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Rozdzia³ I.

Podstawy
feng shui
o, co dzisiaj nazywamy ekologi¹, aran¿acj¹ przestrzeni,
profilaktyk¹ ekologiczn¹, ochron¹ œrodowiska czy nawet
radiestezj¹, by³o w staro¿ytnych Chinach ³¹czone w jedn¹ ca³oœæ i nazywane feng shui. W zasadzie by³y to czêœci sk³adowe
jednej z zasadniczych koncepcji filozoficznych, dotycz¹cej istnienia zwi¹zków miêdzy losami i ¿yciem ludzi a miejscem ich
przebywania na ziemi w okreœlonych warunkach œrodowiskowych. Zasada feng shui – wiatr i woda – by³a nauk¹ i sztuk¹
idealnego usytuowania i rozplanowania siedziby cz³owieka,
a tak¿e miejsc pochówku jego zmar³ych przodków w otaczaj¹cym go terenie. W pocz¹tkach chiñskiej geomancji mistrzowie
zajmowali siê g³ównie wyborem miejsc pochówku zmar³ych, co
odzwierciedla³o chiñski kult przodków. Wierzono, ¿e dobrze
wybrane miejsce pochówku zapewnia³o bowiem zmar³ym wieczny spokój, a ich potomkom pomyœlne i szczêœliwe ¿ycie. W tym
miejscu warto ju¿ sobie odpowiedzieæ na pytanie, do czego mo¿e
13

