O co chodzi w klasycznym feng shui
i jak się w tym temacie odnaleźć?
Klasyczne feng shui jest znaną od czasów
starożytnych wiedzą wywodzącą się z Chin,
a dotyczącą życia w relacji z przyrodą. Jest ono
klasyfikowane jako studium rzeźby, ponieważ
rozpatruje formy krajobrazowe, które są
naturalnymi siłami tworzącymi i przenoszącymi qi
(nienamacalną formę energii).
Autentyczne feng shui opiera się na obserwacjach
natury, jej cykli i ich wpływu na ludzi. Ponadto
opiera się na formułach, które służą wyliczeniu qi,
obecnej w nieruchomości (budynku mieszkalnym
bądź biurowym, poszczególnych pomieszczeniach).
Tłumacząc na język polski „feng shui” oznacza
„wiatr woda”.
Celem klasycznego feng shui jest wykorzystanie
pełnego potencjału mieszkania/domu w taki
sposób, aby wspierało ono/on mieszkańców
w realizacji ich celów.
Celem dla feng shui może być szybka zmiana lub
znalezienie pracy, polepszenie bytu finansowego,
poprawa zdrowia itp. Na podstawie specjalnych
formuł i pomiaru kompasem określane są energie
obecne w poszczególnych pomieszczeniach
i potencjał tych pomieszczeń oraz możliwości
z nimi związane.
Ponadto można określić prawdopodobne zdarzenia,
jakie mogą mieć miejsce ze względu na użytkowanie poszczególnych pomieszczeń. Przykładowo,
jeżeli osoba chce szybko zmienić pracę, to można
ocenić, czy w tym mieszkaniu jest to możliwe.
Jeżeli tak, to które miejsce należy tym celu
aktywować?
Odpowiednie połączenie sektorów w mieszkaniu
z indywidualnymi korzystnymi kierunkami danej
osoby ma za zadanie wspomóc ją w realizacji
celów. Przebywając w korzystnych sektorach,
zwłaszcza podczas snu, można zwiększyć prawdopodobieństwo zamanifestowania się w życiu
przypadających im zjawisk.
Często jest tak, że to nie działania człowieka, lecz
przestrzeń, którą użytkuje, ma zasadniczy wpływ
na jego niepowodzenia np. na problemy w relacjach z bliskimi, zmęczenie, czy też problemy
zdrowotne.
Mieszkanie może blokować rozwój osobisty
i zawodowy oraz powodować trudności życiowe.
Celem feng shui jest zlikwidowanie takich blokad
i uzyskanie wsparcia dla realizacji celów.
Może być tak, że osoba dobrze czuje się w danym
pomieszczeniu, niemniej jednak przebywanie

w nim może utrudniać jej osiągnięcie celów.
W takiej sytuacji może okazać się, że idealnym
miejscem na postawienie np. łóżka jest układ mniej
ergonomiczny, ale przynoszący pozytywne efekty
dla realizacji celu. I o to chodzi w klasycznym feng
shui. W analizie feng shui bierze się pod uwagę
ergonomię, jednak czasem lepsze efekty przynosi
układ mniej wygodny.

Dlaczego miejsce, w którym przebywamy,
może wywierać na nas wpływ?
W każdej użytkowanej przestrzeni jest obecna
energia, którą można obliczyć i scharakteryzować.
Feng shui jest nieodłącznym elementem naszego
życia. Tak długo, jak człowiek oddycha powietrzem miejsca, w którym żyje, będzie ono miało na
niego wpływ – czy to mu się podoba, czy nie.
Można nie zdawać sobie sprawy, że często
przeszkody w realizacji celów są wynikiem złego
feng shui otoczenia (mieszkania, domu). Ludzie
często nie osiągają zamierzonych celów, gdyż
otoczenie ich nie wspiera. Podobnie, stagnacja
w życiu, brak energii i zdrowia, czy też radości
i harmonii w związkach z innymi ludźmi, może
być wynikiem złego feng shui. Ludzie tego mogą
nie wiedzieć, bowiem się tym nie interesują. Feng
shui ma olbrzymi wpływ na nasze życie, m.in. na:
samopoczucie, zdrowie, jakość snu, sytuację finansową, harmonię w rodzinie, relacje międzyludzkie,
stosunki służbowe, kreatywność, koncentrację,
motywację i ogólne zadowolenie, spokój i wytrwałość, stabilność oraz zrównoważenie.
Zastosowane feng shui jest indywudualnie dopasowane do człowieka i do pomieszczeń, w których
przebywa. Nie ma standardowych rozwiązań.

Skąd wiadomo, że tak może być?
Jeżeli w życiu komuś nie układa się zgodnie z jego
oczekiwaniami, ma gorsze samopoczucie, zdrowie,
jakość snu, odczuwa zmęczenie, pojawiają się
problemy w sytuacji finansowej, pracy, karierze,
relacjach z innymi, odczuwa brak motywacji,
kreatywności, koncentracji lub zadowolenia, może
okazać się, że jest to wpływ mieszkania.
Przykładowo, łóżko może stać w takim miejscu,
które wywołuje powyższe sytuacje.

