ciekawskich...
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No tak, kto z nas nie słyszał o magicznych żabach, sztucznych
nietoperzach, fletach, wachlarzach i innych figurkach?
Wszystkim Feng Shui właśnie z tym się kojarzy – z jakimiś
magicznymi przedmiotami, które rozwiążą za nas nasze problemy,
przyniosą pieniądze, znajdą partnera albo ochronią przed złodziejem (jak
miotła postawiona do góry nogami :o)
Na pierwszy ogień weźmiemy się więc za owe gadżety i rozprawimy
się z nimi jak należy!

Trójnoga żaba pieniężna

Żaba inwalidka z trzema nogami i pieniążkiem w pyszczku
podobnież ma przynosić pieniądze i nawet można znaleźć szczegółowe
porady w jaki sposób tę żabę postawić aby najlepiej „działała”. Nie
wierzcie w to! Kompletny zabobon...
Oczywiście psychika ludzka jest silną energią i głęboka wiara w coś
może przynieść efekt jednak zazwyczaj chwilowy. Żaba nie ma nic
wspólnego z Feng Shui – niestety :o)
Co

najwyżej

można

ją

umieścić

gdzieś

pomiędzy

ludowymi

przesądami chińskimi. To jest coś podobnego jak nasza podkowa „na
szczęście”, albo łuska karpia w portfelu.
Jeśli więc już chcemy „wzmocnić” nasze szczęście, zastosujmy coś
„naszego”, coś z naszego kręgu kulturowego – będzie to działać na naszą
psychikę

mocniej,

ponieważ

jest

to

już

coś

znanego

naszej

podświadomości.
Feng Shui dysponuje skuteczniejszymi sposobami na wspomożenie
bogactwa :o)

Dzwonek wietrzny
Ze względu na piękny, delikatny dźwięk dzwonek
jest lubianym elementem wystroju. Rzekomo ma filtrować
energię i spowalniać jej bieg. Ale tak naprawdę jest on
stosowany w Feng Shui jako żywioł Metalu – wibracja
Metalu i wiesza się go tam gdzie potrzebny jest żywioł
Metalu. Jak znaleźć miejsce dla dzwonka?
Odpowiedź można uzyskać na naszych kursach
korespondencyjnych lub seminariach:
http://tradfs.com/szkolenia.html
Zamiast dzwonka wietrznego może być używany
poczciwy zegar pradziadka z wahadłem, bijący i o
napędzie mechanicznym. Te dwa remedia rzeczywiście
pomagają ale bardziej w sferze zdrowia i likwidowaniu
zastojów energetycznych. W nowoczesnych wnętrzach
funkcję tę spełni dobrze umieszczony głośnik z odpowiednio dobraną
muzyką.
Wybaczcie

ale

fletów

„kierujących

energią”

i

wachlarzy

„odstraszających złodziei” – nie będziemy tu omawiać...Już na kilometr
widać że to zabobon.

Chińskie monety

Bywają powieszone po 5 lub 6, czasem przewiązane i połączone
czerwonym sznurkiem. To remedium ma swoje uzasadnienie ze względu
na okrągły kształt związany z żywiołem Metalu. Jest stosowane w
miejscach gdzie znajduje się niekorzystna energia Ziemi i trzeba ją
„osłabić” Metalem. Dodatkowo 6 przedmiotów związanych z żywiołem
Metalu – tak jak tu 6 monet (na zdjęciu jest 5, ale skuteczniejsze jest
użycie

6-ciu) działa

skuteczniej. W

zasadzie

nie

ma racjonalnego

wytłumaczenia dlaczego tak się dzieje; być może to działa poprzez nasz
umysł w którym matematyka jest w jakiś sposób „zaszyta”. Na przykład
jeśli ktoś chce dodać rozpędu swojej firmie, ustawia we właściwym
miejscu

(jeśli

warunki

Feng

Shui

na

to

pozwalają)

3

maszty

z

chorągiewkami reklamującymi firmę. Sprawdzone i bardzo skuteczne :o)
Jak znaleźć podobnego typu rozwiązania – zapraszamy na nasze
kursy, ponieważ wymaga to opanowania pewnej ilości wiedzy. Co jak i
dlaczego? Dowiesz się tutaj:
http://tradfs.com/szkolenia.html

