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Bez stresu do sukcesu!

Dlaczego warto?

15 minut dziennie

wystarczy by skutecznie przyswoić 
nowe umiejętności

wygoda i elastyczny plan  

uczysz się gdzie chcesz i kiedy 
chcesz, bez sztywnych gra ików

profesjonalizm

kursy tworzone przez 
prawdziwych specjalistów i 
ekspertów w danej dziedzinie

skuteczne metody 

połączenie nowoczesnych
i tradycyjnych metod

brak niezapowiedzianych 
testów

uczysz się sam dla siebie

cenione umiejętności 

poszerzenie kwalifikacji po-
twierdzone zaświadczeniem 
lub certyfikatem
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Wprowadzenie

Feng Shui

Wiatr Woda

W ci¹gu ostatniej dekady termin feng shui sta³ siê bardzo popularny. Na polskim
rynku wydawniczym ukaza³o siê wiele ksi¹¿ek o tej tematyce, a w poczytnych czaso-
pismach opublikowano setki artyku³ów. Ka¿dy, kto mia³ jednak kontakt z takimi
publikacjami, zadaje sobie pytanie, dlaczego czêsto przecz¹ one sobie. Bierze siê to
zapewne z faktu, ¿e w krêgach kultury Zachodu feng shui jest sztuk¹ jeszcze bardzo
ma³o znan¹. Zazwyczaj tego typu ksi¹¿ki pisane by³y z potrzeby chwili lub dla czy-
stego zysku, niejednokrotnie przez osoby nieznaj¹ce tematu, a kompiluj¹ce jedynie
obiegowe opinie. Z kolei tradycyjne chiñskie podrêczniki pisane s¹ niezrozumia³¹
dla nie-Chiñczyka stylistyk¹, czêsto w formie poezji. Istnieje zaledwie parê
wyj¹tków od tej regu³y, jednak ze wzglêdu na ograniczon¹ ich objêtoœæ i formê nie
mog¹ one byæ w pe³ni traktowane jako podrêczniki do feng shui.

Po lekturach ogólnie dostêpnych materia³ów mo¿emy nieraz zgodziæ siê ze stwier-
dzeniem, jakim do dzisiaj niektórzy Chiñczycy zbywaj¹ zbyt dociekliwych „badaczy
o d³ugich nosach”, jak nazywaj¹ ludzi Zachodu: „To jest jak wiatr, którego nie

mo¿esz zrozumieæ, i jak woda, której nie mo¿esz schwytaæ”. Tymczasem prawid³owa,
prastara sentencja podana w jednym z najstarszych znanych Ÿróde³ o feng shui –
Ksiêdze pochówków brzmi:

„Qi jest przenoszone przez wiatr, przez wiatr rozpraszane, a s³u¿y, gdy napotka na

wodê”.

Istnieje wiele szkó³ feng shui wywodz¹cych swoje tradycje zarówno z ró¿nych regio-
nów geograficznych Chin, jak i od ró¿nych nauczycieli. Jeœli celem dzia³añ prowa-
dzonych przez owe szko³y jest prawid³owa ocena otoczenia cz³owieka oraz wprowa-
dzanie zmian poprawiaj¹cych to otoczenie, to jest to zgodne z klasycznym feng shui,
gdy¿ wszystkie szko³y tradycyjnego feng shui opieraj¹ siê na tych samych,

niezmiennych zasadach astronomii, astrologii i metafizyki chiñskiej. Zasa-
dy te, a tak¿e wiele innych niezbêdnych we w³aœciwym stosowaniu feng shui przed-
stawimy Ci w naszym kursie.

Chiñczycy wierz¹, ¿e wszystko, co na górze, ma swoje odbicie na dole. Inaczej
mówi¹c, niebo jest map¹ naszego ziemskiego otoczenia, a wszelkie zmiany na niebie
wi¹¿¹ siê tak¿e ze zmianami na ziemi. A zatem znaj¹c regu³y rz¹dz¹ce ruchem
gwiazd i planet, mo¿na przewidywaæ zmiany w otoczeniu i ¿yciu cz³owieka. W wie-
rzeniu tym Chiñczycy nie s¹ osamotnieni – s¹ to zasady m.in. hermetyzmu i ka¿dego
innego systemu astrologicznego, z zachodnim w³¹cznie. Chiñczycy jednak jako

jedyni stosuj¹ astrologiê nie tylko w odniesieniu do ludzi, ale tak¿e do oto-

czenia, budynków czy ca³ych miast! Tradycyjne feng shui jest nierozerwalnie
zwi¹zane z chiñsk¹ astrologi¹.
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Kurs, który rozpoczynasz, pozwoli Ci poznaæ wszystkie najwa¿niejsze zasady feng
shui. Zaznajomi Ciê ze skomplikowanym na pozór, specyficznym chiñskim astrolo-
gicznym kalendarzem s³oneczno-ksiê¿ycowym i zasadami przep³ywu energii qi
w przestrzeni. Nauczysz siê sporz¹dzaæ osobiste horoskopy, wyznaczaæ swoje pomyœl-
ne kolory, rodzaje dzia³alnoœci, zawody, odpowiednio kszta³towaæ bli¿sze i dalsze
otoczenie, a tak¿e w ró¿ny sposób korzystaæ z energii tego otoczenia. Ponadto
bêdziesz potrafi³ wykonywaæ horoskop budynku, przewidywaæ jego pomyœlnoœæ,
stosowaæ odpowiednie remedia oraz prognozowaæ wydarzenia. Na kursie dowiesz
siê, co jest zgodne ze sztuk¹ feng shui, a co jest jedynie przes¹dem lub lokalnym
folklorem. Posi¹dziesz niepodwa¿aln¹ wiedzê maj¹c¹ swoje silne podstawy w tra-
dycji i wiedzy o wszechœwiecie siêgaj¹cej epoki neolitu. Twoim ¿yciem w du¿o mniej-
szym stopniu bêdzie rz¹dzi³ przypadek. Poznasz tajemnice feng shui niedostêpne
w ¿adnych innych publikacjach.

Wiedza zdobyta dziêki naszemu kursowi bêdzie przydatna nie tylko osobom
wi¹¿¹cym swoj¹ zawodow¹ przysz³oœæ z feng shui, ale tak¿e chc¹cym j¹ wykorzy-
staæ na co dzieñ w domu lub pracy. Aby dobrze zrozumieæ feng shui, nale¿y opano-
waæ materia³ ca³ego kursu. Jego program zosta³ tak opracowany, by pierwsze
korzystne zmiany w swoim otoczeniu mo¿na by³o wprowadzaæ ju¿ po pierwszych
lekcjach.

W feng shui wyró¿nia siê dwa g³ówne kierunki: feng shui domen jin, czyli feng
shui grobowców, które ze wzglêdów kulturowych i religijnych na Zachodzie jest nie-
praktykowane, oraz feng shui domen jang, czyli feng shui siedlisk ludzkich, oto-
czenia ludzi – to w³aœnie ten nurt omówimy w naszym kursie.

Kurs opracowaliœmy z myœl¹ o osobach, które wczeœniej nie spotka³y siê z feng shui
lub których wiedza na ten temat jest bardzo ma³a. Jednak¿e ze wzglêdu na stopnio-
we wprowadzanie bardzo zaawansowanych technik na pewno wiele korzyœci
odnios¹ tak¿e osoby ju¿ od lat znaj¹ce i praktykuj¹ce tê sztukê.

W kursie w miarê mo¿liwoœci zastosowaliœmy obowi¹zuj¹c¹ obecnie oficjaln¹ trans-
literacjê jêzyka chiñskiego pin yin. Jednak w wielu przypadkach w zwi¹zku z po-
pularnoœci¹ niektórych terminów dla u³atwienia ich zrozumienia u¿ywamy tak¿e
innych transliteracji b¹dŸ t³umaczeñ.

