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NAMA: ABC 

TANGGAL LAHIR: jam 04:30 Wib 

TEMPAT LAHIR: Kulon Progo 

Email:- 

BAGAN REFERENSI INTERAKSI : 

            

    Konflik Batang langit  konflik Cabang bumi  

 

        Pembagian Musim dilihat dari Shio 
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REFERENSI ELEMEN BATANG LANGIT MEMILIKI ARTI POSITIF :  

(1) TANAH menyimbolkan kejujuran, toleransi, patuh, mengikuti aturan/ hukum, 

memperhatikan prestise, setia pada teman; lebih baik mati daripada bertekuk-lutut.   

(2) LOGAM symbol keteguhan iman, ketegasan, persahabatan. 

(3) AIR adalah symbol kepandaian, dan kebijaksanaan.   

(4) KAYU merupakan symbol Kebaikan Hati, Hidup panjang, kelembutan, dan rasa sayang 

kepada lawan jenis.   

(5) API adalah simbol sopan santun, tatakrama, hormat. 

ARTI NEGATIF: 

TANAH : Terbuka/Blak-blakan atau vulgar, mudah tersinggung, tidak tahu malu, penuh siasat.  

LOGAM : Hanya dirinya yang benar; tidak setia, keras kepala, berkhianat.  

AIR : Berhati licik, dan suka disuap. 

KAYU : BerHati Rendah, tamak, moral bejat, tidak masuk akal, kemarahan.  

API: kasar, tidak tahu aturan, tidak sopan.  
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PLOTER BAZI KELAHIRAN ANDA            

              

 

 

Natal Chart atau BaZi Kelahiran Chart Anda  

Elemen Diri atau DAY MASTER (DM) Anda adalah Ding yaitu API Yin. 

Anda punya pilar tahun kelahiran kombinasi elemen Api Yin (Ding) dengan Shio 

Kelinci (Mao), kombinasi ini memiliki arti: Ahli dan pekerja keras, cocok kerja yg 

perlu keahlian dan kepandaian, sibuk dan jarang menganggur.  

Pada pilar bulan kelahiran Anda ada kombinasi Api Yin (Ding)  dengan shio 

Kambing (Wei) kombinasi ini dapat memiliki arti: Kesepian, senang debat, punya 

pandangan sendiri terkait kebenaran, peraasaan mudah berubah ubah, hidup di 

lingkungan yang nyaman.  

Pada pilar hari kelahiran Anda ada kombinasi Api Yin (Ding)  dengan shio Kerbau 

(Chou), kombinasi ini dapat memiliki arti: Baik hati, banyak kekayaan, suka 

menabung di masa muda, kaya di masa tua, bahagia perkawianannya, telat 

mendapat anak.  
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Pilar jam lahir kelahiran Anda ada kombinasi Air Yang (REN) dengan shio Macan 

(Yin), kombinasi ini memiliki arti: Tulus, terus terang, penuh perhatian, bicara 

cepat, langsung dan tidak bisa simpan rahasia, banyak badai dalam perkawinan, 

punya anak telat, muda banyak masalah tua bahagia dan Makmur.  

Inilah 4 pilar kehidupan Anda yang disebut dengan BAZI.  

Elemen diri Anda adalah  API Yin ini melambangkan sifat elegan, intensif dan 

lembut. Ding itu seperti api lilin atau lampu listrik. Orang API Ding adalah orang 

yang bisa menjadi Bom ATOM yang dasyat menghancurkan, menerangi 

sekitarnya, menjadi sebab kebakaran, dapat membentuk alat alat yang berguna, 

dapat indah dipandang seperti kembang api. Kekuatan orang API Yin atau DING 

adalah mampu menyimpan suatu gagasan yang revolusioner, menggemparkan 

tetapi punya kerelaan untuk siap berkorban menolong orang lain. Kekurangan 

orang API Yin (DING) adalah mudah diperalat oleh orang lain untuk tujuan yang 

kurang baik. Sifatnya bisa meledak, merusak dan menghancurkan. Emosi kurang 

stabil dan menimbulkan kecurigaan orang lain.   

