) numerologia zachodu 8 zwią-
zek typu C

Rzadko kiedy można zaobserwować taką zgodność liczb kua
jak u tej pary. Można rzec, że znają się z poprzednich wcieleń
tak dobrze jak dwa stare, łyse konie, a może kozy. 5 kua żywioł Zie-
mi konia jeszcze pełniej wspomaga 6 kua Duży Metal amazonki
w uporze i swoim własnym postrzeganiu świata. Żywioł Wody Kozy
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Kwadraty urodzeniowe: Ania i Nippur

wierzchowca wspiera i karmi żywioł Drzewa Kozy Ani. W momencie
złym, depresyjnym myśli amazonki dążą ku rumakowi, dla którego
zrobi wszystko, tak jak i on w miarę końskich możliwości będzie
stał przy niej jak anioł stróż. Kwadrat urodzeniowy partnera i przy-
jaciela wierzchowca dopełnia linię determinacji i linię duchowości
Ani tak, że rozumieją się bez słów. Wystarczy spojrzenie, aby nastą-
piło porozumienie niewerbalne, a wręcz telepatyczne. Amazonka
zabiera swoim kwadratem linię płochliwości konia przez co on ma
do niej pełne zaufanie.

Fiord Wąż (O) liczby kua (5,2) numerologia zachodu 2 związek
typu A

Związek karmiczny wskazujący na współpracę, w którymś z po-
przednich wcieleń.

Wygadany, ma swoje zdanie na każdy temat, o ile tak można
powiedzieć o koniu, kłótliwy, rzekłabym deptałby nawet po tru-
pach, aby postawić na swoim. Z ludźmi, z którymi kontaktu sobie
nie życzy, spór po grób, a nawet inicjowanie kłótni dla samej przy-
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Kwadraty urodzeniowe: Ania i Fiord

jemności sporu, coś w stylu dziecka mówiącego „nie bo nie”. Dwie
7 u ludzi świadczą o zainteresowaniach metafizycznych, ten koń
więcej czuł i rozumiał, niż niejeden człowiek. Ania uzupełniła
dwiema 5 kwadrat urodzeniowy tworząc linię duchowości i niwelu-
jąc jego strzały frustracji i płochliwości. Amazonka czuła emocjo-
nalnie jego bunt przeciw wszystkiemu co niezrozumiałe albo nie-
przyjemne. Jakby chciała pójść na wojnę z całym światem, to on
by nie tylko jej towarzyszył, ale również wspierał wszystkie jej
działania. Żywioł Drzewa Kozy Ani rozpalał Ogień Węża Fiorda. Po-
szedłby ze swoją ludzką partnerką na samo dno piekieł.
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25. GRZEGORZ PSIUK

Grzegorz i Ares CSIO5* Sopot 2015 r. Foto. Monika Chrzan

Koza (O) liczby kua (6,3) zachodnia numerologia 7
Grzegorz to człowiek wygadany, zawsze mający dużo do po-

wiedzenia na każdy temat. Linia akcji świadczy o ciągłej gotowo-
ści do działania, natomiast strzała chaosu wywołuje problemy
z dokończeniem rozpoczętych przedsięwzięć. Strzała chaosu
w jeździectwie sprowadza kłopoty z przejechaniem na czysto
ostatniej przeszkodą na parkurze. 6 kua Duży Metal pokazuje
u tego jeźdźca upór godny swojego zodiakalnego zwierzęcia Ko-
zy, ale również pewną pedanterię w życiu oraz rytuały
nie do końca zrozumiałe dla osób postronnych. Przykładem mogą
być specjalnie zakładane dwie różne skarpety noszone jako ro-
dzaj amuletu. Liczby kua 6 Duży Metal i 3 Duże Drzewo świadczą
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o dużej dysharmonii żywiołów, co przynosi wahania emocjonalne,
gdyż oba żywioły są w cyklu konfliktowym. Właściwy dobór
wierzchowca niweluje ten konflikt i pomaga przezwyciężyć huś-
tawkę nastrojów.

Ares Małpa (D) liczby kua (5,9) zachodnia numerologia związek
typu D

Kwadraty urodzeniowe: Grzegorz i Ares

Żywioł Drzewa Małpy wierzchowca podtrzymuje Ogień jeźdźca
Kozy. Wsparcie żywiołów pozwala na osiągnięcie porozumienia
w relacjach z tym koniem. Kwadrat urodzeniowy Aresa dopełnia li-
nię umysłu i niweluje strzałę chaosu, co poprawia koncentrację
i zapewnia skupienie na parkurach. 9 kua Ogień konia rozdziela 6
kua Dużego Metalu i 3 kua Dużego Drzewa Grzegorza i niweluje
dysharmonię emocjonalną. Ogień 9 kua wierzchowca wyczerpuje 3
kua Duże Drzewo i czyni działania człowieka bardziej uporządko-
wane, zdyscyplinowane i precyzyjne.

Sobieski Ambrozjo Szczur (O) (4,4) numerologia zachodu 6
związek typu C
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Kwadraty urodzeniowe: Grzegorz i Ambrozjo

Następny wierzchowiec, który swoim kwadratem lo shu dopeł-
nia, a wręcz wnosi do wspólnej puli swoją linię umysłu i niweluje
strzałę chaosu. Ogień Szczura wierzchowca jeżeli zgra się w fazie
z Ogniem Kozy człowieka może przynieść dobre rokowania
na współpracę tej pary.

Kauchette ter Goes Z Bawół (Z) (6,2) numerologia zachodu 2
związek typu B

Ogień Kozy jeźdźca ogrzewał Ziemię Bawołu wierzchowca.
Klacz czując zapał i entuzjazm swojego jeźdźca uczestniczyła
w grze. Kwadrat urodzeniowy Grzegorza w połączeniu z kwadratem
klaczy dopełniał się linią powodzenia oraz linią siły woli co pozwo-
liło na wygraną. Przydatna okazała się też linia determinacji klaczy.
Wierzchowca z jeźdźcem łączy związek karmiczny poprzez 6 kua.
A 2 kua żywioł Ziemi klaczy wspiera w tym wypadku upór i perfek-
cjonizm 6 kua Dużego Metalu. Na zdjęciu Grzegorz w swoim cha-
rakterystycznym, niepowtarzalnym stylu pokonuje przeszkodę.
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Kwadraty urodzeniowe: Grzegorz i Kauchette

Grzegorz i Kauchette. CSIO5* Sopot 2018 r. Foto. Monika Chrzan
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26. BRACIA WHITAKEROWIE JOHN
I MICHAEL

John Whitaker i Cassinis Chaplin CSIO5* Sopot 2017 r. Foto. Moni-
ka Chrzan

John Whitaker zachodnia droga życia 6, liczby kua (9,9) Ko-
za (D) posiada w swoim kwadracie lo shu linię siły woli i powodze-
nia. Linia siły woli dodatkowo wsparta dwiema 5 pokazuje czło-
wieka, któremu uda się wiele osiągnąć. Linia powodzenia wsparta
na dwóch 1 to bogactwo i równowaga w życiu. John potwierdza
teorię swoim życiem.

Sama mając liczby kua (8,2) mimo dysharmonii cyfr a przy har-
monii żywiołów(Mała i Duża Ziemia) w dużej mierze mogę po-
chwalić się sukcesami zaklinacza koni. Udało mi się kilka zwierząt
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typu „crazy horse” naprostować na dobre tory, zrozumieć czego po-
trzebują i pomóc im stracić szalony przydomek. Mistrz John Whita-
ker o liczbach kua (9,9) ma pełną harmonię cyfr i żywiołów (pełny
Ogień). Intuicja i empatia do zwierząt pozwalają mu w pełni wnik-
nąć w umysł konia i w harmonii wykorzystać tą więź do współpra-
cy i partnerstwa na parkurach całego świata.

Michael Whitaker i Jb’s Hot Stuff CSIO5* Sopot 2017 r. Foto. Moni-
ka Chrzan

Michael Whitaker zachodnia droga życia 9, liczby kua (4,7)
Szczur (M)

posiada w swoim kwadracie lo shu strzałę chaosu, która cha-
rakteryzuje osoby mające problem ze skończeniem rozpoczętych
działań. Na parkurze — ostatnie przeszkody. Liczby kua Małego
Drzewa i Małego Metalu współpracują ze sobą tworząc inne spoj-
rzenie na rzeczywistość, które mając podłoże artystyczne wspoma-
ga sportowe osiągnięcia tego zawodnika.

Każdy z braci Whitakerów jeździ w perfekcyjnym stylu, ale każ-
dy wymaga czegoś innego od wierzchowców. John jest bardziej
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Kwadraty urodzeniowe: John Whitaker i Michael Whitaker

elastyczny, pozwala koniowi na więcej swobody, a Michael jest bar-
dziej zasadniczy.

Pamiętam wypowiedź Johna zamieszczoną, w którymś z koń-
skich czasopism w wywiadzie z nim. Opowiadał o sobie i bracie
z dzieciństwa i pierwszych jazdach na kucach. John powiedział
wtedy, że zawsze dosiadał kuce idące do przodu, a brat Michael, ta-
kie które trzeba było pchać. To doświadczenie w wyborze koni,
mniej lub bardziej przypadkowe, można zauważyć do dzisiaj.

Posługując się metodą relacji partnerskich feng shui można za-
uważyć, że Michael Whitaker ma w swoim kwadracie lo shu strzałę
chaosu w związku z tym, naturalną tendencją jest to, że jego konie
wnoszą do wspólnej puli perfekcję wykonania, a nie prędkość,
co pomaga pokonać bezbłędnie również ostatnią przeszkodę.
Wskazane jest także by wierzchowce Michaela dopełniały linię ro-
zumu albo powodzenia, chociaż patrząc na jego najlepsze wierz-
chowce, ważniejszy we wspólnej puli jest intelekt od spraw mate-
rialnych.
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Konie Johna, pędzą niepowstrzymanie do końca parkurów, pro-
wadzone przez siłę woli i powodzenie samego jeźdźca.

Michael jest osobą spod znaku chińskiego Szczura. Jestem bar-
dzo ciekawa jakie uczucie żywi człowiek spod znaku Szczura
do swoich koni, a szczególnie do koni spod znaku Konia, gdyż
w chińskim zodiaku Szczur i Koń są antagonistami. Sama będąc
chińskim znakiem Konia Ognistego mam kilku znajomych obu płci
spod znaku Szczura i zawsze nasza znajomość była pełna konflik-
tów. Chyba tylko płaszczyzna intelektualna lub artystyczna jest
w stanie pogodzić Konia ze Szczurem. Michael wybiera swoje ko-
nie tak, że dopełniają linię intelektu i to może być to zjednoczenie
umysłów, które pozwala na partnerstwo Konia ze Szczurem. Jeź-
dziec ten mając drugą cyfrę kua 7 posiada ukryte (lub nie,
nie wiem) zainteresowania artystyczne, które mogą pozwolić
na osiągnięcie porozumienia również na innej płaszczyźnie, gdyż
zajmowanie się sportem jest też pewnym rodzajem sztuki.

