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Ám tật là gì

Trang chủ Horoscope Tư vấn Lá có khuyết tật, Hỏi Mọi người Để Xem Giúp Tôi Trang chủ Horoscope Tư vấn Từ Haunted, Yêu cầu mọi người để Xem Giúp Tôi Đôi khi phải xem xét ying từ một thiếu niên để có thể đoán sự phát triển của bệnh. Để đoán, The Count đã nhận ra cách 12 cung là một cái nhìn toàn diện và chính xác, trong một ying-in tranh luận hơn và hơn. Nếu chỉ
có cơ sở cho y-ying từ toàn bộ bộ phận là lý do, mặc dù nó có thể suy ra một số đặc điểm vật lý cơ bản, nhưng dễ dàng bỏ lỡ những kinh nghiệm của ying với tuổi lớn và già. Vì vậy, để biết liệu người sáng tạo có bất kỳ bệnh nghiêm trọng trong cuộc sống, hoặc cho dù anh ta có phẫu thuật, nếu anh ta có bất kỳ triệu chứng nguy hiểm, nó là cần thiết để làm theo bảng trong suốt,
bao gồm cả các giới hạn của thuật ngữ. Ngoài y-ying từ toàn bộ bộ phận ở cấp độ nào, chỉ cần tìm hiểu một nhóm các ngôi sao bị bệnh để thu hút sự chú ý ngay lập tức. Sau đó, xem nếu nhóm các ngôi sao bị bệnh này được quan sát chặt chẽ, kỵ binh, hình dạng, coi thường xung đột trong bất kỳ nguyên nhân lớn, hoặc tuổi tác, nhưng cũng rơi vào ying, số phận, hoặc phước
lành của hạnh phúc lớn hay tuổi tác, có thể được xem như là một khoảng thời gian thực hiện. 1. Y ace lâu đài là cát như tử vi, Thiên Phú, Thiên Đồng, Vạn Xuân, Trái, Hữu Lần, làm chủ ít bất hạnh; Wuyang, Da La, Seven Assassins bị thương, khuôn mặt của bạn là gaping; Bốn giác ngộ, các chủ sở hữu mới có nhiều bệnh tật, tai nạn nguy hiểm. 2. Ying cung thủy tinh cát là ít của
một tai nạn, nếu giết người, không có cuộc sống, ghen tị, cái chết rất dễ phải đối mặt với nhiều bệnh tật. 3. Acetasia không làm chủ được căn bệnh gây ra bởi bên ngoài, nhưng chủ sở hữu y aces, nếu cát ít thảm họa cho cuộc sống, nếu gần gũi, sau đó không có bất hạnh là không thể tránh khỏi. 4. Khi bình luận về căn bệnh này, trước tiên cần phải xem cách cung điện huyền
diệu của ngôi đền hãm hiếp cát, nếu gia đình không có một chiếu của cuộc sống của kỵ binh, xem thêm Ying Ying lâu đài của cái ác, làm thế nào ngôi đền là thịnh vượng, và đồng thời khán giả của người mẹ để xem cát treo, do đó tổng hợp và chẩn đoán tất cả những cạm bẫy. 5. Trong lâu đài có cát đền thờ, ba bộ ba chính của hiệp hội không quốc tịch, nếu các con át chủ bài
của Thánh Linh không sợ, cũng không nghĩ rằng cơ thể của người này là xấu, hoặc thậm chí nếu có một thời kỳ bệnh tật, nó có thể được nhanh chóng Điều trị. Nếu lâu đài có nhiều linh hồn hung dữ, ba bộ ba chính là cát nhỏ, nhìn thấy Ying Gong trên cát, và có thể nói rằng người này có một cơ thể tốt; nếu Ying có nhiều tích cực, đa dòng cuộc sống vớ, hoặc các bệnh mãn tính
mà không thể loại trừ. 6. Con người tự nhiên là tình dục tàn nhẫn, thực phẩm là bẩn pha tạp, biến đổi khí hậu, điều kiện thiệt thòi, làm thế nào họ có thể được bệnh miễn phí? Y học hiện đại đã được cải thiện, vì vậy không thể hoàn toàn dựa vào các bệnh chẩn đoán kỹ thuật số, chỉ để tham lam. 1. Tử vi nội tạng ying-ying cung thuộc về đất, chủ âm và đất, do đó, các cơ quan mà