W czym feng shui może pomóc i czy na
pewno pomoże?
Zastosowanie feng shui jak najbardziej może
wesprzeć w realizacji celów życiowych. Takie jest
jego zadanie. Jeżeli z analizy wynika, że w miesz-

kaniu istnieje układ, który może wspomóc
realizację danego celu, to po zastosowaniu zaleceń
powinny być widoczne zamierzone efekty.
Niemniej jednak BaZi danej osoby może utrudniać
pojawienie się planowanych rezultatów.

Jaką rolę odgrywają w feng shui kolory
i lustra?

W Polsce często feng shui polega na wierze
w zabobony. Prawdziwe, klasyczne feng shui stosowane w Azji opiera się na nauce zajmującej się
prawami natury i ich wpływem na życie człowieka.
W Polsce feng shui często polega jedynie na
aranżacji wnętrz i ustawianiu mebli. Owszem,
klasyczne feng shui daje wytyczne co do
umiejscowienia i skierowania stanowisk pracy,
wypoczynku, ustawienia łóżka itd., ale bierze pod
uwagę korzystne kierunki osób, które mają w nich
przebywać; wykorzystuje wzajemne oddziaływanie żywiołów. Każde feng shui mieszkania, domu
lub biura bierze pod uwagę jego mieszkańców lub
pracujące w nim osoby.

Klasyczne feng shui nie zajmuje się kolorami. Jest
to raczej domena psychologii. Natłok ciemnych
barw – czarnego, granatowego – przytłacza i może
doprowadzić do utraty motywacji lub inspiracji,
ale to nie jest wynikiem feng shui. Z kolei zbyt
intensywne kolory mogą powodować nadmierną
ekscytację i utrudniają koncentrację oraz
odpoczynek. Kluczem w wyborze kolorów jest –
jak we wszystkim – równowaga yin i yang.
Sugeruje się, aby kolory ciemne, ponure (yin) oraz
kolory jasne, żywe (yang) były w równowadze.
W klasycznym feng shui nie ma pojęcia „kolorów
przynoszących szczęście”.

W Polsce feng shui jest utożsamiane z dekorowaniem pomieszczeń przedmiotami, a zwłaszcza
figurkami, które mają przynosić szczęście. Żabki,
kaczki mandaryńskie i figurki innych zwierząt
należą do symboliki związanej z kulturą chińską
i nie są związane z feng shui. W Azji w feng shui
się tego nie stosuje.

Lustra nie mają znaczenia w feng shui. Dawniej
lustra wyrabiano z polerowanych arkuszy metalu.
Chodziło o zastosowanie metalu, a nie zwierciadła.

W Polsce feng shui zajmuje się kolorami. W Azji
kluczem w wyborze kolorów jest – jak we
wszystkim – równowaga yin i yang.

Czy w feng shui występuje sektor pieniądza?

W Polsce stosuje się tzw. sektor pieniądza. W
klasycznym feng shui stosowanym w Azji takie
pojęcie nawet nie występuje.

W klasycznym feng shui sektor pieniądza nie
występuje.
Nie należy się spodziewać, że dzięki zastosowaniu
feng shui z dnia na dzień staniemy się milionerami.
Tym niemniej wykorzystując między innymi formy
zewnętrzne, w tym krajobrazowe, kierunki geograficzne oraz wzajemne oddziaływanie żywiołów,
można wpłynąć na korzyści finansowe.

Czy w feng shui występuje sektor miłości?
W klasycznym feng shui nie ma sektora miłości.
Poprzez wykorzystanie odpowiednego miejsca
w mieszkaniu oraz kierunku geograficznego osoby
można jej ułatwić znalezienie partnera – często
w bardzo krótkim czasie. Miejsce to określane jest
m.in. na podstawie pomiaru kompasowego. W
feng shui nie stosuje się do tego żadnych figurek,
amuletów itp.

Jaka jest różnica w stosunku do feng
shui w Polsce a w Chinach i Malezji?
Kolosalna. To, co się w Polsce ogólnie przyjmuje
i stosuje jako feng shui, jest to jest tzw. New Age
feng shui i ma mało wspólnego z klasyczną wiedzą
stosowaną w Azji.

W Polsce w feng shui stosuje się różne przedmioty
i dzwonki, a w Azji klasyczne feng shui nie stosuje
żadnych rekwizytów.
Ponadto w Azji w feng shui analizuje się BaZi
osoby. Obie nauki są istotne i uzupełniają się
nawzajem. Feng shui jest narzędziem, które
pomaga zwalczyć problem i wspomaga osobę
w osiągnięciu jej pełnego potencjału. BaZi pomaga
w interpretacji naszych możliwości. W Azji każda
konsultacja feng shui uwzględnia BaZi klienta.
w Polsce wielu konsultantów nawet nie wie, co to
jest BaZi.