Pawe³ A. Tomkowiak

Autor
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LEKCJA

Wprowadzenie do tradycyjnego feng shui.

Historia feng shui

Wstêp

W pierwszej lekcji kursu zapoznasz siê z pojêciem, histori¹ i pochodzeniem feng

shui. Z lekcji tej dowiesz siê tak¿e:

� jakie s¹ Ÿród³a i podstawowe za³o¿enia feng shui;

� jakie s¹ ogólne zasady stosowania feng shui w praktyce;

� jakie g³ówne nurty wyró¿nia siê w feng shui;

� jakie by³y kontakty œwiata Zachodu z feng shui.

Czym jest feng shui, co oznacza

Feng shui to ogólna nazwa chiñskiej sztuki aran¿acji przestrzeni. W bezpoœred-

nim t³umaczeniu oznacza: wiatr woda.

Sztuka feng shui, pomimo i¿ kieruje siê œcis³ymi zasadami, do dzisiaj wymyka siê
jednoznacznej definicji. W lekcji tej przybli¿ymy Ci to pojêcie, jednak aby naprawdê
zrozumieæ tê naukê, powinieneœ zapoznaæ siê z ca³oœci¹ kursu, a zdobyt¹ wiedzê
praktykowaæ.

Sam termin feng shui po raz pierwszy zosta³ u¿yty w pochodz¹cej z oko³o roku 300 n.e.
Ksiêdze pochówków – Zangshu autorstwa Guo Pu (276–342 n.e.). W dokumencie
tym znajduje siê jedna z pierwszych definicji feng shui: „Qi jest przenoszone przez

wiatr, przez wiatr rozpraszane, a s³u¿y, gdy napotka na wodê”.

Qi oznacza o¿ywcz¹ energiê uto¿samian¹ pierwotnie z par¹ wodn¹ i innymi zjawi-

skami meteorologicznymi. Choæ energii tej nie mo¿na okreœliæ w sposób nauko-

wy, to w tradycji chiñskiej jest ona uznawana za si³ê pobudzaj¹c¹ do ¿ycia

wszystko we wszechœwiecie. Zarówno materia ¿ywa, jak i martwa posiadaj¹

swój potencja³ qi. Qi mo¿e byæ pomyœlna, o¿ywcza – sheng qi lub negatywna,

niszcz¹ca – sha qi.

feng – wiatr

shui – woda

Rys. 1. Chiñskie ideogramy feng shui
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Lekcja 

Każdy zeszyt lekcyjny ma określoną, 
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Wstęp

Każdą lekcję rozpoczynamy 
krótkim wstępem wprowadza-
jącym Cię w zagadnienia, jakimi 
się będziemy w niej zajmować.

„i”

Sygnalizuje ważne 
informacje, definicje, 

założenia, cytaty.
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Wyró¿nia siê trzy podstawowe rodzaje qi:

� tian qi – niebiañska qi (odnosz¹ca siê do czasu);

� di qi – ziemska qi (odnosz¹ca siê do przestrzeni);

� ren qi – ludzka qi (odnosz¹ca siê do cz³owieka).

Otoczeniem powinno siê tak operowaæ, aby kumulowaæ energiê qi, kierowaæ j¹
w odpowiednie miejsca, regulowaæ jej przep³yw i utrzymywaæ j¹ na odpowiednim
poziomie. Feng shui uznaje, ¿e qi kr¹¿y we wszechœwiecie podobnie jak w ludzkim
organizmie.

Regulowanie przep³ywu qi w organizmie to jedno z g³ównych zadañ medycyny chiñ-
skiej; na przyk³ad za pomoc¹ akupunktury udra¿nia siê miejsca, gdzie energia ta jest
zablokowana. Blokada bowiem mo¿e prowadziæ do choroby organów, do których qi
powinna dotrzeæ. Czêœæ lekarstw stosowanych w medycynie chiñskiej ma w³aœnie za
zadanie wspomo¿enie kr¹¿enia qi w organizmie pacjenta. Podobnie dzia³aj¹ praktycy
feng shui. Okreœlaj¹ oni miejsca, w których energia qi jest najlepsza, ewentualnie
udra¿niaj¹ je lub ukierunkowuj¹ energiê. W tym celu feng shui bada okolicê miejsca,
uwzglêdniaj¹c zarówno cechy otaczaj¹cego je terenu, jak i wskazania astrologiczne.

Powy¿sza interpretacja feng shui jest obecnie uznawana przez wiêkszoœæ prakty-
ków. Inna z kolei mówi o feng jako o zimnym, pó³nocnym wietrze bêd¹cym sta³ym
utrapieniem Chiñczyków, nios¹cym ze sob¹ nie tylko zimno, ale tak¿e charaktery-
styczny ¿ó³ty py³. Wiatr ten sprzyja os³abieniu zdrowia i dzia³a niekorzystnie na
psychikê (podobnie jak polski halny). Pó³noc wi¹¿e siê te¿ z ci¹g³ymi atakami na
Chiny koczowniczych plemion mongolskich. Prawdopodobnie Wielki Mur Chiñski
mia³ rozwi¹zywaæ oba te problemy – chroniæ Chiny przed najazdami i z³owrogim
pó³nocnym wiatrem. W podobny sposób postêpowano z budynkami. Strona pó³noc-
na by³a najczêœciej os³oniêta przed wspomnianym wiatrem, a wejœcie znajdowa³o
siê od po³udnia.

Podstawowe za³o¿enia feng shui

Aby dobrze zrozumieæ feng shui, nale¿y poznaæ jego Ÿród³a. S¹ nimi wierzenia ani-
mistyczne, nauki taoistyczne i nauki Konfucjusza. Powiemy o nich w dalszej czêœci
kursu. W tej lekcji pragniemy przedstawiæ Ci jedynie podstawowe za³o¿enia, jakimi
kieruje siê ta sztuka. Oto one:

1. Niebo rz¹dzi ziemi¹.

2. Niebo i ziemia wp³ywaj¹ na wszystkie
¿ywe istoty, a cz³owiek ma mo¿liwoœæ
zmieniæ ten wp³yw na swoj¹ korzyœæ.

3. Losy cz³owieka zale¿¹ tak¿e od ¿yczliwo-
œci i ogólnego wp³ywu natury.

4. Czas nie biegnie liniowo, lecz cyklicznie.
Wszystkie zmiany s¹ powtarzalne, zgod-
ne z „oddechem natury”.

Rys. 2. Niebo i ziemia wp³ywaj¹ na wszystkie

¿ywe istoty, a cz³owiek ma mo¿liwoœæ

zmieniæ ten wp³yw na swoj¹ korzyœæ
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5. Istnieje plan, którego odczytanie pozwala oceniaæ otoczenie i przewidywaæ zda-
rzenia.

6. Si³¹ „napêdow¹” wszechœwiata jest energia qi.

7. Wszystko ma swoje przeciwieñstwo. Je¿eli istnieje plus, musi istnieæ tak¿e mi-
nus. Je¿eli jest strona pozytywna, to musi byæ tak¿e negatywna. Przeciwieñstwa
uzupe³niaj¹ siê i wzajemnie przyci¹gaj¹, tak jak mê¿czyzna i kobieta czy czêœci
magnesu.

Przeznaczenie, szczêœcie, mi³osierdzie, feng shui, wiedza

Feng shui, a raczej ca³a filozofia z nim zwi¹zana, zak³ada, ¿e na ¿ycie cz³owieka
w odpowiednich proporcjach maj¹ wp³yw nastêpuj¹ce czynniki:

� przeznaczenie;

� szczêœcie;

� mi³osierdzie;

� feng shui;

� wiedza.

Spoœród wszystkich tych elementów najwa¿-
niejsze jest przeznaczenie; nastêpnie, mniej
wiêcej z równ¹ si³¹, wp³ywaj¹ na nas: szczêœ-
cie, mi³osierdzie, feng shui i wiedza. Proporcje
te ilustruje zamieszczony obok schemat.