Interaksi yang ada dalam masing-masing pilar (JAM, HARI, BULAN, TAHUN) di 

Bazi kelahiran Anda terdapat: 

1. Anda memiliki bintang YangRen / 羊刃:Bintang ini muncul di pilar tahun 

kelahiran anda, memiliki makna punya keinginan kuat, agresif, pantang 

menyerah, tidak sabaran, suka menolong orang lemah atau membutuhkan, 

membawa keberuntungan finansial.     

2. Anda memiliki bintang buruk Bernama JieSha / 劫煞 ini merupakan 

lambang kehilangan apa yang anda miliki, ini mucul di pilar jam lahir 

sehingga mempengaruhi internal mind anda. Emosi dan pergolakan jiwa 

seringkali terpapar oleh bintang ini.  

3. Anda memiliki bintang GuChen / 孤辰ini adalah lambang adanya kesepian 

karena terpisah dari orang orang yang anda sukai, bagus untuk 

pembentukan spiritual anda.  
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4. Anda memiliki bintang FeiRen / 飞刃 ini adalah lambang adanya potensi 

kecelakaan atau terluka karena benda tajam.  

5. Anda memiliki bintang GuaSu / 寡宿ini adalah lambang kesedihan atau 

kesendirian, biasanya berhubungan dengan anggota keluarga anda.  

6. Anda memiliki bintang DiaoKeSha / 吊客memiliki arti ada potensi merawat 

orang sakit dalam keluarga anda.  

7. Anda memiliki bintang HongYanSha / HongYanTaoHua / 红艳桃花memiliki 

arti potensi adanya gairah sexual yang besar, menarik, sexy, seductive, 

romantic, sangat emosional, kemungkinan mudah jatuh cinta atau 

selingkuh.  

8. Anda memiliki bintang  WuGui / 五鬼ini adalah bintang pembawa 

penghianatan, gangguan atau pertengkaran.  

9. Anda memiliki bintang JieDuGuiRen / 节度yang berarti anda respect atau 

menghormati peraturan, taat pada peraturan dan memegang etika hidup.  

10. Anda memiliki bintang HuaGai / 华盖 ini adalah lambang Kreatifitas, 

bisa menjadi artis atau pusat perhatian orang banyak, pintar dan punya 

daya pikir yang unik, pembelajar yang kuat, dapat sukses di bidang 

pengobatan atau filsafat, suka kerja keras dan pantang menyerah dalam 

bekerja. 

11. Anda memiliki bintang TianGanTaoHua / 天干桃花 ini adalah 

lambang daya pikat lawan jenis, romantic, mencari kesenangan diri, Hasrat 

sexsual yang kuat, hormat kepada suami dan mencintai suami dengan 

sungguh sungguh.  

12. Ada kombinasi shio Kelinci dan Kambing yang menjadi San He yaitu 

memunculkan elemen Kayu dalam Bazi anda, Kayu adalah elemen yang 

menjadi sumber daya hidup anda berupa ilmu pengetahuan. Dengan 

adanya tambahan elemen kayu maka elemen diri anda semakin kuat. Anda 

memiliki ilmu pengetahuan tak langsung yang baik ini menandakan anda 

mudah mendapatkan petunjuk secara metaaphisic atau spiritual.   
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13. Ada kombinasi batang langit elemen REN atau Air Yang ketemu dengan 

Elemen Ding atau API Yin ini menandakan adanya keharmonisan antara 

anda dengan anak anda.  

14. Ada Liu Chong adalah konflik antara shio Kerbau dengan Shio Kambing 

yang menyimbolkan adanya potensi permusuhan atau perpisahan. Karena 

ada di pilar hari kelaihran dengan bulan kelahiran ini mendakan konflik 

yang ada kaitannya dengan pasangan, pekerjaan atau orang tua atau 

mertua. Rasa tidak nyaman dan konflik ini anda bawa sejak lahir dan akan 

berfluktuasi tergantung elemen dari shio tahun yang sedang anda jalani.  

 

Day Master (DM) atau elemen diri anda API Yin (Ding) ini termasuk elemen yang 

termasuk jenis yang kuat. API Yin pada bazi anda merupakan lambang karakter 

dasar kehidupan anda, API yin seperti nyala api lilin bisa menjadi penerang 

sekitar anda tetapi mudah mengorbankan diri bagi orang lain.   