trên đó là bậc thầy của mestrone (tuyến tụy). Cơ thể con người hấp thụ chất dinh dưỡng nhờ công việc của người Thổ Nhĩ Kỳ, do đó, quan sát tình hình tử vi với y y ying có thể biết tình trạng hấp thụ chế độ ăn uống. Nếu tử vi là gần quân đội hoặc quân đội của mình, tất cả các chủ sở hữu vì mặt đất yếu làm cho máu mất tích. Tử vi học có nói, các ngôi sao bị tổn thương, hư
hỏng, Vạn Xuân, Vạn Xuân, một căn bệnh do bệnh đất sét gây ra ảnh hưởng đến khu vực vị giác (đường tiêu hóa), tượng trưng như nôn mửa, tiêu chảy; ánh sáng không khí, ngực khó chịu, gặp không khí, địa hình nhấp nháy trái tim và khó thở. Nếu tử vi gặp sao nữ, trùng lặp thì cần đề phòng không khí quá mạnh, hấp thụ quá nhiều chất dinh dưỡng, ảnh hưởng đến tâm trí và
thận. Tâm thuộc về ngọn lửa, ngọn lửa là căn cứ mạnh mẽ để giải phóng không khí; thận thuộc về nước, nước được khắc rất nhiều, gây mất nghỉ ngơi trong tâm trí, một xu hướng không liên kết bệnh thận; không khí quá mạnh, cũng để làm chủ các bệnh dạ dày. Tử vi học có nói, tuổi 12, tuổi 12, tuổi Ngọ là một ngôi sao đào hoa, làm chủ được những căn bệnh khép kín của phụ
nữ. Nếu bảng chứa các ngôi sao bị bệnh thận, nó có thể được đoán vì ham muốn gây ra thiệt hại. Hệ thống tử vi Tử vi, tham lang phức tạp là một chủ đề của ham muốn; sao hỗ trợ, trợ lý, cũng không làm giảm đặc điểm này. Vì vậy, nếu bạn nhìn thấy một con tinh tinh, bạn là chủ sở hữu của bệnh thận. Nhận xét về ngũ hành, vì Tham Lang thuộc về nghề mộc Dương, cũng thuộc
về nước, cây tiết nước, trong khi tử vi của Thổ khắc nước được khắc và phát ra trùng lặp, vì vậy chủ nhân bị bệnh. Tử vi học có nói, Tuổi Sửu cũng có xu hướng mắc bệnh thận, Quân thuộc về thủy, đồng bộ với tử vi, chứ không phải khắc. Nhưng khác với bản chất của cái chết Lang; do nghề mộc Tham Lang, có thể gây ra sức đề kháng dương tính, nguyên nhân là do ham
muốn, làm chủ tổn thương bệnh thận. Tử vi học có nói, Phá vỡ quân đội là một loại nước tương phản, vì vậy chủ nhân của hệ thống thận thận bị bệnh khép kín, đặc biệt là phụ nữ được thiết kế cho các bệnh phụ khoa khép kín. Nếu tử vi, Phá Vỡ Quân gặp sao hoa anh đào và gây thần, nó là một căn bệnh tình dục, cũng làm chủ vết sẹo da; không có ngôi sao hoa anh đào nào
thấp trong trái đất gây ra các bệnh về da. Tử vi học có nói, hai con tinh tinh đều ở cùng một vùng đất, do đó chủ nhân của các bệnh về đường tiêu hóa (đường tiêu hóa, vị giác, cánh đồng); khi một trăm quan chức đứng yên, trái đất quá nặng, các ngôi sao đang đào bới, hư hỏng, mục nát, họ cũng là bậc thầy của dục vọng. Nếu tử vi, Thiên Chính đồng bộ với hoặc chống lại sao
Hỏa, Linh Linh; cũng gặp Vũ Song Hoa Kiều để liên kết, đó là bệnh loét đường tiêu hóa, hoặc khối u đường tiêu hóa; Nếu bạn trải nghiệm nhiều tạp chí mặt trăng, bầu trời, âm và âm thanh, bạn có xu hướng phát triển ung thư. Tử vi học, một phức hợp Thiên Tướng thuộc sở hữu của Thiên Tướng, bị chi phối bởi bệnh tiểu đường, sỏi thận, sỏi bàng quang, hoặc các bệnh của hệ
thống thủy điện. Gặp Air, Hell, đây có thể là bệnh tuyến tiền liệt. Gặp ngôi sao lửa, Linh Linh, nó thấp mặt đất, phát triển thành dị ứng da như phát ban. Nếu theo tử vi học, thiên tướng của lễ hội múa Hoa Kiều, đây là dấu hiệu của phẫu thuật, đặc biệt là thạc sĩ phẫu thuật thận; nhưng đôi khi nó là một biểu tượng của bệnh ung thư xương, nó là cần thiết để xem xét cẩn thận các
