Z notatnika Mistrza…

Blog Mistrza Josepha Yu
W tłumaczeniu Małgorzaty Gałkowskiej-Błądek
Feng Shui bez magii i zabobonów ®

2

Joseph Yu na początku lat 60-tych studiował
matematykę i fizykę na Uniwersytecie w Hong
Kongu. Był przeciwko wszelkim zabobonom

i

poprzysiągł sobie obalić absurdalne przekonania
niemądrych ludzi. Stał się bywalcem

bibliotek

próbując znaleźć nieścisłości w starych księgach o
astrologii i Feng Shui. Im głębiej wchodził w
tematykę, tym większą czuł ekscytację bogatym

dorobkiem starożytnej chińskiej kultury.
Jest założycielem Feng Shui Research Center w
Kanadzie

–

szkoły,

która

ma

obecnie

wielu

absolwentów na całym świecie.
Niniejsze opracowanie zawiera tłumaczenia wpisów

z bloga Mistrza, znajdującego się pod adresem:
http://fsrcenter.blogspot.com/

11 czerwca 2007
Dwie rzeczy które kocham
najbardziej
Naprawdę miło jest pracować i równocześnie bawić się
z moim wnukiem. Gdy piszesz mając rozradowane

serce, zawierasz radość w tym co piszesz. Ja po prostu
kocham ten styl życia na emeryturze.

15 czerwca 2007
驟富石崇比
To jest zdanie cytat z klasyki Feng Shui Tian Yu Jing 天
玉經. Całe zdanie brzmi tak: 卯山卯向卯源水 驟富石崇比.
Jest to jeden z przykładów Yi Gua Chun Qing - 卦純清
posiadanie góry, skierowania i źródła wody w gua tego
samego pałacu. Jeśli miejsce na grób spełnia te
warunki, potomkowie zmarłego będą bogaci jak Shi
Chong 石崇.

Czytałem książkę napisaną przez mistrza – wielkiego
aroganta. Powodem tego, że nazywam go wielkim
arogantem jest to, że w swoich książkach bezustannie
atakuje on innych mistrzów i chwali się jaki to on jest
uczony. Cóż, jego komentarz do cytowanego zdania
zdradza go.
On błędnie zrozumiał 石崇 jako skały na wysokiej górze!

W rzeczywistości, Shi Chong 石崇

(249-300) był

bogatym człowiekiem żyjącym za czasów Dynastii Jin
晉朝.

Był on bardzo zdolny i został urzędnikiem

państwowym w wieku 20 lat. Otrzymał awans na
gubernatora

bogatej

prowincji,

gdzie

uciskał

mieszkańców a nawet okradał bogatych podróżnych. W
rezultacie

zyskał

on

ogromne

bogactwo

w

ciągu

zaledwie kilku lat. Miał również bardzo piękną kobietę
jako konkubinę. Ta historia miała zakończenie, którego
można było się spodziewać. Potężny król pragnący jego
pieniędzy i kobiet, skazał go na śmierć i wyrok został
wykonany. Piękna konkubina popełniła samobójstwo
skacząc z okna swojego pokoju.
To jest dobrze znana historia. Tu widzimy jak bardzo
uczony jest arogancki mistrz.
W rzeczywistości nie jest dobrze przedstawiać Shi
Chonga jako wzór bogatej osoby. On stał się bogaty
dzięki nieetycznym i nielegalnym działaniom. Jego
koniec był straszny. To pokazuje, że autor Tian Yu Jing

nie był za bardzo wyedukowaną osobą. Twierdzi się, że
Tian Yu Jing zostało napisane przez Yang Yun Songa 楊
筠松. Osobiście bardzo w to wątpię. W każdym razie to
zdanie nie mogło pochodzić od Yang Gong’a.

16 czerwca 2007
Badanie starożytnych grobów
Niektórzy współcześni mistrzowie uwielbiają chwalić się
autentycznością swojej wiedzy Feng Shui. Niektórzy

badają

skierowania

potwierdzić

swoje

starożytnych

teorie.