Lima unsur dalam bazi anda dapat dilihat pada chart kelahiran anda yang ada 

dimana: 

KAYU = 30% 

API= 40% 

TANAH= 20% 

LOGAM=1% 

AIR=8% 

Elemen KAYU adalah elemen sumber-sumber bagi anda, ini berupa ilmu 

pengetahuan baik formal maupun informal. Elemen KAYU dalam Bazi anda adalah 

elemen yang punya persentasi 30% ini termasuk elemen yang cukup Kuat, KAYU 

melambangkan pertumbuhan dan flexiblelitas.  Pengetahuan anda Kuat untuk 

menempuh jalur Pendidikan formal yang tinggi di kehidupan anda. Elemen Kayu 
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merupakan elemen yang tidak dibutuhkan atau tidak favorit bagi anda sebagai 

Day Master API Ding Kuat. Kalo melihat dari TEN GODS anda memiliki Indirect 

Resources yang lebih banyak daripada Direct Resources, maka ini menandakan 

anda berbakat dalam bidang metafisika atau hal-hal ghoib atau spiritual. Intuisi 

bathin dan spiritual anda bagus.  

Elemen Tanah adalah elemen Output atau kreasi atau intelektualitas anda dalam 

menciptakan suatu karya-karya dalam kehidupan anda. Elemen Tanah ini adalah 

elemen yang Paling Banyak kandungannya dalam bazi chart kelahiran anda yaitu 

40%. Jadi dapat diartikan kreatifitas atau karya karya anda kuat. Jika elemen 

output kuat maka anda cocok sebagai jadi staff atau pekerja.  Tanah dalam 10 

Gods chart terlihat bahwa Tanah YANG (WU) sebesar 2% ini lambang dari Hurting 

officer atau shang guan ini menandakan Tidak ada atau sedikit punya masalah 

yang timbul dari para staff atau karyawan anda atau rekan kerja atau customer 

anda. Tanah Yin (Ji) memiliki persentase 17% ini menandakan anda memiliki dewa 

makan atau mendapatkan kenyamanan hidup dengan sering makan enak dan 

tidur nyenyak atau bisa enjoy life.  

Elemen Logam adalah menjadi elemen kemakmuran bagi anda, disinilah letaknya 

uang anda berada. Bisnis dengan elemen Logam sangat membantu anda untuk 

mencapai kesuksesan. Sifat Logam adalah menyimbolkan keteguhan iman, 

ketegasan dan persahabatan. Logam dalam bazi kelahiran anda memiliki 

kandungan sebesar 1%. Pada chart 10 Gods ada Logam Yang (GENG) sebagai 

direct wealth dengan persentase 0% yang artinya anda bukan merupakan type 

orang yang mengandalkan kerjaan rutin dan gaji rutin. Direct wealth 

melambangkan upah atau gaji dari pekerjaan atau usaha yang anda lakukan. 

Sedangkan Indirect wealth memiliki persentase 1% ini adalah lambang kekayaan 

dari investasi atau uang hadiah atau uang yang datang tiba-tiba tanpa anda 

rencanakan. Dengan presentasi 1% ini anda lebih memiliki potensi optimal untuk 

kaya melalui jalur investasi atau bisnis.  
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AIR adalah elemen kekuatan (Power of Influance) bagi anda ini untuk 

mempengaruhi orang lain, disinilah kekuatan anda untuk bernegosiasi, 

mengatur dan mengelola organisasi yang anda miliki. AIR memiliki persentasi 

dalam bazi anda yaitu 8%.  Dalam 10 God terlihat bahwa Qi Sha yang dibawa oleh 

AIR yin memiliki persentase 1%.  Qi sha ini menjadi symbol adanya potensi 

bertemu dengan orang orang yang akan melawan anda atau tidak menuruti 

kehendak anda. AIR Yin (Gui) sebagai symbol Qi sha adalah lambang musuh atau 

saingan anda. Jadi dapat diartikan bahwa dengan persentase qi sha 1% anda 

termasuk orang yang jarang memiliki musuh atau bertemu kesulitan karena 

orang jahat kepada anda. Sedangkan untuk AIR Yang (REN) dalam 10 Gods chart 

terlihat persentase sebesar 7% ini merupakan lambang Direct Officer yaitu 

potensi kemampuan anda untuk menjadi leader atau pimpinan. Leadership anda 

ditentukan oleh persentase dalam elemen ini. Semakin besar maka semakin 

berpengaruh dan semakin mampu anda memimpin.  