Przeznaczenie

Przeznaczenie jest boskim planem zapisanym w gwiazdach. Nie mo¿emy go zmie-
niaæ, a jedynie poznaæ. Poznaniem przeznaczenia cz³owieka zajmuje siê astrologia
chiñska, sztuka wró¿enia z d³oni oraz twarzy.

Chiñskie okreœlenie przeznaczenia – ming oznacza m.in.:

� przeznaczenie w rozumieniu zachodnim;

� boskie pos³annictwo;

� ¿ycie;

� zadania do wykonania przez cz³owieka, jego ¿yciowe cele;

� przydzia³ (do grupy spo³ecznej, rasy, kasty itp.).

Poznanie tego boskiego planu pomaga nam unikaæ b³êdów, kierowaæ siê odpowied-
ni¹ dla nas drog¹, wype³niaæ nasze cele na ziemi, wi¹zaæ siê z przeznaczonymi nam
osobami, wystrzegaæ siê „z³ych” zwi¹zków i szkodliwych znajomoœci. Przeznaczenie
jest map¹ u³atwiaj¹c¹ ¿ycie; tak jak mapa nieznanego terenu pomaga poruszaæ siê
po nim bez zbêdnego b³¹dzenia.

Rys. 3. Na los cz³owieka w widocznych

proporcjach maj¹ wp³yw: przeznaczenie,

szczêœcie, mi³osierdzie, feng shui, wiedza
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Szczêœcie

Szczêœcie jest poznawalne i przynale¿ne ka¿demu; mo¿na je poznaæ za pomoc¹
astrologii. Jego poziom dla danej osoby w danym czasie jest ró¿ny.

Szczêœcie jest cykliczne.

Chiñskie okreœlenie szczêœcia – jun oznacza m.in. cykl, okres, cykliczny przedzia³
czasowy. Dziêki poznaniu zasad rz¹dz¹cych szczêœciem lepiej mo¿na wykorzystaæ
okresy szczêœliwe, a unikaæ zbêdnych dzia³añ wtedy, gdy szczêœcia nie ma. Pozwala
to zachowywaæ osobist¹ energiê, kumulowaæ j¹, aby u¿yæ jej wówczas, gdy jest
potrzebna.

Mi³osierdzie

Mi³osierdzie to zespó³ cech sk³adaj¹cych siê na charakter cz³owieka – jego zalety,
¿yczliwoœæ w stosunku do innych, dobre postêpowanie, uczynnoœæ, mi³osierdzie,
bogobojnoœæ, moralnoœæ. Chiñskie okreœlenie tak rozumianego mi³osierdzia to tao

de (inaczej: dao de).

Feng shui

Feng shui zajmuje siê wp³ywem otoczenia na cz³owieka. Dotyczy to zarówno wp³ywu
otoczenia fizycznego, jak i kosmicznego. Wp³ywy te mo¿emy zmieniaæ i wykorzysty-
waæ poprzez poznanie otoczenia, wybranie dla danej osoby lub grupy osób najw³aœ-
ciwszego otoczenia, wprowadzanie odpowiednich zmian albo stosowanie remediów.

Dziêki feng shui mo¿emy w najlepszym stopniu wykorzystaæ swoje przezna-

czenie i szczêœcie.

Wiedza

Wiedza – do shu okreœla ogólny poziom edukacji cz³owieka – zarówno instytucjo-
nalnej: szkolnej, uniwersyteckiej, zawodowej, jak i tak zwanej „m¹droœci ¿yciowej”.

Zasady dotycz¹ce lokalizacji i otoczenia miejsca

Miejsce to ogólne okreœlenie miejsca, w odniesieniu do którego badamy pomyœl-

noœæ feng shui. Miejscem mo¿e byæ budynek mieszkalny, biuro, zak³ad prze-

mys³owy lub obiekt u¿ytecznoœci publicznej.

Otoczeniem okreœla siê ca³oœæ otoczenia miejsca – naturalne formy terenu, jak:

góry, wzniesienia, wszelkie cieki wodne, uskoki terenu, lasy, a tak¿e stworzone

przez cz³owieka: budynki, drogi, mosty, sztuczne cieki i zbiorniki wodne, groble,

s³upy telekomunikacyjne itd.
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Feng shui okreœla m.in. ogólne zasady dotycz¹ce lokalizacji oraz otoczenia miejsca,
w myœl których:

1. miejsce powinno mieæ oparcie w postaci owalnego lub prostok¹tnego wzniesienia
reprezentuj¹cego ¯ó³wia. Wzniesienie to, tak jak i inne w okolicy miejsca, nie
mo¿e posiadaæ odkrytych „koœci” w postaci ska³ lub go³ej ziemi (np. w wyniku
osuniêcia), poniewa¿ wró¿y to problemy (np. zdrowotne) mieszkañców;

2. drzwi frontowe miejsca powinny wychodziæ na naturaln¹ wodê (strumieñ, rzekê,
sadzawkê);

3. najpomyœlniejszym kierunkiem frontu jest kierunek po³udniowy (drzwi wycho-
dz¹ce na po³udnie);

4. w otoczeniu miejsca powinna byæ dostrzegalna emanacja mitycznych zwierz¹t:

� na wschodzie Smoka (w postaci wysokich drzew lub wzgórz),

� na zachodzie Tygrysa (w postaci ni¿szych od miejsca i Smoka wzniesieñ,
budynków);

5. w otoczeniu nie powinny znajdowaæ siê góry, wzniesienia lub inne formacje oparte
na kszta³cie trójk¹ta. Trójk¹t jest zwi¹zany z elementem Ognia, a ten jest uzna-
wany za nieharmonijny z domami, szkodliwy zarówno dla budynków, jak i ludzi;

6. z frontu miejsca nie powinno byæ widaæ:

� samotnych, pojedynczych drzew, budynków, s³upów energetycznych, wysokich
kominów i innych podobnych konstrukcji,

Rys. 4. Ekstremalny przypadek – „¿y³y” i „koœci” ziemi s¹ ca³kowicie odkryte. Jest to absolutnie

z³e otoczenie z punktu widzenia feng shui, choæ mo¿e byæ w pewnym sensie malownicze. Nale¿y

unikaæ nawet takich miejsc, w których ¿y³y i koœci ziemi odkryte s¹ jedynie czêœciowo

Rys. 5. Prawid³owe feng shui frontu budynku. Przed nim znajduje siê otwarta przestrzeñ oraz obszerny

zbiornik wodny kumuluj¹cy qi. Choæ tego nie widaæ z perspektywy zdjêcia, to budynek posiada tak¿e

oparcie w postaci wzgórza. Znajduje siê ono w odleg³oœci paru kilometrów, ale dla feng shui nie jest to

du¿y dystans, zw³aszcza w przypadku tak okaza³ego budynku. Front budynku skierowany jest na po³udnie
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Zdjęcia

Liczne zdjęcia pomogą 
w lepszym zrozumieniu 
omawianych zagadnień.
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� form zniszczonych, jak: uschniête drzewa, ruiny budynków, wraki samochodów,

� cmentarzy, szpitali, koszar i innych instalacji wojskowych, szkó³, posterunków
policji, kin, teatrów, koœcio³ów, œwi¹tyñ, ruchliwych restauracji, sklepów,
przystanków komunikacji miejskiej, uci¹¿liwych zak³adów przemys³owych,

� ruchliwych skrzy¿owañ, dróg;

7. do drzwi frontowych nie powinny prowadziæ wiêcej ni¿ trzy schody, a tak¿e d³u-
gie, proste drogi, dojœcia, ogrodzenia;

8. g³ówne pomieszczenie miejsca powinno byæ w najlepszej pozycji budynku,
w przeciwieñstwie do toalety, która powinna siê znajdowaæ w pozycji najgorszej.
Toaleta nie mo¿e wychodziæ na kuchniê i sypialniê, z kolei kuchnia nie powinna
wychodziæ na sypialniê;

9. miejsce i jego wnêtrze nie powinny byæ ozdabiane dzwonkami i innymi przed-
miotami przynale¿nymi œwi¹tyniom lub maj¹cymi rytualne znaczenie. W Chi-
nach istniej¹ odpowiednie domowe
o³tarzyki i s¹ to w³aœciwie jedyne
miejsca, gdzie dopuszczalne jest
umieszczanie tych przedmiotów.
Wszelkie przedmioty zwi¹zane ze
œwi¹tyniami s¹ jin i nie powinny
byæ wprowadzane do domów jang.
Dotyczy to tak¿e kadzide³ czy zbyt
du¿ej liczby luster;

10. w otoczeniu miejsca nie powinno
siê znajdowaæ nic, co kojarzy siê ze
œmierci¹, cierpieniem, torturami,
np. popularne uliczne latarnie
w kszta³cie szubienic;

11. aran¿acja miejsca i otoczenia musi
byæ zgodna ze zdrowym rozs¹d-
kiem, ogólnym poczuciem estetyki
i harmonii.

