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Książkę tę dedykuję
wszystkim osobom,
które znają królika

10

WSTÊP

Wyjaśnić, czym jest prana, jest równie trudno,
jak wyjaśnić, czym jest Bóg.
B. K. S. IYENGAR

nergia do 20. roku ¿ycia kojarzy³a mi siê z równaniem
Einsteina E = mc². Jest to najbardziej popularne na
œwiecie równanie. Wiele osób przez wieki próbowa³o
ujarzmiæ energiê. Wynaleziono elektrycznoœæ, nasze domy rozb³ys³y œwiat³em, powsta³y ogromne elektrownie. Wiek XX by³
wiekiem elektrycznoœci. Dzisiaj bez energii nie wyobra¿amy sobie
¿ycia. Jednak ta energia, o której piszê, ma ma³o wspólnego z elektrycznoœci¹, choæ ¿ycie bez niej nie by³oby mo¿liwe. Energia ma
ró¿ne nazwy we wszystkich najstarszych kulturach œwiata. Bazuj¹c na teorii najwiêkszego fizyka, sama nazywam j¹ emc. Jedno jest pewne, jest ona niewidzialna dla wiêkszoœci osób.
Nie³atwo mo¿na j¹ zmierzyæ, a poskromienie jej zajmuje wiele
lat pracy. Na pocz¹tku swojej pracy z energi¹ zastanawia³am
siê, jak zajmowaæ siê czymœ niewidzialnym, co istnieje, jednak
nasze zmys³y i fizyczny aparat wzrokowy rzadko odbiera. Jednak w miarê jej poznawania by³o coraz ³atwiej i obecnie energia
11

i pos³ugiwanie siê ni¹ to jedna z prostszych rzeczy. Osobom,
które chc¹ zg³êbiæ temat energii, ¿yczê wiele cierpliwoœci i uporu. Zajmujê siê energi¹ ponad 10 lat i ci¹gle siê uczê, aby nie
mia³a ona przede mn¹ zbyt wielu tajemnic. Nauka ta jest trudna, gdy¿ wiele kultur zajmowa³o siê tylko wycinkiem wiedzy.
Tak wiêc informacjê o niej mo¿na znaleŸæ w wielu krajach, jednak dopiero skumulowana wiedza daje nam pe³ny obraz zjawiska, które opisujê. Ta ksi¹¿ka nie wyczerpie ca³ego tematu. Aby
napisaæ wszystko o energii, musia³oby powstaæ co najmniej 5
ksi¹¿ek z tej dziedziny. W tej publikacji przedstawiê najprostszy opis energii zrozumia³y prawie dla wszystkich. Aby uchwyciæ sedno tematu, skupi³am siê na wiedzy potrzebnej do jego
opisywania. Wiedza ta jest zawarta w ró¿nych kulturach, które
zajmuj¹ siê tematem energii od tysiêcy lat. W kulturze chiñskiej energia ta nazywana jest pran¹, w kulturze chiñskiej chi,
w kulturze europejskiej energi¹. St¹d te¿ wynika tytu³ ksi¹¿ki.
Energia jest obszernym tematem, który opisa³am z punktu widzenia potrzeb Czytelnika, aby wiedzê na temat energii móg³
wykorzystaæ z po¿ytkiem dla siebie, swojej rodziny i najbli¿szego otoczenia. Praktyczne wykorzystanie znajomoœci energii polepszy ¿ycie osoby, a tak¿e bêdzie sprzyja³o poprawie ¿ycia innych
oraz relacji miêdzyludzkich. Zdrowa, pozytywna energia oddzia³uj¹c na ludzi posiada du¿¹ moc, która polepsza zdrowie,
samopoczucie, wygl¹d otoczenia. Negatywna energia, tzw. sha
chi, os³abia zdrowie, samopoczucie i oddzia³uje negatywnie na
otoczenie i bliskie nam osoby. ¯eby zaprowadziæ porz¹dek i polepszyæ ¿ycie, nale¿y dbaæ o rodzaj energii, która wp³ywa na
nas ka¿dego dnia. Wiedzê na temat energii mo¿na uzupe³niæ
korzystaj¹c z ksi¹¿ek zajmuj¹cych siê energi¹ chi, pran¹, feng
shui.
12