Dapat diartikan secara umum di Bazi anda bahwa dengan kekurangan elemen 

Logam dalam Bazi kelahiran anda maka anda cenderung tidak tegas dan kurang 

focus. Untuk meningkatkan Logam maka anda perlu belajar menggunakan sifat 

sifat Logam dalam keseharian hidup anda. Anda perlu lebih banyak tegas, focus, 

tahan banting, mengurangi ga enakan ama orang, berani berkata tidak jika 

memang tidak bermanfaat bagi anda.  

Sebagai orang yang lahir dengan elemen API Yin KUAT maka anda akan 

beruntung jika dalam masa periode tahun tahun berjalan anda mendapatkan 

elemen penyeimbang bazi anda yaitu elemen Logam, AIR dan Tanah.  

Anda akan kurang beruntung saat memasuki periode masa elemen Kayu dan API.  
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MEMBACA PERUNTUNGAN KEHIDUPAN ANDA 

Bazi pada LUCK PILAR Da Yun atau Peruntungan setiap 10 tahunan 

arah perjalanan hidup 

 

 

(Bazi kelahiran: Macan, Kerbau, Kambing, Kelinci) 

Saya melihat dalam luck pilar atau disebut juga dengan pilar keberuntungan 

setiap 10 tahunan maka pada periode tahun 2011 sampai dengan 2021 atau usia 

23 tahun sampai dengan 33 tahun merupakan periode GENG atau LOGAM YANG 

dengan shio Anjing. Periode luck pilar ini akan berinteraksi dengan Bazi kelahiran 

anda sehingga shio Macan di jam lahir akan ketemu shio Anjing di Luck pilar ini, 

begitu juga shio Kerbau di hari kelahiran akan berinteraksi dengan shio Anjing 

di Luck pilar, juga Shio Kambing di bulan lahir dan shio Kelinci di tahun kelahiran 

anda akan berinteraksi dengan shio Anjing di pilar keberuntungan setiap 10 

tahunan ini. Pada periode 2011-2021 ini terdapat:  

 

1. Logam Yang (Geng) pada periode ini memberikan efek selama 5 tahun 

pertama dimana akan ada Direct Wealth yaitu energy yang baik yang terkait 

kemakmuran anda. Hal ini bisa diartikan akan banyak peluang menjadi 

karyawan dengan gaji yang besar.  Sedangkan 5 tahun berikutnya adalah  
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Elemen Tanah dibawa oleh shio Anjing yang mana Tanah adalah elemen 

Hurting Officer, maka di 5 tahun berikutnya ini menjadikan anda semakin 

mendapatkan tantangan dari anak buah maupun rekan kerjaa anda.  

2. SAN HE antara Shio Macan dengan shio Anjing menghasilkan kombinasi 

elemen yang berupa API. Jadi pada masa ini Elemen Api anda akan 

bertambah.  

3. San Xing antara shio Kerbau di pilar hari lahir ketemu dengan shio Anjing 

di luck pilar 10 tahunan ini melambangkan adanya potensi depresi, 

pesimis, kurang Bahagia, dianiaya orang lain, dan diacuhkan orang tua 

atau sodara anda. 

4. Liu HE adalah kombinasi antara shio Kelinci pada pilar tahun lahir anda 

bertemu dengan shio Anjing pada luck pilar 10 tahunan, ini menghasilkan 

elemen API.  

5. Liu PO adalah konflik antara shio Kambing di pilar bulan lahir dengan shio 

anjing pada luck pilar 10 tahunan, ini melambangkan akan potensi ada 

keterpaksaan atas hal yang anda tidak mau terima.  