Rys. 7. Martwe drzewo zawsze stwarza z³e feng shuiRys. 6. Koœció³ reprezentuje silny element Ognia.

Jego feng shui mo¿e byæ bardzo dobre i mo¿e

dobroczynnie dzia³aæ na okolicê. Widok koœcio³a

z wejœcia do mieszkania jest jednak¿e niewskazany

Rys. 8. D³uga, prosta droga prowadz¹ca do

wejœcia. Rozwi¹zaniem w takim przypadku jest

tak jak to widaæ na zdjêciu umieszczenie

remedium hamuj¹cego negatywn¹ energiê.

W tym przypadku jest to fontanna z basenem,

mo¿e to byæ tak¿e rzeŸba, rondo, klomb
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Wszystkie powy¿sze zasady dok³adniej omówimy w dalszej czêœci kursu. W tym
miejscu pragniemy tylko przybli¿yæ Ci termin feng shui.

ZADANIE

Na podstawie informacji przedstawionych w punktach od 1 do 11 oceñ wybrane

miejsce i jego otoczenie. Mo¿e to byæ Twój dom lub inne dowolne miejsce, np.

s¹siedni budynek lub Twoje miejsce pracy. Oceñ stosunek cech pozytywnych do

negatywnych. Zastanów siê, co mo¿esz zmieniæ. Wykonaj robocze szkice i sporz¹dŸ

notatki.

Podstawowe cele feng shui

Podstawowym celem feng shui jest najlepsze wykorzystanie naturalnych cech

otoczenia miejsca na potrzeby jego mieszkañców oraz przeciwdzia³anie skutkom

ewentualnych negatywnych zmian.

Ka¿de otoczenie posiada swój potencja³ – lepszy lub gorszy. Nale¿y zatem wybieraæ
miejsce z najlepszym potencja³em otoczenia, tj. z najlepszym feng shui.

Idea³em jest sytuacja, kiedy mamy mo¿liwoœæ wyboru najlepszego miejsca. W prak-
tyce jednak zdarza siê to rzadko. Praktyk feng shui musi wiêc posiadaæ umiejêtnoœæ
prawid³owej oceny miejsca i jego otoczenia oraz wprowadzania w nim odpowiednich
zmian.

Pomyœlnoœæ danego otoczenia nie jest sta³a. Mo¿e siê ona zmieniaæ wraz z up³ywem
czasu, co jest podstawowym za³o¿eniem czasowego wymiaru feng shui. Aby okreœ-
liæ pomyœlnoœæ miejsca w dalszej perspektywie, nie wystarczy ocena jego otoczenia
w momencie badania. S³u¿¹ do tego z³o¿one techniki astrologiczne badaj¹ce wp³yw
kosmosu na otoczenie.

Jak dzia³a feng shui

Feng shui dzia³a na trzech poziomach: astrologicznym, fizycznym i psycholo-

gicznym. Poziomy te s¹ w równym stopniu wa¿ne, wspólnie dzia³aj¹ w otoczeniu
i s¹ ze sob¹ powi¹zane.

Poziom astrologiczny

Poziom astrologiczny to wp³yw kosmosu na otoczenie i cz³owieka. Zajmuje siê nim
g³ównie astrologia chiñska, Szko³a Kompasu i systemy wró¿ebne, jak np. I Ching.

Poziom fizyczny

Na poziomie fizycznym feng shui zajmuje siê fizycznym wp³ywem otoczenia,
np.: zapachami, stopniem nas³onecznienia, ha³asem, realnym fizycznym zagro¿e-
niem, zdrowiem lub ska¿eniem œrodowiska.
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Poziom psychologiczny

Poziom psychologiczny to wp³yw otoczenia na podœwiadomoœæ – psychikê cz³o-
wieka. Obejmuje on skojarzenia form i kolorów wystêpuj¹cych w otoczeniu z arche-
typami. Na przyk³ad uliczna latarnia w kszta³cie szubienicy mo¿e mieæ negatywny
wp³yw na podœwiadomoœæ obserwatora, z kolei reklama biura podró¿y w s¹siedz-
twie mo¿e wywo³ywaæ mi³e wspomnienia z wakacji.

Wp³ywem fizycznym i psychologicznym zajmuje siê g³ównie Szko³a Form.

Nurty feng shui

W feng shui wyró¿nia siê dwa g³ówne nurty: Szko³ê Form i Szko³ê Kompasu.
Podzia³ na szko³y, choæ ogólnie przyjêty w fachowym nazewnictwie, nie jest zbyt szczêœ-
liwy, sugeruje bowiem odmienne podejœcie do tej sztuki. W istocie jednak praktycy feng
shui od zawsze korzystali z obu szkó³ w jednakowym stopniu. W ramach tych nurtów
dzia³a wiele mniejszych szkó³ ró¿ni¹cych siê od siebie stosowanymi technikami.

Szerszy opis szkó³ feng shui znajdziesz w lekcji drugiej tego zeszytu.

Szko³a Form

Szko³a Form zajmuje siê badaniem fizycznych, widocznych cech otoczenia. Jak-
kolwiek istniej¹ techniki umo¿liwiaj¹ce przewidywanie zdarzeñ na podstawie
widocznych zmian zachodz¹cych w terenie, to szko³a ta wykorzystywana jest
g³ównie do badania aktualnego otoczenia, wybierania najlepszego miejsca pod
zabudowê w odniesieniu na przyk³ad do gór i rzek, wprowadzania w otoczeniu
zmian sprzyjaj¹cych kumulacji i najlepszemu wykorzystaniu energii qi. Wed³ug
za³o¿eñ tej szko³y najlepsze miejsce to siedlisko – ³o¿e Smoka.

Szko³a Kompasu

Szko³a Kompasu pos³uguje siê astrologi¹ chiñsk¹.

Za pomoc¹ wskazañ kompasu, daty badania i daty budowy miejsca ustala siê jego
kosmiczny obraz. Opieraj¹c siê na zasadzie: „co na niebie, to i na ziemi”, feng shui
uznaje, ¿e ka¿de miejsce ma swój odpowiednik w gwiazdach.

Stosuj¹c zaawansowane techniki Szko³y Kompasu, mo¿na dok³adnie ustaliæ fizycz-
ne otoczenie miejsca. Ponadto znaj¹c prawa
zmian astronomicznych, mo¿na przewidywaæ
zdarzenia zachodz¹ce w miejscu, wspomagaæ
te pomyœlne, a przeciwdzia³aæ negatywnym.

Szko³a Kompasu sporz¹dza horoskop miejsca
w podobny sposób jak horoskop cz³owieka. Nie
zak³ada ona, ¿e gwiazdy wp³ywaj¹ na pomyœl-
noœæ miejsca lub pojedynczego cz³owieka, ale ¿e
zapisany jest w nich plan, który mo¿na w pew-
nym stopniu odpowiednio modyfikowaæ.