byæ przydatna sztuka feng shui wspó³czesnemu cz³owiekowi
¿yj¹cemu w na pewno krañcowo odmiennych warunkach ni¿
staro¿ytni Chiñczycy. Dlaczego jest ona tak niezwykle popularna w Australii, Niemczech czy ostatnio równie¿ w Polsce. OdpowiedŸ jest niezwykle prosta – bo pomimo up³ywu czasu
cz³owiek a¿ tak nie zmieni³ siê, ma te same problemy i pragnienia. Zmieni³y siê tylko nazwy, ale sedno sprawy jest to samo.
Sztuka feng shui jest niezwykle skuteczna i efektywna. Wspó³czesne feng shui jest po trosze dopasowane do naszej kultury
zachodniej i zajmuje siê g³ównie energi¹, harmoni¹ przyrody,
której celem jest pobudzenie i równowa¿enie naszych si³ ¿yciowych, maj¹cych wp³yw na nasze przeznaczenie. Owa sztuka
jest doskona³ym sposobem na ¿ycie – jest sztuk¹, nauk¹, wiedz¹
i konkretnymi umiejêtnoœciami. Nie zale¿y od szczêœcia i przypadkowoœci, odrywa natomiast cz³owieka od jego pasywnego
przyjmowania wyroków losu i uczy go aktywnoœci i nadawania
¿yciu kszta³tów i kierunków. Kiedy zaczyna siê stosowaæ zasady tej sztuki – uzyskuje siê wiêksz¹ kontrolê nad swoim ¿yciem
i mo¿na dojœæ do szczytu w realizacji swoich prywatnych d¹¿eñ. Fundamentaln¹ zasad¹ feng shui jest logika, umiejêtnoœæ
patrzenia i wyci¹gania wniosków z tego, co nas otacza i jaki to
ma wp³yw na nas i naszych bliskich. Ta niezwykle m¹dra sztuka daje nam doskona³e narzêdzia do wprowadzenia harmonii
w otaczaj¹cym nas œwiecie, mo¿emy podj¹æ dzia³ania w obrêbie naszej przestrzeni ¿yciowej; w domu czy pracy. Ich istot¹
jest poprawa relacji pomiêdzy cz³owiekiem a przestrzeni¹, w której ¿yje. Dziêki tym praktykom zwiêksza siê prawdopodobieñstwo osi¹gniêcia sukcesu we wszystkich dziedzinach ¿ycia,
zapewniaj¹c dobre samopoczucie i zdrow¹ atmosferê w rozmaitych obszarach energetycznych cz³owieka. Miejsce zamieszkania jest fizycznym odzwierciedleniem si³, jakie oddzia³uj¹ na
nasz œwiat wewnêtrzny. I w³aœnie feng shui ma sprawiæ, aby
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cz³owiek ¿y³ w harmonii z natur¹. Bez wzglêdu na zewnêtrzny
ha³as, napiêcia i stres, zgie³k, zanieczyszczenia i nie³ad – wchodz¹c do domu powinno siê odczuwaæ spokój, który pozwoli siê
odprê¿yæ i odzyskaæ energiê, stracon¹ w wirze dnia codziennego.
Sztuka feng shui operuje kolorami, kszta³tem, rozmieszczeniem przedmiotów w przestrzeni. Jej podstawowym celem jest
odpowiednie ukierunkowanie energii (chi) istniej¹cej w otoczeniu, aby uzyskaæ równowagê i poprawê w ka¿dej strefie ¿ycia.
Obecnie bardzo podnosi na duchu fakt, ¿e nasze spo³eczeñstwo,
nie zapominaj¹c bynajmniej o postêpach naukowych i technicznych, zaczyna ceniæ sztukê, której niezaprzeczalnym faktem jest,
¿e wszystko w feng shui ma swój g³êbszy sens i jej zasady mo¿na
stosowaæ z prawami logiki w ka¿dej epoce, s¹ one w stanie pomóc w rozwi¹zaniu wielu naszych problemów XXI wieku.
W ci¹gu 5000 lat rozwoju tej sztuki pojawi³o siê kilka systemów, które pozornie by³y sobie przeciwstawne. By³y wœród nich
ró¿ne szko³y; Szko³a Form, Szko³a Kompasu, a tak¿e Szko³a
Intuicyjna, która obecnie jest bardzo popularna na Zachodzie
i staje siê równie¿ w Polsce.
Szko³a Form bazowa³a g³ównie na obserwacji ró¿nych form
krajobrazu i ich wp³ywie na otoczenie. Wprowadzi³a pojêcie
czterech mitycznych zwierz¹t;
Czarny ¿ó³w – ma w systemie czterech mitycznych zwierz¹t
szczególne znaczenie, gdy¿ zapewnia wszystkim opiekê. Zwierzêta te ¿yj¹ bardzo d³ugo i dlatego symbolizuj¹ rozum przodków i d³ugowiecznoœæ. ¯ó³w chroni tyln¹ czêœæ domu lub
posiad³oœci, od pó³nocy – wnosi spokój, stabilnoœæ i bezpieczeñstwo. Gwarantuje budynkowi i mieszkaj¹cym w nim
ludziom ochronê i oparcie, tote¿ ta strona powinna byæ wyj¹tkowo wysoka i mocna. Wyra¿a trwa³oœæ naszego samopoczucia i zdrowia.
15

Bia³y tygrys – nale¿y do najsilniejszych i najbardziej nieprzewidywalnych drapie¿ników, symbolizuje ¿eñsk¹ energiê jin
i panuje nad praw¹ stron¹ domu, od zachodu – patrz¹c od
œrodka na zewn¹trz. Powinien byæ delikatny i niewielki, zabudowania p³askie i roœlinnoœæ do 1,5 metra wysokoœci. Potê¿ny
tygrys symbolizuje k³ótnie, choroby, kradzie¿e i nieszczêœcia.
Zielony smok – reprezentuje mêski aspekt i mêsk¹ si³ê, znajduje siê po lewej stronie domu – od wschodu. Symbolizuje
racjonalne myœlenie, odpowiada za m¹dre decyzje. Powinien
byæ bardzo widoczny. Jako stra¿nik domu odpowiada za szczêœcie i dobrobyt. Ta strona powinna byæ zawsze nieco bardziej
wzniesiona ni¿ strona Bia³ego tygrysa. Zazwyczaj powinny byæ
zasadzone zielone drzewka lub postawiona ogrodowa altanka.
Feniks – wznosi siê bardzo wysoko, tote¿ potrzebuje szerokiego pola widzenia. Miejsce jego jest w przedniej czêœci domu
lub posiad³oœci. Musi mieæ mo¿liwoœæ swobodnego latania,
dlatego miejsce to powinno byæ p³askie i otwarte. Usytuowanie domu, przy którym przed g³ównym wejœciem znajduje
siê wysoka œciana lub wysokie drzewo, powoduje, ¿e dostrzeganie wielu spraw jest utrudnione. Feniks stwarza dodatkowo perspektywy i szersze horyzonty. Czerwony Feniks od
po³udnia sta³ na stra¿y wejœcia do domu, reguluj¹c przep³yw
chi. Chiñczycy uwa¿aj¹ ten kierunek za najbardziej opiekuñczy. Po³udnie to si³a jang, lato i ¿ywio³ ognia. To idealna
strona do umieszczenia okien i drzwi, z tego kierunku bowiem mog¹ otrzymywaæ œwiat³o pe³ne ciep³a.