Dari periode luck pilar 10 Tahun tersebut kita breakdown ke pilar tahunan disini 

kita akan melihat 2 tahun kedepan yaitu:  
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1. Tahun 2020 adalah tahun Geng / Zi atau Logam Yang dengan shio Tikus, 

di tahun 2020 ini ada Direct Wealth dan Direct Officer ini artinya 

Kemakmuran energy sedang muncul ini memberikan kesempatan anda 

untuk maraih peluang baru yang ada dihadapan anda, pekerjaan baru yang 

memberikan anda peluang meraih kemakmuran yang lebih baik dari tahun 

sebelumnya. Tahun 2020 memberikan anda elemen logam yang sangat 

anda butuhkan dalam menyeimbangkan bazi anda. Logam pada tahun 

2020 ini memberi anda rejeki yang bagus dan potensi kemakmuran yang 

menunggu anda raih dan manfaatkan. Pada shio Tikus ini anda punya 

potensi meningkatkan kemampuan memimpin atau leadership. Elemen Air 

yang dibawa shio tikus memberikan anda kemampuan lebih berwibawa 

dan lebih ditakuti orang lain, anda mendapatkan energi kekuasaan yang 

baru. Pada tahun 2020 ini ada bintang HongLuan / 红鸾 ini merupakan 
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bintang promosi dan kesuksesan, manfaatkan kesempatan untuk naik 

jabatan yang ada di tahun ini karena bintang karir sukses ada di tahun ini 

dan akan muncul pada bulan ke 7 sd ke 12 tahun ini.  Ada bintang 

XianChiTaoHua / 咸池桃花 yang memberi anda energy pesona untuk 

menarik lawan jenis dan dorongan sexual yang besar. Hati hati terhadap 

potensi affair atau hubungan diluar nikah.  

Di tahun 2020 ini terjadi Liu Hai yaitu potensi penghianatan yang dibawa 

oleh shio kambing bertemu dengan shio tikus di tahun ini. Ini berkaitan 

dengan pekerjaan atau karir anda atau bisa juga terkait mertua atau orang 

tua anda. Tahun 2020 juga ada konflik Xiang Xing antara shio Kelinci 

dipilar tahun lahirmu dengan shio Tikus di tahun 2020 ini artinya ada 

potensi salah ambil keputusan sehingga beruursan dengan hokum atau 

norma etika di masyarakat. Sebaiknya lebih hati hati dalam mengambil 

keputusan di tahun 2020 ini terutama terkait berkas legal aspek.  
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2. Tahun 2021 adalah tahun Xin / Chou atau Logam Yin shio Kerbau.  

Tahun 2021 merupakan tahun yang membawa Indirect wealth dan Eating 

God yang memiliki arti akan ada banyak potensi investasi untuk 

kemakmuran atau mendapatkan uang secara tiba tiba atau uang yang tidak 

anda rencanakan. Juga potensi adanya kenyamanan hidup makan enak 

tidur nyenyak di tahun 2021 ini. Elemen Logam dan elemen Tanah menjadi 

semakin kuat pada tahun 2021 ini menyebabkan energy kemakmuran anda 

semakin mantap dan bertaambah. Juga kreatifitas dan performa kerja anda 

semakin banyak bermanfaat bagi anda. Karir anda akan menanjak naik dan 

promosi jabatan akan menyertai anda berkat ketekunan dan kinerjaa anda 

yang baik.  
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Ada konflik Liu Chong antara shio Kambing pada bulan lahirmu dengan 

shio Kerbau di pilar tahun 2021 ini menandakan adanya potensi perubahan 

kerjaaan atau pindah kantor.   

Ada bintang HuaGai / 华盖: lambang pembelajaran yang baik, 

intelektualitas meningkat, daya pikir kuat dan memiliki kemerdekaan 

hidup.   

 

Bazi untuk Kesehatan anda: 

Sebagai orang dengan elemen diri API YIN (Ding) dan di Bazi Anda elemen Logam 

adalah elemen yang paling lemah diantara 4 elemen yang lain, maka organ 

berelemen Logam seperti paru-paru atau hidung pernapasan akan berpotensi 

mudah sakit, juga gigi dan kulit perlu dijaga kesehatanya. Juga karena elemen 

API terlalu kuat maka pengaruh emosional problem juga berpotensi muncul.  

