Poznaj tę wspaniałą wiedzę i weź życie w swoje ręce!

Wielu z Was zetknęło się w swoim życiu z Feng Shui w różnych wydaniach.
Niestety, ta starożytna wiedza bywa z reguły mieszana z całym mnóstwem
zabobonów i wierzeń, które narosły wokół niej w ciągu tysięcy lat od jej powstania.
Prosty lud starożytnych Chin nie był w stanie pojąć odniesień astronomicznych czy
geofizycznych i dlatego ówcześni uczeni użyli wielu analogii i przenośni, aby
uczynić tę wiedzę strawną dla każdego.
Obecnie kilku Mistrzów Feng Shui podjęło trud oczyszczenia tej wiedzy z
wszystkich zabobonów i niepotrzebnych dodatków. Wszystko to w celu, aby
powrócić do źródeł i przybliżyć nam wszystkim prawdziwą, rzetelną wiedzę Feng
Shui. Pośród tych pionierów znajdują się między innymi Heluo (Roel Hill),
Raymond Lo i Joseph Yu.
Feng Shui jest sztuką ustalania wpływu wywieranego przez środowisko i dom na
człowieka w wybranych okresach. Dzięki niej można przewidywać zdarzenia i
zapobiegać im. Co najciekawsze, wiedza ta niewiele ma wspólnego z dzwonkami
wietrznymi, fletami, lusterkami i innymi "gadżetami"...
Feng Shui zajmuje się w pierwszej kolejności poważniejszymi sprawami; jak
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Każdy z nas ma prawo żyć szczęśliwie i dostatnio oraz realizować swoje
najśmielsze plany. Niestety wymaga to czasem czegoś więcej niż położenia
kolorowej poduszki w jakimś miejscu. Istnieje powszechne przekonanie, że Feng
Shui jest jak czarodziejska różdżka i po wizycie konsultanta spodziewamy się
szybkiego bogactwa i rozwiązania wszystkich gnębiących nas problemów.
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Tymczasem Feng Shui, według chińskiej tradycji, tylko w około 30 procentach
oddziałuje na nasz los. Składa się on bowiem z trzech wpływów:
- Szczęścia Niebiańskiego (przeznaczenie, geny, dziedzictwo - coś czego nie
możemy zmienić)
- Szczęścia Ziemskiego (Feng Shui, środowisko - tu mamy pole do popisu)
- Szczęścia Ludzkiego (dieta, ćwiczenia, styl życia, medytacje, nasze wybory)
To nie jest tak, że wszystko zrobi się za nas samo. Być może musimy zmienić coś
również w naszym stylu życia czy diecie. Dlatego niektórzy Mistrzowie (jak np.
Heluo) kształcą swoich uczniów nie tylko w zakresie Feng Shui, ale również w
dietetyce, diagnostyce z twarzy czy astrologii (Cztery Filary Przeznaczenia i Ki 9
Gwiazd). Tak więc konsultant powinien potraktować naszą sytuację całościowo i
doradzać nam już nie tylko na temat kształtowania naszego otoczenia, ale także
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Feng Shui istnieje od kilku tysięcy lat, aby pomóc nam pokierować naszym
życiem.
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Witam więc na mojej stronie przybliżającej nieco tę wspaniałą wiedzę, odkrywaną
dziś na nowo. Zachęcam do zapoznania się z ofertą kursów na mojej stronie.
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