bản ghi được cung cấp. Bất cứ khi nào bạn gặp Thiên Đức, Âm Sy, Thiên, Thiên, Đại Hảo, Thiên Nguyệt, Andy, nó có thể là phép lạ ung thư. Tử vi học có nói, chủ nhân của 7 con giáp này không ăn kim tiêm nên gia chủ của bộ sưu tập dinh dưỡng không tốt cho việc ảnh hưởng đến cơ quan hoặc hệ hô hấp. Nhưng các trường đại học và các trường đại học được kết nối về thể
chất, vì vậy nó cũng có thể phát triển bệnh ruột (trường đại học). Tử vi học có nói, Thất Sát Thủ gặp Vũ Song Hòa Kiều, vì vậy hãy cảnh giác với những chấn thương té ngã. vô tội là xét nghiệm máu, hoặc chảy máu không chắc chắn. Nếu ngôi sao đào hoa giống như Liêu Trịnh Hòa Kiều, đó là một căn bệnh tình dục, hoặc bệnh máu mủ. Tử vi học có nói, Thất Sát Thủ gặp được
thần tài, chủ nhân, vì vị ăn của chất dinh dưỡng quá mạnh nên gây ra tình trạng sức khỏe (bệnh đường tiêu hóa). Tử vi, Tử thần là hỏa hoạn Lingling là đồng bộ, đó là loét. Bất cứ khi nào tử vi là đồng orded yang, họ gặp Thiên Thiên, hoặc phẫu thuật hoặc vật lý trị liệu. Tử vi học có nói, chủ nhân của hoa cúc quá dài. nữ. 2. Lâu đài y ace của Công ty Thiên Cơ sở hữu nghề mộc,
chủ sở hữu của các cơ quan có thể (gan), và chủ sở hữu của các chi, đặc biệt là các ngón tay, ngón tay (nó có chi nhánh, chi nhánh và chi nhánh với chân tay). Vì vậy, tôi liên lạc, và tôi sẽ gặp con tinh tinh, và chủ sở hữu của chân tay bị thương. Nếu bạn vào một ngôi đền và gặp tinh tinh, hầu hết các chủ sở hữu bị bệnh gan. Mộc có thể được chạm khắc xuống đất, vì vậy khi
Thiên Cơ quá thịnh vượng (như Hòa Lộc, Hóa trị, Hóa học), sẽ làm chủ sức đề kháng dương, dẫn đến hấp thụ chất dinh dưỡng kém. Thiên M mỹ là một át chủ nhân Y, cũng là chủ nhân khi anh mắc bệnh mãn tính. Thiên Thiên gặp gần gũi, trùng lặp, sẽ đội trưởng khi đứa trẻ bị bệnh. Nếu Thiên Thiên bị lạc, anh ta sẽ bị tổn thương, đặc biệt là ở chân tay. Thiên Mỹ đi vào đền thờ
để gặp phía bên trái, Hữu Rẽ, đôi khi là một ngón chân đôi (bàn tay hoặc bàn chân với sáu ngón tay). Nữ thần Thiên Mỹ là bạn diễn đào hoa, nắm vững tiêu cực, cũng nắm vững sự bất thường của tử cung, kinh nguyệt không có điều kiện, đôi khi dẫn đến vô sinh. Nam Định Công ty Thiên Cung cung aces, là ngôi sao hoa anh đào đồng, nó là một trục thực sự và disaffution, như
là kết quả của rối loạn tiêu hóa thận, theo y học hiện đại, có thể được coi là rối loạn nội tiết, do đó gây ra thiệt hại. Thiên Cơ cũng lo lắng về suy nghĩ, vì vậy nếu người lái, dù có chiếu hay lắp ráp kỵ binh hóa học, sẽ làm chủ được suy nhược thần kinh, cũng làm chủ được sức đề kháng dương. Thiên Mỹ, Thái Âm, nếu Thái Âm bị mất, đó là dấu hiệu của thận nước không đủ để
nuôi mộc, vì vậy rất dễ biểu hiện trong các bệnh về hệ thần kinh, số phận của phụ nữ cũng làm chủ được rối loạn nội tiết. Nếu Thiên Thiên gặp Thái âm cùng một lúc hoặc bao quanh chiếu rằng Thiên Cơ và Thái Âm đều bị mất, đây là một dấu hiệu xấu không săn chắc. Gặp gỡ với một con tinh tinh, nó là một biểu tượng của một câu chuyện cổ tích unsentific, Âm và Yan bị hư