WPROWADZENIE
przewodnik po ksi¹¿ce

ksi¹¿ce stara³am siê nie powielaæ informacji zawartych w innych publikacjach dotycz¹cych energii. Je¿eli bêd¹ Pañstwo zainteresowani t¹ tematyk¹, nale¿y
zapoznaæ siê z innymi pozycjami zawartymi w spisie literatury, który znajd¹ Pañstwo na koñcu ksi¹¿ki. Szczególnie polecam pozycje dotycz¹ce feng shui i energii. Stanowi¹ one
doskona³e uzupe³nienie wiedzy na temat energii, chi i prany,
czyli dziedziny wiedzy, któr¹ stara³am siê podzieliæ z Czytelnikami. Swoj¹ pozycjê podzieli³am na piêæ rozdzia³ów. Pierwszy
rozdzia³ zawiera informacje na temat energii, czyli co to jest
energia, podzia³ energii na pozytywn¹ chi i negatywn¹ sha chi,
jak siê tworzy pozytywn¹ i negatywn¹ energiê, jak pobudzaæ
energiê chi, jak mo¿na zneutralizowaæ energiê negatywn¹ sha
chi. Drugi rozdzia³ zawiera informacje na temat energii ludzkiej, czyli prany. Czytelnik dowie siê, co to jest energia cia³a,
co to jest aura i jakie s¹ inne rodzaje energii ludzkiej, jakie s¹
kolory aury i jak uaktywniæ pozytywn¹ energiê w organizmie.
Rozdzia³ trzeci obejmuje wiedzê na temat feng shui, jak nale¿y
umeblowaæ mieszkanie, aby zgromadziæ zapasy pozytywnej
energii, jakie s¹ regu³y feng shui, co to jest ba-gua, jak uaktyw13

niæ wszystkie strefy domu, wiadomoœci o zastosowaniu kolorów we wnêtrzu i o symbolice feng shui – jak miejsce zamieszkania wp³ywa na nas i nasz¹ energiê, jak miejsce pracy wp³ywa
na osoby. Ostatni rozdzia³ zawiera informacje dotycz¹ce energii œrodowiska. Wyjaœnia, co to s¹ miejsca energetyczne, a tak¿e przekazuje wiedzê na temat energii na œwiecie i pozytywnie
oddzia³uj¹cych przedmiotów.

ENERGIA

CHI
D E F I N I C J A

Energia chi jest to energia promieniuj¹ca z cz³owieka, zwana aur¹ lub kolorow¹ energi¹. W mieszkaniu jest
to energia pozytywna chi lub energia negatywna sha chi,
która promieniuje we wszystkich strefach ba-gua mieszkania czy domu. W najbli¿szym otoczeniu jest energi¹
œrodowiska pozytywn¹ lub negatywn¹. Energia ta warunkuje wzrost i ¿ycie organizmów ¿ywych, jak i pozytywne oddzia³ywanie elementów nieo¿ywionych. Jako
ludzie ulegamy nieustaj¹cym wp³ywom energetycznym
zarówno pozytywnym, jak i negatywnym. Pozytywne
sprzyjaj¹ zdrowiu, szczêœciu, rozwojowi, negatywne
os³abiaj¹ si³y ¿yciowe, a z czasem prowadz¹ do zaniku
czynnoœci ¿yciowych lub do choroby. Aby zapewniæ
14

zdrowie i pozytywny rozwój jednostki ludzkiej nale¿y
przywróciæ harmoniê i nap³yw pozytywnej energii zarówno w ciele, jak i w mieszkaniu oraz w najbli¿szym
otoczeniu. Energia chi, prana ma swoiste cechy odró¿niaj¹ce j¹ od innych rodzajów promieniowania. Ma
pewne cechy fali, przep³ywa pionowo, pobudza wszelkie procesy komórkowe, posiada zdolnoœæ odbijania, wydziela niewielkie iloœci ciep³a, stymuluje aktywnoœæ
enzymów, wywo³uje pewne reakcje dotykowe i cieplne. Źród³em promieniowania s¹ organizmy ¿ywe, ludzie, roœliny i zwierzêta oraz przedmioty nieo¿ywione,
w tym znaki, symbole, ornamenty, figury geometryczne, formy geometryczne, uk³ady przestrzenne. Energia
ta jest stale emitowana – zarówno pozytywna, jak i negatywna. Skupisko pozytywnych bodŸców energetycznych zwiêksza iloœæ pozytywnej energii w otoczeniu.
Skupisko negatywnych bodŸców zwiêksza iloœæ negatywnej energii.

15
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Rozdzia³ 5.

