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Otwieramy skrzynkę
z narzędziami feng shui

G

dy chcesz przygotować przyprawiający o zawrót głowy deser lodowy,
potrzebujesz kilku narzędzi, takich jak miseczka, łyżka, lody jakiejś
znanej firmy oraz kaloryczne bakalie. Gdy chcesz prowadzić wartościowe
życie, także potrzebujesz kilku narzędzi, takich jak otoczenie życiowe,
pomysł na życie, dobre intencje oraz zrozumienie starochińskich tajemnic feng shui (prawidłowo wymawia się: fung shuej), co w tłumaczeniu
oznacza „wiatr i woda”.
Feng shui to termin zapożyczony od Chińczyków, którzy przez wieki
dopracowywali sztukę aranżacji przestrzeni. Uhonorujmy ich więc,
zachowując chińską nazwę. Feng shui nie należy jednak traktować
jako lokalną chińską mądrość, lecz jako uniwersalny przejaw zdrowego
rozsądku. Wszyscy, niezależnie od kultury czy wyznania, stosują jakiś
przemyślany sposób rozmieszczenia w swoim otoczeniu przedmiotów
codziennego użytku. Dla większości ludzi prosta organizacja przestrzeni
tak naprawdę nie stanowi problemu. Wszystko komplikuje się dopiero
wtedy, gdy mamy do czynienia z takim urządzeniem, jak komputer,
kuchenka mikrofalowa oraz ze sprzętem terenowym. Wówczas często
popełniamy błędy.
Właściwe feng shui polega na świadomym uporządkowaniu rzeczy
wokół siebie w celu uzyskania pozytywnych rezultatów. Zapytasz, jakich
rzeczy? Wszystkiego – ziemskiego dobytku, biurka w pracy, szczoteczki
do zębów, bielizny. Tak jak spożywany deser lodowy wywiera wpływ na
twój organizm, tak każdy przedmiot znajdujący się w twoim otoczeniu
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wywiera wpływ na ciebie. Wywierasz także wpływ na otoczenie innych
osób. Chciałbyś wiedzieć, w jaki sposób?
Niniejsza książka udzieli ci odpowiedzi na to pytanie. Możesz uważać
ją za swego rodzaju przewodnik po swoim domu.
W tym miejscu pragnę się na chwilę zatrzymać i wyjaśnić pewną
kwestię. Otóż kilkoro z moich klientów oraz przyjaciół zadało mi pytanie, czy feng shui to religia. Inni z kolei chcieli wiedzieć, czy może ono
być sprzeczne z ich wyznaniem. Chociaż nie twierdzę, że znam dogmaty
wszystkich religii, wiem na pewno, że celem feng shui nie jest zastąpienie
bądź kwestionowanie czyichś religijnych poglądów czy wyznawanych
wartości. Jest po prostu zbiorem informacji dotyczących środowiska,
tak jak książka kucharska jest zbiorem informacji dotyczących jedzenia.
Jeśli nadal masz w tej kwestii wątpliwości, odpowiedz sobie na poniższe
krótkie pytanie, a znajdziesz swoją odpowiedź. Jeżeli wiedza na temat tego,
w jaki sposób pożywienie wpływa na organizm, jest sprzeczna z twoimi
przekonaniami religijnymi, to być może wiedza na temat tego, w jaki
sposób feng shui wpływa na ciebie, również będzie z nimi sprzeczna.
To tyle na ten temat. Zajmijmy się teraz feng shui.
Wszystko, co składa się z materii w tym trójwymiarowym wszechświecie jest rozmieszczone obok czegoś innego. Ta przestrzenna zależność
to feng shui. Tak naprawdę feng shui jest wokół nas od chwili naszych
narodzin. Niniejsza książka opisuje rodzaj feng shui, jaki nas otacza.
Zamiast uważać, że nic nie znajduje się w stanie feng shui dopóki my
nie wywołamy takiego stanu, powinniśmy uważać, że wszystko zawsze
znajduje się w stanie feng shui, a my jesteśmy osobami, które zmieniają
swoje otoczenie na lepsze.
Aby zaspokoić ciekawość umysłów ścisłych, poprosiłam fizyka i praktyka feng shui, Barry’ego Gordona, o krótkie wyjaśnienie działania feng
shui z punktu widzenia nauki. Barry postrzega feng shui jako „inteligentne stosowanie intencji za pomocą metafory środowiska”. Bardziej
szczegółowo ujmuje to tak:
Jeśli zaakceptujemy przesłanie zarówno mechaniki kwantowej,
jak i wielkich duchowych nauczycieli, wówczas stwierdzimy, że
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wszystkie najdrobniejsze cząstki wszechświata oddziałują na siebie
nawzajem. Z tego punktu widzenia nie istnieje pojęcie wewnątrz
ani na zewnątrz. Wszystko zawiera się w świadomości, która nie
ma granic. Tak więc ustawienie łóżka ma znaczenie w odniesieniu
do reszty doświadczenia. Łóżko reprezentuje przekonania i emocje
w wymiarze fizycznym, które manifestują się inaczej w innych wymiarach, bo zostały najwyraźniej przez nas od siebie oddzielone.
Kiedy z intencją przestawimy łóżko, wymiar przekonania i emocji
także zostanie przestawiony.
Wielki osiemnastowieczny naukowiec i matematyk, Leibniz,
odkrył, że fotony, podstawowe cząsteczki światła, wykazują intencję
i cel. Jeśli przyjmiemy, że światło jest całym spektrum drgań, a nie
tylko światłem widzialnym, wówczas wszystko będzie się składać
z fotonów. To oznacza, że wszechświat ma cel. A skoro posiadamy
zdolność określania celu, jesteśmy współtwórcami wszechświata,
jakiego indywidualnie doświadczamy.
Każda rzecz, nawet oporne drzwi frontowe, które się nie otwierają
do końca, ma znaczenie. Każda rzecz, każde działanie jest celowe,
czasem jest świadome, czasem nieświadome. Feng shui przenosi
nieświadome elementy z naszego otoczenia z powrotem do świadomości. To z kolei przenosi przekonania i emocje z powrotem do
świadomości. Wówczas mamy wybór i możemy świadomie tworzyć
nasz wszechświat.
Nie wiem, jak ty, ale ja nie jestem w stanie naraz wchłonąć więcej
informacji dotyczących nauki i mechaniki kwantowej. Kiedy przeczytasz tę książkę, pewnie wrócisz do tego cytatu, aby przekonać się, czy
nabrał on dla ciebie większego sensu. Teraz powróćmy jednak do zmian
w twoim życiu…
Potraktuj ten rozdział jako skrzynkę z narzędziami feng shui. Nie jest
to dokładnie taka sama skrzynka narzędziowa, jaką taszczy ze sobą Bob
Villa, ale jest równie ważna. Wyjaśnia podstawy feng shui: co dokładnie
musisz wiedzieć, aby spełniły się twoje marzenia. Nie przejmuj się, jeżeli
zakręci ci się w głowie, kiedy będziesz czytał ten rozdział. Jeżeli chodzi
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o feng shui, to napisano już całe książki, które usiłują wyjaśnić informacje, jakimi zarzucę cię w rozdziale pierwszym. Jak się sam przekonasz
w trakcie dalszej lektury, informacje te wielokrotnie się powtarzają, dzięki
czemu będziesz miał kilka okazji do tego, by przyswoić sobie określoną
mądrość, która będzie adekwatna do twojego życia i domu.
Nie pomijaj dalszej części tego rozdziału. Chociaż będzie cię kusiło, by
od razu przejść do części poświęconej dobrobytowi czy związkom, odradzałabym to. Nie spożywasz przecież deseru lodowego bez właściwych
narzędzi (oczywiście, możesz pochłonąć całe lody bezpośrednio z kartonu,
ale czyż nie będzie to żałosny widok?). Nie próbuj więc stosować feng
shui bez odpowiednich narzędzi.