 

Bazi untuk Kemakmuran anda: 

Sebagai orang dengan elemen diri API Yin (DING) maka elemen kemakmuran Anda ada pada 

elemen Logam. Bisnis atau USAHA dengan elemen Logam akan mendukung Anda untuk menjadi 

sukses secara finansial dengan syarat Elemen Diri atau daymaster anda sedang dalam keadaan 

kuat, berikut saya berikan contoh Bisnis elemen LOGAM yang baik dan cocok buat anda 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

 1. Pabrik Besi 

2. Pandai besi 

3. peralatan dari logam 

4. perhiasan 

5. Emas 

6. Intan permata 

7. otomotif 

8. mobil 
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9. teknik 

10. bengkel 

11. financing 

12. management keuangan 

13. perbankan 

14. hukum 

15. asuransi 

16. technology.  
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REKOMENDASI DAN SOLUSI 

Fengshui Tips supaya hidup semakin beruntung dan sukses: 

 

 

 

 

 DNA Fengshui anda:  

Mimpi orang ini mungkin terwujud. Mereka memiliki banyak keberuntungan yang akan 

menguntungkan mereka. Untuk memanfaatkan nasib baik mereka, individu ini harus tetap fokus. 

Jika mereka bertahan dan menangkap peluang yang datang, mereka akan bisa sukses. Selain itu, 

individu ini harus teliti dalam berurusan untuk menghindari kesalahan langkah atau kesulitan 

potensial. Orang ini juga kemungkinan bagus dalam kegiatan olahraga.  
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Sebagai orang yang lahir dengan elemen diri API Yin (Ding), anda memiliki Nobelmen atau Dewa 

penolong dengan shio Ayam dan Shio Babi. Ini berarti jika anda punya masalah orang yang bisa 

menolong atau memberikan solusi kepada masalah anda adalah orang yang dalam Bazi kelahiran 

orang itu memiliki shio Ayam atau Shio Babi.  

Untuk belajar sesuatu ilmu atau pengetahuan anda akan beruntung jika memiliki Guru yang 

bershio Ayam. 

Untuk Hubungan percintaan anda akan beruntung jika menikah dengan orang yang memiliki shio 

Kuda di Bazi kelahirannya.   

Untuk teman perjalanan atau orang yang mampu memberikan perubahan dikarir atau pekerjaan 

anda adalah orang yang memiliki shio Babi.  

Dari sisi Fengshui anda memiliki arah atau sector yang menguntungkan bagi anda. Jadi anda 

dapat memanfaatkan lokasi sector di rumah anda untuk hal hal yang positif. Sektor yang baik di 

rumah anda ada di: 
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Barat Laut / North West = Komunikasi dan hubungan percintaan 

Timur Laut / North East = Untuk pertumbuhan keuangan,  

Barat / West = Untuk kesehatan anda. 

Barat Daya / South West = Pengambilan keputusan yang baik 

Area atau sector tersebut bermanfaat baik dan positif bagi keberuntungan hidup anda. Jadi anda 

bisa menggunakan daerah atau sector tersebut untuk aktifitas atau kegiatan sehari hari.  

 

Hindari untuk menggunakan atau beraktifitas yang mengaktifkan sector negatip di rumah anda 

yaitu: 

1. Timur / East = Tidak Harmonis / kurang nyaman 

2.Utara / North = Sakit penyakit dan kesialan  

3.Tenggara / Southeast = Five Ghost yaitu Penghianatan dan kesulitan keuangan 

4.Selatan/South = Six Killing yaitu masalah hokum legal, selisih paham, konflik. 

Demikian pembacaan bazi kelahiran Anda semoga bermanfaat baik demi kehidupan Anda 

selanjutnya.  

           ***********************TERIMA KASIH********************************* 
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DISCLAIMER:  

 

“Pembacaan bazi ini hanya membaca pengaruh kekuatan elemen-elemen alam yang secara natural 

dapat mempengaruhi kehidupan anda berdasarkan waktu dan tempat anda dilahirkan. Analisa Bazi 

dapat sedikit bergeser atau meleset ketika anda memiliki kemampuan supranatural, paranormal atau 

praktisi metafisika aktif karena terjadinya perubahan komposisi medan energi pada tubuh anda dari 

kegiatan yang anda lakukan dimana yang akhirnya dapat merubah pengaruh yang ditimbulkan oleh 

elemen-elemen pada bazi anda " 

FAKTOR PEMBENTUK NASIB MANUSIA ADALAH: 

Bazi = 33%  

Fengshui = 33% 

Amal kebaikan Manusia = 33% 

 

 

Bekasi,   28 Maret 2020 

KONSULTAN BAZI 

 

MARCUS TOTOK 

HP.085727398333 