ENERGIA NA ZIEMI

MIEJSCA ENERGETYCZNE
rzez wiele wieków staro¿ytne kultury budowa³y swoje
œwi¹tynie i najwa¿niejsze budynki w miejscach doskona³ych pod wzglêdem energetycznym. Stawiaj¹c budynek, najpierw wybierali odpowiedni¹ okolicê, w której
kumulowa³a siê energia chi. Tradycja budownictwa opartego
na przep³ywie energii w œrodowisku jest obecna po dzieñ dzisiejszy w Chinach. Nawet w XXI wieku chiñski geomanta
wyznacza najlepsze pod wzglêdem lokalizacji miejsce, aby powsta³ na nim budynek. W Europie tradycja budownictwa opartego na przep³ywie energii trwa³a wiele wieków. W Polsce
najstarsze budynki, koœcio³y i zamki s¹ zlokalizowane w doskona³ych pod wzglêdem energetycznym miejscach. Cech¹ dla
nich charakterystyczn¹ jest lokalizacja w pobli¿u rzeki, na
naturalnej wynios³oœci terenu, np. niewielkiej górze, w pobli¿u naturalnych skupisk roœlinnoœci. Wiêkszoœæ œredniowiecz139

nych koœcio³ów czy zamków w Polsce ma podobn¹ lokalizacjê.
Œredniowieczna zabudowa miasta mia³a kszta³t zbli¿ony do
ko³a. W centrum znajdowa³ siê zamek jako siedziba w³adcy.
Zamek najczêœciej zbudowany na wyniesieniu terenu kumulowa³ pozytywn¹ energiê, która rozchodzi³a siê promieniœcie
po zabudowie grodu. Tak wiêc, jak w dawnych wiekach, tak
i obecnie œredniowieczne uk³ady miast mog¹ staæ siê dla nas
pewnym akumulatorem pozytywnej energii chi. Iloœæ chi w danym miejscu zale¿y od wielkoœci starego grodu, wysokoœci
wyniesienia. W Polsce wyró¿niono centrum energetyczne o randze œwiatowej w Krakowie na Wawelu. W przypadku centrum
energetycznego wa¿na jest iloœæ skumulowanej chi. Jednak
mniejsze oœrodki energetyczne tak¿e mog¹ pozytywnie wp³yn¹æ na nasze zdrowie, szczególnie, jeœli znajduj¹ siê w pobli¿u
miejsca zamieszkania. Aby znaleŸæ ma³e centrum energetyczne w najbli¿szej okolicy, nale¿y najpierw dobrze j¹ poznaæ.
Z niektórymi miejscami mog¹ byæ zwi¹zane legendy lub opowieœci miejscowej ludnoœci. Je¿eli w naszym mieœcie znajduje
siê zamek, starodawny gród lub miejsce zwi¹zane z pradawnym kultem, nie musimy wiêcej szukaæ. Je¿eli podany obiekt
czy miejsce nie wystêpuje, szukamy niewielkiego wyniesienia
terenu. W wielu miastach jest taki centralny punkt. Czêsto na
wynios³oœci jest stara kapliczka lub stoi koœció³. Lokalizacja
koœcio³ów w podobnych miejscach jest pozosta³oœci¹ pradawnych czasów, kiedy ludnoœæ umia³a czerpaæ z przyrody i umia³a w zgodzie z ni¹ wspó³¿yæ. Nasi przodkowie potrafili rozpoznaæ
najbardziej energetyczne miejsca. Wykorzystywali je jako miejsca kultu, spotkañ itp. W miejscach tych, czêsto centralnie
zlokalizowanych w wiosce, zbudowano najstarsze koœcio³y. Aby
czerpaæ energiê z ma³ych centrów energetycznych, wystarczy
140

czêsto przebywaæ w pobli¿u lub wybudowaæ tam swój dom. Im
wiêksze miasto, tym centrum energetyczne jest wiêksze. Najstarsze z miast Polski, takie jak Kraków, Gdañsk, Marlbork,
P³ock, Gniezno czy Czêstochowa, maj¹ du¿e centra energetyczne.