Viking Koń (W) liczby kua (7,5) zachodnia numerologia 5

Kwadraty urodzeniowe: Michael Whitaker i Viking
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związek typu B, połączenie karmiczne z Michaelem przez po-
wtórzoną 7 kua, partnerzy poprzez kwadraty urodzeniowe likwidu-
ją wzajemnie strzały i tworząc linię umysłu, osiągają porozumienie
intelektów. Wierzchowiec wnosi również 3 co daje linię szczegółu
do wspólnej puli zapewniającą większą perfekcję wykonania.
Żywioł Metalu Szczura Michaela jest w cyklu tworzącym do żywio-
łu Wody Konia Vikinga, co przynosi owocną współpracę pomiędzy
partnerami.

Jb’s Hot Stuff Pies (O) liczby kua (3,1) zachodnia numerologia 2

Kwadraty urodzeniowe: Michael Whitaker i Jb’s Hot Stuff

związek typu B, wsparcie kwadratu urodzeniowego jeźdźca
poprzez utworzenie linii powodzenia, linii determinacji i linii siły
woli.

Elie van de Kolmen Małpa (D) liczby kua (1,6) zachodnia nume-
rologia 6

związek typu A, karmicznie powiązana z poprzednią klaczą,
kooperacja kwadratów urodzeniowych przynosi linię intelektu
i niweluje strzałę chaosu. Małpa klaczy jest w tym samym trygo-
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Kwadraty urodzeniowe: Michael Whitaker i Elie van de Kolmen

nie emocjonalnym co Szczur Michaela, ale żywioły Drzewa i Me-
talu mogą nieść znamiona konfliktu. Może to powodować chime-
ryczność klaczy.

Mistrzowie będąc wielkimi praktykami, nie tylko z powodu
ilości godzin wyjeżdżonych w siodle, ale również ilości koni,
które mieli okazję dosiąść, instynktownie czują porozumienie
z konkretnym typem wierzchowca i potrafią je dla siebie dobie-
rać.

Podobne właściwości co z Miltonem mogły mieć relacje Joh-
n’a z końmi: Maximillian, Cassinis Chaplin, Henreke vd Lycashoene.
Czy te związki były satysfakcjonujące finansowo? Sam John Whita-
ker generuje swoją osobą powodzenie materialne. Na pewno są
to konie, które wymagają niekonwencjonalnych metod treningo-
wych, które w swoim repertuarze posiada ich jeździec wielokrotnie
zwyciężający na wszystkich parkurach świata.

Maximillian Smok (M) liczby kua (9,4) numerologia zachod-
nia 5
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związek typu C, powiązanie karmiczne z jeźdźcem, wierzcho-
wiec kwadratem urodzeniowym dodaje do wspólnej puli linię akcji
i linię determinacji.

Cassinis Chaplin Szczur (Z) liczby kua (1,8) numerologia zacho-
du 8

Kwadraty urodzeniowe rzędami: John Whitaker i Maximillian oraz
John Whitaker i Cassinis Chaplin

związek typu C, podobnie jak poprzedni wierzchowiec kwadra-
tem urodzeniowym wnosi linię akcji oraz linię determinacji.

Lord of Arabia Małpa (D) liczby kua (5,1) numerologia zacho-
du 1

związek typu C, powiązanie karmiczne z poprzednim wierz-
chowcem, koń ten uzupełnia swoim kwadratem linię umysłu i linię
determinacji oraz wnosi harmonię żywiołów zwierząt z chińskiego
zodiaku i współpracę Małpy wierzchowca i Kozy jeźdźca.
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Kwadraty urodzeniowe: John Whitaker i Lord of Arabia
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27. WHITAKEROWIE, MŁODE
POKOLENIE

Whitakerowie- młode pokolenie.
Starzy mistrzowie mogą spokojnie startować dopóki zdrowie

i siły pozwolą, a gdy zajmą się już tylko treningiem to młode poko-
lenie przejmie pałeczkę i tradycje rodzinne. Czy tylko tradycje
i umiejętności nabyte, czy też dostają coś w dziedzictwie karmicz-
nym od swoich wielkich protoplastów. Spróbujmy to sprawdzić.

ELLEN WHITAKER

Ellen Whitaker Tygrys(O) liczby kua (1,8) zachodnia numerolo-
gia 5

W swoim kwadracie lo shu ma linię siły woli i linię powodzenia
podobnie jak jej wuj John. W momencie gdy odnajdzie swojego
własnego mistrzowskiego konia może się okazać, że na kilka lat
zdominuje listy rankingowe. Dodatkowo ma linię determinacji. Pre-
feruje konie, które mają w swoich kwadratach albo linię intelektu
albo trójkę, która dopełnia małą linię szczegółu i linię kłótliwości,
stanowczości. Linia determinacji, wibracja trzech liczb z żywiołu
Ziemi, pomaga, gdyż liczby kua wskazują dużą dysharmonię żywio-
łów. Kua 8 wnętrze reprezentujące żywioł Małej Ziemi zasypuje
kua 1 zewnętrze reprezentujące Wodę. Czyli z jednej strony 8 wie-
dza, umiejętności, perfekcja wspierana kwadratami lo shu koni
a z drugiej strony 1 chęć potraktowania wszystkiego powierzchow-
nie, prześlizgnięcia się nad tematem, ale również duża dawka
emocji w kluczowych momentach życia. Konie dla Ellen są pew-
nym rodzajem remedium feng shui niwelującego huśtawkę emo-
cjonalną, gdyż ich liczby kua 9 i 5 wspomagają wewnętrzny świat
wiedzy Małej Ziemi 8 oraz liczba kua 4 Małe Drzewo wyczerpuje
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zewnętrzną Wodę 1. Pięć jej koni, które wymieniam są powiązane
karmicznie między sobą, jeden jest związany karmicznie z Ellen.
Amazonka wybiera konie, których chiński znak zodiaku jest przy-
jaźnie nastawiony do jej własnego Ognistego Tygrysa.

Casaktie Bawół (Z) liczby kua (6,5) zachodnia numerologia 5
związek typu B

Kwadraty urodzeniowe: Elen Whitaker i Casaktie

Arena Uk Winston Bawół (Z) liczby kua (9,4) zachodnia nume-
rologia 6 związek typu C,

Atevla Tygrys (M) liczby kua (8,9) zachodnia numerologia 2
związek typu C, karmicznie związana z amazonką

Jack Van’t Kattenheye Bawół (Z) liczby kua (9,5) zachodnia nu-
merologia 3 związek typu C

Lavarno Pies (O) liczby kua (3,4) zachodnia numerologia 2
związek typu C
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Kwadraty urodzeniowe rzędami: Arena, Atevla, Jack Van’t Katten-
heye, Lavarno.

WILLIAM WHITAKER

William Whitaker Wąż (Z) liczby kua (2,6) zachodnia numerolo-
gia 6

Zachodnia droga życia 6 jak u wuja John’a.
W swoim kwadracie ma linię intelektu i powodzenia. Jest

to kolejny Whitaker z linią powodzenia. Gdy znajdzie swojego mi-
strzowskiego konia może również plasować się wysoko w listach
rankingowych i osiągnąć sukcesy materialne. Preferuje, tak jak jego
wuj John, konie, które dopełniają w kwadratach lo shu linię akcji
lub linię strategii. Trójka, z wymienionych przeze mnie koni, jest
powiązana karmicznie z Williamem. Należy również zauważyć,
że z koniem Lammy Beach tworzy związek, relację typu A, która
może się okazać mistrzowską. Spokojny i intelektualny Wąż żywio-
łu Ziemi Wiliama, wsparty linią intelektu bez problemów dogadu-
je się z resztą zwierząt z chińskiego zodiaku przewyższając wszyst-
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kie swoim umysłem. Wynikająca z liczb kua dysharmonia żywiołów
u Wiliam’a 6 kua wnętrze wyczerpujące 2 kua zewnętrze, to często
narzucony własny upór i wręcz wojskowa dyscyplina, czasami pe-
danteria i czepianie się szczegółów, które męczą i powodują wy-
czerpanie. Liczby kua koni: 8 i 2 wspomagają zewnętrzny żywioł
Dużej Ziemi 2 kua jeźdźca. Liczba kua 4 koni wyczerpuje we-
wnętrzny Duży Metal 6 kua Wiliam’a. Oba te działania wprowadza-
ją większą harmonię we wspólne relacje partnerskie.

Lammy Beach Szczur (Z) liczby kua (1,2) zachodnia numerolo-
gia 2 związek typu A

Kwadraty urodzeniowe: William Whitaker i Lammy Beach

Utamaro D Ecaussines Małpa (D) liczby kua (5,8) zachodnia nu-
merologia 8 związek typu C

Fandago Koza (W) liczby kua (6,4) zachodnia numerologia 1
związek typu C

Furmint Bawół (Z) liczby kua (6,4) zachodnia numerologia 1
związek typu C
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Kwadraty urodzeniowe: Utamaro, Fandago i Furmint

ROBERT WHITAKER

Robert Whitaker Pies (W) liczby kua (9,3) zachodnia numerolo-
gia 3

Pierwsza liczba kua 9 wskazuje na związek karmiczny z ojcem
Johnem (9,9).

W kwadracie lo shu brak linii za to jest strzała niepewności.
Konie, które wymieniam dopełniają linię intelektu oraz strategii ni-
welując istniejącą strzałę. Cash Sent dodatkowo dopełnia linię du-
chowości i siły woli czyli wspiera swojego jeźdźca na wszystkich
możliwych płaszczyznach. Wierzchowce są związane między sobą
karmicznie. Z dwoma z nich Robert tworzy relacje typu A. Może
to nowi mistrzowscy partnerzy. Liczby kua Roberta pozostają
w harmonii, gdyż wnętrze Duże Drzewo 3 wspiera żywioł Ognia 9.
Stając się sławny, nie spocznie na laurach, nie cofnie się, lecz czer-
piąc wsparcie ze swojego wnętrza, może zajść bardzo wysoko. Ko-
nie swoimi liczbami kua 2 z żywiołu Dużej Ziemi wyczerpują ży-
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wioł Ognia 9, łagodzą emocje jeźdźca lub z liczbami kua 7 Małego
Metalu ulegają pod naporem 3 kua Dużego Drzewo. To oznacza re-
lacje partnerskie wyczerpujące jeźdźca lub ulegające jemu, czyli
zgodność celów pary przeniesiona na wierzchowce. Zharmonizo-
wanie żywiołów pomaga osiągnąć większy spokój umysłu i pew-
ność siebie. Parkury wszystkich części świata stoją otworem przed
Robertem. Aby uzyskać większe powodzenia finansowe, być może
trzeba będzie poszukać wierzchowca, który dopełni linię powodze-
nia jeźdźca. Zodiakalny Pies w żywiole Wody Roberta jest w stanie
dogadać się z innymi zwierzętami z chińskiego zodiaku, ale współ-
praca pomiędzy żywiołami tych zodiakalnych zwierząt niesie zna-
miona pewnych różnic w temperamencie co może powodować
drobne nieporozumienia.