Te mitologiczne zwierzêta to odpowiednie ukszta³towanie
terenu – to kszta³ty gór, zakola rzek, jeziora, drzewa i drogi. To
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równie¿ s¹siednie budynki, przybudówki i ulice. Ka¿da zmiana
i ingerencja cz³owieka w œrodowisko powinna byæ w zgodzie
z feng shui, aby nie zburzyæ równowagi panuj¹cej w danej przestrzeni i otoczeniu. Szko³a Form zaleca³a, by lokowaæ dom w po³owie wysokoœci wzgórza z wejœciem od strony po³udniowej,
która daje œwiat³o i ciep³o. Taka lokalizacja zabezpiecza³a domostwo przed gwa³townymi wiatrami wiej¹cymi w wy¿szych
partiach gór, jak i przed niszcz¹cym ¿ywio³em rzek p³yn¹cych
w dolinach. Kiedy dziœ analizujemy jej zalecenia, okazuje siê
bardzo trafna – poniewa¿ wybieraj¹c miejsce, tzw. ustawienie
fotelowe – mamy poczucie bezpieczeñstwa i ochrony z ka¿dej
strony i najmocniejsz¹ pozycjê. Zasady czterech mitycznych
zwierz¹t mo¿na zastosowaæ zarówno w poczekalni u doktora,
jak i zaciszu w³asnego domu na kanapie, do dziœ stanowi pierwszy i najwa¿niejszy aspekt oceny danego miejsca, niezale¿nie
od tego, czy dotyczy to biura czy domu. Wiemy bowiem, ¿e
ktoœ, kto nie ma solidnego oparcia za plecami i dostatecznie
rozleg³ej perspektywy przed sob¹, nie mo¿e liczyæ na sukces
i szczêœcie w ¿yciu.

17

Rozdzia³ VI.

Remedia
feng shui

emedium nazywamy „element” aran¿acji przestrzeni, który
poprzez swoj¹ symbolikê, strukturê, cechy u¿ytkowe, jawne
b¹dŸ ukryte znaczenie, wprowadzony do danej przestrzeni ¿yciowej, mo¿e sprowadziæ zmianê w niewidzialnym œwiecie energii
i wibracji. Remedium jest to, najproœciej mówi¹c, lekarstwo stwarzane dla danej przestrzeni, która z pewnych wzglêdów choruje –
jest w nierównowadze. Stosujemy je wówczas, gdy energia nie przemieszcza siê swobodnie i konieczne jest z³agodzenie, ustabilizowanie albo zaktywizowanie jej ruchu tak, by otaczaj¹ca nas energia
by³a jak najkorzystniejsza. Remedium mo¿e byæ dos³ownie wszystko – bowiem ka¿dy przedmiot i element ma w sobie okreœlone
wibracje, posiada w sobie cechy jin i jang, pobudza, ukierunkowuje przestrzeñ, stabilizuje energiê, podporz¹dkowany jest jednemu
z ¿ywio³ów, nosi jego cechy i okreœlone rodzaje energii.
O tym, z jakiego rodzaju remedium mamy do czynienia,
mo¿emy powiedzieæ dopiero na podstawie kontekstu otocze223