Inni

grobów

badają

aby

skierowania

świątyń budowanych na przestrzeni wieków.
Nie rozumieją oni, że deklinacja magnetyczna jest
zjawiskiem zmiennym. Pomiar skierowania grobu lub
świątyni sprzed 100 lat wykazuje współcześnie zupełnie
inne wartości niż w latach powstania tych obiektów.
Jeśli współcześnie pobrany pomiar pasuje do teorii
Feng Shui tych mistrzów, to sto lat temu nie powinien
pasować. Gdzie tu jest sens?

17 czerwca 2007
Ba Zi Su Dong Po
Su Shi 蘇軾, który używał nazwiska Dong Po Ju Shi 東坡居士
, urodził się 8 stycznia 1037 roku. Oto jego wykres
czterech filarów:
乙癸辛丙
卯亥丑子
56 46 36 26 16 6
丁丙乙甲癸壬
未午巳辰卯寅

Hai, Zi i Chou tworzą silny kierunkowy układ Wody,
umożliwiając kombinacji Bing Xin transformować w Wodę.
Cała qi płynie do Yi Mao Shi Shen 食神. Nic dziwnego że był
on

wielkim

poetą,

pisarzem,

malarzem,

kaligrafem

i

filozofem.
Niestety konar miesiąca Chou zawiera Qi Sha 七殺 i on
uwikłał się w politykę między partiami konserwatywnymi i
reformatorskimi 新舊黨爭. Jego kariera polityczna była

więc z góry skazana na porażkę.

2 lipca 2007
Sterta gówna
Su Dong Po 蘇東坡 miał bliskiego przyjaciela Fo Yin 佛印
który był buddyjskim mnichem. Pewnego dnia obaj
medytowali w klasztorze, w którym mieszkał Fo Yin.
Gdy powrócili do rzeczywistości, Su spytal Fo Yin:
- I co widzisz?
- Wspaniałego uczonego – uśmiechnął się Fo Yin – a ty
co widzisz?
- Stertę gówna! – Su Dong Po zażartował sobie z Fo
Yin.
Mnich uśmiechnął się szerzej po usłyszeniu tej uwagi.
Su Dong Po poszedł do domu z radością w sercu. W
drzwiach spotkał swoją młodszą siostrę. Spytała go
dlaczego wygląda na takiego szczęśliwego.
- Ponieważ tym razem wygrałem – odpowiedział Su.
Dotychczas za każdym razem, podczas dyskusji o
buddyzmie i filozofii, Su przegrywał.

- Jak? – spytała młodsza siostra.
Su Dong Po opowiedział jej całą historię o medytacji i
rozmowie. Siostra skomentowała to tak:
- Mój drogi bracie, ty znów przegrałeś.
- Co takiego? – On zaprotestował.
- Fo Yin posiada mądrość i wiedzę w swoim sercu i
dlatego ujrzał uczonego przed sobą. Z drugiej strony,
ty nie masz nic poza stertą gówna w swoim sercu.
Kto wygrał?

8 lipca 2007
Darmowa reklama
Jedna z moich uczennic spytała mnie kiedyś, dlaczego
nie robię nic aby prostować plotki i pomówienia.

Wspomniała, że pewni ludzie oczerniają mnie na
publicznych listach dyskusyjnych.
Cóż, powinienem im podziękować za darmową reklamę.
Mądrzy ludzie będą szukać prawdy na moich stronach
internetowych i wielu z nich dzięki temu zostaje później
moimi uczniami. Tylko głupi ludzie wierzą w to co
czytają bez sprawdzenia czy to prawda. Zresztą tych i
tak nie chciałbym uczyć.

14 lipca 2007
Luźne przemyślenia
Niektórzy
sprawdzają

nauczyciele
Ba

Zi

metafizyki
potencjalnego

twierdzą,
ucznia

że
przed

zaakceptowaniem go lub odrzuceniem. Głównie ma to
służyć uniknięciu zdrady. Niektórzy polegają na Mian
Xiang (czytaniu twarzy) w tym celu.
Konfucjusz powiedział, że osobiście oferował swoje