MAGIA CHI!
Chi (wymawia się czi) to słowo oznaczające energię. Energia to to, co
zostaje poruszone wtedy, gdy w swoim otoczeniu stosujesz zasady opisane
w niniejszej książce. Zmieniając poziom energii za pomocą remediów,
możesz polepszyć swój los. (Remedium to po prostu inne określenie
równowagi). Stosowanie remedium – przywracanie równowagi lub poprawa – polega na umieszczeniu w określonym miejscu jakiegoś elementu
przestrzeni. Jeżeli złego usytuowania przedmiotów nie skorygujesz za
pomocą remediów, wówczas do wywołania określonych efektów w życiu
będziesz musiał zużytkować własną energię. A po co marnować własną
energię, skoro lampa lub lustro może wykonać całą pracę za ciebie?
Jaka z tego korzyść? Ano taka, że przedmioty nieożywione nie biadolą
nad tym, czyja wypadła kolej na zużytkowanie energii.

BA – CO?
Wszystko, z czego składa się życie, można podzielić i sprowadzić do dziewięciu kategorii lub sytuacji życiowych. Kategorie te są reprezentowane
w przestrzeni przez obszary występujące w naszych domostwach. Każdy
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taki obszar nazywa się gua (wymawia się
gua). Wszystkie gua ułożone w określonym
porządku nazywają się bagua. Przedrostek
ba w bagua oznacza „osiem”, ponieważ
bagua składa się z ośmiu boków (rys. 1.).
Osiem boków plus część środkowa tworzą
dziewięć stref, które odnoszą się do różnych
sytuacji życiowych (rys. 2).
Poniżej przedstawiono określone sytuacje życiowe związane z dziewięcioma
strefami tworzącymi bagua.

DOBROBYT

RODZINA

UMIEJĘTNOŚCI
I WIEDZA

Rys. 1. Definicja bagua

SŁAWA

ZWIĄZKI

I REPUTACJA

I MIŁOŚĆ

ZDROWIE

TWÓRCZOŚĆ
I DZIECI

POMOCNI
KARIERA

LUDZIE
I PODRÓŻE

Z TEJ STRONY BAGUA ZAWSZE ZNAJDUJĄ SIĘ GŁÓWNE DRZWI DOMU
LUB POMIESZCZENIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W NIM.

Rys. 2. Uproszczona bagua przedstawiająca związane z nią sytuacje życiowe
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Dobrobyt
Ta strefa odnosi się do bogactwa, czyli posiadania pieniędzy na rzeczy
w życiu dobre (a nie na podstawowe potrzeby, takie jak jedzenie, czynsz
i rachunki telefoniczne). Ta gua jest uważana za ośrodek władzy, ponieważ
pieniądze są postrzegane jako władza, a władza umożliwia otrzymanie
tego, czego się pragnie. Myśl w kategoriach takich ludzi, jak Bill Gates,
Donald Trump oraz osoba, która wynalazła Velcro. Jeżeli wielkie pieniądze
są tym, czego pragniesz, to powinieneś popracować nad strefą Dobrobytu.

Sława i Reputacja
Ta strefa w domu wspiera twoją osobę w wielkim świecie. Dotyczy tego,
jak jesteś postrzegany przez innych, co ma istotne znaczenie w przypadku
sposobu zarabiania pieniędzy oraz nawiązywania stosunków międzyludzkich. Odnosi się także do prawości i uczciwości, co może mieć znaczenie
w takich sferach jak małżeństwo oraz związki międzyludzkie. Tak więc,
jeśli inni uważają cię za kretyna, nie rozpaczaj. Strefa Sławy i Reputacji
może ci pomóc znaleźć rozwiązanie.