nia. Wprowadzenie jakiegokolwiek œrodka zawsze bêdzie zwi¹zane z zasadami harmonizowania przeciwieñstw, wynikaj¹cymi wprost z zasad wzglêdnoœci jin i jang.
Najwa¿niejsze jest zastosowanie w³aœciwej kuracji, pamiêtaj¹c
o tym, ¿e najlepszym remedium jest zmiana lub uporz¹dkowanie
naszego otoczenia. Spoœród narzêdzi, jakie nam oferuje feng shui,
wybierzemy takie, które wydadz¹ siê najodpowiedniejsze dla naszego domu albo miejsca pracy. Nale¿y pos³u¿yæ siê indywidualnym kryterium, gustem i mo¿liwoœciami, zastosowanie narzêdzi
bowiem ma poprawiæ przestrzeñ, w której przebywamy. Nie nale¿y wiêc na si³ê stosowaæ nieprzyjemnych dla nas kolorów lub przedmiotów. Decyduj¹c siê na zmianê i wprowadzenie remedium,
nale¿y pamiêtaæ o przyczynie, dla której zdecydowaliœmy siê na
ten krok, i o celu tej zmiany. Myœl o celu powinna towarzyszyæ
w trakcie doboru, ustawienia i interpretacji remedium. Intencje,
myœli i nastawienie, które bêd¹ towarzyszy³y tym czynnoœciom,
nie pozostan¹ bez wp³ywu na koñcowy efekt i realizacje celu. Zastosowanie remedium jest to œwiadoma czynnoœæ, maj¹ca na celu
poruszenie energii, aby ta przynios³a zmiany w naszym otoczeniu.
Myœli i remedia to niewidzialne wibracje i energie, a myœli, jak
wiemy, zawsze poprzedzaj¹ materializacjê.
Najczêœciej stosowanymi remediami s¹:
– lustra,
– jasne przedmioty,
– œwiat³o,
– przedmioty wydaj¹ce dŸwiêki przy poruszaniu,
– kwiaty, roœliny, drzewa,
– obiekty bêd¹ce w ci¹g³ym ruchu,
– woda,
– zwierzêta,
– przedmioty ciê¿kie – meble, rzeŸby i kamienie,
– kolory.
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Lustra
Powszechnie stosowanym i niezwykle wdziêcznym remedium
s¹ lustra. W feng shui przypisuje siê im wiele funkcji: wci¹ganie energii chi, odbijanie energii szkodliwej sha, uzupe³nianie
brakuj¹cych stref ba-gua. Lustra bywaj¹ nazywane w feng shui
„aspiryn¹”, gdy¿ rozwi¹zuj¹ mnóstwo problemów przestrzennych. Maj¹ moc oddalania i odbijania, oddalaj¹ z³o i zwiêkszaj¹
dobro. Powoduj¹, ¿e pomieszczenia wydaj¹ siê wiêksze dziêki
wzmocnieniu istniej¹cego œwiat³a. Lustra odbijaj¹ chi i zapewniaj¹ bezpieczeñstwo, podwajaj¹ okna i widoki oraz koryguj¹
efekty geometryczne. Daj¹ wiêcej œwiat³a i sprawiaj¹, ¿e dane
pomieszczenie jest bardziej przestronne. Lustra daj¹ wra¿enie
wiêkszej przestrzeni i przyci¹gaj¹ energiê, tworz¹c na swojej
powierzchni intensywniejsze pole. Nie zaleca siê jednak stosowania luster na koñcu d³ugiego korytarza, gdy¿ optycznie podwajaj¹ jego d³ugoœæ. Lustra wklês³e koncentruj¹ energiê
i zwiêkszaj¹ j¹, natomiast wypuk³e po czêœci j¹ odbijaj¹. Nigdy
nie powinny byæ zniszczone lub rozbite, gdy¿ powoduj¹ zaburzenia. Mimo tak doskona³ego wykorzystania luster nale¿y zawsze ostro¿nie je stosowaæ – przede wszystkim nie umieszczaæ
ich za du¿o – poniewa¿ mog¹ okazaæ siê generatorem zbyt silnej
energii jang w danej przestrzeni, powoduj¹c jej nierównowagê
i brak harmonii. Ale niezale¿nie od rodzaju, wielkoœci i pomieszczenia zawsze powinny byæ czyste i nieuszkodzone, o stêpionych krawêdziach lub odpowiedniej ramie. Nale¿y unikaæ luster
i lusterek ma³ych, nieobejmuj¹cych ca³ej postaci, a tak¿e luster
dzielonych czy ca³ych lustrzanych œcian, sk³adaj¹cych siê z kilku czêœci, dziel¹cych odbijany obraz na kilka fragmentów. Nie
dotyczy to bocznych szlifów, celowo wprowadzonych barwnych
fragmentów imituj¹cych ozdobne ramy, poprawiaj¹cych walory estetyczne. Je¿eli stosujemy kilka luster, nie powinny one
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wisieæ jedno na drugim, poniewa¿ liczne odbicia mog¹ byæ
myl¹ce. Podobnie mog¹ nas dezorientowaæ lustra wisz¹ce naprzeciwko siebie.
Jeœli chodzi o lustra, musimy pamiêtaæ, ¿e lustro w sypialni
mo¿e rodziæ konflikt, gdy znajduje siê naprzeciwko ³ó¿ka. W ³ó¿ku bowiem staramy siê odpoczywaæ, a nie nadmiernie aktywizowaæ. Poza tym nasza sylwetka nie powinna odbijaæ siê
w lustrze, kiedy œpimy. Kolejn¹ rzecz¹, na któr¹ powinniœmy
zwróciæ uwagê, jest fakt, aby nasza g³owa i reszta nie odbija³a
siê w lustrze podczas pracy przy biurku, poniewa¿ wielokrotne
spogl¹danie na siebie podczas pracy mo¿e okazaæ siê przykre
i przygnêbiaj¹ce. Lustra oœwietlaj¹ ciemne obszary, daj¹c wra¿enie bezpieczeñstwa, aktywizuj¹c chi. Powoduj¹, ¿e pokoje nabieraj¹ ¿ycia, dlatego te¿ nadaj¹ siê bardzo dobrze do salonu,
kuchni lub gabinetu. Natomiast nie polecam luster w sypialniach.