nauczanie

każdemu,

włącznie

z

tymi,

którzy

rewanżowali się konserwowym mięsem. Konserwowe
mięso jest tu oczywiście tylko symboliczne. Innymi
słowy, on nauczał każdego kto szanował go jako
nauczyciela. Miał on wielu uczniów ale jedynie 72 z nich
poprzez te nauki osiągnęło rzeczywiście wielkie cele.
Ja mam całkiem sporo dobrych uczniów. Najbardziej
podoba mi się to, że żaden z nich nie chełpi się swoją
wiedzą. Są też inni uważających się za najlepszych. Są
jeszcze tacy, którzy chcą zdobyć sławę traktując z
wyższością i pogardą tych którzy osiągnęli sukces. Tacy
tracą po prostu swoją wiarygodność.
Widzieliśmy już też „żaby w studni” chełpiące się, że ich
brzuchy są większe niż niebo. Aby udowodnić swoje
słowa, ci ludzie nadymali się aż do rozpęku.

15 lipca 2007
Video ebook
Wreszcie mogę zawrzeć nagrania moich seminariów
online w postaci zabezpieczonych ebooków. To jest

najefektywniejszy

sposób

prowadzenia

seminariów

online.
Seria poświęcona Feng Shui zawiera solidne podstawy
dla

profesjonalnej

nauki

Feng

Shui.

Technologia

internetowa jest rzeczywiście cudowna.

Zapraszam na moją stronę internetową; poczytajcie
ebook o radach Feng Shui za darmo.

15 lipca 2007
蜀犬吠日
Pies Shu obszczekuje słońce.
Shu 蜀 jest skrótem od Sichuan 四川 w Chinach. Ta
prowincja

jest

zazwyczaj

wilgotna

i

mglista.

Mieszkające tam psy nie wiedzą czym jest słońce.
Czasami mgła opada i pojawia się słońce a okoliczne
psy zachowują się tak jakby zobaczyły UFO. Jeden z
nich zaczyna szczekać i inne idą w ślad za nim.

Jest też inne przysłowie: 一犬吠影 百犬吠聲

które w

tłumaczeniu brzmi „ Jeden pies szczeka na cień. Setki
psów szczekają w odpowiedzi na hałas.”
Gdy jeden pies zaczyna szczekać ponieważ zobaczył
swój cień, wiele innych psów dołącza do chóru i
szczeka, ponieważ usłyszały że ich kolega szczeka.
Czyż to nie brzmi znajomo?

19 lipca 2007
Klasyczne Feng Shui
Czym jest „klasyczne Feng Shui”?
Słowo „klasyczne” jest tutaj użyte w celu odróżnienia
od „new age” a „new age” prawie wskazuje na
„zabobon”.
Klasyczne Feng Shui skupia się na badaniu qi i
przepływu qi.
Musimy pamiętać, że qi może pochodzić od Nieba,
Ziemi i Człowieka.
Qi powstaje jako rezultat interakcji między yin i yang.
Ludzki umysł jest yin a pięć (lub sześć czy więcej)
zmysłów jest yang.

Na przykład gdy coś widzimy, obraz wnika do umysłu.
Yin i yang reagują i powstaje qi. Qi może wykazywać
radość, smutek, niechęć, miłość czy nienawiść. Qi może
również

zapoczątkować

tworzenie

lub

destrukcję

bogactwa, budowanie lub niszczenie uczuć, miłości itd.

Mówienie że przedmioty używane w praktyce Feng Shui
nie są „klasycznym Feng Shui” jest ignorowaniem
natury

klasycznego

przedmioty

są

Feng

efektywne,

Shui.
czy

Jednak
są

to

czy

użyteczne

czy

szkodzą, zależy od stopnia zrozumienia Klasycznego
Feng Shui.

20 lipca 2007
Największy Mistrz Feng Shui?
Niektórzy ludzie honorują Yang Yun Songa 楊筠松 (Yang
Yi 楊益, Yang Jiu Pin 楊救貧) jako największego Mistrza

Feng Shui w historii.
Dlaczego?

Tylko

dlatego,

że

uważają

się

za

spadkobierców jego linii.
Niektórzy ludzie honorują Jiang Da Honga 蔣大鴻 jako
Di Xian 地仙 (Czarodziej Ziemi).
Dlaczego?

Tylko

dlatego,

że

uważają

się

za

spadkobierców jego linii.
Ci sami ludzie mogą również honorować Guo Pu 郭璞
jako Wielkiego Mistrza Feng Shui i uważać, że on
przekazał swoją spuściznę bezpośrednio Yang Yun

Songowi i po wielu pokoleniach bezpośrednio trafiło to
do nich.

