Korzyści z klasycznego feng shui
Osiągnięcie wyznaczonego przez nas celu nie przychodzi samo. Wiadomo, że musimy nad
nim popracować; jednak zdarza się, że mimo naszych wysiłków efekty są niezadowalające.
Możemy doświadczać problemów finansowych, złego samopoczucia, kiepskich relacji z
bliskimi, braku motywacji, kreatywności i/lub wytrwałości.
Dlaczego tak może być i jak to zmienić za pomocą klasycznego feng shui?
Przede wszystkim dom i miejsce pracy powinny wspierać mieszkańców. Gdy tak nie jest,
mogą pojawić się problemy w poszczególnych obszarach naszego życia, w tym np. trudności
w osiągnięciu celów czy też pogarszające się zdrowie.
Dlaczego dom i jego otoczenie mają na nas wpływ? Powszechnie akceptuje się, że
wybudowanie domu np. na żyle wodnej będzie miało niekorzystny wpływ na jego
mieszkańców. Według chińskich mistrzów, wykorzystujących i poszerzających od czasów
starożytnych wiedzę feng shui, wpływ na ludzki dobrobyt ma nie tylko żywioł wody, lecz
również inne aspekty lokalizacji domu oraz jego otoczenie. Obserwowali oni cykliczne
zjawiska przyrody i ich wpływ na ludzi na przestrzeni tysięcy lat. Doszli do wniosku, że
powodzenie i niepowodzenie należy nie tylko przypisać działaniu ludzkiemu, ale również
siłom ziemi, które mają określony wpływ na dobrobyt i zdrowie jednostki. Skupili swoje
zainteresowanie zwłaszcza na szczególnych formach krajobrazu, ale brali pod uwagę również
ukierunkowanie i położenie budynków. Rozpoznali prawidła i zależności i na ich podstawie
opracowali skuteczne formuły.
Nauka klasycznego feng shui umożliwia całościowe rozpatrywanie środowiska życia. Jej
prawidłowe zastosowanie rozwiązuje blokady i przeszkody oraz bezpośrednio wspiera nasze
działania. Motywuje, wprowadza harmonię i pozwala nam lepiej żyć.
W feng shui wykorzystuje się qi, czyli nienamacalną energię, obecną we wszechświecie.
Manifestuje się ona w postaci natury i jej zjawisk. Jest silnie związana z siłami życiowymi
natury i człowieka. Analiza feng shui polega m.in. na ocenie przepływu energii do domostwa
oraz jej wpływu na mieszkańców. Uwzględnia kształt i rozplanowanie domu, środowisko
zewnętrzne wokół nieruchomości oraz wpływ poszczególnych okresów w czasie.
Każdy dom, mieszkanie, czy też powierzchnię biurową można podzielić na 9 sektorów.
Wśród nich wyróżnia się 4 sektory korzystne i 4 niekorzystne.
Pierwszy korzystny sektor wspomaga szczęście w biznesie i w życiu osobistym, wzmacnia
autorytet, energetyzuje do działania. Drugi związany jest głównie ze zdrowiem. Idealnie jest
w nim przebywać w przypadku choroby czy też rekonwalescencji. Jest korzystny szczególnie
dla ludzi starszych. Trzeci sektor wpływa na harmonię w rodzinie i dobre relacje
międzyludzkie. Ułatwia również znalezienie partnera. Ostatni pozytywny sektor stwarza
dobre warunki do pracy: wspomaga jasne myślenie, stabilność, spokój, wytrwałość; ułatwia
koncentrację. Szczególnie polecany osobom, które wykonują pracę analityczną i koncepcyjną.
Sektory niekorzystne wpływają na niepowodzenia, problemy zdrowotne, wypadki,
przeszkody i utrudnienia w pracy, kłopoty finansowe i stopniowe pogorszenie sytuacji.
Wartości przyporządkowane poszczególnym sektorom zostały bardzo szczegółowo opisane
przez Chińczyków.
W konsekwencji przebywając w korzystnych sektorach możemy zwiększyć
prawdopodobieństwo zamanifestowania się przypadających im zjawisk. Unikając
niekorzystnych lub przeznaczając je na kuchnię czy toaletę, można zmniejszyć niesprzyjające
skutki. Czasami nawet wystarczy sprzątnąć część naszego mieszkania, aby uporządkowała się
związana z nim sfera życiowa.
W feng shui zwraca się uwagę m.in. na rozmieszczenie drzwi wejściowych, umieszczenie i
aranżację kuchni, sypialni, pokoju do pracy itd.

Każda osoba ma swoje 4 korzystne i 4 niekorzystne kierunki, które wynikają z tzw. wykresu
urodzeniowego. Ich charakterystyka jest zbliżona do charakterystyki sektorów.
Będąc skierowanym w konkretnym kierunku wzmacniamy korzystne lub niekorzystne cechy.
Jakie są sposoby przywrócenia harmonii w domu, pokonania blokad i spełnienia
indywidualnych potrzeb, wykorzystując klasyczne feng shui?
Należy zachować równowagę yin-yang pod każdym względem. Siły te tworzą i przenikają się
nawzajem. Nadmiar yin osłabia yang i odwrotnie.
Yang qi jest aktywne i dynamiczne. Jest to energia, która nas wspiera w pracy i pozwala nam
działać na najwyższych obrotach. Ma wpływ na bogactwo i karierę.
Yin jest pasywną, spokojną formą energii i wpływa na zdrowie, rozwój osobisty i relacje
międzyludzkie. Ma wpływ na nasze samopoczucie, myślenie i postrzeganie rzeczy. Yin qi
chroni nas podczas snu i odpoczynku w domu.
Zastosowanie zasad klasycznego feng shui wpływa korzystnie na wszystkie zamierzone
działania. Obejmuje m.in. odpowiednie wykorzystanie właściwych sektorów oraz kierunków,
aranżację przestrzeni zapewniającą swobodny przepływ energii, właściwe umieszczenie drzwi
wejściowych, kuchni, sypialni i pokoju do pracy, wykorzystanie siły wody i innych
żywiołów, wykorzystanie form krajobrazowych.
Jakie są potencjalne korzyści z ekspertyzy feng shui?
• poprawa ogólnego samopoczucia,
• poprawa zdrowia (w tym wykorzystanie sektora sprzyjającego leczeniu i
rekonwalescencji),
• poprawa jakości snu,
• poprawa sytuacji finansowej,
• harmonia w rodzinie,
• poprawa relacji międzyludzkich,
• ułatwienie znalezienia partnera,
• polepszenie stosunków służbowych,
• wzrost kreatywności, zwiększenie motywacji i ogólnego zadowolenia,
• poprawa koncentracji, spokoju i wytrwałości,
• zwiększenie stabilności, zrównoważenie.