Związki i Miłość
Jeżeli pragniesz zawrzeć nową znajomość, poprawić istniejący związek, lub po
prostu spędzić szalony czas z inną osobą, ta strefa zaspokoi twoje pragnienia.
Najważniejsza w tej części domu jest równowaga, która w różnego rodzaju
związkach zapewnia harmonię. Tak więc, zanim się poddasz i wstąpisz do
zakonu lub przyłączysz się do grupy śpiewających mnichów, sprawdź tę strefę.

Twórczość i Dzieci
Ta część domu odnosi się do twórczego myślenia. Niewykluczone,
że swoją przygodę z feng shui będziesz chciał zacząć od tej strefy,
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by wymyślić konstruktywne remedia dla reszty domu. To miejsce wiąże
się także z dziećmi, ponieważ dzieci zazwyczaj myślą twórczo (na przykład,
gdy kombinują, w jaki sposób włożyć ciastko do napędu komputera).
Nad wszystkim, co dotyczy dzieci – własnych, cudzych, przyszłych lub
rodzeństwa – należy pracować w tym miejscu.

Pomocni Ludzie i Podróże
Ta część domu to miejsce, z którego wzywa się osoby ułatwiające życie
(pobłażliwego nauczyciela, wyrozumiałego pracownika urzędu skarbowego, operatywnego kelnera, miłą sprzątaczkę, uczciwego sprzedawcę
samochodów, partnera biznesowego). Być może znasz już taką osobę,
a być może odnosisz wrażenie, że pomoc przychodzi nie wiadomo skąd.
Oczywiście czasami pomaga anioł z „drugiej strony”. Ta strefa odnosi się
także do sprawiedliwego i uczciwego traktowania. W przypadku częstych
lub nielicznych podróży, albo zbliżającej się przeprowadzki, tę część domu
wykorzystuje się do tego, aby powyższe sytuacje były mniej kłopotliwe.

Kariera i Droga Życiowa
To miejsce domu jest powiązane z tym, co masz robić w życiu, cokolwiek
to będzie. Niezależnie od tego, czy będzie to poważny biznes, wkroczenie na bardziej duchową ścieżkę lub pomysłowe wykorzystywanie
innych, jest ono przeznaczone do tego, aby sprowadzić cię na właściwy
tor w życiu.

Umiejętności i Wiedza
Ta część domu wpływa na to, jak zdobywasz, przechowujesz i wykorzystujesz wiedzę. Chociaż energia każdej gua wpływa na pozostałe osiem,
na tę warto zwrócić szczególną uwagę. Na przykład, jeżeli nie potrafisz
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sprytnie zarządzać swoimi pieniędzmi, może ci się opacznie wydawać,
że strefa Dobrobytu dla ciebie nie pracuje.
Jeśli chodzisz jeszcze do szkoły, to właśnie stan tej strefy należy poprawić, zwłaszcza, jeśli uważasz, że poważne studia zaczynają się wtedy, gdy
trzeba obliczyć napiwek dla barmana po zamówieniu ostatniego piwa.

Rodzina
Ta strefa jest związana ze sprawami rodzinnymi. Montel, Jerry, Ricki
i Jenny byliby bezrobotni, gdyby wszyscy zwracali na nią uwagę. Miejsce
to przetrzymuje także energię na codzienne wydatki – opłatę czynszu,
jedzenie oraz pozostałe potrzeby życiowe (czekolada, pomadka, bambusowe kociołki). Jeśli strefa ta nie będzie wypełniona energią, strefa
Dobrobytu (głównego źródła pieniędzy) może nigdy nie wykorzystać
swojego potencjału.

Zdrowie i inne sfery
Część środkowa bagua obejmuje wszystkie pozostałe sytuacje życiowe
niewymienione powyżej. Wywiera także wpływ na zdrowie. Ponieważ
strefa ta przypada na sam środek domu, geograficznie dotyka wszystkich
pozostałych stref i może dosłownie i w przenośni na nie oddziaływać.
Powiadają, że jeśli nie masz zdrowia, nie masz nic (oprócz rachunków
za lekarza i mnóstwa leków, które oczywiście nie pomagają).
Poświęć chwilę na przerysowanie ilustracji uproszczonej baguy do
swojego notatnika (wpisując dziewięć sytuacji życiowych do odpowiednich kwadratów). Pewnie co jakiś czas w trakcie lektury będziesz chciał
z niej skorzystać. Będzie ci łatwiej, gdy będziesz ją miał w notatniku.
Chociaż omówimy tą kwestię bardziej szczegółowo jeszcze w tym
rozdziale, przerysowując ilustrację, zwróć uwagę na drzwi. Lokalizacja
głównych drzwi odgrywa specyficzną rolę w ukierunkowaniu baguy
w pokoju lub domu.
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REMEDIA, REMEDIA,
JESZCZE RAZ REMEDIA
Doskonałym lekarstwem na kaca jest ostro przyprawiony barszcz. W feng
shui podobne lekarstwa, czyli remedia, stosuje się do otrzymania od
życia tego, czego się pragnie. Pamiętaj, że ten wymyślny termin oznacza
dodanie lub przestawienie rzeczy w obszarach wyznaczających naszą
przestrzeń życiową. Taki zabieg ma przywrócić w nich równowagę.
Tradycyjne remedia feng shui dzielą się na dziewięć kategorii. (Czy zauważyłeś, jak często powtarza się liczba dziewięć? Ta liczba w feng shui
ma dużą moc). Remedia stosuje się do rozwiązywania problemów od
tysięcy lat – czyż można więc nazwać feng shui chwilową modą? Niemal
bez wyjątku każde remedium można umieścić w dowolnej przestrzeni,
zmieniając w ten sposób poziom jej energii na bardziej korzystny. Oto
dziewięć kategorii tradycyjnych remediów.