To jest jakiś żart. Feng Shui jest żywą wiedzą. My
widzimy dalej, bo stoimy na ramionach gigantów.
Mistrzowie

Feng

Shui

utrzymujący,

że

są

spadkobiercami w prostej linii, są jak karły wyglądające
zza spodni starożytnych mistrzów.
Pewien młody człowiek powiedział mi, że najbardziej w
swoim życiu żałuje tego, że promował kogoś jako
wielkiego mistrza. Ja mu wykazałem (i przyznał mi
rację), że gdyby tego nie zrobił, nie miałby teraz
podstaw aby promować siebie.

22 lipca 2007
Dywinacja I Ching
Najwięcej

satysfakcji

przynosi

pomoc

ludziom

w

rozwiązywaniu ich problemów. W 1997 roku, gdy
zacząłem tworzyć moją stronę internetową, oferowałem
darmowe porady I Ching dla odwiedzających moją
stronę.

Po

ponad

roku

zebrałem

więcej

niż

500

przypadków i na podstawie ich rezultatów, napisałem
książkę „Simple Yijing Divination” [„Prosta Dywinacja
Yijing” – przyp. Tłum.] Ten praktyczny poradnik w
postaci ebooka można ściągnąć za darmo i czytelnicy
mogą użyć prostej dywinacji bez znajomości teorii.
Ebook znajduje się tutaj:
http://www.astro-fengshui.com/iching/index.html
Na tej stronie znajduje się również inny ebook, który
zawiera

matematyczną

analizę

formuły

użytej

w

Dywinacji Kwiatu Śliwy (Plum Blossom Divination) 梅花
易數. Ta formuła może (ale nie musi) być dziełem
uczonego z czasów Dynastii Song – Shao Yonga 邵雍.
Sam system jednak był używany od ponad 1000 lat i
okazał się trafny.

Mogą pojawić się ludzie twierdzący, że formuła nie
pokrywa wszystkich 384 przypadków heksagramów z
jedną

linią

ruchomą.

Jeden

arogant

publicznie

zdyskredytował ten system i powiedział że jest on
błędny, ale nigdy nie przedstawił żadnych dowodów. To
było

więc

tylko

bezmyślne

hasło

rzucone

przez

aroganta.

W tym czasie przygotowywałem materiały do mojego
seminarium Dywinacji Kwiatu Śliwy i zaniepokoiła mnie
niewiedza

i

arogancja

swojego

ebooka

tej

gdzie

osoby.

Opublikowałem

wyjaśniłem

analizę

matematyczną tej formuły. Jest on na tej samej
stronie, którą podałem wyżej. Aby go otworzyć, wpisz
hasło „ShaoKangJie”.
Ebook

ten

zawiera

jedyną

analizę

matematyczną

formuły, opublikowaną do tej pory. Jeśli ktoś może
wskazać inną publikację poprzedzającą moją pracę,
będę wdzięczny i oddam pierwszeństwo autorowi.

Muszę

podkreślić,

matematyczne

że

moja

wyjaśnienie

praca
razem

wypróbowaną modyfikacją formuły.

zawiera

jasne

z

pewną

Nie twierdzę jednak, że moja formuła jest lepsza niż
oryginalna.

Oryginalna

formuła

jest

metafizycznie

prawidłowa a system jest piękny niezależnie od tego
czy wynaleziony został przez Shao Yonga czy też inną
mądrą osobę.

Jeśli ktoś zrobił coś niezgodnego z prawem, system
prawny wtrąci tę osobę do więzienia. Celem jest
umożliwienie wykazania skruchy i naprawienie swoich
błędów. Nie chodzi tu o ukaranie. Dlatego współcześnie
więzienie nosi nazwę „ośrodka poprawczego”. Jeśli
przestępca będzie zatwardziały i po wypuszczeniu
popełni

następne

wykroczenia

zniesławienie kogoś, to szkoda.

jak

na

przykład

23 lipca 2007
Jabłkowe Sha
Pewnego dnia trzej mężczyźni – kiepski nauczyciel Feng
Shui, dobry nauczyciel Feng Shui i fizyk – poszli do

jabłkowego

sadu.