Rys. 9. Fragment wspó³czesnego

kompasu feng shui

12

https://eskk.pl/kurs-feng-shui


Astrologia feng shui

Astrologia feng shui zajmuje siê ustalaniem osobistego feng shui cz³owieka, naj-
korzystniejszego dla niego otoczenia, najpomyœlniejszych kolorów czy kszta³tów.

Samo okreœlenie pomyœlnoœci miejsca jest niewystarczaj¹ce, poniewa¿ ka¿de miej-
sce mo¿e ró¿nie wp³ywaæ na poszczególne osoby. Mo¿na dokonywaæ zmian feng shui
miejsca bez znajomoœci osobistego feng shui jego mieszkañca, ale bêdzie to zawsze
dzia³anie niekompletne.

Obecnie praktycy feng shui pos³uguj¹ siê dwoma podstawowymi chiñskimi syste-
mami astrologicznymi: astrologi¹ Czterech Filarów Przeznaczenia oraz Purpuro-
wej Gwiazdy. Choæ s¹ to nieco odmienne techniki, to najczêœciej stosuje siê je wspól-
nie, poniewa¿ ka¿da z nich przekazuje inne informacje o osobie, a obie wzajemnie
siê uzupe³niaj¹.

Astrologia chiñska jest nadrzêdn¹ nauk¹ w stosunku do feng shui.

Podstawowe obiekty badañ feng shui

Niezale¿nie od g³ównych nurtów w feng shui istnieje inny podstawowy podzia³ na:

� feng shui domen jin zajmuj¹ce siê grobowcami i ich otoczeniem;

� feng shui domen jang zajmuj¹ce siê miejscami przebywania ludzi i ich otocze-
niem.

Feng shui domen jin

Z chiñsk¹ tradycj¹ nierozerwalnie zwi¹zany jest kult przodków. Jest on niezale¿ny
od przynale¿noœci religijnej Chiñczyków i praktykuje siê go do dziœ. Czymœ normal-
nym jest posiadanie domowych o³tarzyków przodków i sk³adanie im regularnych
symbolicznych ofiar.

Feng shui domen jin zajmuje siê badaniem oraz przewidywaniem pomyœlnoœci
grobowców, a tak¿e wybieraniem najlepszego na nie miejsca. Zak³ada ono, ¿e lokali-
zacja i aran¿acja grobowca wp³ywa na pomyœlnoœæ ¿yj¹cych potomków zmar³ego.

Ju¿ w najdawniejszych czasach Chiñczycy wyró¿niali miejsca pochówku przezna-
czone dla zwyk³ych ludzi, którzy byli grzebani na p³askim terenie, dla ksi¹¿¹t na
niskich wzgórzach oraz dla imperatorów pod kopcami lub szczytami wysokich gór.
Wskazuje to na wagê, jak¹ przywi¹zywano do odpowiedniego po³o¿enia grobowca
i jego konstrukcji.

Feng shui domen jin jest praktykowane niemal wy³¹cznie w Chinach i wœród Chiñ-
czyków na emigracji; nie bêdziemy omawiaæ go szerzej w dalszej czêœci kursu.

Feng shui domen jang

Feng shui domen jang zajmuje siê siedzibami ludzkimi. To w³aœnie ten nurt jest
przedmiotem naszego kursu.
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Jak feng shui trafi³o na Zachód

Pierwsze kontakty œwiata Zachodu z feng shui

Byæ mo¿e pierwsze kontakty Europejczyków z feng shui siêgaj¹ czasów podró¿y do
Chin Marco Polo i jemu wspó³czesnych. Mniej wiêcej w tym czasie do Europy trafi³y
m.in. takie chiñskie wynalazki, jak: papier, proch, papiery wartoœciowe (pierwowzo-
ry wspó³czesnych banknotów), kompas, a tak¿e liczne wynalazki kulinarne,
np. makaron czy lody. Czêœæ tych dóbr dotar³a za spraw¹ europejskich kupców-pod-
ró¿ników, a czêœæ dziêki wymianie handlowej z kupcami arabskimi lub w wyniku
najazdów s¹siadów i odwiecznych wrogów Chin – Mongo³ów.

Co prawda nie ma na to bezpoœrednich dowodów, ale prawdopodobne jest, ¿e Euro-
pa w tym okresie zetknê³a siê tak¿e z chiñskimi osi¹gniêciami z zakresu medycyny,
matematyki, astronomii, astrologii czy w³aœnie feng shui. Czêœæ wynalazków
Leonarda da Vinci, jak choæby model spadochronu, jest bardzo podobna do opisywa-
nych wczeœniej w Chinach. Uk³ad niektórych w³oskich pa³aców jest zgodny z pod-
stawowymi zasadami feng shui. Znane s¹ równie¿ póŸniejsze wzajemne wp³ywy
myœli chiñskiej na europejsk¹ i vice versa, przenoszone dziêki misjonarzom,
g³ównie jezuitom. Przyczynili siê oni zreszt¹ walnie do unowoczeœnienia chiñskiego
kalendarza.

Z ca³¹ pewnoœci¹ z feng shui Europejczycy zetknêli siê w okresie ekspansji kolonial-
nej w drugiej po³owie XIX w. Wówczas na terytorium chiñskim powsta³y angielskie
i portugalskie kolonie: angielski Hongkong oraz portugalskie Makau. ¯ycie obok
Chiñczyków niejako wymusza³o poznanie ich zwyczajów, w tym feng shui.

Nabywaj¹c nieruchomoœci, buduj¹c domy, wyburzaj¹c œciany czy stawiaj¹c maszty
na flagi, mieszkañcy Traktatowych Portów (jak nazywano terytoria dzier¿awione
przez Brytyjczyków na mocy traktatów z cesarskimi Chinami) napotykali na niezli-
czone przeszkody zwi¹zane z feng shui. Kiedy planowano postawienie paru s³upów
telegraficznych czy nak³aniano chiñski rz¹d do budowy linii kolejowych do przewozu
ludzi lub towarów, chiñscy urzêdnicy niezmiennie grzecznie siê k³aniali i zg³aszali
niemo¿noœæ realizacji tych inwestycji ze wzglêdu na ich sprzecznoœæ z wymogami feng
shui.

Rys. 10. Hongkong wspó³czeœnie. Z perspektywy lotu ptaka bardzo dobrze widaæ

Wodnego Smoka Hongkongu, jedno ze Ÿróde³ jego pomyœlnoœci
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Rys. 11.

Wiele dzia³añ kolonizatorów by³o z oczywistych powodów niezgodnych z feng shui
i budzi³o sprzeciw krajowców. Kiedy w³adze Hongkongu wyznaczy³y drogê (obecnie
znan¹ jako Szczelina do „Szczêœliwej Doliny”), na chiñsk¹ spo³ecznoœæ pad³ blady
strach. Obawiano siê, ¿e taka „amputacja koñczyny Smoka” zrani feng shui miasta.
Fakt, ¿e in¿ynierów zatrudnionych przy budowie dziesi¹tkowa³y choroby tropikal-
ne, a nowe domy obcokrajowców w „Szczêœliwej Dolinie” musia³y zostaæ opuszczone
ze wzglêdu na panuj¹c¹ tam malariê, Chiñczycy triumfalnie uznali za sprawie-
dliw¹ odp³atê za nara¿enie na szwank dobrego feng shui.

Senhorowi Amaralowi, gubernatorowi Makau, który ³¹czy³ wielk¹ pasjê budowania
dróg z równie wielkim lekcewa¿eniem feng shui i brakiem szacunku dla chiñskich
grobowców, sprawiedliwoœæ zosta³a wymierzona w bardziej bezpoœredni sposób.
Zosta³ on pozbawiony g³owy przez Chiñczyka, a ten nikczemny czyn og³oszono
zemst¹ feng shui.

