Oryginalna Formuła Ośmiu Domów

Okładka jest zarazem fragmentem książki. Na jednej stronie jest ilustracja opisana
po chińsku a na drugiej stronie jest tłumaczenie polskie, opis danej sytuacji.
Z wstępu: Formuła Ośmiu Domów była jedną z pierwszych formuł feng shui
udostępnionych na Zachodzie. Zasadniczo była ona stosowana do określania
najlepszej pozycji drzwi wejściowych. Lokalizacja głównych drzwi jest o wiele
ważniejsza niż sposób używania poszczególnych pomieszczeń. Tymczasem we
współczesnych angielskojęzycznych książkach o feng shui formuła Ośmiu Domów
skupia się właśnie na pokojach.
Interesującym współczesnym zastosowaniem tej teorii może być użycie jej do
mieszkań w blokach, gdzie wejście główne budynku może być rozważane jako
zewnętrzna brama, podczas gdy drzwi do mieszkania stają się głównymi drzwiami.
To w dużym stopniu rozwiązuje problem niepokojący wielu współczesnych
konsultantów: które wejście brać pod uwagę w obliczeniach feng shui; wejście do
bloku czy wejście do mieszkania.
Tekst tej książki pochodzi sprzed ponad 250-ciu lat i poprzedza wiele innych
chińskich tekstów. Jest definitywnie o wiele starszy niż inne tego typu teksty
wydane po angielsku.
Zamiast prostego zastosowania ośmiu kierunków (Ba Zhai), tekst opisuje każdą z
24-ech Gór Osadzenia i to bardzo szczegółowo. Są też interesujące wariacje
podziałów ośmiu głównych kierunków. Tekstowi towarzyszy za każdym razem
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Są tu diagramy opisane po chińsku i obok tłumaczenie sytuacji wraz ze
wskazówkami.
Autorem chińskiego oryginału jest Mistrz Chang Ping Lin a przetłumaczył ją na
język angielski Stephen Skinner. Tłumaczenie na język polski jest mojego

autorstwa (oczywiście za zgodą Stephena Skinnera i z jego życzliwą pomocą i
wskazówkami za które serdecznie dziękuję) To już druga książka tego typu z
kolekcji Klasyki Feng Shui opracowana przez Stephena Skinnera. Polecam ją
wszystkim konsultantom feng shui a także fascynatom tej pięknej starożytnej
wiedzy.
Oczywiście ta książka nie zastąpi konsultacji feng shui ale może ją w ciekawy
sposób uzupełnić i rozszerzyć. Będzie też ciekawym dodatkiem w pracy
projektantów ogrodów, szczególnie ogrodów w stylu wschodnim.
Ważne: książkę ściągamy na komputer, na którym będzie czytana. Licencja
pozwala na korzystanie z ebooka na jednym komputerze. Dla pewności więc warto
ją sobie wydrukować, ponieważ nie będzie wydawane drugie hasło. Ebook ten jest
"spakowany" jako zip/rar i jest w postaci pliku wykonywalnego (exe), będzie
działać tylko na urządzeniach z systemem Windows. Wkrótce planowane są także
inne wersje tego ebooka.
Po wysłaniu formularza (przycisk "Kupuję") oczekuj na moją odpowiedź; podam
linka do pobrania ebooka oraz dane do wpłaty. Po zaksięgowaniu wpłaty,
otrzymasz hasło otwierające ebooka.

Jeśli odpowiedź nie dotrze w ciągu 24 godzin, sprawdź folder spam!