jabłonią.

drzewa

Z

Gdy

się

spadły

zmęczyli,
trzy

usiedli

jabłka,

pod

uderzając

każdego z nich w głowę.
Kiepski nauczyciel Feng Shui nauczał później swoich
uczniów, że nie powinno się siedzieć pod jabłonią ze
względu na możliwość zranienia przez „jabłkowe Sha”.
Dobry nauczyciel Feng Shui nauczał z kolei, że trzeba
uważać na spadające jabłka, bo są one darem od
Niebios. Wszystko co należy uczynić, to nauczyć się jak
„walczyć z jabłkowym Sha”.
Fizyk odkrył wtedy prawo grawitacji. Był to szanowany
Sir Issac Newton.

28 lipca 2007
Qi Men Dun Jia 奇門遁甲 (1)
Qi Men Dun Jia jest wielowymiarową analizą qi. Pośród
tych wymiarów, najważniejsze są Trzy Cuda, Sześć
Emblematów (San Qi 三奇 Liu Yi 六儀) oraz Osiem Bram
(Ba Men 八門). Dlatego właśnie Qi 奇 i Men 門 stały się
częścią nazwy tej wiedzy.
Dun

Jia

遁甲

oznacza

uczynienie

przywódcy

niewidzialnym, aby mógł wydawać rozkazy zza kulis.
W planowaniu strategii, technika QMDJ jest najbardziej
satysfakcjonująca. W dawnych czasach używano jej do
prowadzenia

działań

wojennych.

Współcześnie

większość ludzi prowadzi w pewnym sensie wojny na co
dzień. Aby w ogólnym pojęciu zwyciężyć, znajomość
QMDJ może być bardzo pomocna.
To

powiedziawszy,

nie

mam

zamiaru

wprowadzać

czytelnika w błąd przesadnym wychwalaniem potęgi
QMDJ. To czy ktoś może zwyciężyć czy nie, zależy w
dużym stopniu od innych ważniejszych czynników. Bez
dobrej broni z pewnością wojna zostanie przegrana.

30 lipca 2007
仁者樂山 智者樂水
Życzliwy kocha góry
Mądry kocha wody.
Oznacza to, że różni ludzie mają odmienne upodobania.
Z punktu widzenia Feng Shui, to powiedzenie jest
interesujące.
Góry opiekują się ludźmi 山管人丁
Woda opiekuje się bogactwem 水管財祿.
Szlachetne góry mogą wpływać na charakter ludzi i
uczynić ich uprzejmymi i szlachetnymi. Piękna woda
może pomóc ludziom mądrze prowadzić biznes.
Nauka Feng Shui zaczyna się od docenienia gór i rzek.
Góry i rzeki można znaleźć wszędzie jeśli nie traktujesz
ich w dosłownym znaczeniu.

31 lipca 2007
Nauka i sztuka wyceny
Ustalanie

ceny

polega

na

wyborze

ceny

za

towar/usługę, za które klienci pragną zapłacić.
To nie ma nic wspólnego z kosztem produkcji lub
dostępnością. Cena sprzedaży niekoniecznie musi być
wyższa od kosztu wytworzenia, ponieważ w wolnym
handlu zysk nie jest gwarantowany. Czasem cena może
być przystępna ale ludzie nie chcą kupować. Czasem z
kolei cena nie jest przystępna, ale ludzie chcą kupować
za wszelką cenę. Cena zależy od jakości produktu i od
marketingu. Dobry marketing może pomóc sprzedać
gorszy produkt w cenie której ludzie nie są w stanie
zapłacić.
Wycena może być nauką lub sztuką. Teoria wyceny
skupia się na uzyskaniu maksymalnego zysku. Sztuka
wyceny polega na przyniesieniu maksymalnej korzyści
światu.