Cash Sent Świnia (O) liczby kua (2,7) zachodnia numerologia 7
związek typu C

Kwadraty urodzeniowe: Robert Whitaker i Cash Sent

Catwalk N Koza (W) liczby kua (6,2) zachodnia numerologia 5
związek typu C
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Chaplini Bawół (Z) liczby kua (6,2) zachodnia numerologia 6
związek typu A

El Wee Widge Bawół (Z) liczby kua (6,2) zachodnia numerolo-
gia 1 związek typu D

Major Delacour Szczur (Z) liczby kua (1,7) zachodnia numerolo-
gia 8 związek typu A

Kwadraty urodzeniowe rzędami: Catwalk N, Chaplini, El Wee Wid-
ge, Major Delacour

Jakby powiedział Luke Skywalker: „Moc jest silna w tej Rodzi-
nie.”
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28. JESSICA SPRINGSTEEN

Jessica Springsteen i Volage du val Henry CSIO5* Sopot 2018 r. Fo-
to. Monika Chrzan

Koza (M) liczby kua (6,4) numerologia zachodu 8
6 kua upór, pełna konsekwencja w dążeniu do założonego celu,

pedanteria, której towarzyszy narzucona sobie wojskowa dyscypli-
na. Dysharmonia żywiołów może powodować problemy emocjonal-
ne, od euforii w chwili chwały po stany prawie depresyjne w przy-
padku niepowodzenia. Wewnętrzne Małe Drzewo 4 kua brutalnie
podcinane Dużym Metalem 6 kua, pokazuje konflikt artystycznych
myśli reprezentowanych przez Drzewo, pragnień i marzeń spycha-
nych na plan dalszy przez zewnętrzną twarz. Artystyczna dusza Jes-
sic’i jest schowana bardzo głęboko. Zważywszy na to, że sport jest
jednym z przejawów działań artystycznych i dążenie do zwycię-
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stwa można połączyć w jedno z perfekcją wykonania, Jessica może
pogodzić rozdźwięk pomiędzy swoim wnętrzem i tym co okazuje
na zewnątrz.

Dwie 9 i 2 w linii umysłu łagodzą i prowadzą linię siły woli
opartą na czterech 1, czyli zawsze krok przed innymi aby być lep-
szą, co pozwala również na zaspokojenie wymiaru materialnego
związanego z czterema 1. Strzała chaosu powoduje problem
ze skończeniem rozpoczętych przedsięwzięć. Mogą być problemy
z koncentracją na ostatnich przeszkodach parkuru.

Volage du val Henry klacz Bawół (Z) liczby kua (6,3) numerolo-
gia zachodu 4 czyli związek typu A

Kwadraty urodzeniowe: Jessica Springsteen i Volage du val Henry

Trudna klacz, z jeszcze większą dysharmonią żywiołów liczb
kua 6 i 3 niż jej amazonka. Połączenia karmiczne z jeźdźcem,
wsparcie wewnętrznego Drzewa klaczy 3 kua dla artystycznych in-
klinacji amazonki i mistrzowski związek typu A. W tym partner-
stwie niewątpliwie koń odgrywa pierwsze skrzypce. Niweluje strza-
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łę chaosu, przynosząc linię perfekcji i kłótliwości, co przy czterech
1 Jessic’i daje parę wyraźnie zaznaczającą swoją obecność w tłu-
mie. Jeździec natomiast niweluje swoją 5 strzałę podejrzliwości
wierzchowca. Stanowią dobry zespół, dopełniający kwadraty lo
shu. Subtelne dopełnienie pomiędzy umysłami, tą magiczną wręcz
więź, widać było w czasie przejazdu, gdy uszy klaczy cały czas były
w ruchu, na chwilę do przodu w kierunku przeszkody, by w ułamek
sekundy wrócić do tyłu i wsłuchać się w amazonkę. Żywioł Ziemi
Bawoła klaczy tworzy, wspomaga w dążeniu do celu Metal Kozy
amazonki. Jedynym problemem jest antagonizm zwierząt Kozy
i Bawoła. Dopóki artystyczna, rozentuzjazmowana Koza zaraża
swoim zaangażowaniem w przejazdy parkurów intelektualnego Ba-
woła, następuje jakby jedność pragnienia perfekcji przejazdu. W in-
nym przypadku może nastąpić dysonans.

RMF Tinkerbell klacz Szczur (Z) liczby kua (5,1) numerologia
zachodu 5 czyli związek typu D

Kwadraty urodzeniowe: Jessica Springsteen i RMF Tinkerbell
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1 kua żywioł Wody klaczy osłabia 6 kua żywioł Dużego Meta-
lu i wspomaga wewnętrzną 4 kua żywioł Małego Drzewa ama-
zonki przez co łagodzi dysharmonię żywiołów. Kameleon 5 kua
w przypadku osobników żeńskich zmienia się w 8 co świadczy
o związku karmicznym z następnym koniem. Trzy 2 w kwadracie
lo shu u konia niwelują działanie czterech 1 amazonki. 8 dopeł-
nia linię determinacji u amazonki a 5 Jessic’i niweluje strzały po-
dejrzliwości i samotności u klaczy. Emocjonalny Szczur z arty-
styczną Kozą porozumiewają się dobrze oraz żywioł Ziemi Szczura
konia wspomaga Metal Kozy amazonki. Związek typu D czyli trud-
ny lub nietrwały.

Cynar VA wałach Świnia(O) liczby kua (2,8) 6 związek typu C

Kwadraty urodzeniowe: Jessica Springsteen i Cynar VA

Mała Ziemia 8 kua konia wspomaga 6 kua Duży Metal amazon-
ki oznacza to upór i dążenie do sukcesu. W kwadratach urodzenio-
wych dopełnienie 4 linii intelektu jeźdźca i niwelowanie strzały
chaosu. 7 z kwadratu konia tworzy linie spokoju umysłu i ciekawo-
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ści. Koń karmicznie związany z poprzednim i następnym wierz-
chowcem. Z powodu obecności linii intelektu nie jest to koń, które-
go da się namówić na chaotyczne, rozpaczliwe skoki z tzn.: piątej
nogi. Żywioł Ognia zodiakalnej Świni wierzchowca topi Metal Kozy
amazonki co stanowi o pewnych nieporozumieniach w szybkości
poruszania się na parkurze. Pomimo zgodności trygonu artystycz-
nego zwierząt zodiakalnych, wierzchowiec potrzebuje spokoju
jeźdźca i jego logiki w pokonywaniu parkurów.

Fleur De L’aube klacz Kogut (D) liczby kua (2,7) numerologia
zachodu 4 zwiazek typu A

Kwadraty urodzeniowe: Jessica Springsteen i Fleur De L'aube

7 kua Mały Metal klaczy wzbogaca artystyczne wnętrze 4 kua
Małego Drzewa amazonki. W kwadratach urodzeniowych- 3 konia
dopełnia linię perfekcji i kłótliwości. Strzała strat u konia niwelo-
wana jest przez cztery 1 jeźdźca. 5 występujące w obu kwadratach
lo shu pozwalają wnioskować o empatycznym porozumieniu ama-
zonki i klaczy. Koza i Kogut znajdują się tuż obok siebie co wspo-
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maga ich współdziałanie ale Metal Kozy amazonki ucina jakby
skrzydła Drewnianego Koguta konia. Harmonia i dysharmonia ży-
wiołów może wskazywać na huśtawkę emocjonalną. Kolejna klacz
pomagająca zaznaczyć swoją obecność na parkurze wspartą mi-
strzowską relacją partnerską typu A.
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29. MARGIE GOLDENSTEIN-ENGLE

Margie Goldenstein-Engle i Royce CSIO5* Sopot 2018 r. Foto. Mo-
nika Chrzan

Pies (Z) liczby kua (9,4) numerologia zachodnia 3
Wewnętrzne Drzewo kua 4 wspiera zewnętrzny Ogień 9 kua,

który znajduje paliwo aby swobodnie i bez ograniczeń dążyć
na wszystkie możliwe szczyty. Pies w swoim pierwotnym żywiole
Ziemi kontynuuje swoją drogę ogrzewany wewnętrznym Ogniem.
W kwadracie urodzeniowym linia siły woli i linia determinacji. Oso-
ba posiadająca takie parametry urodzeniowe uporem i konsekwen-
cją zrobi wszystko, albo jeszcze więcej, aby osiągnąć wymarzone
cele.

Dicas Szczur (Z) liczby kua (1,6) numerologia zachodu 3 zwią-
zek typu A
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Zgodność żywiołów Psa amazonki i Szczura konia niesie rytmi-
kę i łatwość wspólnego działania, ale podsycany Ogień 9 kua ama-
zonki topi 6 kua Metal- upór wierzchowca i zaraża jednocześnie
swoim podejściem, chęcią osiągnięcia sukcesu. Wierzchowiec po-
siadając linię szczegółu wypełnia perfekcyjnie polecenia amazonki,
która swoim kwadratem urodzeniowym niweluje strzałę płochliwo-
ści konia. Emocjonalny Szczur podąża za głosem ideowego Psa.