hỏng, làm chủ điểm yếu, hoặc nỗi ám ảnh, bệnh tật khép kín. Thiên Mỹ, Hemen bậc thầy của hệ thống tiêu hóa, bị cáo buộc khắc, inectively xâm nhập đau bụng, khó chịu ở ngực, đầy hơi. Nặng hơn sức đề kháng với hóa học, nặng hơn nó được. nếu an thần nghiêm trọng, đó là tầm quan trọng của dạ dày (bộ phận giả dạ dày), bệnh thần kinh dạ dày. Nó gần gũi, bối rối, sẽ làm
chủ cơn đau ngoài đồng (đau bụng gió), kiết lỵ. Khu phức hợp Thiên Mỹ, Thiên Lương gặp Dương Dương, Đại La, Thiên Thiên, đó là dấu hiệu của viêm ruột thừa. gặp Hỏa Thần, Linh Linh, trong khi Thiên Mạnh Kiều là chủ sở hữu của bệnh thần kinh dạ dày, hoặc loét dạ dày; nếu nhiều tạp chất không phải là thành cát, có thể phát triển ung thư dạ dày; số phận của phụ nữ cũng
lưu trữ ung thư vú. Thiên Mỵ, Thiên Lương gặp được những ngôi sao hoa anh đào, Vạn Xuân, Văn Khương quây quần, gặp nhiều tạp chất, phân rã, hình dáng, mặt trăng, số phận phụ nữ là ung thư tử cung, ánh sáng cũng là chủ nhân của căn bệnh Uumen. Trong khi Thiên Cơ là một át chủ bài y, họ không thích Dương Dương, Thiên Thiên Đông, thạc sĩ phẫu thuật dạ dày hoặc
ruột; nếu có Hazel Integrity, Thiên Nguyệt cùng một lúc, đó là dấu hiệu của sán, thường có xu hướng nhiễm ấu trùng gan (Clonorchiasis) khi đồng bộ với Thiên Lương dễ thực nghiệm hơn. Thiên Cơ, Thiên Lương phức tạp, số phận của phụ nữ, rất dễ sinh ra một tháng ngắn ngủi, sinh ra khó khăn; Với sao Hỏa, Thiên Mã cùng một lúc, càng đúng. Nếu Như Thiên Công kết hợp với
Thái Âm Hoa Kiều, Thiên Cơ cũng biến hình Lộc, Thiên Lương cũng đồng thời biến hóa quyền, những ngôi sao cát này không đủ để giải quyết bệnh tật. Người Do Thái Âm Hòa Kiều, vì vậy thường biểu hiện kháng âm dương, ở độ tuổi trẻ, thể hiện bản thân như tầm nhìn và thính giác xấu đi, cũng dễ dàng đánh bại kết tủa như là kết quả của bệnh bại liệt ở tứ chi. 3. Thái Bình
Dương ying-ying lâu đài thuộc về ngọn lửa, là Yang Ming, do đó, khi Thái Bình Dương vào khu bảo tồn sẽ là thuyền trưởng của đền Yang Ming, dễ dàng ngất xỉu, đau đầu mãn tính, đó là huyết áp cao. Đại dương thuộc về kính chống cháy, vì vậy nó là chủ sở hữu của mắt. Ngay sau khi Thái Bình Dương cung trên aces, sẽ có bệnh về mắt như myjomography, asymtrim, chăm
sóc mắt, vv Vòng tròn của mặt trời là rất kỵ binh trong Ng Castle vì ánh sáng mặt trời là quá thịnh vượng; cũng thích bạn, sợ rằng mặt trời đã được đặt ở phía tây, tất cả các chủ sở hữu của bệnh trong mắt. Dương cung và aces tương ứng với tinh tinh, thường hoạt động trong các bộ phận mắt; chất khử trùng, cũng là những ngôi sao thiên hình, Thiên Trăng, Không khí, Địa hình,
Phục hồi chức năng, Hazelnuts, chủ sở hữu thường mù; Đặc biệt là rất cấm kỵ với Văn Xương, Văn Hương Hoa Kiều. Lửa Kinh Dương Minh sẽ ảnh hưởng đến kinh nguyệt và kinh doanh lớn, vì vậy chủ sở hữu của các bệnh về đường hô hấp, hoặc thần táo (táo bón), do đó có thể dẫn đến bệnh trĩ, vị thần đẫm máu. Có Đà Lạt, phần lớn chủ sở hữu bệnh trong kinh tế phế quản,
là đồng Dương Đông, chủ sở hữu của bệnh. Theo lý luận y tế đông, cái chết và trường đại học có liên quan đến thể chất, vì vậy họ được kết nối với hai tổ chức này, nhưng cũng có một sự khác biệt. Thái Bình, Thái Âm Mùi và Chon Palace, đội trưởng Dương Minh và Dương Minh, có số phận không đủ. Thái Bình, Âm hệ Thống Tuu và Từ Tử trong lâu đài, hầu hết trong số họ có