Wymienione fakty historyczne pokazuj¹ brak zrozumienia Europejczyków dla feng
shui w tamtych czasach, a równoczeœnie wagê, jak¹ przyk³adali doñ i wci¹¿ przyk³a-
daj¹ Chiñczycy. Zreszt¹ kolonizatorzy z regu³y podchodzili lekcewa¿¹co do wyzyski-
wanych kultur i rzadko kiedy przestrzegali ich praw i zwyczajów. Trudno wiêc spo-
dziewaæ siê, by sami stosowali siê do tradycyjnych zasad wypracowanych przez pod-
bite narody. Paradoksalnie jednak niekiedy Chiñczycy utrzymywali, ¿e obcokra-
jowcy bardzo dobrze znaj¹ siê na feng shui.

Kiedy wysoka œmiertelnoœæ wœród ¿o³nierzy garnizonu w Hongkongu sk³oni³a kolo-
nialnego lekarza do wydania polecenia, by na ty³ach budynków koszar Murray
posadziæ bambusy, Chiñczycy wziêli to za dowód dog³êbnej znajomoœci feng shui.
Wprowadzenie decyzji w ¿ycie faktycznie doprowadzi³o do zwalczenia epidemii.
W istocie w Hongkongu, jak i w wielu innych rejonach Chin, panuje klimat sprzy-
jaj¹cy malarii, a dzisiaj wiadomo, ¿e malariê roznosz¹ m.in. komary ¿yj¹ce na pod-
mok³ych terenach. Sadzenie szybko rosn¹cych bambusów, które do wzrostu potrze-
buj¹ du¿ych iloœci wody, osusza teren, niszcz¹c wylêgarnie owadów. Jednoczeœnie
w niektórych regionach Chin tradycj¹ jest w³aœnie sadzenie bambusów na ty³ach
budynków. Historia ta dowodzi zarówno m¹droœci wspomnianego lekarza, jak i ce-
lowoœci lokalnych praktyk uznawanych przez Europejczyków za zabobony.

ZADANIE

Obejrzyj dok³adnie poni¿szy rysunek, a nastêpnie porównaj tradycyjne przedsta-

wienie Smoka z kszta³tem linii brzegowej Hongkongu zaprezentowanej na rysunku

nr 10.
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Frontem okreœla siê g³ówne wejœcie do budynku, jego najbardziej reprezentacyj-

n¹ czêœæ od strony ulicy lub otwartej przestrzeni.

Jeœli jednak znajdziemy siê w odkrytym otoczeniu, mo¿emy zastosowaæ jedno z pa-
ru dostêpnych rozwi¹zañ – remediów.

Remedium to ka¿de dzia³anie maj¹ce na celu poprawienie feng shui miejsca.

Mo¿e to byæ przedmiot, sprzêt lub dzia³anie polegaj¹ce np. na przemalowaniu po-

mieszczenia.

Od widoku odkrytego miejsca mo¿na odgrodziæ siê, stawiaj¹c np. p³ot, sadz¹c roœli-
ny lub podejmuj¹c inne dzia³ania daj¹ce podobny efekt. Je¿eli odkryty teren jest
widoczny tak¿e z frontowych okien miejsca, to mo¿na je trwale zas³oniæ lub zastawiæ
np. kwiatami. Chiñczycy bardzo czêsto w takim przypadku zamalowuj¹ b¹dŸ zakle-
jaj¹ okna. Kierunek frontu miejsca mo¿na tak¿e zmieniæ poprzez zmianê kierunku
lub lokalizacji drzwi wejœciowych. Drzwi mo¿na przenieœæ na inn¹ œcianê albo zmie-
niæ ich kierunek, dobudowuj¹c werandê. W ten sam sposób postêpujemy w przypad-
ku z³ego s¹siedztwa w postaci uschniêtych drzew, ruin i innych zagro¿eñ wymienio-
nych w lekcji pierwszej.

W pierwszej kolejnoœci likwidujemy zagro¿enie, a dopiero je¿eli jest to niemo¿li-

we, odgradzamy siê od niego lub zmieniamy kierunek frontu.

W pewnych przypadkach odkryta ziemia jest pomyœlna. Dotyczy to niektórych
uznawanych za pomyœlne formacji skalnych, np. w kszta³cie sprzyjaj¹cych zwierz¹t
– rzeczywistych lub mitycznych: Smoka, ¯aby, ¯ó³wia. Najczêœciej s¹ to wolno sto-
j¹ce formacje skalne, zbudowane z g³adkich, niezniszczonych g³azów, ska³. Taka
formacja musi zawsze „zdrowo” wygl¹daæ i mieæ pozytywn¹ wymowê.

Formacje krajobrazowe a symbolika feng shui

W ocenie otoczenia niezbêdna jest miêdzy innymi umiejêtnoœæ rozró¿nienia w nim
emanacji piêciu elementów feng shui. Choæ piêæ elementów jest tematem zeszytu 3,
to w tym miejscu przedstawimy Ci podstawowe sposoby ich okreœlania.

G³ównym wyznacznikiem pozwalaj¹cym na przyporz¹dkowywanie wzgórz i wznie-

sieñ do poszczególnych elementów jest ich kszta³t. W terenie zabudowanym rolê

gór i wzniesieñ pe³ni¹ budynki.

W zale¿noœci od kszta³tu wzgórza czy wzniesienia feng shui przypisuje je do jednego
z piêciu elementów: Drewna, Ognia, Ziemi, Metalu lub Wody. Elementy te od-
dzia³uj¹ na siebie wzajemnie. Mog¹ siebie wspieraæ, tworzyæ lub niszczyæ. Cykl ich
tworzenia tradycyjnie opisuje siê w nastêpuj¹cy sposób: drewno tworzy ogieñ,
z którego powstaje popió³, czyli ziemia, z której wydobywa siê metal, który topi siê
i p³ynie jak woda, która podlewa drzewo (drewno) itd. Natomiast cykl niszczenia
przebiega w takiej oto kolejnoœci: drewno niszczy ziemiê, ziemia niszczy wodê,
woda niszczy ogieñ, ogieñ niszczy metal, metal niszczy drewno itd.

1 (9, 10)
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Kszta³t wzgórza Element

Strome, ostro zakoñczone góry zwi¹zane s¹ z elementem Ognia.
Reprezentuj¹ czynnik mêski oraz emanacjê w otoczeniu planety
Mars.

P³asko zakoñczone wzgórza zwi¹zane s¹ z elementem Ziemi. Re-
prezentuj¹ czynnik ¿eñski oraz planetê Saturn.

Zaokr¹glone góry, wzgórza, wzniesienia zwi¹zane s¹ z elemen-
tem Metalu. Reprezentuj¹ element mêski i planetê Wenus (na
tym etapie pos³ugujemy siê zachodnimi nazwami planet, st¹d
Wenus – planeta w zachodniej astrologii typowo ¿eñska, z punktu
widzenia feng shui zwi¹zana jest z czynnikiem mêskim).

Nieregularne wzgórza i góry sprawiaj¹ce wra¿enie sp³ywaj¹cych
zwi¹zane s¹ z elementem Wody. Reprezentuj¹ czynnik ¿eñski
i planetê Merkury. (Widok tego kszta³tu wzgórza prezentujemy
w rzucie z góry.)

Wysokie, smuk³e wzgórza, podobne do s³upów, smuk³ych drzew
(czêsto spotykanych w po³udniowych Chinach) zwi¹zane s¹ z ele-
mentem Drewna. Reprezentuj¹ czynnik mêski i Jowisza.

Rys. 4. Cykl przemiany piêciu elementów
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Drogi, rzeki i wszystkie inne „p³askie” formy krajobrazowe w terenie pozbawionym
gór lub wzniesieñ tak¿e nale¿¹ do poszczególnych piêciu elementów. Aby je oceniæ,
trzeba na nie spojrzeæ „z góry”. W tym celu warto wybraæ odpowiednio wysokie sta-
nowisko obserwacyjne albo zaopatrzyæ siê w mapy okolicy.