Royce Małpa (D) liczby kua (5,2) numerologia zachodu 7 zwią-
zek typu C

Kwadraty urodzeniowe rzędami: M. Goldenstein-Engle i Dicas oraz
M. Goldenstein-Engle i Royce

Ogień 9 kua amazonki ogrzewa, wspiera Ziemię 2 kua wierz-
chowca i pobudza ją do działania, kieruje i napełnia konia entuzja-
zmem. Wierzchowiec swoim kwadratem urodzeniowym dopełnia
linię umysłu i linię spokoju umysłu, co powoduje zespolenie i peł-
ne zrozumienie. Koń dostosowuje się do determinacji amazonki
i pozwala na realizację marzeń. W tego typu relacjach tak bardzo
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opartych na empatii może się zdarzyć, że wierzchowiec odbiera
niezwerbalizowaną myśl i odpowiada z wyprzedzeniem na niewy-
powiedziane polecenia. Drzewo Małpy konia może czasem wpły-
wać destrukcyjnie na Ziemię Psa amazonki i skutkować to będzie
incydentalnym uporem lub nie zrozumieniem intencji ze strony
wierzchowca.
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30. TAIZO SUGITAMI

Taizo Sugitani i Heroine de muze CSIO5* Sopot 2018 r. Foto. Moni-
ka Chrzan

Smok (O) liczby kua (6,1) numerologia zachodu 2
Japończycy, wspaniali mistrzowie słońca i miecza, zjeżdżając

do Europy aby u niemieckich trenerów opanować europejski styl
pokonywania przeszkód, przerośli mistrzów, u których pobierają
naukę. Japońska dyscyplina wojskowa, wręcz pedantyczna dokład-
ność szczegółów, wsparta u Taizo 6 kua znajduje sportowe zasto-
sowanie. Pełna perfekcja wykonania i wspaniały niemiecki styl,
aczkolwiek z poszanowaniem zwierzęcego partnera, może czasem
zbyt perfekcyjny, gdyż skutkuje punktami karnymi za czas. Przejaz-
dy jeźdźców z Japonii jest to niewątpliwie wspaniałe widowisko
wizualne.
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Heroine de muze Świnia (O) liczby kua (4,4) numerologia za-
chodu 8 związek typu D

Kwadraty urodzeniowe: Taizo Sugitani i Heroine de muze

Emocjonalny Smok jeźdźca z artystyczną Świnią wierzchowca
dogadują się w blasku wspólnego żywiołu Ognia. Klacz w kwadra-
cie urodzeniowym ma linię akcji, którą wspiera swojego jeźdźca
ale partnerzy razem również zyskują wsparcie trzech 7 co przynosi
niezwykłe szczęście. W wyniku interakcji kwadratów znika strzała
frustracji Taizo. Drzewo 4 kua klaczy wchodzi pomiędzy Metal 6
kua i Wodę 1 kua likwidując wewnętrzną dysharmonię emocjonal-
ną oraz pozwalając kształtować się rumakowi na obraz i podobień-
stwo marzeń i pragnień człowieka.

Kolejne konie wybrane przez Taizo wspomagają jego dążenia
do perfekcji i zwycięstwa, dopełniając linię akcji i powodzenia oraz
linię szczegółu, która owocuje jeszcze dokładniejszymi najazdami
i perfekcyjnymi skokami.

Chopard Świnia (O) liczby kua (2,9) numerologia zachodu 1
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związek typu C
Dopełnienie linii akcji, linii powodzenia oraz linii szczegółu

przynosi pozytywny wydźwięk wspólnej puli obu kwadratów. Do-
pełnienie linii kłótliwości w kwadratach urodzeniowych wraz
z żywiołem Ognia Świni z chińskiego zodiaku oraz 9 kua repre-
zentującą Ogień może skutkować zbyt gwałtownymi wręcz ogni-
stymi reakcjami Chopard’a na bodźce jeźdźca i otoczenia, wywo-
łując opór konia.

Diamant Szczur (Z) liczby kua (1,4) numerologia zachodu 8
związek typu D

Kwadraty urodzeniowe rzędami: Taizo Sugitani i Chopard oraz Ta-
izo Sugitani i Diamant

Dopełnienie linii akcji, linii powodzenia, linii siły woli oraz li-
nia determinacji to wspaniała zapewniająca sukcesy kombinacja
kwadratów urodzeniowych obu partnerów. Dodatkowo wierzcho-
wiec ma związek karmiczny ze swoim jeźdźcem oraz z jednym
z poprzednich wierzchowców. Szczur konia i Smok jeźdźca świetnie
ze sobą współpracują, gdyż reprezentują ten sam emocjonalny try-
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gon. Znak chińskiego zodiaku Diamant’a Szczur występuje w od-
mianie żywiołu Ziemi, co wyczerpuje Ognistą naturę Smoka Taizo
pozwalając na spokojniejsze kalkulacje przejazdów parkurowych.
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31. LILLIE KEENAN

Lillie Keenan i Fibonaci CSIO5* Sopot 2018 r. Foto. Monika Chrzan

Szczur (O) liczby kua (2,4) numerologia zachodu 3
Liczby kua świadczą o konflikcie wewnętrznym, gdyż żywioł

Małego Drzewa 4 jest w cyklu niszczącym do żywiołu Ziemi 2. Nie-
spełnione marzenia, pragnienia artystyczne mogą się realizować
w czasie trwania przejazdów parkurów. Sport jest jedną z form wy-
razu artystycznego. Pragnienie osiągnięcia sukcesu, prestiżu speł-
nia się na arenach światowych wspomagane linią powodzenia
z kwadratu urodzeniowego. Jednocześnie linia perfekcji oraz linia
kłótliwości to linie pozwalające przebić się przez tłumy, aby osią-
gnąć upragnione cele.

Fibonaci Kogut (D) liczby kua (4,5) numerologia zachodu 5
związek typu C
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Wierzchowiec swoim kwadratem lo shu dopełnia linię umy-
słu, linię siły woli, linię determinacji i linię strategii oraz linię
równowagi emocjonalnej. Obserwujemy również, że jest to zwią-
zek karmiczny poprzez powtórzoną u obojga partnerów 4 kua.
Układ żywiołów zwierząt chińskiego zodiaku bardzo sprzyjający,
gdyż żywioł Drzewa Koguta tworzy żywioł Ognia Szczura. Tak jak-
by koń podtrzymywał i rozpalał pragnienie amazonki wpisania się
w historię świata.

Be Gentle Pies (O) liczby kua (3,9) numerologia zachodu 7
związek typu C

Kwadraty urodzeniowe rzędami: Lillie Keenan i Fibonaci oraz Lillie
Keenan i Be Gentle

Inny wierzchowiec tej amazonki swoją liczbą kua 9 z żywiołu
Ognia niweluje jej konflikt wewnętrzny wyczerpując żywioł Drzewa
i wspierając żywioł Ziemi. Dopełnia też kwadrat urodzeniowy two-
rząc linię umysłu i determinacji. Trzeba jednak uważać, aby żywioł
Ognia Psa wierzchowca połączony z jego żywiołem Ognia liczby
kua 9 zbyt silnie nie oddziaływał na żywioł Ognia Szczura amazon-

172

BEATA KURZYNA



ki, co może być przyczyną nieporozumień lub zbyt gwałtownych
i niewspółmiernych reakcji na bodźce u konia.

Porównajmy relacje partnerskie pomiędzy wierzchowcem Fibo-
naci a jego poprzednią amazonką Meredith Michael Beerbaum,
która chyba nie przez przypadek jest związana karmicznie z Lillie
Keenan poprzez powtórzoną u obu amazonek 2 kua.

MEREDITH MICHAEL BEERBAUM

Meredith Michael Beerbaum Kogut (Z) liczby kua (2,1) numero-
logia zachodu 9

Wewnętrzna liczba kua 1 wskazuje na emocje, które wzbierają
we wnętrzu i co pewien czas muszą znaleźć ujście na podobień-
stwo gejzeru. Cztery 1 w kwadracie kua wskazują, że te emocje
mogą powodować stany euforyczne jak i depresyjne. Sama ama-
zonka posiada linię powodzenia wzmocnioną dwiema 9, czyli du-
żymi możliwościami intelektualnymi. Kierując się rozumem i kal-
kulacją, a nie porywami serca osiąga powodzenie materialne.

Fibonaci Kogut (D) liczby kua (4,5) numerologia zachodu 5
związek typu B

Kwadrat urodzeniowy wierzchowca dopełnia kwadrat amazon-
ki tworząc linię umysłu, siły woli oraz równowagi emocjonalnej
i linię determinacji. Pełne wsparcie i uzupełnienie potrzebnych pa-
rametrów, żeby osiągnąć sukces na arenach światowych. Doskona-
ła współpraca i prowadzenie do zwycięstwa i bardzo trudna decy-
zja o sprzedaży, ale w ręce godnej następczyni.

Wspomnijmy inne konie tej wspaniałej amazonki:
Shatterfly Małpa (W) liczby kua (8,9) numerologia zachodu 1

związek typu D bardzo trudny
Cztery 2 w kwadracie urodzeniowym wskazują na przesadne

reakcje na różne sytuacje, drobne złośliwości lub trudny charakter
konia. Jak pokazało życie, osoba posiadająca cztery 1 w swoim
kwadracie urodzeniowym była w stanie opanować, a nawet czer-
pać siłę własną z tej kompozycji kwadratów i relacji partnerskich
z tym wierzchowcem. Żywioł Ziemi czterech 2 zasypał żywioł Wody
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Kwadraty urodzeniowe: Meredith Michael Beerbaum i Fibonaci

czterech 1, a więc emocje amazonki zostały zamienione na emocje
konia, co tej parze dało siłę przebicia na parkurach świata. Żywioł
Ognia konia w 9 kua ogrzewał, wspierał i uskrzydlał żywioł Ziemi
amazonki 2 kua, a eliminował jej depresyjny żywioł Wody 1 kua.
Małpa w żywiole Wody wierzchowca i Kogut w żywiole Ziemi ama-
zonki i znowu kontrakcja tych samych żywiołów w kolejnej kombi-
nacji. Koń był panaceum na depresje, pozwalał rozwinąć skrzydła,
wiózł swoją amazonkę do zwycięstwa i spełniał marzenia.

Bella Donna 66 Koza (W) liczby kua (9,1) numerologia zachodu
5 związek typu B

Karmicznie związana z amazonką liczbą kua 1 oraz z poprzed-
nim wierzchowcem liczbą kua 9. Tak jak Shatterfly niwelował ży-
wioł Wody i związane z nim emocje i wymuszał opanowanie i tak-
tykę, tak ta klacz wprowadzała bardzo dużo emocji u amazonki.
W kwadracie urodzeniowym klacz ma linię szczegółu, co uwidacz-
niało się w perfekcyjnym podejściu do pokonywania przeszkód.
Wspomagała amazonkę dopełnieniem linii siły woli i linii determi-
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Kwadraty urodzeniowe rzędami: M.M.Beerbaum i Shatterfly oraz
M.M.Beerbaum i Bella Donna

nacji. Decyzja o sprzedaży na pewno była z jednej strony- rozumu
bardzo przemyślana, a z drugiej strony- serca nie łatwa.
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32. HENRIK VON ECKERMANN

Henrik von Eckermann i Castello CSIO5* 2018 r. Foto. Monika
Chrzan

Kogut (M) liczby kua (1,5) numerologia zachodu 4
Liczby kua 1 i 5 świadczą o dysharmonii, gdyż wewnętrzna Zie-

mia zasypuje zewnętrzną Wodę. Wnętrze nie pozwala na zimny
rozwój biznesu, prowadzenia wyrachowanych interesów i powodu-
je tym huśtawkę emocjonalną. W kwadracie urodzeniowym pełna
linia umysłu czyni ogólne decyzje przemyślanymi tak samo jak par-
kury, ale 1 kua powoduje zarzucanie pewnych przedsięwzięć i po-
wrót do nich po jakimś czasie z nowym spojrzeniem, ale tą samą
energią.