Weźmy na przykład mój Korespondencyjny Kurs Feng
Shui. Jeśli wyceniłbym go na 20 Dolarów i cena ta
obejmowałaby materiały kursowe, grupę Yahoo i grupę
wiki,

przypuszczam,

że

z

dobrym

marketingiem

mógłbym sprzedać około 3000-5000 tych kursów na
rok. Zysk byłby zmaksymalizowany. Naukowo rzecz
biorąc – jest to dobra cena. To pozwoliłoby o wiele
większej liczbie ludzi zrozumieć Feng Shui i samemu
tym się zająć. Efekt byłby taki, że nikt nie chciałby być
konsultantem, bo nie byłoby popytu. To znaczy nikt nie
miałby wystarczającego doświadczenia praktycznego i
Feng Shui zatrzymałoby się na etapie teorii. Nie byłoby
żadnych nowych odkryć. Taka cena nie może być więc
uważana za dobrą, ponieważ ma negatywny efekt
końcowy.

12 sierpnia 2007
Doświadczenie
Chiński odpowiednik słowa „doświadczenie” składa się z
dwóch znaków: 經驗.
Pierwszy znak oznacza „przejść przez coś” lub „iść
przez coś”. Drugi znak oznacza „przeegzaminowany”

lub „przetestowany”.
Aby zyskać doświadczenie, nie wystarczy po prostu
przeżyć jakieś zdarzenia. Osoba musi zbadać wszystkie
„jak” i „dlaczego” i mieć sprawdzony rezultat. W ten
sposób osoba zdobywa doświadczenie.

W mojej szkole zawsze oczekuję od uczniów aby
nauczyli się dobrze teorii, zanim zaczną ją wprowadzać
w życie. Uczeń uzyska notę certyfikowanego praktyka
tylko wtedy gdy jest doświadczony.
Przy odpowiednim procesie szkolenia, jeśli ktoś zebrał
wystarczająco duże doświadczenie praktyczne, może
stać się profesjonalistą.

Jeśli

ktoś

odpowiednie

jest

oddany

szkolenie

metafizyce

gromadząc

i

przechodzi

dobrze

zbadane

przypadki, może stać się biegłym praktykiem w ciągu
jednego roku. Jeśli osoba nie otrzymuje właściwego

treningu a po prostu działa na oślep, nie może zostać
profesjonalistą nawet wtedy gdy twierdzi że ma wiele
lat doświadczenia. To robi dużą różnicę.

19 sierpnia 2007
Więcej o doświadczeniu
經而不驗 – Przejść przez coś bez zbadania tego.
驗而不經 – Zbadać coś bez przejścia przez to.
Pierwszy przypadek opisuje ludzi, którzy przeszli przez
jakąś sytuację ale nie wyciągnęli z tego żadnej nauki.
Drugi przypadek opisuje ludzi, którzy próbują zgadnąć
jaki może być rezultat zdarzenia i wyciągają wnioski
bez doświadczenia sytuacji.
Mówiąc jaśniej, pierwsi mają zamiar ustalić zasadę
wprost z obserwowanych rezultatów. Drudzy próbują
ustalić

zasadę

bez

praktycznego

przetestowania

i

wierzą że to prawda.
W FSRC uczniowie nie mogą uczyć innych nie mając
odpowiedniej praktyki za sobą. Jest tak, ponieważ
FSRC wydaje tylko doświadczonych nauczycieli.

23 sierpnia 2007
Więcej o reklamie
Widziałem bardzo interesującą reklamę. Mały chłopiec
podchodzi do maszyny sprzedającej napoje. Jest za mały
aby

dosięgnąć

przycisku

swojego

ulubionego

napoju.

Wrzuca więc monetę i wybiera przycisk popularniejszego
napoju, do którego mógł dosięgnąć. Wypada jedna puszka.
Chłopiec

ponawia

swoje

działanie

i

otrzymuje

drugą

puszkę. Wtedy stawia te dwie puszki w taki sposób, że
może na nie wejść i dosięgnąć przycisk swojego ulubionego

napoju. Gdy wypadła z automatu ta puszka na którą
czekał, wziął ją i odszedł ciesząc się smakiem napoju.
Myślę, że osoba która zaprojektowała tę reklamę, powinna
być zwolniona. Reklama daje wręcz fory konkurencji. Jest
tu jasny przekaz: konkurent sprzedaje dwie puszki a ty
tylko jedną.
Widziałem już gorsze reklamy i dziękuję tym reklamującym
się, którzy chcą sięgnąć wysoko stając na mnie.