ENERGIA NA ŒWIECIE
Kilka centrów energetycznych jest powszechnie znanych na
œwiecie. Nale¿¹ do nich: piramida w Gizie i piramidy egipskie,
Stonehenge, Jerozolima, Mekka, piramidy w Meksyku. Oprócz
najwiêkszych centrów energetycznych, zwanych czasami czakramami ziemi, istniej¹ mniejsze centra pozytywnej energii.
Po³¹czone s¹ one ley lines, czyli kana³ami energetycznymi.
Poniewa¿ wiêkszoœæ radiestetów koncentruje uwagê na czakrach ziemi, aby znaleŸæ mniejsze centra energetyczne, nale¿y
zastosowaæ podobne wskazówki jak te, dotycz¹ce centrów energetycznych w najbli¿szej okolicy. Mniejsze oœrodki chi na pewno
znajdziemy w miejscach najstarszych cywilizacji. Ponadto dane
centrum energetyczne mo¿e byæ zwi¹zane z istnieniem starodawnych kultów. Pod wzglêdem energetycznym najlepsze miejsca na ziemi to:
• Grecja – miejsce rozwoju cywilizacji greckiej, panteon bogów greckich;
• W³ochy – dawne Imperium Rzymskie, panteon bogów rzymskich;
• Anglia i Irlandia – kraj Celtów;
• Szwecja i Norwegia – kraj wikingów;
• Egipt – staro¿ytna cywilizacja, kraina bogów egipskich;
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•
•
•
•

Izrael – kraj zwi¹zany z Bibli¹;
Chiny – jedna z najstarszych cywilizacji;
Meksyk – kraj Indian i indiañskich bogów;
Niemcy – miejsca zwi¹zane ze starogermañskimi plemionami;
• Japonia – stara kultura japoñska, panteon bogów japoñskich.
To tylko niektóre z pañstw. Oczywiœcie, nie ca³y teren bêdzie obfitowa³ w pozytywn¹ chi. Aby na³adowaæ bateriê chi,
nale¿y wybraæ miejsca, w których praktykowane by³y stare
religie, odwiedziæ najstarsze zabytki, poznaæ kulturê danego
pañstwa.

PRZEDMIOTY
Pewn¹ iloœæ chi zawieraj¹ przedmioty, które nas otaczaj¹.
Najpopularniejsze, z którymi wiêkszoœæ osób mia³a do czynienia, to talizmany i amulety. Talizmany maj¹ dobry wp³yw
na w³aœciciela, a amulet chroni osobê przed negatywnymi
wp³ywami. Narzêdzia te zawieraj¹ pewn¹ dawkê pozytywnej
energii. Jest po spowodowane znakami ochronnymi czy przynosz¹cymi szczêœcie, które umieszczone na talizmanie dzia³aj¹ pozytywnie na w³aœciciela. Rodzaj energii, któr¹ zawiera
talizman, jest zale¿ny od rodzaju znaków, stopu metali i od
wieku. W przypadku talizmanów mamy do czynienia z energi¹ kszta³tu. Niektóre figury, symbole, litery i rysunki przedstawione na talizmanach mog¹ powodowaæ kumulacjê
pozytywnej energii lub s³u¿yæ jako ochrona przed negatywn¹
energi¹.
142

Oprócz talizmanów istniej¹ inne narzêdzia kumulowania
energii. S¹ to na przyk³ad wahad³a. Najpotê¿niejsze akumulatory energii chi to wahad³a egipskie, w tym izis, karnak, ankh.
Tak¿e pozytywne oddzia³ywanie maj¹ inne, bardziej wspó³czesne wahad³a, w tym oparte na dzia³aniu kamieni szlachetnych. Mo¿na ich u¿ywaæ do okreœlenia skupisk pozytywnej
i negatywnej energii. Do staro¿ytnych narzêdzi nale¿¹ te¿
modele piramidy. Piramidy w Egipcie by³y podobno u¿ywane
jako soczewki pozytywnej energii. Radiesteci badaj¹cy piramidy stwierdzili, ¿e emituj¹ one fale energetyczne w pewnym
zakresie widma. Tak¿e staro¿ytne obeliski emituj¹ pozytywn¹
energiê. Wiele przedmiotów i staro¿ytnych budowli emitowa³o pozytywn¹ energiê. St¹d oczywisty wniosek, ¿e staro¿ytni
znali i doceniali pozytywny wp³yw energii. Liczne piramidy,
kamienne krêgi, obeliski, pos¹gi, ogromne œwi¹tynie to tylko
niektóre ze staro¿ytnych przyk³adów budownictwa pozytywnie wp³ywaj¹cego na ¿ycie ludzi.
Oprócz budynków pozytywne oddzia³ywanie maj¹ na przyk³ad kamienie szlachetne. Zawieraj¹ one pewn¹ iloœæ chi nale¿¹c¹ do ¿ywio³u ziemi. Charakterystyka tej energii jest
uzale¿niona od rodzaju minera³u i jego koloru.