khả năng chống lại dương. Trường hợp trước đó là rối loạn nội tiết tố endo, trong trường hợp đó có đau đầu mãn tính hoặc thiên thể. Rất cấm kỵ Thái Bình Dương hóa học, hoặc Tai YinHoa, là tất cả các chủ sở hữu của bệnh về mắt, bệnh về mắt, hoặc kinh nguyệt (gan) và cung cấp (mật). Nếu Mặt Trời, Tôn Âm đồng cung trong Không khí, Địa hình, gặp Tôn Mát, và Thiên Linh,
Thiên Thiên, bậc thầy của gù lưng, ánh sáng an thần, trở lại, cũng là chủ sở hữu của uốn ván. Bốn ngôi sao Thái Dương, Thái Âm, Văn Xương, Văn Xương, Văn Chong, Văn Hương là một ngôi sao, như một điều cấm kỵ, cũng làm chủ đôi mắt của bệnh tật. Nếu bốn ngôi sao của Thái Bình Dương, Âm, Trái, Hữu Biến sự liên kết của Thái Bình Dương đó, Âm là một ngôi sao, như
điều cấm kỵ, sẽ làm chủ đôi mắt to, đôi mắt nhỏ, hoặc đôi mắt mất trung bình của họ. Sáu ngôi sao của Thái Bình Dương, Âm Âm, Vạn Xuân, Vạn Xuân, Hỏa Tinh, Linh Tinh, gặp lại gần gũi, cấm kỵ, hình ảnh, và Thiên Nguyệt, Âm Sy, Hoa Nữ, đây là một dấu hiệu của rối loạn nội tiết nghiêm trọng, trong trường hợp nghiêm trọng, một số bộ phận của cơ thể bị biến dạng, hoặc có
orgs tăng trưởng bất thường, bất thường (như nhịp tim nhanh u.c.) hoặc cơ thể không đều. Thái Bình Dương, một phức hợp của các ngôi sao ung thư mà không thích Thái Bình Dương bị mất, là nhà của một dương không đầy đủ, biểu hiện như hạ đường huyết, huyết áp thấp, hoặc chân tay lạnh, và suy nhược. Nếu ngôi đền đi vào đền thờ, có thuốc gây bệnh, đó là một căn
bệnh của khoang miệng, bí truyền; cũng dễ bị kinh nguyệt sớm, huyết áp cao, lượng đường trong máu cao. Nếu tôi phải đốt kim bị thương, nó sẽ dễ bị các bệnh về đường hô hấp; gặp The Air, The Realm of The Palace, đó là khí phế thũng phổi. Thái Bình, Môn đồng bộ với Đà Lạt, Thiên Thiên, Thiên Nguyệt, và cũng dễ bị ảnh hưởng bởi cuộc sống thực. Thái Bình, Thiên Lương
rất dễ biến thành rối loạn nội tiết endo như bướu goi. Nếu có chất khử trùng, trùng hợp ngẫu nhiên; có Hỏa Linh, Linh Linh đồng bộ; gặp gỡ các ngôi sao Thiên Thiện, Âm Sy, Thiên Nguyệt, Đại Hào, Thiên Đức, Thiên Thiện, nữ destina cho viêm vú cấp tính, ung thư vú, người đàn ông làm chủ viêm dạ dày cấp tính, ung thư dạ dày. Ở Thái Bình Dương, Thiên Lương cũng lưu trữ
bệnh tim và các bệnh trong não, nhưng thiên nhiên khác với hệ thống Thái Bình Dương, Âm. Ở Thái Bình Dương, hệ thống Tempoian có trong tâm trí thận, Âm và Âm là ra khỏi điều hòa, gây rối loạn nhịp tim, mất bệnh tim, gây ra bởi bệnh tim (người xưa tin rằng bệnh trong não cũng thuộc về các cơ quan của tim); và ở Thái Bình Dương, hệ thống Thiên Lương, một căn bệnh
gây ra bởi một cơ quan như tắc nghẽn mạch máu (huyết khối mạch máu) là một ví dụ. Thái Bình, Thiên Lương là một loại thuốc an thần, cũng là một bậc thầy về ăn chất độc, hoặc sử dụng ma túy khi gặp sao Hỏa, Linh Linh, Yin Sy, Thiên Nguyệt, Thiên Thiên, Đại Hảo là chính xác. 4. Vũ Song Song ying cung thuộc về kim, chủ sở hữu của các bệnh về đường hô hấp, kim là khí