Poni¿ej podajemy tabelê kszta³tów nale¿¹cych do odpowiednich elementów. Nie
jest wa¿ne, czy jest to rzeka czy droga. Zasada oceny jest podobna. W tabeli tej poda-
jemy jedynie przynale¿noœæ kszta³tów do jednego z piêciu elementów; czynnik
mêski/¿eñski oraz emanacja planet dla danego elementu jest taka sama jak w przy-
padku zaprezentowanych kszta³tów gór.

Kszta³t drogi lub rzeki Element

Ostre, ogniste, szarpane kszta³ty, zakola œwiadcz¹ o elemencie
Ognia.

Kszta³ty kwadratowe zwi¹zane s¹ z elementem Ziemi.

Wszelkie ³agodne owale, okrêgi, pod warunkiem ¿e s¹ regularne,
œwiadcz¹ o elemencie Metalu.

Kszta³ty faluj¹ce, nieregularne zwi¹zane s¹ z elementem Wody.

Proste, pod³u¿ne kszta³ty, niezale¿nie od kierunku, zwi¹zane s¹
z elementem Drewna.

ZADANIE

Przypatrz siê najbli¿szej okolicy z perspektywy frontu wybranego miejsca i na podsta-

wie zdobytej dotychczas wiedzy postaraj siê okreœliæ, do jakiego elementu nale¿¹

widoczne formy: budynki, wzniesienia, drogi, rzeki. Okreœl, który element przewa¿a

w okolicy. Wykonaj robocze szkice i sporz¹dŸ notatki.

Szko³a Form na podstawie kszta³tów otoczenia rozpoznaje emanacjê dziewiêciu
gwiazd gwiazdozbioru NiedŸwiedzicy. Mog¹ one byæ zwi¹zane zarówno ze wzniesie-
niami, górami, jak i formami p³askimi (widzianymi z góry) oraz budynkami. A oto
dwa przyk³adowe podstawowe kszta³ty odpowiadaj¹ce gwiazdom:

Kszta³t Odpowiadaj¹ca mu gwiazda

Tan Lang – zach³anny, g³odny, chciwy
wilk, zwiastun niebiañskiego oddechu

Po Jun – niszczyciel armii i szczêœcia
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Ka¿dy z elementów i ka¿da z gwiazd posiadaj¹ swoj¹ bardzo g³êbok¹ wymowê. Na
przyk³ad element Drewna zwi¹zany jest m.in. ze wzrostem, zdrowiem, rozwojem.
Ogólnie mo¿na uznaæ, ¿e okolica zdominowana przez ten element bêdzie wp³ywaæ
dobroczynnie na zdrowie i rozwój jej mieszkañców. W innym przypadku, gdy w oko-
licy przewa¿aj¹ formy zwi¹zane z elementem Ognia, mieszkañcy bêd¹ stale nerwo-
wi, a ich zdrowie bêdzie zagro¿one. S¹ to oczywiœcie znaczne uproszczenia, w tym
miejscu pragniemy jedynie pokazaæ zasady, którymi rz¹dzi siê Szko³a Form, gdy¿
znaj¹c je, praktyk feng shui mo¿e bardzo dok³adnie okreœliæ wp³yw otoczenia i miej-
sca na pomyœlnoœæ mieszkañców.

Szko³a Form rozró¿nia w otoczeniu tak¿e emanacjê dwunastu g³ównych, s³onecz-
nych gwiazdozbiorów chiñskich (Szczura, Bawo³a, Tygrysa, Królika, Smoka, Wê-
¿a, Konia, Kozy, Ma³py, Koguta, Psa, Dzika), dwudziestu oœmiu gwiazdozbiorów
ksiê¿ycowych oraz czterech g³ównych megakonstelacji (Smoka, Feniksa, ¯ó³wia,
Tygrysa).

Dla doœwiadczonego praktyka feng shui znaj¹cego symbolikê piêciu elementów,
dziewiêciu gwiazd Wielkiej NiedŸwiedzicy i wspomnianych gwiazdozbiorów okolica
jest nie tylko terenem, na którym znajduj¹ siê góry, rzeki, lasy, budynki i drogi, ale
tak¿e otwart¹ ksiêg¹, z której mo¿na wyczytaæ niezliczon¹ iloœæ informacji. Wszyst-
kie te aspekty bêdziemy omawiaæ w naszym kursie w taki sposób, aby wiedza ta sta-
³a siê Ci bliska i zrozumia³a.

Miejsca dobre i z³e

Miejsca dobre to miejsca w s¹siedztwie gromadzenia siê energii qi.

Samo miejsce gromadzenia siê qi posiada bardzo du¿¹ energiê, która mo¿e byæ
niszcz¹ca. Nale¿y zatem budowaæ i osiedlaæ siê w jego s¹siedztwie. Podobnie jak
pomyœlne jest budowanie nad rzek¹, a nie w samej rzece. Przynosz¹ca pomyœlnoœæ
pozytywna energia qi, jeœli p³ynie zbyt szybko, mo¿e równie¿ dane miejsce systema-
tycznie niszczyæ. Jest to analogiczna sytuacja do tej, gdy w upalny dzieñ chcemy siê
och³odziæ w miejscu, gdzie wieje wiatr. Stoj¹c tylko chwilê, odczuwamy przyjemne
orzeŸwienie, jeœli spêdzimy wiêcej czasu, to prawdopodobnie przeziêbimy siê.

Szko³a Form bardzo obszernie opisuje idealne miejsca. Istniej¹ nawet szczegó³owe
mapy setek, je¿eli nie tysiêcy lokalizacji sprzyjaj¹cych pomyœlnoœci oraz takich, któ-
re na mieszkañców wp³ywaj¹ negatywnie. W praktyce bywaj¹ one jednak ma³o
przydatne, gdy¿ podaj¹ istniej¹ce lokalizacje, a te z kolei bardzo trudno dopasowaæ
do badanego terenu.

Poni¿ej prezentujemy przyk³adow¹ mapê 6 lokalizacji z pomyœlnym feng shui.
Przedstawia ona formy Górskiego Smoka z zaznaczonymi punktami w miejscach,
w których qi jest najlepsza i gdzie nastêpuje jej kumulacja.
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Szko³a Form wypracowa³a zasady, dziêki którym samodzielnie mo¿na oceniæ dane
miejsce. Generalnie sprowadzaj¹ siê one do skojarzeñ poszczególnych form z sym-
bolicznymi zwierzêtami. Na przyk³ad je¿eli w okolicy ska³a przypomina siedz¹c¹
¿abê, uznawan¹ za symbol bogactwa, to forma taka jest pomyœlna i mieszkanie w jej
s¹siedztwie lub widok na ni¹ z frontu sprzyja bogactwu. Z drugiej strony za bardzo
szkodliwe uznawane s¹ wszelkie formy przypominaj¹ce zwierzêta agresywne lub
ranne, z pourywanymi koñczynami lub przedstawiaj¹ce walkê zwierz¹t czy ludzi.
Ich s¹siedztwo jest niewskazane, grozi chorobami, œmierci¹ i wszystkimi innymi
nieszczêœciami.

A oto kilka przyk³adowych okreœleñ pomyœlnych formacji: tygrys li¿¹cy swoje futro,
zgromadzenie piêciu tygrysów, œpi¹cy tygrys, magiczna ¿aba wypluwaj¹ca per³ê,
têczowy smok wzlatuj¹cy do nieba, smoki bawi¹ce siê per³¹, feniks w locie.

Rys. 5. Szkice miejsc pomyœlnych w odniesieniu do otaczaj¹cych je form górskich.

Punktem lub punktami zaznaczono miejsca pomyœlnej lokalizacji w odniesieniu do form górskich

Rys. 6. Szkice miejsc pomyœlnych w odniesieniu do otaczaj¹cych je form p³askich: strumieni, rzek, dróg.