OSOBY I ICH CHI
Ka¿da osoba ma okreœlony ³adunek energetyczny. Niektórym wystarcza mniej chi, niektórzy potrzebuj¹ wiêcej chi, aby
dobrze funkcjonowaæ. Osoby zdrowe maj¹ normalne zapotrzebowanie na chi i jej braki szybko uzupe³niaj¹. Osoby chore
maj¹ wiêksze zapotrzebowanie na chi, jednak czasami zdarza
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siê, ¿e iloœæ sha chi w ich organizmie jest sta³a, poniewa¿ nie
s¹ zainteresowane swoim stanem zdrowia i sha chi utrzymuje
ich cia³a w podobnej formie, do której s¹ przyzwyczajeni. Ka¿dy cz³owiek powinien d¹¿yæ, aby mieæ jak najwiêcej pozytywnej energii. Jednak wiêkszoœæ ludzi ma odmienn¹ dawkê chi.
Okreœlaj¹c iloœæ chi w organizmie, mo¿na osoby pogrupowaæ
na kilka kategorii:
• Najwiêcej chi posiadaj¹ osoby zamo¿ne, bogate, maj¹ce
odpowiedzialne stanowiska w biznesie, kierownicy, dyrektorzy du¿ych firm;
• Pracownicy firm, urzêdnicy, bankierzy, lekarze, wysoko
wykwalifikowani pracownicy;
• Osoby pracuj¹ce w us³ugach, sprzedawcy, robotnicy;
• S³abo wykwalifikowani robotnicy;
• Osoby uzale¿nione od alkoholu, osoby z problemami psychicznymi.
Podsumowuj¹c, iloœæ chi potrzebnej do funkcjonowania jest
uzale¿niona od grupy spo³ecznej, wykszta³cenia, rodzaju wykonywanej pracy i wreszcie od stanu zdrowia. Im ktoœ posiada
wy¿sze stanowisko i bardziej odpowiedzialny rodzaj pracy, tym
jego zapotrzebowanie na chi jest wiêksze. Ten podzia³ mo¿emy zaobserwowaæ na co dzieñ. Osoby dobrze sytuowane wybieraj¹ najlepsze lokale, mieszkaj¹ w okolicy o wiêkszej dawce
energii chi, podró¿uj¹ do miejsc bogatych pod wzglêdem energetycznym. Osoby o niskim statucie spo³ecznym wybieraj¹
tanie lokale, mieszkaj¹ w okolicy o niskim standardzie. Aby
okreœliæ iloœæ chi cz³owieka, mo¿na siê spytaæ o jego sta³y rozk³ad zajêæ. Osoby o du¿ym zapotrzebowaniu na chi maj¹ ca³y
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dzieñ wype³niony obowi¹zkami i ró¿nego rodzaju pracami.
Osoby o ma³ym zapotrzebowaniu na chi s¹ leniwe, rozkojarzone, chodz¹ powoli, wykonuj¹ ma³o zajêæ w ci¹gu dnia.
Mo¿na tak¿e wysnuæ wniosek, ¿e osoby o podobnym zapotrzebowaniu na chi siê przyci¹gaj¹. Osoby aktywne dobrze siê czuj¹
z osobami aktywnymi. Osoby spokojne przyci¹gaj¹ osoby spokojne. Podobny rodzaj energii ³¹czy ludzi i sprzyja zawieraniu
znajomoœci. Tak¿e na podstawie kodu energetycznego danej
osoby mo¿na mówiæ o antypatii do niektórych osób. Czasami
mo¿e siê zdarzyæ, ¿e rodzaj energii u obu osób jest odmienny.
Na poziomie energetycznym dochodzi do spiêæ przypominaj¹cych wy³adowanie elektryczne.
Negatywne odczucie jest odbierane przez nasz umys³ i powoduje negatywne nastawienie do niektórych osób. Tak¿e pozytywne odczucia w stosunku do osób mo¿na wyt³umaczyæ
przep³ywem pozytywnej energii miêdzy nimi. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e ca³a grupa posiadaj¹ca podobny rodzaj energii bêdzie
na siebie dzia³a³a stymuluj¹co. Pozytywne oddzia³ywanie w grupie mo¿e podnieœæ efektywnoœæ dzia³ania, sprzyja lepszej jakoœci pracy i podnosi osi¹gane wyniki.

145