giết chết, do đó, chủ sở hữu của chấn thương, đặc biệt là sự kết hợp của Dance, Seven Assassins. Mỗi khi Vũ Choi là một cầu thủ khuyết tật, có những ngôi sao ở Hà Dương, Đại La, Thiên Thiên, tất cả đều có xu hướng chạy hoặc bị thương. Vũ Song đồng bộ với Hỏa Thần, Linh Tinh cũng là một bậc thầy về chấn thương kim loại gây ra. Ngô Chong cung với sao Hỏa, Thiên Mã,
Thiên Thiện, Thiên Thiên, bậc thầy của chảy máu mũi; gặp gỡ nhiều không khí, địa lý, chủ sở hữu của các bệnh như viêm phế quản, bệnh lao; Một kẻ giết người nhẹ là chủ sở hữu của ho. Nếu Vu Điệp đồng bộ với Càn Dương, Đại La, là Hỏa Thần thì lửa làm tổn thương kim, chủ nhân của các bệnh về đường hô hấp; nếu Vũ Choi là một thành viên của triều đại Wuyi và cộng
đồng ma thuật không có tường, chủ sở hữu ung thư phổi, hoặc điều hòa không khí bị bệnh nặng là Tian Ma đồng bộ, ngăn ngừa ung thư di căn. Phức hợp sao có xu hướng bị ung thư, khối u, loét, khiêu vũ, Bảy Killers và Dance, Break the Army. Kỵ binh nhất là cùng một lâu đài với sao Hỏa, Tian Ma; Khiêu vũ hóa học; hoặc gặp Thiên Đức, Thiên Thiện, trời, trời, đại hào, âm âm,
andy kỳ diệu. Dance, Seven Killers cũng tổ chức trẻ em bại liệt, chó điên. Dance, Break the Army là chủ sở hữu của các bệnh răng miệng, đặc biệt là nha trang. Nếu bạn gặp phải một ranh giới ying-ying do Dance, Seven Kill kết hợp giữ cung, bạn nên cảnh giác với những tai nạn khó hiểu gây thiệt hại, chẳng hạn như bỏ qua sét đánh (trong thời hiện đại có thể có một cú sốc
điện), và chủ sở hữu vì cướp và bị thương. Khiêu Vũ, khu phức hợp Thiên Phú gặp gỡ những người đi đường và tinh tinh là chủ sở hữu của sông đau khổ, nhưng cũng nhận ass ofthm, sceacts, khí thũng phổi. Hai ngôi sao là sự kết hợp của Dance, Thiên Tướng và Dance, Breaking Army, khi họ gặp một con tinh tinh, và thuyền trưởng bị phá hủy nếu tai nạn rơi không an toàn và
bị nhiễm bệnh, đặc biệt là ở phần mặt. Khiêu vũ, Thiện Tướng cũng là một bậc thầy về chấn thương với sẹo, phẫu thuật, hoặc đau ruột non (tiểu học). Khiêu vũ, tướng trên trời là một bậc thầy của các vị tướng phá vỡ với một mandilla, đường tóc hoặc đầu lưỡi. Khiêu vũ, Thiện Tướng cũng lưu trữ các bệnh mà tắt bệnh, đặc biệt là phụ nữ nên xem xét các bệnh uesotic và con
đường sinh dục. Vũ Song Hoa Kiều, gặp gỡ với tướng đồng hoặc chiếu vây, gặp nhiều sao Hỏa, Ling Jing, Tian Ma, Air, Terrain, Đây là một biểu tượng ruột với các khối u có thể gây ung thư, viêm đại tràng nhẹ. Trong trường hợp có sự kết hợp của Vũ, Thiên Tướng so với Quân đội, hoặc sự kết hợp của Vũ, Phá quân chống lại Thiên Tướng, khi gặp các ngôi sao, tay đua, hình
dạng, phân rã và các ngôi sao xấu xa, đôi khi có thể phát triển bệnh tủy xương, hoặc thậm chí ung thư máu. 5. Thiên Đồng ruột aces: Thiên Đông thuộc về nước, do đó, chủ sở hữu của bệnh bàng quang, bao gồm cả hệ thống phát hành bệnh, chẳng hạn như thoái vị bẹn, nước trái cây, ngọc trai sưng, bệnh lậu, viêm niệu đạo, bệnh thận. Do bài tiết kim nước, khi Thiên Đông
cùng cúi đầu xuống Đà Lạt, chủ nhân của căn bệnh kiểm soát không khí, phế quản (phế quản, điều hòa phân nhánh). Thiên niềm vui, nếu Hoa Kiều, sẽ làm chủ sự thấm. Nếu thiên đồng hợp tác với Thái Âm, chủ nhân âm tính, biểu hiện như tiêu chảy thuộc về các bằng chứng của bệnh kiết lỵ; là những ngôi sao hoa anh đào bằng đồng, bậc thầy sempanze, tinh tinh hoặc nốt; tất