Światło
Kiedy określone miejsce zostanie bardziej oświetlone, uaktywni się energia, która wywoła zmianę. Źródłem światła mogą być świece, żarówki
elektryczne, lampy naftowe, ogień (ograniczony kominkiem lub kloszem),
lampa na lawę lub stara latarnia. Kategoria ta obejmuje również światło
odbite od luster, kryształów lub błyszczących przedmiotów (aluminiowej
folii do pakowania kanapek lub starego chromowego opiekacza).

Dźwięk
Przyjemne dźwięki w danej przestrzeni mogą wywołać zmianę w wibrującej energii i poprawić wibracje w mieszkaniu. Porywające dźwięki, takie
jak płynąca woda, muzyka, śpiew ptaków, cykanie świerszczy, kuranty,
bicie dzwonów, a także instrumenty muzyczne, poprawiają jakość energii
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w danej przestrzeni. Spuszczana woda w łazience, bekanie czy wyrzucane
przez zsyp śmieci raczej się do tego celu nie nadają.

Żywe stworzenia
Zwierzęta, począwszy od ryb, a skończywszy na ptakach, nie tylko są
wspaniałymi towarzyszami, lecz także wspaniale poprawiają przepływ
energii w ospałej przestrzeni. Należy jedynie starać się o to, aby ci nie-ludzcy towarzysze byli czyści, zadbani i zdrowi. Klatka pełna odchodów
chomika nie tylko odbija negatywną energię, lecz także wypełnia dom
zapachem przypominającym okropną woń panującą w sklepie zoologicznym w centrum handlowym. Rośliny także wypełnione są energią, pod
warunkiem, że są żywe. Odrobina wody i nawozu może spełnić twoje
marzenia związane z feng shui.

Ciężar
W feng shui rzeczy, które dużo ważą, bądź symbole rzeczy, które są ciężkie,
stosuje się do ugruntowania przestrzeni. Ugruntowanie jest konieczne,
gdy mieszkasz nad parterem lub gdy chodzisz z głową w chmurach.
Skuteczne są zarówno małe figurki słoni, jak i wielkie głazy. Chociaż
zdjęcie Johna Candy’ego lub Chrisa Farley’a może być skuteczne, będzie
jednak w złym guście.

Kolor
Każde miejsce domu odpowiada określonej barwie. Stosowanie właściwych barw w odpowiednim miejscu odbija się pozytywnie na osobie,
która je zamieszkuje. W przypadku pomalowanych ścian wpływ barw
jest oczywisty, natomiast w przypadku kolorowego papieru z tyłu kanapy
jest bardziej subtelny. Działanie danej barwy będzie skuteczne dopóty,
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Oni naprawdę mnie lubią!
– Sława i Reputacja

P

ragniesz sławy? Zaraz dowiesz się, jak ją zdobyć. Chcesz poprawić
swoją reputację? Nie przerywaj lektury. Możesz poprawić swoją reputację lub stać się sławny, gdy w strefie Sławy i Reputacji zastosujesz
zasady feng shui. Kiedy zyskasz sobie lepszą reputację, twoje życie może
ulec poprawie w następujący sposób:
 interesy idą coraz lepiej lub ulegają poprawie (co się przekłada na
większą ilość pieniędzy);
 w końcu masz odwagę zrobić to, czego zawsze się bałeś;
 współmałżonek, rodzina, współpracownicy, przyjaciele i nieznajomi
darzą cię szacunkiem;
 twoja dobra reputacja jest chroniona;
 stajesz się bardzo znany;
 zdobywasz uznanie, na jakie zasługujesz;
 inni wspierają cię, ponieważ postrzegają ciebie jako wartościową osobę;
 akceptujesz siebie takim, jakim jesteś.

Chociaż w tytule widnieje słowo „sława”, rozdział ten nie traktuje
o zwykłym zdobywaniu sławy. Kiedy jednak przyjrzymy się sławnym
ludziom i rozłożymy na czynniki pierwsze drogę, która zaprowadziła
ich tam, gdzie się obecnie znajdują, zaczniemy dostrzegać wspólny
mianownik sławy i reputacji. Ludzie mogą cię oceniać przez pryzmat
całej twojej kariery lub jedynie na podstawie odosobnionego zdarzenia.
Lucille Ball jest znana z tego, co osiągnęła w całym życiu zawodowym,
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natomiast Lee Harvey Oswald jest sławny z powodu jednorazowego
wydarzenia. Oczywiście, jak wynika z powyższego przykładu, istnieją
dwa rodzaje sławy lub reputacji – dobra i zła. Chociaż pewnie znajdzie
się paru dziwaków, którzy z przyjemnością będą dążyć do zyskania sobie
złej reputacji, my skoncentrujemy się jedynie na tym, jak wyrobić sobie
dobrą reputację. Jeśli przenosisz się z miejsca na miejsce, ponieważ
masz już złą reputację, w niniejszym rozdziale znajdziesz narzędzia,
które pozwolą ci to zmienić.
Zdobycie sławy i reputacji wymaga pomocy innych osób. Zwykłe
nazwanie siebie sławnym, nie czyni z nikogo sławnej osoby. Bycie zauważonym lub uznanym przez innych jest istotnym składnikiem recepty
na zyskanie sławy i reputacji. Zatem, jak sprawić, by inni poważali ciebie
tak, jak chcesz być poważany? Najpierw musisz wybrać powód, z jakiego
chcesz być sławny. Określ go bardzo wyraźnie, po czym zachowuj się
w określony sposób. Wyjdź z założenia, że już jesteś z tego powodu znany. Na przykład, wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem zawsze
punktualna. Nowym osobom pojawiającym się w moim życiu, często
mówię, że jestem „beznadziejnie punktualna”. Moja punktualność zależy
nawet od kalifornijskich autostrad, które prowadzą mnie tam, dokąd
chcę dojechać. Pewna moja znajoma powiedziała mi kiedyś, że myślała
już o tym, aby zadzwonić do miejscowych szpitali, kiedy pewnego razu
rzeczywiście się trochę spóźniłam. Jak możesz się więc przekonać, mam
reputację osoby punktualnej. Uważam, że przybywanie na czas jest
oznaką szacunku dla innych. Uważam też, że otrzymuje się to, co się
daje. Tak więc, dzięki temu, że jestem punktualna, faktycznie zyskuję
sobie szacunek innych.
Wyrobienie sobie sławy lub reputacji, korzystając z wyżej wymienionej
metody, polegającej na zwyczajnym „zachowywaniu się” w określony
sposób, zwykle wymaga czasu. Jeśli nie masz czasu, zastosuj feng shui.
Strefa Sławy i Reputacji w domu jest zlokalizowana w środkowej części
ściany naprzeciwko głównych drzwi (rys. 9.). (Jeżeli brakuje tej strefy,
pamiętaj, że w rozdziale jedenastym podano wskazówki, jak uzupełnić
przestrzeń odjętą.)