Castello Szczur (Z) liczby kua (1,7) numerologia zachodu 1
związek typu A czyli mistrzowski
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Kwadraty urodzeniowe: Henrik von Eckermann i Castello

Ziemski żywioł Szczura wierzchowca wspiera żywioł Metalu
Koguta jeźdźca oprócz tego 7 kua Mały Metal konia dystansuje
i niweluje dysharmonię liczb kua 1 i 5 Henrik’a. Wierzchowiec
swoim kwadratem urodzeniowym dopełnia kwadrat swojego
jeźdźca. Para zyskuje 7, która przynosi szczęście, co niewątpliwie
jest potrzebne na parkurach. Jeździec niweluje strzałę płochliwo-
ści wierzchowca, więc para tworzy razem zgrany zespół. Kogut
jeźdźca jest w swoim pierwotnym żywiole i jako znak zodiaku
z trygonu intelektualnego świetnie radzi sobie z emocjonalnym
Szczurem, który wspiera go swoim żywiołem. Jeździec i wierz-
chowiec są powiązani karmicznie poprzez 1 kua występującą
u obu.

Toveks Mary Lu Pies (O) liczby kua (3,2) numerologia zachod-
nia 6 związek typu B

Ognisty Pies konia topi Metal Koguta jeźdźca. Klacz jest żywio-
łowa i wymaga aby za nią nadążyć. W zamian dopełnia kwadrat
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Kwadraty urodzeniowe: Henrik von Eckermann i Toveks Mary Lu

urodzeniowy swojego jeźdźca linią powodzenia i linią strategii
przez co parkury są nastawione na wygraną.

Wśród innych koni tego jeźdźca widać wiele, które 6 w kwadra-
cie urodzeniowym dopełniają linię powodzenia. Cała plejada do-
brych koni urodzonych w 2006 roku, które automatycznie wyposa-
żone są w 6 w dacie urodzenia, dopełniającą linię powodzenia
w kwadracie lo shu jeźdźca.
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33. LUDO PHILLIPAERTS

Zając (W) liczby kua (1,4) zachodnia numerologia 2
Linia siły woli oraz linie szczegółu i kłótliwości. Wewnętrzne

Drzewo 4 kua pochłania emocje zewnętrznej Wody kua 1. Daje
to spokój i wewnętrzną harmonię. Linia siły woli pozwala osiągnąć
sukces. Linia szczegółu to perfekcja przejazdów na parkurach.

Darko Małpa (M) liczby kua (2,7) zachodnia numerologia 9
związek typu B

Kwadraty urodzeniowe: Ludo Phillippaerts i Darko

Wierzchowiec swoim kwadratem dopełnia i wspiera kwadrat
urodzeniowy jeźdźca. Posiada cyfry które współtworzą linię powo-
dzenia oraz linię umysłu i strategii oraz linię determinacji i linię
równowagi emocjonalnej. Para miała wszystko co potrzebne
aby zwyciężyć i pasmem sukcesów powalić świat na kolana. Metal
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Małpy wierzchowca wspierał Wodę Zająca jeźdźca, a Mały Metal 7
kua konia pochłaniał emocje zewnętrzne pozwalając na spokój
i opanowanie. Wsiadając na tego konia Ludo zostawiał poza sobą
problemy dnia powszedniego, lożę szyderców i spokojnie podążał
do celu.

MŁODE POKOLENIE

Nicola Phillippaerts i H&M Chilli Willi CSIO5* Sopot 2017 r. Foto.
Monika Chrzan

NICOLA PHILLIPPAERTS

Nicola Phillippaerts Kogut (W) liczby kua (7,3) zachodnia nu-
merologia 5

Kwadrat urodzeniowy oprócz brakującej 5 podobny do kwadra-
tu ojca. Nie ma niestety linii siły woli. Natomiast dysharmonia ży-
wiołów liczb kua powoduje, że wnętrze stawia bardzo duży opór
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i upór artystycznemu zewnętrzu, co może skutkować rozdźwiękiem
decyzyjności.

H&M Chilli Willi Szczur (Z) liczby kua (1,7) zachodnia numero-
logia 1 związek typu A

Związek karmiczny, wsparcie Małym Metalem 7 kua ze strony
jakby pokrewnej duszy wierzchowca i dopełnienie linii powodze-
nia, jednocześnie związek A mistrzowski.

H&M Harley v. Bisschop Świnia (O) liczby kua (2,6) zachodnia
numerologia 8 związek typu D

Kwadraty urodzeniowe rzędami: Nikola Phillippaerts i H&M Chilli
Willi oraz Nikola Phillippaerts i H&M Harley v. Bisschop

Wierzchowiec wspiera swoją linią akcji i dopełnia linię siły woli
i duchowości. Wsparcie 6 kua Dużym Metalem ze strony konia wy-
musza u jeźdźca upór i większe uporządkowanie w dążeniu do celu.
Współpraca tej pary niesie zrozumienie i pewność działania.

H&M Forever D Arco Ter Linden Kogut (D) liczby kua (4,5) za-
chodnia numerologia 9 związek typu B

Wierzchowiec swoim kwadratem wspiera linię powodzenia, li-
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Kwadraty urodzeniowe: Nikola Phillippaerts i H&M Forever D Arco
Ter Linden

nię umysłu oraz linię siły woli, strategii i determinacji. 5 kua Zie-
mia wierzchowca wspiera 7 kua Mały Metal jeźdźca i pomaga
w dążeniu do celu. Układ w relacjach partnerskich podobny do te-
go jaki był pomiędzy ojcem Nikola — Ludo a koniem Darco.

OLIVIER PHILLIPPAERTS

Olivier Phillippaerts tak samo jak brat bliźniak Kogut (W) liczby
kua (7,3) zachodnia numerologia 5

Ta sama dysharmonia żywiołów skutkująca rozdźwiękiem de-
cyzyjności.

H&M Ikker Szczur (Z) liczby kua (1,6) zachodnia numerologia 8
związek typu D

Wierzchowiec pomaga pokonać wewnętrzne opory, może oba-
wy i z uporem ruszyć do przodu, aby wspierając jeźdźca linią po-
wodzenia pędzić ku zwycięstwu.
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Olivier Phillippaerts i H&M Ikker CSIO5* Sopot 2018 r. Foto. Moni-
ka Chrzan

Kwadraty urodzeniowe: Olivier Phillippaerts i H&M Ikker
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H&M Legend of love Pies (O) liczby kua (3,4) zachodnia nume-
rologia 5 związek typu B

Związek karmiczny poprzez powtórzoną u obu partnerów 3
kua. Klacz dopełnia linię siły woli jednocześnie wspiera wewnętrz-
ne dążenia jeźdźca 4 kua Małym Drzewem pozwalając im przyjąć
bardziej elastyczne nastawienie i zawiązując nić porozumienia em-
patycznego w relacjach końsko-ludzkich. Klacz reprezentuje żywioł
Ognia, co powoduje że jest szybka w reakcjach, ale czasami bardzo
uparta.

H&M Extra Bawół (Z) liczby kua (9,2) zachodnia numerologia 4
związek typu C

Kwadraty urodzeniowe rzędami: Olivier Phillippaerts i H&M Le-
gend of Love oraz Olivier Phillippaerts i H&M Extra

Wierzchowiec wspiera zewnętrze artystyczne jeźdźca 2 kua
Dużą Ziemią i pomaga nabrać pewności siebie, dopełnia też linię
umysłu, ale jednocześnie w tych relacjach partnerskich koń
nie da się namówić na rzeczy niewykonalne np. na skoki z tzn.: pią-
tej nogi.
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34. RENE TEBBEL

Małpa (Z) liczby kua (5,2) numerologia zachodnia 3
Harmonia żywiołów obie liczby kua reprezentują Ziemię.

W kwadracie urodzeniowym linia powodzenia i dwie cyfry linii
umysłu. Jeździec znany ze swojego podejścia do wierzchowców
„do przodu, bez kompromisów”. Jest taka anegdotka, gdyby Rene
dosiadł ławki, ona też byłaby w stanie skakać. Dwie 6 w kwadracie
urodzeniowym świadczą też o dużym uporze własnym oraz wręcz
wojskowej dyscyplinie, co potwierdza prawdziwość anegdotki.

Radiator Zając (Z) liczby kua (1,3) numerologia zachodu 7
związek typu C

Kwadraty urodzeniowe: Rene Tebbel i Radiator Z

Trudny koń, o własnym zdaniu. Świadczy o tym linia siły woli
wsparta na trzech 9 i dwóch 5. Wspomniane predyspozycje jeźdźca
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musiały pokonać upór Dużego Drzewa 3 kua, co udało się i para
doszła do porozumienia odnosząc sukcesy. W wyniku kontrakcji
kwadratów lo shu pojawiła się też wspólna linia determinacji,
co również sprzyjało relacjom końsko-ludzkim w dążeniu do osią-
gnięcia zwycięstwa.

Maurice Tebbel i Don Diarado CSIO5* Sopot 2018 r. Foto. Monika
Chrzan

MAURICE TEBBEL

Maurice Tebbel Pies (D) liczby kua (6,3) numerologia zachod-
nia 5

Dysharmonia żywiołów pomiędzy 6 kua Dużym Metalem repre-
zentującą zewnętrzne cechy osobowości a 3 kua Dużym Drzewem
ukazującą wewnętrzne ego. Mówiąc inaczej konflikt pomiędzy we-
wnętrzną wiedzą i wartościami rodzinnymi, a prowadzeniem inte-
resów. W kwadracie urodzeniowym mamy dwie 9, dwie 3 i dwie 1
czyli dwie małe linie szczegółu i kłótliwości o zdwojonej mocy.
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Strzała apatii przynosi niechęć działania, a strzała frustracji, nieza-
dowolenie z siebie. Linia szczegółu to perfekcja wykonania i dba-
łość o szczegóły a linia kłótliwości świadczy o osobie skłonnej
do konfliktów.

Konie niwelują swoimi kwadratami lo shu obie strzały przeciw-
działając stanom depresyjnym i zmuszając do działania. Dopełniają
również linię umysłu wspomagając połączenie niewerbalne i wza-
jemne relacje jeździec- wierzchowiec.

