Jak odnaleźć feng shui w samochodzie?

Wszystkie zdjęcia samochodów i detali pochodzą ze stron:
Volvo Car Poland Sp. z o.o. oraz: Volvo Car Poland na Facebook
Bardzo dziękuję Volvo Car Poland Sp. z o.o. za użyczenie zdjęć do artykułu.

O Feng Shui - starożytnej sztuce projektowania otoczenia, pochodzącej z Chin - z
pewnością wszyscy już słyszeli. Ale może nie wszyscy wiedzą, że Feng Shui można
zastosować dosłownie w każdej dziedzinie naszego życia. Nawet w samochodzie.
Nie wierzycie? Pokażę Wam na przykładzie Volvo...
1. Forma
Generalnie Feng Shui opisuje wpływ otoczenia na człowieka, biorąc pod uwagę
formy i kolory. Podstawową zasadą jest tak zwany "Układ Fotela" czyli ochrona
z tyłu i z obu boków - powinno tam być coś co zasłania nasze ciało i tym samym
wzmacniamy nasze poczucie bezpieczeństwa.

Jak można zastosować tę zasadę w samochodzie? Najbardziej chronione powinny
być nasze plecy i boki, a przed sobą powinniśmy mieć wolną przestrzeń. W
obecnych czasach producenci aut zadbali o nasze poczucie bezpieczeństwa poprzez
konstrukcję foteli samochodowych - zgodne są one z zasadą Feng Shui. Mamy więc
fotele obejmujące nasze ciało, z zagłówkiem. Najlepsze oczywiście będą fotele tzw.
kubełkowe, chroniące nas jeszcze dokładniej z boków.

Czyli wnętrze samochodu nie sprawia żadnych problemów. Można jeszcze jednak
spojrzeć na samochód z zewnątrz, jako całość. Z tej perspektywy większe poczucie
bezpieczeństwa będą dawać samochody bardziej "rozbudowane" z tyłu, czyli
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Niektórzy dobrze czują się z dołożonym spojlerem - daje on wrażenie większej
"masy" z tyłu, sprawia że punkt ciężkości samochodu przenosi się nieco bardziej
ku tyłowi. Być może niektórzy twierdzą, że samochód wygląda wtedy bardziej
"rasowo" i wpływa to na osiągi i właściwości jezdne auta, ale tak naprawdę jest to
coś co wspiera naszą atawistyczną potrzebę chronienia naszych pleców.

Idealny Układ Fotela powinien jeszcze zawierać ochronę z przodu, ale nieco niższą
niż te z boków i z tyłu. Wyobraźmy sobie dwie sytuacje: w pierwszym przypadku
siedzimy na fotelu ale przed nami nic nie ma, żadnego stolika. W drugim przypadku
mamy przed naszym fotelem niski stolik. W którym przypadku czujemy się bardziej
komfortowo? Zdecydowanie bardziej wtedy, gdy mamy przed sobą jeszcze coś,
właśnie ten nieduży stolik. Tak głosi niezwykła wiedza Feng Shui, oparta na paru
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Tak więc w naszym samochodzie - już wiemy że nasze plecy i boki powinny być
chronione. Ale dla pełnej harmonii powinniśmy jeszcze mieć jakąś niedużą
"ochronę" z przodu. Nie może ona jednak być zbyt spora i zasłaniać nam widoku
przestrzeni. Dobrze jest więc mieć "nieco więcej" samochodu przed sobą, a więc
maska z przodu nie powinna być zbyt krótka. Mocny zderzak dopełni obrazu. Nie
wieszajmy jednak niczego na wysokości oczu, nie umieszczajmy tam niczego, co
mogłoby zasłaniać nam widok i wolną przestrzeń z przodu. Dlatego o wiele bardziej
- z punktu widzenia Feng Shui - cenione powinny być ekrany nawigacyjne
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Jak widzimy - ta starożytna wiedza zdumiewająco pokrywa się z ergonomią i z
naszymi intuicyjnymi odczuciami, prawda?
2. Kolor
Nie wierzcie że istnieje jedno rozwiązanie dla wszystkich. Na przykład najlepszy
kolor Feng Shui dla jakiegoś celu. Nie ma tak. Kolory działają na każdego człowieka
inaczej i nie ma ogólnej zasady że istnieje jakiś jeden najlepszy kolor samochodu
dobry dla wszystkich. W Feng Shui kolory dobieramy tak, aby współgrały z
żywiołem osobistym człowieka. Założenie Feng Shui jest takie, że każdy
człowiek rodzi się z jakimś zestawem żywiołów z których jeden jest najważniejszy.
Jeśli jesteście ciekawi jaki jest Wasz żywioł, wpiszcie swoją datę urodzenia do
kalkulatora na stronie: http://www.tradfs.com/kalkulatory.html
Kalkulator ten wygląda tak jak poniżej:

Zobaczcie co się znajduje w dniu urodzenia u góry. To jest właśnie Wasz żywioł
osobisty. Możecie sobie teraz sprawdzić jak Wasz samochód na Was działa, albo
możecie świadomie wybrać sobie auto w taki sposób, aby wspierało wasze plany.