ONI NAPRAWDĘ MNIE LUBIĄ! – SŁAWA I REPUTACJA

69

Z tabeli w rozdziale pierwszym dowiedzieliśmy się, że sława i reputacja
związane są z kolorem czerwonym, kształtem trójkątnym oraz elementem
ognia. Pamiętając o tym, rozglądaj się za rekwizytami, które mogłyby
w tej strefie wywołać zmianę na lepsze.

DOBROBYT

SŁAWA
I REPUTACJA

Z TEJ STRONA BAGUY ZAWSZE ZNAJDUJĄ SIĘ GŁÓWNE DRZWI DOMU
LUB POMIESZCZENIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W NIM.
Rys. 9. Bagua Sławy i Reputacji

Narzędzia do zdobycia sławy i reputacji
Ogień. Ogień jest elementem związanym ze sławą i reputacją. Tak
więc, jeśli możesz dosłownie umieścić ten element w tym miejscu, to
pomagasz sobie wyrobić reputację. Idealne są kominki, lampiony i świece.
Nie muszą być cały czas zapalone.
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A może by tak poszperać w starych fotografiach z podróży na Hawaje
i oprawić w ramki zdjęcie przedstawiające wybuchający wulkan? Lawa
to zastygły ogień. Dlaczego więc nie wykorzystać lampy na lawę?
Światło. Jeżeli nie możesz użyć prawdziwego światła, użyj rekwizytu, który je najlepiej zastąpi. Migocące żarówki, imitujące świece lub
elegancka latarnia, świetnie się do tego nadają. Jeśli potrafisz odróżnić
rzeczą tandetną od gustownej, to w poszukiwaniu pomysłów udaj się do
Las Vegas. Porównaj reputację kasyn z ich oświetleniem, a zrozumiesz
istniejący między nimi związek.
Rzeczy czerwone. Czerwień jest właśnie tym kolorem, który nadaje
się do tej strefy, więc należy ją nim wypełnić. Czerwone świece posiadają
dwa pożądane atrybuty sławy i reputacji – kolor i element natury.
Ponieważ czerwone oświetlenie było dawniej wykorzystywane do
oznaczania rejonu lub działalności o gorszym charakterze i złej reputacji, najlepiej trzymać się od niego z daleka, chyba że jest jak najbardziej
odpowiednie do wykonywanego zawodu.
Obiekty trójkątne. Jako symbole kształtu ognia, trójkąty i obiekty
spiczaste najlepiej spisują się w miejscu Sławy, rodząc ogień w podświadomości. Różowy trójkąt, który geje i lesbijki wybrali po to, by
reprezentował ich sprawę oraz po to, by zmieniła się ich percepcja i reputacja u innych, okazał się dobrym wyborem (pomimo funkcji, jaką
spełniał w czasie pierwszej wojny światowej). Piramidy to idealny chwyt
starochiñska tajemnica