Don Diarado Bawół (Z) liczby kua (9,3) numerologia zachodu 8
związek typu D

Kwadraty urodzeniowe: Maurice Tebbel i Don Diarado

Wierzchowiec związany karmicznie z jeźdźcem przez powtó-
rzoną 3 kua. Dopełnia linię umysłu, niwelując strzałę apatii i fru-
stracji.

Chaccos Son Świna (O) liczby kua (2,8) numerologia zachodu 3
związek typu C

Wierzchowiec dopełnia linię umysłu oraz niweluje obie strzały.
Wnosi również do wspólnej puli kwadratów urodzeniowych 7 przy-
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Kwadraty urodzeniowe: Maurice Tebbel i Chaccos Son

noszącą szczęście. 8 kua konia niweluje dysharmonię żywiołową 6
i 3 kua Maurice'a. Ogień Świni rumaka wyczerpuje Drzewo Psa
jeźdźca. A oba zwierzęta z chińskiego zodiaku usytuowane są
na tyle blisko siebie, że dobrze współpracują wzajemnie.
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35. JÖRNE SPREHE

Zdarzyło się to w 2005 roku. Na przełomie stycznia i lutego
mój wspaniały wierzchowiec Jolly Jumper złamał kość koronową
w przedniej nodze i przy jego wadze 750 kg potrzebne było śrubo-
wanie. Zorganizowałam zaliczkowe fundusze, konia zawiozłam
do kliniki do Gliwic, a sama pojechałam do Niemiec, aby zarobić
pieniądze potrzebne na sfinansowanie zabiegu. Udało mi się od ra-
zu trafić do wielkiego świata, bo załapałam się do pracy przy ko-
niach u Jörne Sprehe w Fürth. Czy był to przypadek, czy przezna-
czenie, nie wiem na pewno, ale w świecie według feng shui nie ma
przypadków. Pracując w niemieckiej stajni, patrząc na niemieckie
treningi, nauczyłam się więcej o równowadze, spokoju najazdu i tej
specyficznej szkole jazdy, niż gdyby jakiś trener próbował to prze-
kazać.

Pracując dla Jörne poznałam osobiście tą utalentowaną nie-
miecką zawodniczkę. Wówczas zapatrzoną w swojego trenera Re-
ne Tebbel’a. W stajni panowała wojskowa dyscyplina i perfekcja
każdej czynności. Derki dla koni zakładane na noc, na dzień mu-
siały być równo powieszone na krawędzi boksu w odstępach 15
cm. Jeździłam sportowo w Polsce na poziomie klasy N (120 cm),
ale nie zdawałam sobie sprawy, że starty w zawodach na nie-
mieckim poziomie pociągają za sobą tyle ceregieli, mrówczej pra-
cy i okołozawodowej codzienności szczegółów, które w stajni Jör-
ne, były na porządku dziennym.

W wolnym czasie rozmawiałyśmy. Poleciłam tej amazonce za-
wody warte zainteresowania- CSI w Sopocie. Jörne widząc wymie-
nioną w propozycjach pulę nagród, pomimo dużej odległości około
1100 km, zdecydowała się wziąć udział w tej imprezie. Udział
zwrócił jej koszty w dwójnasób i od tego czasu Jörne regularnie za-
częła przyjeżdżać do Polski. Najpierw na CSI Sopot, a później
na Cavaliadę do Poznania.
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Jörne Sprehe Pies (W) (6,3) numerologia zachodnia 5
Liczby kua wskazują na bardzo dużą dysharmonię żywiołów.

Duży Metal 6 zewnętrza tnie wewnętrzne Duże Drzewo. Wojskowa
dyscyplina, niezmienne trzymanie się reguł, pedantyczność w każ-
dej chwili i każdej sytuacji, perfekcja wykonania. Przeciwstawia się
temu emocjonalne i wrażliwe wnętrze. Ale zewnętrzna powłoka
nakazuje trzymać fason. W kwadracie lo shu trzy 1, czyli własne
zdanie na każdy temat. Jörne to osóbka wygadana i pewna siebie.
7 na szczęście oraz strzała niepewności. Dwie małe linie spokoju
umysłu i nauki.

Na początek te wierzchowce, które dopełniają linię powodze-
nia.

Stakki’s Jumper Pies (O) (3,2) numerologia zachodnia 2 związek
typu C

Kwadraty urodzeniowe: Jörne Sprehe i Stakki’s Jumper

Dopełnia nie tylko linię powodzenia, ale również linię intelek-
tu oraz linię akcji. Powiązania karmiczne z amazonką przez powtó-
rzoną 3 kua oraz zgodność zwierząt zodiakalnych. Wierzchowiec
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swoją 2 kua wspiera 6 kua Jörne. Żywioły zwierząt zodiakalnych
w opozycji, co może skutkować pewnym rodzajem wzajemnego po-
budzenia. Mała Woda Psa amazonki parując pod wpływem Małego
Ognia Psa wierzchowca napędza turbinę i generuje pełne ognia
przejazdy parkurów.

Luna 1509 Pies (O) (3,2) numerologia zachodnia 4 związek ty-
pu C

Kwadraty urodzeniowe: Jörne Sprehe i Luna 1509

Tak jak poprzedni dopełnia linię powodzenia oraz linię intelek-
tu i akcji. Powiązanie karmiczne z Jörne oraz z koniem poprzednim
poprzez powtórzoną 3 kua.

Quidam’s Cherie Kogut (D) (2,1) numerologia zachodnia 5
związek typu B

Wzbogaca oba kwadraty linią determinacji oraz duchowości
i siły woli. Dokłada również do wspólnej puli linię szczegółu i kłó-
tliwości. Niweluje strzałę niepewności. Powiązanie karmiczne z po-
zostałymi końmi. Liczba kua 1 z żywiołu Wody wspiera Duże Drze-
wo wewnętrzne amazonki i łagodzi jej dysharmonię emocjonalną.
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Kwadraty urodzeniowe: Jörne Sprehe i Quidam’s Cherie

Poprzez linię duchowości oraz wsparcie wewnętrznej wrażliwości
Jörne, relacje partnerskie pomiędzy amazonką i tą klaczą mogą
działać na innym poziomie wręcz empatycznym jako zjednoczenie
pragnień i dążeń. Linia szczegółu dodaje perfekcji przejazdom par-
kurowym. Oba chińskie znaki zodiaku Pies i Kogut rezydując w są-
siednich polach mogą swobodnie bez antagonizmów ze sobą
współpracować. Ale żywioł Drzewa Koguta wyczerpuje Wodę Psa
i łagodzi huśtawkę nastrojów. Mimo to Jörne zsiada z tej klaczy
zmęczona współpracą. Żywioł Wody 1 kua wyczerpuje Metal 6 kua
i pozwala uwolnić 3 kua żywioł Dużego Drzewa łagodniejszą i bar-
dziej artystyczną wewnętrzną stronę amazonki, pomagającą
w płynności i harmonii przejazdów. Powiązania karmiczne z po-
przednimi wierzchowcami.

Następne konie Jörne dopełniają kwadrat lo shu amazonki licz-
bą 3, nie niwelując strzały niepewności, którą same posiadają.
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Nie udało mi się pozyskać na potrzeby mojej publikacji zdjęć
tej wspaniałej zawodniczki, ale proszę w Googlach wpisać Jörne
Sprehe, a pokaże się cała galeria jej aktualnych fotografii.
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36. RATINA Z

Poszukując zaginionego czasu, doszliśmy do mocy stwórczej
zdolnej kopiować naturę i klonować zwierzęta. Czy będziemy za-
dowoleni z rezultatu, z tak precyzyjnej i mrówczej pracy, otrzymu-
jąc finalny produkt? Czy trud i koszty włożone w wyprodukowanie
całej serii zwierząt, przyniosą spektakularny sukces uzyskania
mnogiej liczby egzemplarzy o takich samych cechach? Z punktu
widzenia genetyki osobniki są identyczne, ale z punktu widzenia
cech intelektualnych i osobistych już nie, gdyż każdy egzemplarz
charakteryzuje się innym wykresem urodzeniowym i innymi licz-
bami kua. Inny niż u organizmu pierwotnego rok urodzenia zmie-
nia również zwierzę z chińskiego zodiaku, które patronuje nad ro-
kiem.

Sprawdźmy na przykładzie Ratiny Z jakie parametry feng shui
mają jej bliźniacze siostry.

Ratina Z Pies (W) liczby kua (6,2) numerologia zachodnia 6
Ratina Alfa Z Bawół (Z) liczby kua (6,3) numerologia zachodu

1, karmicznie związana z oryginałem przez 6 kua,
Ratina Delta Z Koń (D) liczby kua (2,2) numerologia zachodu 9,

karmicznie związana z oryginałem przez 2 kua,
Tak jak druga liczba liczba kua wskazuje osobowość i emocje

w przypadku zwierząt, tak pierwsza liczba kua pokazuje bardziej
wrażliwe organy wewnętrzne. Siostry Ratiny Z są związane kar-
micznie, ale nie mają identycznych parametrów feng shui. Pozosta-
wiam komentarze i przemyślenia czytelnikom.
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Kwadraty urodzeniowe: Ratina Z, Ratina Alfa Z i Ratina Delta Z
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37. PLEJADA JEŹDŹCÓW

Czas przybliżyć sekrety gwiazd tych wielkich, błyszczących
do dzisiaj i tych malutkich, które tylko krótkim lśnieniem mignęły
na parkurach i hipodromach świata.

JOHNNY TIVIO I MONTY ROBERTS

Johnny Tivio Małpa (O) liczby kua (8,9) numerologia zachodu 4
Monty Roberts Świnia (D) liczby kua (2,8) numerologia zachodu 1

Kwadraty urodzeniowe: Johnny Tivio i Monty Roberts

Związek oczywiście typu A mistrzowski, połączenie karmiczne
czyli sobie przeznaczone pomiędzy jeźdźcem i wierzchowcem po-
przez powtórzoną 8 kua, to nie przypadek, że się w końcu znaleźli.
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Kwadraty urodzeniowe bardzo podobne obaj partnerzy mają linię
siły woli czyli nie lubią ograniczeń, rygorów i czasami trudno z ni-
mi wytrzymać. Monty dopełnia związek linią umysłu a Johnny linią
równowagi emocjonalnej niosącej zdyscyplinowanie i wsparcie
każdej decyzji Monty’ego. Obaj mają linie szczegółu i kłótliwości
więc trafił swój na swego.

SEKRETARIAT I RON TURCOTTE

Sekretariat Pies (M) liczby kua (3,4) numerologia zachodu 5
Ron Turcotte Wąż (M) liczby kua (5,6) numerologia zachodu 8

Kwadraty urodzeniowe: Sekretariat i Ron Turcotte

Związek typu D. Dżokej nie musi przywiązywać się do konia
aby wygrywać wyścigi. Kwadraty urodzeniowe obu partnerów
wnoszą nowe połączenia. Sekretariat traci swoją strzałę płochli-
wości a jego dżokej posiadając linię powodzenia i linię umysłu
zyskuje linię akcji i linię strategii. Dochodzi do tego 7 rumaka
z kwadratu lo shu, przynosząca szczęście. W tak obdarzonym
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przez przeznaczenie zespole trudno było nie uzyskać najwyższych
notowań.