Jasne przedmioty
Wszystkie jasne przedmioty u¿ywane s¹ do aktywizacji i dodania pozytywnej energii. Zaliczamy do nich kryszta³ki górskie
– przekazuj¹ neutralnoœæ i przejrzystoœæ, wzmacniaj¹ swoje
po³o¿enie i dzia³anie innych kamieni. Kryszta³ lub ich grupa
nadaje pomieszczeniu jasnoœci, przejrzystoœci, w oknie natomiast kieruje strumieniem energii lub neutralizuje zagro¿enia
z zewn¹trz, np. snop œwiat³a z ulicznej lampy w centralnym
punkcie pomieszczenia wzmacnia centrum. Stosuje siê je, aby
np. zapobiec ulatnianiu siê energii przez okno, wzmocniæ okreœlone obszary, by w odpowiedni sposób skierowaæ energiê, zale226

czyæ agresywne kszta³ty lub te¿ konfliktowe drzwi. Odpowiednie s¹ równie¿ do miejsc, w których energia mo¿e byæ w zastoju
lub pomieszczenie nie ma okien (rupieciarnie, zakamarki). Rozmiar kul powinien byæ dobrany stosownie do iloœci energii, jak¹
chcemy zahamowaæ, przyci¹gn¹æ lub przekazaæ.
W korytarzach powinny byæ one zawieszone na znacznej
wysokoœci ponad g³owami. Rozmiar zale¿y tak¿e od wielkoœci
pomieszczenia, w którym maj¹ siê znaleŸæ, nie powinny byæ
zbyt du¿e. Nie jest wskazane równie¿, aby stosowaæ zbyt du¿ej
liczby kryszta³ków w jednym pomieszczeniu. Nadmiar fal pochodz¹cych z nich mo¿e przeszkodziæ zrównowa¿onemu przep³ywowi energii.