Je¿eli w danym miejscu znajduje siê kominek, nale¿y go utemperowaæ odrobin¹ wody, zw³aszcza, gdy znajduje siê on w strefie Dzieci,
Dobrobytu lub Rodziny. A jeœli bêdzie siê znajdowa³ w strefie S³awy,
odrobina wody pomo¿e go zrównowa¿yæ i obdarzy go faktyczn¹ moc¹
(z wody i ognia powstaje para).
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na zjednanie sobie szacunku. Kaktusy są niebezpiecznymi narzędziami
feng shui niemal wszędzie, ale nie w tym przypadku.
Jeśli potrzebujesz jakiegoś miejsca w domu do pokazu lub przechowywania kolekcji broni, to strefa Sławy jest właśnie tym miejscem. Włócznie,
harpuny, strzały, sztylety, miecze i noże mają ostry kształt ognia.
Drewno. W cyklu twórczym drewno karmi ogień. Dosłownie lub
symbolicznie użyj drewna do spotęgowania elementu ognia w tej strefie.
Użyj drewnianych mebli, ramek do zdjęć lub roślin przypominających
drzewa. Postaw tutaj choinkę, a przekonasz się, jak ona wszystko zmienia
w czasie świąt.
Meble z płyt wiórowych to wątpliwe rozwiązanie. Woody, kowboj
z filmu Toy Story, zwyczajnie je rozciąga.
Kolor zielony. Jako symbol drewna w feng shui wystarczy cokolwiek
zielonego. Drzewo awokado – tak. Zeschnięty sos guacamole z zeszłotygodniowego przyjęcia – nie. Ve la diferencia?
Telewizor. Jako symbolu ognia użyj telewizora i postaw go w strefie
Sławy (zazwyczaj skrzy się akcją i ruchem). Nie gaś w nim ognia, zmieniając zbyt często kanały!
Obiekty prostokątne lub kolumnowe. Obrazy na ścianie oprawione
w zorientowane pionowo ramy, stary zegar ścienny, kolumny lub szafa
ścienna robią w tym miejscu to, co do nich należy. Pomyśl także o pniu
drzewa.
Rekwizyty reprezentujące ogień. Dobrze spisują się złote gwiazdki,
pochodnia na Statui Wolności, zdjęcie ogniska, robaczka świętojańskiego
lub wulkanu. Podobnie jak porcelanowe słońce, pudełko zapałek, hibachi,
kadzidło, petardy lub przedmiot ocalały z pożaru, który ma dla ciebie
znaczenie. Wianuszek czerwonego pieprzu również może być skuteczną
przyprawą do sławy.
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Szkło barwione. Wstawiając barwioną szybę w pobliskie okno wypełnisz przestrzeń czerwono-zielonym światłem słonecznym.
Zwierzęta i rzeczy zrobione ze zwierząt. Skóra, wełna oraz skóra
węgorza to tylko niektóre rzeczy, które posiadają odpowiednią energię.
Żywe zwierzęta są także wspaniałe. Mówi się o nich, że wypełnia je
ognista energia. Ustawiona w tym miejscu żerdź zwabi koty, które będą
ją drapać pazurami. Idealny jest drewniany regał z ustawionymi na nim
książkami, oprawionymi w czerwoną skórę. Zdjęcia zwierząt są w sam
raz, jednak trzeba z nimi uważać – zwierzę, jakie wybierzesz, może innym
osobom symbolizować ciebie. Tak więc, jeśli nie uważasz siebie za tygrysa,
niech jego wizerunek pozostanie na opakowaniu płatków śniadaniowych.
A jeśli nie chcesz być myszą, łasicą, wężem lub rogaczem…., no cóż,
chyba już wiesz, o co chodzi. Ta zasada odnosi się także do nie-zwierząt.
Jeśli dany przedmiot nie będzie miał twojego charakteru, wówczas może
przekazywać mieszane sygnały.
Rośliny. Rośliny posiadają cudowną energię, która jest niezbędna
do zdobycia sławy. Twoja reputacja będzie rosła razem z daną rośliną.
Zdjęcia lub memorabilia znanych lub podziwianych osób. Jeśli
osoby te mają reputację, jakiej pragniesz, umieść tutaj ich rzeczy.
Dowody uznania. Aby wykreować swój wizerunek, w tym miejscu
można umieścić nagrody, dyplomy, licencje zawodowe, wstęgi honorowe,
dokumenty ze złotymi pieczęciami, świadectwa szkolne, Oskary, nagrody
Emmy, podziękowania od lokalnych organizacji. To one będą cię chwalić,
tak że ty już nie będziesz musiał.
Lista osobistych życzeń. Na kartce czerwonego papieru zapisz wszystko to, co byś chciał osiągnąć, by poprawić stan gua Sławy i Reputacji,
i umieść ją w gdzieś w bezpiecznym miejscu w tej części domu. Zapisz
wszystko to, co chcesz, aby opinia publiczna o tobie myślała.

ONI NAPRAWDĘ MNIE LUBIĄ! – SŁAWA I REPUTACJA

73

Obiekty „górnolotne”. Obiekty związane z wysokością – góry (zwłaszcza wysokie, spiczaste, takie jak wulkany), ptaki, balony, gwiazdy, księżyc,
słońce i pozostałe rzeczy, na które musisz spojrzeć w górę, aby je zobaczyć
– przyczyniają się do wyrobienia dobrej reputacji oraz sprawiają, że inni
okazują nam szacunek.
Prawdziwe góry. Jeśli mieszkasz na stoku wielkiej góry, którą widzisz
po otwarciu drzwi na podwórze, masz prawie wszystko, czego ci potrzeba
do wzmocnienia gua Sławy. Góry utrwalają ogień.
Nie zapomnij zapisać niektórych z powyższych myśli w swoim notatniku. Rozejrzyj się także uważnie dookoła, które groźne materiały
trzeba przestawić.

Materiały groźne dla sławy i reputacji
Woda. W feng shui woda gasi ogień. Najlepiej nie mieć jej zbyt dużo
w tej strefie. Jeśli znajduje się w niej wanna, prysznic lub toaleta, należy
je zrównoważyć, stosując cykl twórczy i destrukcyjny. Na przykład można
umieścić ziemię (rośliny doniczkowe w porcelanowych doniczkach) w
pokoju. Pomogą one zrównoważyć wodę. Pod prysznic proponuję żółte
mydełko na sznurku. Jeśli nie jesteś oceanologiem ani płetwonurkiem,
to przestaw akwarium. Jeśli nie jesteś Markiem Spitzem ani Gregiem
Louganisem bądź też nie masz silnego remedium, basen nie jest najlepszym obiektem, jaki powinien się znajdować w pobliżu tego miejsca
domu. Moja sugestia jest następująca: jeśli wodę można przestawić,
przestaw ją. Wodą, której nie można przestawić, zajmiemy się później.
Mam tutaj na myśli zarówno prawdziwą wodę, jak i jej symbol. Wiszący
w tym miejscu wielki obraz oceanu nie czyni nikomu nic dobrego.
Czarne rzeczy. Kolor czarny symbolizuje wodę, usuń go zatem ze
strefy Sławy. Jeśli mała czarna książeczka do nabożeństwa nie wyrzą-
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dziła jeszcze żadnej szkody, to na pewno to zrobi, jeśli nadal będzie się
znajdować w tym miejscu.
Rzeczy, które symbolizują to, czym nie jesteś. Plakat Dartha Vadera,
smutnego klauna, obraz ukazujący zabijane zwierzęta i zabijanych ludzi
lub zdjęcia okrytych niesławą osób naprawdę mogą narazić na szwank
twoją reputację. Także zdjęcia zwierząt związanych z cechami negatywnymi lub wodą, takich jak pijawki, rekiny (jeśli nie jesteś złośliwym
adwokatem), świnie, ropuchy, piranie, szczury lub myszy (pozwolimy
zostać Myszce Miki, jeśli pracujesz w przemyśle rozrywkowym) mogą
się również źle kojarzyć.
Lustra. Ponieważ lustra są odpowiednikami wody, postaraj się z tej
strefy usunąć duże lustra, zwłaszcza, gdy już jedno wisi nad kominkiem.
Chociaż stosownie jest mieć trochę wody, ogień można całkowicie ugasić
lustrem, które będzie większe od kominka. Zaufaj swojemu instynktowi,
który będzie wiedział, kiedy wody jest za dużo.