Dobór kolorów auta:
Osoba w żywiole Ognia - jeśli chcecie aby auto Was wspierało i dodawało więcej
pewności siebie, wybierzcie kolor zielony lub coś z gamy czerwieni. Jeśli wiecie że
jesteście czasem porywczy, wybierzcie auto beżowe, żółte lub brązowe, które Was
nieco ostudzi. Odczujecie przy okazji inspirację i wzrośnie Wasza kreatywność.
Jeśli auto ma służyć zarabianiu, wybierzcie białe, szare, złote lub srebrne. Jeśli
chcecie podkreślić Wasz status albo uzyskać awans, postawcie na kolor czarny lub
wszelkie odmiany niebieskiego. Możecie też połączyć różne potrzeby - wybieracie
jakiś kolor w wersji metalizowanej - przy okazji podkreślicie pieniądze :o)

Srebrzyste auto przyniesie osobie spod znaku Ognia pomyślność w finansach...

Osoba w żywiole Ziemi - jeśli chcecie aby auto Was wspierało i dodawało więcej
pewności siebie, wybierzcie kolor czerwony, beżowy, żółty lub brązowy. Jeśli
czasem ponosi Was temperament, wybierzcie auto białe, szare, srebrne lub złote,
które Was nieco ostudzi. Odczujecie przy okazji inspirację i wzrośnie Wasza
kreatywność. Jeśli auto ma służyć zarabianiu, wybierzcie czarne lub niebieskie
auto. Jeśli chcecie podkreślić Wasz status albo uzyskać awans, postawcie na kolor
zielony. Możecie też połączyć różne potrzeby - wybieracie jakiś kolor w wersji
metalizowanej - przy okazji wzmocnicie kreatywność i odwagę w podejmowaniu
decyzji
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Osoba w żywiole Metalu - jeśli chcecie aby auto Was wspierało i dodawało więcej
pewności siebie, wybierzcie kolor beżowy, żółty, brązowy, biały, szary, srebrny lub
złoty. Jeśli wiecie że jesteście czasem porywczy, wybierzcie auto czarne lub
niebieskie, które Was nieco ostudzi. Odczujecie przy okazji inspirację i wzrośnie
Wasza kreatywność. Jeśli auto ma służyć zarabianiu, wybierzcie kolor zielony. Jeśli
chcecie podkreślić Wasz status albo uzyskać awans, postawcie na kolor czerwony
lub bordo. Możecie też połączyć różne potrzeby - wybieracie jakiś kolor w wersji
metalizowanej
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Jesteś Metalem i potrzebujesz inspiracji lub chcesz pobudzić kreatywność? Wybierz
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Osoba w żywiole Wody - jeśli chcecie aby auto Was wspierało i dodawało więcej
pewności siebie, wybierzcie kolor biały, szary, srebrny, złoty, niebieski lub czarny.
Jeśli wiecie że jesteście czasem porywczy, wybierzcie auto zielone, które Was nieco
ostudzi. Odczujecie przy okazji inspirację i wzrośnie Wasza kreatywność. Jeśli auto
ma służyć zarabianiu, wybierzcie czerwień lub bordo. Jeśli chcecie podkreślić Wasz
status albo uzyskać awans, postawcie na kolor beżowy, żółty lub brązowy. Możecie
też połączyć różne potrzeby - wybieracie jakiś kolor w wersji metalizowanej - przy
okazji poczujecie się pewniej :o)
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Osoba w żywiole Drzewa - jeśli chcecie aby auto Was wspierało i dodawało
więcej pewności siebie, wybierzcie kolor niebieski, czarny lub zielony. Jeśli wiecie
że jesteście czasem porywczy, wybierzcie auto czerwone lub bordo, które Was
nieco ostudzi. Odczujecie przy okazji inspirację i wzrośnie Wasza kreatywność.
Jeśli auto ma służyć zarabianiu, wybierzcie beżowe, żółte lub brązowe. Jeśli chcecie
podkreślić Wasz status albo uzyskać awans, postawcie na kolor biały, szary,
srebrny lub złoty. Możecie też połączyć różne potrzeby - wybieracie jakiś kolor w
wersji metalizowanej - przy okazji podkreślicie swój status i wzmocnicie szanse na
awans
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Jesteś Drzewem? Kolor niebieski doda ci wyrazistości i zdecydowania...

Parę słów na zakończenie...
Autorka jest właścicielką Volvo s40 od wielu lat i jest w tej marce absolutnie
zakochana. Ale to nie znaczy, że ten artykuł jest tendencyjny. To jest inaczej. Od
zawsze przedmiotem marzeń autorki było auto przede wszystkim bezpieczne

(autorka posiada dzieci, męża i psa :o) a przy tym mające w sobie "pazur" (a kto
nie lubi się pościgać spod świateł???...) I właśnie Volvo łączy w sobie te cechy jest
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Być może Twoje Volvo czeka już gdzieś na Ciebie w jakimś salonie. Ono już Cię
kocha i bez wahania poświęci za Ciebie swoje mechaniczne życie... Przygarniesz?
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