cả đều sở hữu thận không khí. Tian Dong cùng lúc với Sao Hỏa, Linh Linh, nơi Thiên Linh bị hãm hiếp, gặp Không khí, Địa hình, đó là dấu hiệu của bàng quang, niệu đạo bị viêm hoặc bệnh tuyến tiền liệt; khi mặt trăng gặp nhau, thận không có trong singuive, xu hướng nước tiểu đục (albuminuria, anbuminuria bất thường). Lâu đài Thiên Đồng của Thiên Mã, chủ nhân của khí hư,
nếu gặp lại tinh tinh, đó là dấu hiệu khí tượng của sự yếu đuối, hư hỏng, dễ bị yếu đuối. Phức hợp sao Thiên Đông, một Thái Âm được điều khiển bởi khí thấp, có thể phát triển thủy phân, đầy hơi, sao Hỏa, LingLing đồng chủ nhà bệnh gây ra bởi lửa thấp, gây ra một chi đau đớn. Nếu Thái Âm Hoa Kiều, đó là một âm thanh xấu hoặc rò rỉ mà làm cho nghề mộc trôi dạt, như là kết
quả của viêm than, điều trị là để tăng cường gan và thận. Đặc điểm cơ bản của Thiên Đông, Spurs là đường, ống, dây điện, vì vậy nó chủ yếu là về các bệnh về phổi, hô hấp và thực vật; cũng lưu trữ đau thần kinh (vì dây thần kinh là đường tinh tế nhất, ống, dây điện trong cơ thể). Nếu có sự thân mật, ghen tuông, hình thành, tiêu hao ngưng tụ, có thể phát triển bệnh mãn kinh
hoặc leukotropic. Trong các tình huống bình thường, Tian Dong, spurs gặp Planet, hoặc co-circles với Air, Relief, tất cả các xương làm chủ bị biến dạng, thoái hóa, hoặc hypergeneration, dẫn đến nén dây thần kinh, đau nhức, sao Hỏa, linglings, nặng hơn. Nếu có một hình ảnh thiên thể, Mặt Trăng là consycual, nó có thể là một căn bệnh suốt đời, chẳng hạn như bệnh xương
myotic bẩm sinh. Hệ thống của Thiên Đồng cổ đại, Thiên Lương, chủ sở hữu của bệnh ở phần dưới (ớt phụ), tức là hệ thống phát hành và các bệnh sinh dục, trong trường hợp của Đông Hòa Kiều tìm thấy rất nhiều. Nếu gặp tinh tinh, đặc biệt là thần lửa, Linh Linh sẽ làm chủ được cơn đau của gan hoặc nhấp nháy tim và khó thở. Nếu bạn gặp các ngôi sao, gần gũi, kỵ binh tụ
tập, có nhiều ngôi sao của Mặt Trăng, Thiên Đức, Thiên Mã, bậc thầy của tắc nghẽn cơ tim. Trong cùng một lâu đài với Air, Geography cũng tổ chức sự thoái vị của Inguin, sưng, sưng. 6. Liêm chính với anh: Liêm chính thuộc về âm thanh của lửa nên có được máu, các bệnh liên quan đến máu. Người xưa nghĩ rằng tinh tinh đực, trọng lượng máu nữ nên Liêm Trinh cũng thành
thạo tinh trùng. Xem nếu có vô sinh, người xưa nhìn Liêm, bất kể mức độ. Sự liêm chính trong một khu vực thô gặp Hỏa Thần, Linh Linh, Không khí, Địa hình, nơi vô tình gặp phải trong bụng mẹ của một thuật ngữ tuyệt vời, ying-ying về thuật ngữ tuyệt vời, hoặc số phận của đại, được đoán là vô sinh. Từ loại máu đến tinh tinh, bậc thầy đi bộ giấc ngủ, tinh trùng, thủ dâm, pha
loãng. Do đó, trịnh Hòa Kiều bị rối loạn máu, như bệnh xuất huyết (chảy máu trong miệng từ đường hô hấp hoặc dạ dày không ho, không nôn), cũng là chủ nhân của sự không chắc chắn liên quan đến chảy máu, vì vậy có thể mở rộng sang bệnh phong, giang mai, lậu. Phản ứng nhẹ nhất là mụn trứng cá. Nếu bạn gặp những ngôi sao của vụ giết người nghiêm trọng, nhưng cũng