OPŁYWANIE SŁAWĄ
Jeśli masz tyle szczęścia, że posiadasz dom na plaży, ale nagle zgłupiałeś,
bo masz cały ocean w swojej gua Sławy i Reputacji, oto co możesz w tej
sprawie zrobić. W domu i wokół niego umieść elementy ziemi, takie
jak kamienie, głazy lub samą ziemię razem z roślinami doniczkowymi.
Użyj również elementów ognia (który ogrzewa ziemię), takich jak świece
lub paleniska.
Wiem, że akurat mówimy o tym, co się znajduje na zewnątrz domu,
ale często spotykam taki stan rzeczy, jak opisany poniżej i dlatego o nim
wspominam. Jeśli duży basen na podwórku spija twoją reputację, otocz
go roślinami doniczkowymi. Z tego zadania dobrze wywiąże się dziewięć
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roślin w czerwonych porcelanowych doniczkach, ponieważ dziewięć to
wspaniała liczba, nadająca się na remedium feng shui. W tej strefie
można także posadzić bujne krzaki (rys. 10). Głazy w oddali również
pomogą przywrócić równowagę.
Czy zauważyłeś, że bogaci oszuści, czarne charaktery oraz kobieciarze
z seriali telewizyjnych są zwykle portretowani w nowoczesnych domach
z wielkimi basenami o ostrych krawędziach, wokół których jest pusto? Natomiast ludzie szczęśliwi i sympatyczne rodziny zawsze mieszkają w domu
z basenem o łagodnych krawędziach, który otaczają drzewa i wspaniały
krajobraz? Z punktu widzenia feng shui, basen z tyłu domu, wokół
którego nic nie ma, jest pozbawiony równowagi. Surowy basen w strefie
Sławy na podwórku może prowadzić do wątpliwej etyki i prawości. Bądź
ostrożny, jeśli robisz interesy z kimś, kto tak mieszka – osoba taka może
mieć ochotę cię oszukać lub podjąć złą decyzję. Jeśli nie chcesz mieć
wokół basenu zwisających roślin, możesz użyć czerwonych lub zielonych
ręczników albo poduszek. Popraw jakość strefy Sławy i Reputacji (rozdział
ósmy), tak abyś posiadał mądrość, która ci pozwoli postępować w życiu
właściwie. Popraw także jakość strefy Sławy i Reputacji w domu oraz
w każdym pomieszczeniu, całkowicie przywracając w nich równowagę.

starochiñska tajemnica

Je¿eli na gzymsie kominka stoj¹ zdjêcia rodzinne, upewnij siê, czy
chroni je odrobina wody (zw³aszcza, gdy s¹ to zdjêcia dzieci). Bez takiej
ochrony, z powodu bliskoœci ognia, ludzie mog¹ mieæ sk³onnoœci do
gor¹czkowania lub, co najmniej, do gor¹czkowych dyskusji. Zdjêcie
mo¿e byæ umieszczone na czarnym tle w ramce lub z ty³u ramki mo¿na
przyczepiæ coœ czarnego.
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DREWNO PODSYCA
OGIEÑ, WZMACNIAJĄC
SŁAWĘ I REPUTACJĘ

DONICZKI Z MNÓSTWEM ZIEMI I ROŚLIN
POMAGAJĄ ZNEUTRALIZOWAĆ BASEN
ZNAJDUJĄCY SIĘ W STREFIE SŁAWY
I REPUTACJI, ZWŁASZCZA, GDY DONICZNKI
SĄ W KOLORZE CZERWONYM LUB GDY
ROŚLINY MAJĄ TRÓJKATNY KSZTAŁT LUB
CZERWONE KWIATY