MILTON I JOHN WHITAKER

Milton Smok (O) liczby kua (6,5) numerologia zachodu 6
John Whitaker Koza (D) liczby kua (9,9) numerologia zachodu 6

Kwadraty urodzeniowe: Milton i John Whitaker

Związek oczywiście typu A mistrzowski. John swoim kwadra-
tem urodzeniowym wnosi do związku linię powodzenia i linię siły
woli a wierzchowiec wspiera swojego jeźdźca linią akcji oraz doda-
je do wspólnej puli linię determinacji. 7 w kwadracie urodzenio-
wym Miltona przynosi obu szczęście.
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LADY WEINGARD I MARCUS BEERBAUM

Lady Weingard Zając (O) liczby kua (2,9) numerologia zacho-
du 7
Marcus Beerbaum Pies (M) liczby kua (3,5) numerologia zachodu 8

Kwadraty urodzeniowe: Lady Weingard i Marcus Beerbaum

Związek typu D. Partnerzy w tym związku: klacz i jej jeździec
mają praktycznie pełną zgodność cyfr w kwadratach urodzenio-
wych ze strzałą płochliwości w obu. Klacz ma dodatkowo 3 co two-
rzy linię szczegółu i linie kłótliwości. Lady Weingard poznałam
osobiście w stajni Sprehe. Klacz ta miała swoja tajemnicę. Należa-
ło prowadzić dla niej kalendarzyk, ponieważ w momencie gdy mia-
ła ruję nie chciała skakać. Zaczęła karierę późno, gdyż dopiero wła-
śnie Marcus odkrył jej sekret. Być może podobny do klaczy kwadrat
urodzeniowy pomógł mu w tym.
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RATINA Z I LUDGER BEERBAUM

Ratina Z Pies (W) liczby kua (6,2) numerologia zachodu 6
Ludger Beerbaum Zając (W) liczby kua (1,2) numerologia zacho-
du 8

Kwadraty urodzeniowe: Ratina Z i Ludger Beerbaum

Związek typu C. Powiązanie karmiczne czyli sobie przeznaczo-
ne poprzez powtórzoną 2 kua. U jeźdźca linia powodzenia u klaczy
linia umysłu. Do wspólnej puli dochodzi linia akcji oraz linia stra-
tegii. W kwadracie urodzeniowym Ludger’a 7 przynosząca szczęście
obojgu partnerom.

CHECK MATE I MERYDID MICHAEL BEERBAUM

Check Mate Świnia (D) liczby kua (5,1) numerologia zacho-
du 1
Merydid Michael Beerbaum Kogut (Z) liczby kua (2,1) numerolo-
gia zachodu 9
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Kwadraty urodzeniowe: Check Mate i Merydid Michael Beerbaum

Związek typu D. Powiązanie karmiczne, przeznaczone pomię-
dzy amazonką a jej wierzchowcem poprzez powtórzoną 1 kua.
Amazonka ma linię powodzenia a wierzchowiec linię siły woli.
Do wspólnej puli dochodzi linia determinacji. Z kwadratu amazon-
ki niwelowana jest strzała samotności a u wierzchowca znika
strzała chaosu. W takim zestawieniu para miała predyspozycje
aby wygrywać na parkurach świata.

BALOUBET DU ROUET I RODRIGO PESSOA

Baloubet Du Rouet Wąż (Z) liczby kua (2,8) numerologia zacho-
du 4
Rodrigo Pessoa Szczur (W) liczby kua (1,8) numerologia zachodu 5

Związek typu D. Powiązanie karmiczne czyli sobie przeznaczo-
ne pomiędzy partnerami poprzez powtórzoną 8 kua. Rodrigo wnosi
do wspólnej puli kwadratów urodzeniowych linię umysłu oraz 7
przynoszącą szczęście. Kwadrat lo shu jeźdźca niweluje strzałę
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Kwadraty urodzeniowe: Baloubet du Rouet i Rodrigo Pessoa

apatii i samotności wierzchowca. Wierzchowiec absorbuje i wyma-
ga zaangażowania od jeźdźca nie pozwalając mu na huśtawkę
emocjonalną.

ARTEMOR I JAN KOWALCZYK

Artemor Kogut (Z) liczby kua (4,7) numerologia zachodu 2
Jan Kowalczyk Wąż (M) liczby kua (5,1) numerologia zachodu 9

Związek typu B. Jeździec w swoim kwadracie urodzeniowym ma
pięć 1 co świadczy o braku równowagi emocjonalnej. Dodatkowo
liczby kua pokazują konflikt żywiołów, który wprowadza huśtawkę
nastrojów i emocji. W kwadracie urodzeniowym strzała frustracji
i samotności co jeszcze potęguje dysharmonię osobowości. Wierz-
chowiec swoim kwadratem tworzy linię umysłu i niweluje strzałę
frustracji. Jeździec niweluje strzałę chaosu wierzchowca. 7 kua Arte-
mora jest remedium feng shui na huśtawkę emocjonalną pomiędzy
5 i 1 kua Jana i to właśnie pozwoliło parze osiągnąć sukces.
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Kwadraty urodzeniowe: Artemor i Jan Kowalczyk

CALVADOR CUMANO I JOS LANSING

Calvador Cumano Kogut (W) liczby kua (7,7) numerologia za-
chodu 2
Jos Lansing Bawół (M) liczby kua (3,4) numerologia zachodu 3

Związek typu B. U jeźdźca liczby kua w żywiole Dużego i Małe-
go Drzewa wskazują na upór i perfekcję wspartą jeszcze linią
szczegółu i linią kłótliwości w kwadracie urodzeniowym. Jeździec
swoim kwadratem lo shu niwelował strzałę apatii, płochliwości
i frustracji wierzchowca i wciągnął go w swoją grę. Jeździec kiero-
wał, ale to koń poprzez trzy 9 w swoim kwadracie urodzeniowym
nadał charakter współpracy i uwypuklił wnętrze człowieka, mniej
zasadnicze i bardziej podatne do wzajemnej kooperacji. Sumując
oba kwadraty para była wyposażona w linię szczegółu i kłótliwości
wspartą na potrójnej liczbie cyfr, co mogło oznaczać duży konflikt
z otoczeniem.
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Kwadraty urodzeniowe: Cumano i Jos Lansing
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38. ALINA I SWEETIE

Sweetie. Foto. Alina Kuleszyńska

Zwierzętami, którym poświęciłam tą książkę są niewątpliwie
konie. Można założyć, że również psy przez swoje zaangażowanie
emocjonalne i bliskość, którą tworzą z człowiekiem mogą stanowić
świetny przykład relacji partnerskich i okazać się remedium feng
shui na dysharmonię żywiołów własnych człowieka.

Alina Koń (D) liczby kua (5,6) numerologia zachodnia 2
Alina świat odbiera intelektualnie, wręcz nie toleruje głupoty

jest również osobą niecierpliwą o mocnym charakterze. 5 i 7
w kwadracie lo shu obrazuje osobę bardzo prawomyślną i pedan-
tyczna, która denerwuje tym otoczenie. W swoim kwadracie uro-
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dzeniowym ma linię siły woli czyli doprowadza przedsięwzięcia
do końca i osiąga najwyższe cele. Linia nauki przynosi ciekawość
zjawisk metafizycznych a linia spokoju umysłu to hasło „Odważnie
do boju wszystko skończy się dobrze.”

Sweetie Małpa (O) liczby kua (4,6) numerologia zachodnia 2

Kwadraty urodzeniowe: Alina i Sweetie

Kwadrat urodzeniowy pokazuje, że suczka jest osobnikiem
wygadanym, z własnym zdaniem i ostatnim słowem w każdej
dziedzinie. Ma cechy psa obronnego, a w niepowołanych lub zbyt
miękkich rękach obejmie dowodzenie. Nie jest psem wskazanym
do zabawy z dziećmi, gdyż potrzebuje konsekwencji działania
i sprawiedliwej oceny postępów tresury. Dzieci często są zbyt
chaotyczne i teatralne w swoim podejściu do zwierząt.

Związek typu B, karmiczny czyli sobie przeznaczony przez po-
wtórzenie 6 kua. Drzewo Konia właścicielki podtrzymuje Ogień
Małpy suczki. Alina i Sweetie to wspaniały zespół pełen wzajemne-
go zrozumienia i energii do zabawy i działań. Dopełnienie wzajem-
ne linii intelektu i równowagi emocjonalnej niesie znamiona przy-
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jemności obcowania i spędzenia każdej minuty razem. Dopełnienie
przez sunię linii akcji pozwala wyciągnąć ciało fizyczne z domu
a psychikę z depresji, pokazuje nowe wrażenia i tzn.: nowe lądy.

Można nazwać to przeznaczeniem, gdyż Sweetie zanim trafiła
do Aliny była zaadoptowana przez inną rodzinę, ale nie została
przez nich zaakceptowana ze względu na dzieci.
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PODSUMOWANIE

Na koniec powtórzę przesłanie tej książki, że nie jest
to przypadek ani ślepy traf, ale właśnie przeznaczenie lub kar-
ma, że dosiadamy tego a nie innego wierzchowca. Wprawdzie
nasze wspaniałe rumaki nie są w stanie z nami pogadać jak Ko-
nie zwiadowców ze znanej sagi John’a Flanagan’a to jednak
w dużej mierze rozumiemy się z nimi niewerbalnie. Współodczu-
wają nasze emocje, zarażamy je naszym strachem, tremą,
ale też naszym podekscytowaniem zbliżającym się współzawod-
nictwem. Część wierzchowców wie doskonale czego się od nich
oczekuje i stara się temu sprostać spełniając marzenia swoich
amazonek i jeźdźców. Wierzchowce stanowią również swoistego
rodzaju żywe remedium feng shui na wszechogarniający nas
stres, depresję i huśtawkę emocjonalną. Traktujmy nasze konie
jak równorzędnych partnerów we wspólnym dziele, z szacun-
kiem na jaki zasługują.
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TABELA PIERWSZYCH LICZB KUA

Zależnie od autora książek o Feng shui mamy dwa określenia:
liczby kua lub cyfry kua.

Korzystając z materiałów pomocniczych z kursu podstawowego
feng shui dzięki uprzejmości mojego nauczyciela Remigiusz Senska
pozostawiam oryginalną nazwę.