Lustra
Niektórzy twierdzą, że lustra są aspiryną Feng Shui. W pewnym
sensie można tak powiedzieć. Ale już następne stwierdzenie niektórych
„ekspertów” brzmi że lustra odbijają Qi (energię z którą pracujemy w Feng
Shui). To jest nieprawda. Qi jest energią, a raczej zbiorem różnych

energii, tymczasem to co odbija lustro to jest tylko światło. Światło jest
częścią składową Qi, ale nie stanowi całego Qi – dlatego nie można mówić,
że lustro odbija Qi. Ludzie wpadają z tego powodu w panikę, bo mają
lustro naprzeciwko drzwi wejściowych i ktoś im powiedział, że Qi jest
odbijane z powrotem do drzwi. Lustro działa inaczej – ono poprzez
odbijanie światła powoduje że pomieszczenie jest jaśniejsze – jest bardziej
yang (o jakościach yin i yang i o ich harmonizowaniu uczymy na naszych
kursach). Wszystko zależy jaka energia jest tam gdzie mamy drzwi –
przedstawia się to specjalnymi wykresami. Jeśli w drzwiach mamy bardzo
dobrą energię, to obecność lustra jeszcze nam ją wzmocni. Jeśli natomiast
mamy pecha i złą energię w drzwiach – lustro też ją wzmocni...
Tak więc problem nie leży w tym że lustro „wypycha” energię z
domu, tylko musimy umieć ocenić, jak będzie działać lustro w danym
miejscu.
Jeśli lustro miałoby odbijać Qi, to wszystkie firmy z lustrzanymi
oknami w swoich biurowcach – dawno by już poszły z torbami...

Tykwa butelkowa – calabash

Tykwa jest ciekawym remedium. Stosowana jest tam
gdzie znajduje się energia choroby (wynika to z wykresu
energii). Ale jeśli nie znamy rozkładu energii w domu, tykwa
zawsze może stać po prostu przy łóżku lub w miejscu gdzie
najczęściej

przebywamy.

Ważne:

powinna

mieć

ścięty

czubek i otwór u góry. Jest to ciekawa roślina. Feng Shui
tłumaczy jej wpływ za pomocą oddziaływania kształtu
(trygramu

–

można

http://tradfs.com/yucalabash.html

o

tym

poczytać

tutaj:

)

Ale najciekawsze jest to, że różdżkarze badający tykwę stwierdzili
specyficzne biopole. Musieli o tym wiedzieć już starożytni chińscy i

hinduscy lekarze, którzy przechowywali swoje leki właśnie w tykwach,
gdzie nabierały „mocy”.
Faktem jest, że otrzymuję wiele potwierdzeń od klientów co do
działania leczniczego tykwy po postawieniu jej obok łóżka chorej osoby.
Zapobiegawczo stawia się tykwę w miejscu występowania energii rocznej i
miesięcznej związanej z chorobami (opisaną jako 2). Jeśli będziecie
zaglądać na moją stronę – znajdziecie tam informację dotyczącą każdego
roku i miesiąca. Tykwy można kupić na Allegro.

Numer 4

Zdarza się, że ludzie boją się mieszkać w domu czy mieszkaniu,
gdzie częścią numeru jest „4”. To nie ma nic wspólnego z Feng Shui, to
jest wyłącznie chiński zabobon. Po chińsku wymowa cyfry „4” brzmi
podobnie jak „śmierć” i dlatego Chińczycy unikają tej cyfry. U nas nie ma
to żadnego uzasadnienia. My mamy swoją zwyczajową pechową „13” :o)
Oczywiście to też zabobon :o)
No dobrze, a w takim razie jakie mamy sposoby wpływania na
otoczenie? Odpowiem na to pytanie w osobnym artykule...
Feng Shui nie ma na celu nas ograniczać, ono ma za zadanie
pokazać nam w jaki sposób możemy maksymalnie wykorzystać atuty
otoczenia dla naszych celów.
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