Rys. 10. Remedia, których należy użyć, gdy basen jest zlokalizowany w gua Sławy
i Reputacji
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ZANEGUJ „NIE” – ZJEDNAJ SOBIE SZACUNEK
Dziewczęta, czy zastanawiałyście się kiedyś, dlaczego wasz chłopak nigdy
nie zabiera was do swojego domu, byście mogły poznać jego mamę?
Czy wasz partner jest zawsze na „nie”, gdy usiłujecie mu przedstawić
swoje zdanie? Gdyby inni was szanowali, takie frustrujące zdarzenia nie
powinny mieć miejsca w waszym życiu.
Wszyscy potrzebują i pragną szacunku. Idzie on w parze z wszystkim, co robimy w życiu: biznesem, życiem uczuciowym, stosunkami
z przyjaciółmi, współpracownikami oraz rodziną. Szacunek ma istotne
znaczenie w budowaniu dobrej reputacji – Aretha Franklin coś na ten
temat wie.
Jeśli ktoś cię „zanegował”, to musisz albo zyskać jego szacunek, albo
odzyskać grunt pod nogami, jaki straciłeś. Nie bój się, jest to całkiem
łatwe. Najpierw udaj się do strefy Sławy i Reputacji. Przyjrzyj się jej
swoimi oczami feng shui (korzystając z powyższej listy narzędzi i groźnych materiałów). Sprawdź najpierw oczywiste uchybienia – basen,
jacuzzi, wannę lub akwarium. Po czym nastrój się na bardziej subtelne
– mapę świata, przedstawiającą wszystkie oceany ziemi lub kalendarz
z wodospadami.
Jeśli w strefie Sławy nie ma żadnych poważnych okropności, lecz ty
nadal jesteś negowany, możesz zastosować proste remedium z intencją. Na kartce czerwonego papieru zapisz słowo SZACUNEK i umieść
ją w strefie Sławy z intencją, by wszystkie osoby w twoim życiu cię
szanowały. Jeśli pragniesz zjednać sobie szacunek określonej osoby, to
na kartce zapisz „.……............... darzy mnie prawdziwym szacunkiem”
i umieść ją w strefie Sławy, w domu lub w sypialni. Wszelki wysiłek,
jaki wkładasz w zjednanie sobie szacunku, pomoże ci nie być negowanym w przyszłości.
Jeśli nie podoba ci się pomysł z kartką, ale nadal pragniesz szacunku
określonej osoby, postaw w tej strefie kaktus lub kolczastą różę, a osiągniesz taki sam rezultat. Ja osobiście wolę różę, ponieważ mówi ona:
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„Jestem miła i piękna, ale nie traktuj mnie źle, bo pożałujesz”. Wybierz
taką różę, która ci się najbardziej spodoba.

SŁOWO „SŁAWA” NIE JEST SŁOWEM
NA CZTERY LITERY
Jeśli marzą ci się światła reflektorów i naprawdę chcesz być sławny,
to posłuchaj mojej rady. Ze strefy Sławy uprzątnij najpierw wszystkie
rzeczy, które mają jakąkolwiek konotację z tym, co nie reprezentuje
osoby, jaką chcesz zostać. Dopiero wtedy możesz zacząć zabawę w szukanie sławy.
Oto przykład. Jeśli chcesz być znaną osobą z telewizji, to na arkuszu
papieru narysuj przód telewizora, po czym wytnij ekran, a sam przód
telewizora przymocuj do lustra, w którym się codziennie przeglądasz. Za
każdym razem, gdy spojrzysz w lustro, będziesz oglądał siebie w telewizji.
Rób tak przez dwadzieścia siedem dni. Za każdym razem, gdy będziesz
się oglądał, powtarzaj następującą afirmację: „Jestem bardzo znanym
telewizyjnym… (aktorem, prowadzącym, spikerem, komentatorem), co
daje mi poczucie spełnienia w życiu”, lub jakąś inną, która będzie tobie
odpowiadała. Możesz też nakleić swoje zdjęcie na okładce Programu
Telewizyjnego i położyć go na jakiś czas na stoliku, przy którym pijesz
kawę. Wypróbuj tę metodę przez dwadzieścia siedem dni (znowu te
magiczne liczby feng shui). Kiedy będziesz się o niego wciąż potykał,
to pewnie najpierw będzie cię to śmieszyło, ale później będziesz pełen
samozadowolenia. Staraj się dojść do punktu, w którym będziesz się
czuł swobodnie, widząc swoją twarz na okładce magazynu. Im dłużej
będziesz to sobie wyobrażał i marzył o tym, tym więcej energii będziesz
wkładał w urzeczywistnienie swojego marzenia.
Znacznie prostszym remedium jest ujęcie twojej twarzy lub zdjęcie
całej twojej osoby umieszczone na telewizorze lub w centrum rozrywki.

Karen Rauch Carter – autorka książek, architekt krajobrazu,
prowadzi wykłady i konsultacje na całym świecie. Jej porady są nie
tylko trafne pod względem zasad feng shui, cechuje je także dobry
projekt i ciekawe wzornictwo. Uruchomiła Akademię Wykwintnego Życia, której celem jest uczynienie świata lepszym miejscem poprzez kształcenie innych, aby stali się profesjonalistami feng shui.
Interesuje się projektowaniem, coachingiem życiowym, uzdrawianiem pranicznym, terapiami holistycznymi i hipnozą.

Czy przestrzeń, w której przebywasz,
może mieć wpływ na twoje życie? Jak stosować feng shui,
aby zdobyć miłość, pieniądze, szacunek oraz szczęście?
Teraz jest to możliwe!
W tej niezwykłej książce ekspertka od feng shui nauczy cię, jak odmienić
miejsce w którym przebywasz, na przykład mieszkanie lub biuro tak, aby
przynosiło ci ono maksymalne korzyści. Feng shui to starożytna sztuka tworzenia najlepszej do życia przestrzeni wokół siebie. Poznaj ją już teraz!
Dzięki lekkości przekazu i dowcipowi Autorki feng shui stanie się dla ciebie
nie tylko okazją do poprawy życia, ale również świetną zabawą. W tej książce
odkryjesz proste narzędzia i porady, które pomogą ci wnieść harmonię do twojej
przestrzeni. Dowiesz się czym jest energia chi i bagua, która odpowiada za dziewięć najważniejszych stref twojego życia. Poznasz i nauczysz się wykorzystywać
kolory, symbole i przedmioty, które wzmocnią twoją energię, zwiększą dobrobyt,
wpłyną na poprawę relacji w rodzinie, przyciągną miłość i zdrowie, a nawet pomogą w osiągnięciu sukcesu zawodowego.
Stwórz idealną przestrzeń – zyskaj lepsze życie!
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