Punktem lub punktami zaznaczono miejsca pomyœlnej lokalizacji w odniesieniu do drogi lub rzeki
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W ogólnym zarysie formacje dziel¹ siê na pomyœlne i niepomyœlne. Dalej mo¿na
je podzieliæ na formacje poszczególnych zwierz¹t „gwiezdnych” – Feniksa,
Smoka, Tygrysa, ¯ó³wia oraz zodiakalnych – Szczura, Bawo³a, Tygrysa, Królika,
Smoka, Wê¿a, Konia, Kozy, Ma³py, Koguta, Psa, Dzika. Osobn¹ grupê stanowi¹
formacje zwierz¹t mitycznych, magicznych oraz formacje ludzkie, nie-

œmiertelnych, bóstw i zjawisk naturalnych: deszczu, s³oñca, chmur. Kolejny,
ogólny podzia³ to podzia³ na formacje dynamiczne i statyczne.

ZADANIE

Przypatrz siê najbli¿szej okolicy z perspektywy frontu wybranego miejsca i na pod-

stawie zdobytej dotychczas wiedzy postaraj siê odgadn¹æ kszta³ty zwierz¹t, które

przypominaj¹ widoczne formy: budynki, wzniesienia, drogi, rzeki. Okreœl, który

kszta³t siê wyró¿nia. Jakie inne skojarzenia nasuwaj¹ siê Tobie podczas obserwacji

okolicy? Czy widoczne formy s¹ pomyœlne, czy nie i dlaczego? Wykonaj robocze szki-

ce i sporz¹dŸ notatki. Pamiêtaj o obserwacji otoczenia z ró¿nej perspektywy!

Samo okreœlenie jakoœci i wymowy otaczaj¹cych form jest niewystarczaj¹ce. Wa¿ny
jest tak¿e punkt zajmowany przez miejsce i jego lokalizacja w odniesieniu do formy.
Za niepomyœlne uznaje siê bezpoœrednie jej s¹siedztwo. Je¿eli na p³askim, pustym
terenie znajduje siê góra, drzewo lub inna forma znacz¹co odró¿niaj¹ca siê od resz-
ty, to mimo ¿e mo¿e byæ bardzo pomyœlna, nie jest wskazane, by znajdowa³a siê
w pobli¿u. W miejscach tych walczy ze sob¹ element mêski z ¿eñskim, a taka walka
nigdy nie wp³ywa pomyœlnie na mieszkañców.

W feng shui nic nie jest jednoznaczne. Ka¿d¹ sytuacjê nale¿y oceniaæ pod k¹tem

konkretnej potrzeby, w danym czasie, dla konkretnej osoby.

Za pomyœlne uznaje siê miejsce, które jest „bezpiecznie” zlokalizowane w odniesie-
niu do formy. Za³ó¿my, ¿e forma przedstawia zwiniêtego odpoczywaj¹cego Smoka
uwa¿anego w chiñskiej kulturze za przynosz¹cego pomyœlnoœæ. Je¿eli miejsce to
bêdzie zlokalizowane w pobli¿u jego pyska, ale nie na wprost, to bêdzie pomyœlne.
Z pyska Smoka wydobywa siê œlina, a w terenie jest to najczêœciej zbiornik wodny;
takie miejsce jest uznawane za bardzo pomyœlne, gdy¿ woda kumuluje energiê qi.
Z drugiej jednak strony lokalizacja na wprost k³ów Smoka z oczywistych wzglêdów
jest niewskazana. Lokalizacja w pobli¿u œrodka zwiniêtego odpoczywaj¹cego Smo-
ka jest pomyœlna i bezpieczna, ale w okolicach jego ogona lub pazurów ju¿ nie.
Podobne zasady obowi¹zuj¹ w odniesieniu do pozosta³ych form. Za pomyœlne uznaje
siê tak¿e wszelkie lokalizacje znajduj¹ce siê w „bezpiecznych objêciach” form,
w miejscach pomyœlnie siê kojarz¹cych, bezpiecznych.

ZADANIE

Okreœl, czy wybrane przez Ciebie miejsce znajduje siê w bezpiecznej lokalizacji

w stosunku do otaczaj¹cych je form. Wykonaj robocze szkice i sporz¹dŸ notatki.

Pamiêtaj o obserwacji otoczenia z ró¿nej perspektywy!
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Feng shui a religie

Feng shui nie jest religi¹. Do jego stosowania nie s¹ wymagane ¿adne praktyki

religijne. Jest to raczej system filozoficzny.

Feng shui najwczeœniej praktykowane by³o przez taoistów w czasach, gdy taoizm
nie przekszta³ci³ siê jeszcze w religiê, a by³ jedynie systemem filozoficznym. Swój
wk³ad w rozwój tej sztuki wnieœli zarówno taoiœci, uczniowie Konfucjusza, jak i bud-
dyœci, a ostatnio tak¿e przedstawiciele innych religii.

W czêœci publikacji zaleca siê, by po lub przed zmianami feng shui poprosiæ mnicha
buddyjskiego o poœwiêcenie miejsca lub wymiecenie z³ej karmy z budynku. Czêsto
takie doœæ egzotyczne zalecenia wynikaj¹ z prostego faktu, ¿e autor pisa³ podrêcz-
nik na lokalny, np. indonezyjski, rynek i nie zosta³o to skorygowane podczas t³uma-
czenia na jêzyki europejskie.

Je¿eli w danej publikacji lub w kontaktach z osobami ucz¹cymi feng shui spotkasz
siê z zaleceniami stosowania jakichœ konkretnych praktyk religijnych, rytua³ów,
czynienia znaków, mo¿esz mieæ pewnoœæ, ¿e nie jest to zgodne z tradycyjnym feng
shui, a wskazania takie w najlepszym wypadku wynikaj¹ z niewiedzy ich autora.

Faktem jest, ¿e praktykowanie feng shui wymaga znajomoœci elementów taoizmu,
lecz w rozumieniu taoistycznej filozofii, a nie religii. Oczywiœcie dla wspomo¿enia
feng shui mo¿na odwo³ywaæ siê do wyznawanej przez siebie religii, jednak¿e trzeba
to robiæ z umiarem, w miarê potrzeb i zgodnie z w³asnymi przekonaniami. Na pew-
no nie zaszkodzi wyœwiêcenie domu przez kap³ana, ale z feng shui w dalszym ci¹gu
nie bêdzie to mia³o ¿adnego zwi¹zku.

Podsumowanie

1. Feng shui zak³ada, ¿e ziemia jest ¿ywym organizmem, powi¹zanym z innymi
organizmami oraz kosmosem.

2. W feng shui nic nie jest jednoznaczne. Ka¿d¹ sytuacjê nale¿y oceniaæ pod k¹tem
konkretnej potrzeby, w danym czasie, dla konkretnej osoby.

3. Piêæ podstawowych elementów feng shui to: Drewno, Ogieñ, Ziemia, Metal,
Woda.

4. Samo miejsce gromadzenia siê qi posiada zbyt du¿¹ energiê, która mo¿e byæ
niszcz¹ca. Nale¿y zatem budowaæ i osiedlaæ siê w jego s¹siedztwie.

5. Szko³a Form bada cechy terenu oraz ustala jego pomyœlnoœæ i wp³yw na miesz-
kañców.

6. Otocznie nale¿y oceniaæ zawsze z ró¿nych perspektyw. Nie wystarczy analiza
z miejsca, w którym stoimy. Warto przyjrzeæ siê otoczeniu z góry, z lotu ptaka.
W tym celu nale¿y poszukaæ odpowiedniego wzniesienia, skorzystaæ z map lub
np. zdjêæ lotniczych.

7. W pierwszej kolejnoœci likwidujemy zagro¿enie, a dopiero, je¿eli to niemo¿liwe,
odgradzamy siê od niekorzystnego miejsca lub zmieniamy kierunek frontu.
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