Światło
Odpowiednie œwiat³o jest niezbêdne do dobrego feng shui.
Œwiat³o to energia – jakoœæ i w³aœciwy wybór oœwietlenia s¹ wiêc
bardzo wa¿ne. Za wszelk¹ cenê nale¿y unikaæ oœlepiaj¹cego blasku, taki blask nie tylko wywo³uje rozdra¿nienie i przeszkadza
w koncentracji, lecz tak¿e jest Ÿród³em z³ego feng shui. Jasne
i ciep³e œwiat³o odgrywa zasadnicz¹ rolê dla dostarczenia wystarczaj¹cej iloœci energii ¿yciowej. Jakoœæ oœwietlenia i w³aœciwy wybór s¹ wiêc bardzo wa¿ne. Ciemne pomieszczenia t³umi¹
przep³yw chi, dzia³aj¹c przez to przygnêbiaj¹co i os³abiaj¹co.
Poprzez zastosowanie ró¿nych Ÿróde³ œwiat³a (lampy wisz¹ce
i stoj¹ce, oœwietlenie sufitowe czy œwiat³o poœrednie).
Œwiat³a punktowe czy kierunkowe reflektory mog¹ byæ z powodzeniem stosowane do uzupe³nienia brakuj¹cych domów bagua, tzw. stref odjêtych. Skierowane na jakiœ element przestrzeni
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„wydobêd¹” go na zewn¹trz, nadaj¹c ca³oœci odpowiedni charakter. Mo¿e byæ to oœwietlenie dzie³a sztuki, interesuj¹cej pami¹tki, obrazu o okreœlonej tematyce czy roœliny. Œwiat³o mo¿na
wykorzystaæ równie¿ do podniesienia optycznego niskiego sufitu, który przygniata wnêtrze i utrudnia harmonijne przemieszczanie siê energii chi.
Mo¿na równie¿ oœwietliæ obszar przed wejœciem do domu –
œwiat³em zaakcentowane drzwi wejœciowe i droga do nich –
zostaj¹ bardzo wzmocnione i energia ³atwiej wp³ywa do domu
zasilaj¹c go. Œwiat³o prawid³owo zastosowane to œwiat³o pe³nego widma. Obejmuje w swoim spektrum wszystkie kolory têczy i ma korzystny wp³yw ma zdrowie.
Nale¿y unikaæ albo ograniczyæ stosowanie lamp fluorescencyjnych ze wzglêdu na to, ¿e ha³asuj¹, migocz¹ i emituj¹ tylko
fragment spektrum œwietlnego. Daj¹ one œwiat³o sztuczne i niezdrowe, które mo¿e spowodowaæ wyczerpanie siê energii, szczególnie wówczas, kiedy znajduj¹ siê nad g³owami. Nie powinno
siê ich stosowaæ szczególnie w miejscu pracy, jadalni albo salonie. Mo¿na zauwa¿yæ ró¿nice w samopoczuciu od razu, jak lampy te zast¹pimy zwyk³ymi lampami albo œwiat³em punktowym,
które daje cieplejsze œwiat³o. Przekonamy siê, ¿e obni¿y siê nasz
poziom irytacji, ustan¹ bóle g³owy, napiêcia, stresy, które s¹ odpowiedzi¹ naszego systemu nerwowego na ten rodzaj œwiat³a.
Œwiece daj¹ œwiat³o i ciep³o. Stosuje siê je, aby poprawiæ nastrój, stworzyæ atmosferê intymnoœci, ciep³a, tajemniczoœci,
dodaæ mo¿emy wówczas odrobinê radoœci, romantycznoœci i spokoju.
Postarajmy siê przeanalizowaæ sposób, w jaki oœwietlenie
wnêtrza wp³ywa na nasz nastrój i w zale¿noœci od tego zmieñmy intensywnoœæ i kszta³t œwiat³a.
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