Poniższa tabela zawiera w rubryce pierwszej zwierzę z chiń-
skiego zodiaku, które jest patronem roku. Przy nazwie zwierzęcia
podany jest żywioł roczny każdego z nich. W drugiej rubryce, okre-
ślającej rok urodzenia danej osoby, podane są daty rozpoczęcia
i zakończenia chińskiego roku. Daty podane są według kalendarza
księżycowego. W rubryce trzeciej znajdują się liczby kua dla męż-
czyzn, a w rubryce czwartej dla kobiet.

Tabela pierwszych cyfr Kua:

W-woda, D-drzewo, O-ogień, Z-ziemia, M-Metal
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Zwierzę (żywioł) Rok urodzenia Mężczyźni Kobiety
Szczur(M) 31.01.1900-18.02.1901 1 5
Bawół(M) 19.02.1901-7.02.1902 9 6
Tygrys(W) 8.02 .1902-28.01.1903 8 7
Zając(W) 29.01.1903-15.02.1904 7 8
Smok(D) 16.02.1904-3.02.1905 6 9
Wąż(D) 4.02.1905-24.01.1906 5 1
Koń(O) 25.01.1906-12.02.1907 4 2
Koza(O) 13.02.1907-1.01.1908 3 3
Małpa(Z) 2.02.1908-21.01.1909 2 4
Kogut(Z) 22.01.1909-9.01.1910 1 5
Pies(M) 10.02.1910-29.01.1911 9 6
Świnia(M) 30.01.1911-17.02.1912 8 7
Szczur(W) 18.02.1912-5.02.1913 7 8
Bawół(W) 6.02.1913-25.01.1914 6 9
Tygrys(D) 26.01.1914-13.02.1915 5 1
Zając(D) 14.02.1915-2.02.1916 4 2
Smok(O) 3.02.1916-22.01.1917 3 3
Wąż(O) 24.01.1917-10.02.1918 2 4
Koń(Z) 11.02.1918-31.01.1919 1 5
Koza(Z) 1.02.1919-19.02.1920 9 6
Małpa(M) 20.02.1920-7.02.1921 8 7
Kogut(M) 8.02.1921-27.01.1922 7 8
Pies(W) 28.01.1922-15.02.1923 6 9
Świnia(W) 16.02.1923-4.02.1924 5 1
Szczur(D) 5.02.1924-24.01.1925 4 2
Bawół(D) 25.01.1925-12.01.1926 3 3
Tygrys(O) 13.02.1926-1.02.1927 2 4
Zając(O) 2.02.1927-22.01.1928 1 5
Smok(Z) 23.01.1928-9.02.1929 9 6
Wąz(Z) 10.02.1929-29.01.1930 8 7
Koń(M) 30.01. 1930-16.02.1931 7 8
Koza(M) 17.02.1931-5.02.1932 6 9
Małpa(W) 6.02.1932-25.01.1933 5 1
Kogut(W) 26.01.1933-13.01.1934 4 2
Pies(D) 14.02.1934-3.02.1935 3 3
Świnia(D) 4.02.1935-23.01.1936 2 4
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Szczur(O) 24.01.1936-10.02.1937 1 5
Bawół(O) 11.02.1937-30.01.1938 9 6
Tygrys(Z) 31.01.1938-18.02.1939 8 7
Zając(Z) 19.02.1939-7.02.1940 7 8
Smok(M) 8.02.1940-26.01.1941 6 9
Wąż(M) 27.01.1941-14.02.1942 5 1
Koń(W) 15.02.1942-4.02.1943 4 2
Koza(W) 5.02.1943-24.01.1944 3 3
Małpa(D) 25.01.1944-12.01.1945 2 4
Kogut(D) 13.02.1945-1.02.1946 1 5
Pies(O) 2.02.1946-21.01.1947 9 6
Świnia(O) 22.01.1947-9.02.1948 8 7
Szczur(Z) 10.02.1948-28.01.1949 7 8
Bawół(Z) 29.01.1949-16.02.1950 6 9
Tygrys(M) 17.02.1950-5.02.1951 5 1
Zając(M) 6.02.1951-26.01.1952 4 2
Smok(W) 27.01.1952-13.01.1953 3 3
Wąż(W) 14.02.1953-2.02.1954 2 4
Koń(D) 3.02.1954-23.01.1955 1 5
Koza(D) 24.01.1955-11.01.1956 9 6
Małpa(O) 12.02.1956-30.01.1957 8 7
Kogut(O) 31.01.1957-17.02.1958 7 8
Pies(Z) 18.02.1958-7.02.1959 6 9
Świnia(Z) 8.02.1959-27.01.1960 5 1
Szczur(M) 28.01.1960- 14.02.1961 4 2
Bawół(M) 15.02.1961-4.02.1962 3 3
Tygrys(W) 5.02.1962-24.01.1963 2 4
Zając(W) 25.01.1963-12.02.1964 1 5
Smok(D) 13.02.1964-1.02.1965 9 6
Wąż(D) 2.02.1965-20.01.1966 8 7
Koń(O) 21.01.1966-8.02.1967 7 8
Koza(O) 9.02.1967-29.01.1968 6 9
Małpa(Z) 30.01.1968-16.02.1969 5 1
Kogut(Z) 17.02.1969-5.02.1970 4 2
Pies(M) 6.02.1970-26.01.1971 3 3
Świnia(M) 27.01.1971-15.01.1972 2 4
Szczur(W) 16.02.1972-2.02.1973 1 5
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Bawół(W) 3.02.1973-22.01.1974 9 6
Tygrys(D) 23.01.1974-10.02.1975 8 7
Zając(D) 11.02.1975-30.01.1976 7 8
Smok(O) 31.01.1976-17.02.1977 6 9
Wąż(O) 18.02.1977-6.02.1978 5 1
Koń(Z) 7.02.1978-.27.01.1979 4 2
Koza(Z) 28.01.1979-15.02.1980 3 3
Małpa(M) 16.02.1980-4.02.1981 2 4
Kogut(M) 5.02.1981-24.01.1982 1 5
Pies(W) 25.01.1982-12.02.1983 9 6
Świnia(W) 13.02.1983-1.02.1984 8 7
Szczur(D) 2.02.1984-19.02.1985 7 8
Bawół(D) 20.02.1985-8.02.1986 6 9
Tygrys(O) 9.02.1986-28.01.1987 5 1
Ząjąc(O) 29.01.1987-16.02.1988 4 2
Smok(Z) 17.02.1988-5.02.1989 3 3
Wąż(Z) 6.02.1989-26.01.1990 2 4
Koń(M) 27.01.1990-14.02.1991 1 5
Koza(M) 15.02.1991-3.02.1992 9 6
Małpa(W) 4.02.1992-22.01.1993 8 7
Kogut(W) 23.01.1993-9.02.1994 7 8
Pies(D) 10.02.1994-30.01.1995 6 9
Świnia(D) 31.01.1995-18.02.1996 5 1
Szczur(O) 19.02.1996-6.02.1997 4 2
Bawół(O) 7.02.1997-27.01.1998 3 3
Tygrys(Z) 28.01.1998-15.02.1999 2 4
Zając(Z) 16.02.1999-4.02.2000 1 5
Smok(M) 5.02.2000-23.01.2001 9 6
Wąż(M) 24.01.2001-11.02.2002 8 7
Koń(W) 12.02.2002-31.01.2003 7 8
Koza(W) 01.02.2003-21.01.2004 6 9
Małpa(D) 22.01.2004-8.02.2005 5 1
Kogut(D) 9.02.2005-28.01.2006 4 2
Pies(O) 29.01.2006-17.02.2007 3 3
Świnia(O) 18.02.2007-7.02.2008 2 4
Szczur(Z) 7.02.2008-26.01.2009 1 5
Bawół(Z) 26.01.2009-14.01.2010 9 6
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Tygrys(M) 14.02.2010-3.02.2011 8 7
Zając(M) 3.02.2011-22.01.2012 7 8
Smok(W) 23.01.2012-9.02.2013 6 9
Wąż (W) 10.02.2013-30.01.2014 5 1
Koń (D) 31.01.2014-18.02.2015 4 2
Koza (D) 19.02.2015-7.02.2016 3 3
Małpa (0) 8.02.2016-27.01.2017 2 4
Kogut (0) 28.01.2017-15.02.2018 1 5
Pies (Z) 16.02.2018-4.02.2019 9 6
Świnia (Z) 5.02.2019-24.01.2020 8 7
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WYZNACZANIE DRUGIEJ LICZBY
KUA

Określenie drugiej cyfry Kua związanej z podświadomością
i prawą półkulą mózgu odbywa się przy wykorzystaniu poniższej
tabeli

oraz wcześniej wyznaczonej pierwszej cyfry Kua.

data urodzenia pierwsze cyfry Kua 1,4,7 2,5,8 3,6,9
04.02—05.03 8 2 5
06.03—04.04 7 1 4
05.04—05.05 6 9 3
06.05—05.06 5 8 2
06.06—07.07 4 7 1
08.07—07.08 3 6 9
08.08—07.09 2 5 8
08.09—08.10 1 4 7
09.10—07.11 9 3 6
08.11—07.12 8 2 5
08.12—05.01 7 1 4
06.01—03.02 6 9 3

Przykład: kobieta urodzona 12 sierpnia 1974 roku (praworęcz-
na).

Pierwsza cyfra Kua: 7; z tabeli powyższej odczytujemy,
że dla „7”-ki 12 sierpnia oznacza drugą cyfrę Kua: 2.

Cyfry Kua opisujące zbiór cech powyższej osoby to: 7 i 2.
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Beata Kurzyna ukończyła studia techniczne z tytułem 
inżyniera, ale poświęciła się koniom- swojej pasji. Przez 40 lat 
trwania tej przygody dosiadała około 300 wierzchowców. Od 2016 
roku odkrywa świat feng shui. Doszła do wniosku, że obie te 
dziedziny fantastycznie się przenikają. Książka, którą macie przed 
sobą, poprowadzi was w ten świat.

Sztuka Feng shui pomaga nie tylko udekorować nasze mieszkanie, 
ale również dzięki niej można wybrać odpowiedniego partnera. 
Dosiadając konia również zawieramy pewien związek partnerski. 
Czy będzie udany? Może warto sprawdzić. Jeźdźcy i koniarze twierdzą, 
że koń mistrzowski trafia się raz wżyciu.
Czy jesteśmy w stanie znaleźć nowego mistrza?
Zawodników i bardziej zaawansowanych amatorów utwierdzam 
w przekonaniu, że nie bez przyczyny jeździmy na tym, a nie innym koniu. 
Związki karmiczne, czyli związki nam przeznaczone, których jesteśmy 
udziałem, rozciągają się również na bliskie nam zwierzęta.
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