gặp Vũ Song Hoa Kiều, chủ sở hữu của bệnh ung thư máu. Số phận của phụ nữ ở Liêu Ninh, có thể lập luận rằng kinh nguyệt ít khô, máu trắng, kinh nguyệt không có điều kiện. Liêu Trịnh Hoa Kiều rất ghen tị với Hội Vũ Song Hoa Kiều vì tai nạn chảy máu. Để biết nếu ying là nghiêm trọng, không cần phải xem xét số phận và phước lành được cung cấp. Biện minh cho các bệnh
cổ xưa, chia âm, dương, biểu hiện, lý luận. Máu âm tính là lý do cho khí đối diện. Khí thuộc về tích cực là một biểu hiện. Lý do thể hiện dựa vào nhau, để Liêu Trinh cũng có thể được coi là một căn bệnh khí đốt. Vì vậy, Liêu Trinh cũng mắc bệnh phổi, cảm xúc, ho gặp sao Hỏa, Đà Lạt bị bệnh nặng. Trong tinh tinh, Liêm, hệ thống Bảy Kẻ Giết người chủ yếu là chủ sở hữu của
các bệnh về đường hô hấp, trường hợp xuất tinh đồng phổ biến nhất, chủ sở hữu của mũi dị ứng, viêm mũi, nếu spest là nghiêm trọng, chủ sở hữu của viêm phổi, là mặt trăng đồng orded, chủ sở hữu của bệnh lao, ho gà. Phức tạp Liêm Trinh, Thiện Tướng gặp các ngôi sao, điều cấm kỵ là chủ nhân của bệnh tiểu đường, sỏi bàng quang, sỏi mật, sỏi thận. Nếu cùng đẳng cấp với
Hỏa Thần, Linh Tinh hay đồng cung Không, đời sống địa lý, chủ da bị dị ứng, nấm da, nghiêm trọng, chủ nhân của lupus ban đỏ. Nếu Liêm chính, Thiên Tướng là hình ảnh bọc thép của Ấn Độ, thì chủ nhân bị chặn ống, nó là cần thiết để chú ý đến các cơ quan đường ống và tuyến nội tiết nội tiết, đôi khi bệnh một lần nữa myocreas. Nếu Liêm Trinh, phá vỡ quân đội là đồng ordity,
và chủ sở hữu của sỏi, nếu có đồng orded mars, chủ sở hữu của sự không chắc chắn của enthrals tai nạn, là Van Chem Kiều cùng một lúc sẽ là chủ nhân của tai nạn sông. Bất cứ khi nào Liêm, Phá Quân, chủ nhân đó phải đối mặt với sự không chắc chắn, tất cả các chấn thương ở đầu mặt; Liêm chính, 7 sát thủ, nếu gãy xương. Các sao phức tạp Liêm Trinh, Tham Lang là quan
sát, chủ sở hữu của bộ phận sinh dục bệnh, cũng là chủ sở hữu của bệnh thận. Nếu Liêm Trịnh Hòa Kiều và Tham Lang Hoa Kiều là consyctoral hoặc vây, thạc sĩ của bệnh thận và các bệnh về máu ảnh hưởng đến nhau, dễ bị các bệnh khác, tình hình tồi tệ nhất là suy thận, nhẹ, sau đó phù nề. Liêm Trinh rất nhạy cảm với tứ chi và an thần, cần chú ý đến tình hình tuổi Dần và
tuổi Dần xung đột. Nhìn chung, ông rất ngại gặp Vũ Hòa Kiều, người cũng rất sợ Càn Dương và Đại La bay theo. Vì các ngôi sao của Ông Cao Thắng cảnh giác với ranh giới, nên khi sàng lọc Thiên-Át trở nên tốt hơn, có nghĩa là tôi có ít bệnh tật, tai nạn hơn, đặc biệt là khi liên kết với Thiên-Không thậm chí còn tốt hơn. Tuy nhiên, vì hai ngôi sao này vẫn có cá tính để duy trì và
duy trì, tôi vẫn dễ mắc phải những căn bệnh không nguy hiểm, nhưng đối với cuộc sống mà mọi người không để ý...!? Ví dụ: Là một liên kết với hóa học-cấm kỵ (tượng trưng cho đường tiêu hóa của ruột .. trong cơ thể con người) nhiều Song-Hao nên mặc bệnh, đau bụng, khó tiêu ... bởi vì Shea-Qi, cho dù đó là lửa hay trái đất, không thích hợp cho nước. Ngoài những điểm trên,
Đồng Thanh Chiếu Át cũng là một chủ đề được quan tâm sâu sắc, một nỗi buồn xa xôi mà chỉ làm cho tuyên bố tiềm thức của tôi và đôi khi tôi gặp khó khăn với bản thân mình. Tôi sẽ không làm thế đâu.
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