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m fost întrebatã de foarte multe ori cum
poate Feng Shui ajuta oamenii ºi cum le poate îmbunãtãþii viaþa. Într-o societate de consum, în care
majoritatea dintre noi suntem stresaþi ºi tensionaþi,
Feng Shui vine cu un set de reguli simple, care,
aplicate corect, vor conduce la atingerea unui
echilibru în toate planurile: sãnãtatea este importantã, relaþia de cuplu trebuie sã fie echilibratã ºi
planul financiar trebuie sã nu dea bãtãi de cap.
Tradus literar prin „vânt” ºi „apã”, Feng Shui este
arta asiaticã care, prin regulile sale, ne învaþã cum
sã trãim în armonie cu noi înºine ºi cu cei din jur.
Un somn odihnitor, o relaþie bunã cu partenerul
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pentru energie pozitivã
de viaþã ºi cu colegii de muncã, eliminarea bolilor
ºi abundenþa, sunt stãri de fapt care conduc la
fericire ºi împãcarea cu sinele. Iar pentru a ajunge
aici nu trebuie sã depuneþi eforturi atât de mari
precum s-ar crede. Tradus literar prin „vânt” ºi
„apã”, Feng Shui este arta asiaticã care, prin
regulile sale, ne învaþã cum sã trãim în armonie
cu noi înºine ºi cu cei din jur. Un somn odihnitor,
o relaþie bunã cu partenerul de viaþã ºi cu colegii
de muncã, eliminarea bolilor ºi abundenþa, sunt
stãri de fapt care conduc la fericire ºi împãcarea
cu sinele. Iar pentru a ajunge aici nu trebuie sã
depuneþi eforturi atât de mari precum s-ar crede.
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Feng Shui

Diferenþa dintre douã locuinþe, una echilibratã Feng
Shui ºi cealaltã neechilibratã, este resimþitã imediat,
chiar ºi de cãtre persoanele care nu au auzit de Feng
Shui: în locuinþa echilibratã existã un sentiment de cãldurã ºi armonie, de care îþi este greu sã te desprinzi.
În locuinþa neechilibratã, dimpotrivã, senzaþia este de
îndepãrtare, de gãsirea unui motiv pentru a pleca de
acolo. La o analizã mai atentã se va putea observa
diferenþa între cele douã categorii de locatari: în timp
ce oamenii care au apelat la un consultant Feng Shui
duc o viaþã echilibratã, în care lucrurile au un rost ºi
se întrevede o rezolvare a problemelor cotidiene,
cei care locuiesc într-un spaþiu neechilibrat sunt în
marea majoritate din cazuri persoane nervoase, cu
probleme pe toate planurile, irascibile ºi tensionate.
Acest lucru se face observat din ce în ce mai des în
ultimul timp, mai ales în cazul vilelor construite recent,
cu o arhitecturã impresionantã, dar a cãror vibraþie
energeticã nu este de loc în armonie cu cea a
proprietarilor. ªi aici aº dori sã completez cu situaþia
binecunoscutã a celor care au dus o viaþã excelentã,
au avansat profesional, s-au bucurat de abundenþã
ºi câºtiguri suplimentare, iar când s-au mutat în noua
casã, totul s-a prãbuºit. Înseamnã oare cã ar trebui
sã echilibrãm Feng Shui toate casele? Rãspunsul la
aceastã întrebare este desigur unul negativ. Existã
case, neechilibrate Feng Shui, în care domneºte
armonia ºi în care locatarii sunt fericiþi. Acesta este
cazul fericit, în care consultantul Feng Shui nu trebuie
sã intervinã direct. Însã existã ºi locuinþe în care nimic
nu este la locul lui, locatarii suferã din cauza bolilor,
relaþiile sentimentale sunt distruse iar planul financiar
este total dat peste cap. Acesta este cazul în care ar
trebui sã apelezi la sfatul unui consultant Feng Shui,
care sã îþi indice modul în care poþi ieºi din impas.
Atragerea energiilor pozitive în viaþa ta este deci o
prioritate, mai ales atunci când simþi cã lucrurile nu
sunt aºa cum ar trebui sã fie, indiferent cã ne referim la
planul sãnãtãþii, financiar, sentimental, al carierei sau
al evoluþiei personale.
Echilibrarea Feng Shui
Modalitãþile prin care energia unei locuinþe, case
sau sediu de firmã poate fi schimbatã, sunt multiple.
Aceastã schimbare presupune o analizã Feng Shui
detaliatã, care are la bazã date concrete (orientarea
clãdirii, anul în care a fost construitã clãdirea, datele
de naºtere ale ocupanþilor respectivei locuinþe etc.) ºi
presupune un efort iniþial din partea ta, efort care se
desfãºoarã pe mai multe direcþii: repararea lucrurilor
stricate (instalaþii sanitare ºi electrice, mobilã etc.),
schimbarea culorii în care este zugrãvit spaþiul, rearanjarea ºi/sau schimbarea mobilierului, schimbarea
mochetei, schimbarea direcþiei uºii de la intrarea în
spaþiu (acolo unde se poate ºi unde este cazul). Deºi
par complicate ºi greu de dus la îndeplinire, aceste
mãsuri vor da rezultate în timp, rezultate de care se
vor bucura toþi cei care locuiesc sau îºi desfãºoarã
activitatea în spaþiul echilibrat. Cu cât vei reuºi sã
elimini mai repede problemele din viaþa ta, cu atât
mai repede vei ajunge sã te bucuri din plin de toate
lucrurile plãcute care te înconjoarã ºi sã dai uitãrii
tensiunea ºi frustrãrile care îþi consumau pânã nu
demult energia.
Cum circulã energia?
De foarte multe ori am fost întrebatã cum curge
energia. Este un concept relativ abstract, aparent
greu de explicat ºi de înþeles, care însã produce
efecte pozitive sau negative în timp. Aºezarea biroului
în camera copilului poate face diferenþa dintre un
premiant sau un repetent. Amplasarea mobilierului în
biroul directorului este definitorie pentru firmã: aceasta
poate fi în top sau în faliment! Pentru a explica însã
cum circulã energia ºi cum aceasta ne influenþeazã
viaþa, va trebui sã îþi imaginezi cã locuinþa sau firma
este înconjuratã de apã. Dacã deschidem o uºã apa
va intrã brusc în spaþiu. Cum va curge? Prin toate
colþurile sau se va izbi direct de un birou, pat sau o
uºã opusã? Similar cu modul în care curge aceastã

apã, curge ºi energia. Este important sã-i acorzi
atenþie, deoarece efectele se vãd, aºa cum spuneam,
în timp. Va trebui sã eviþi ca aceastã energie sã te
loveascã direct – de exemplu printr-o uºã care se
deschide direct spre un pat sau spre un birou sau sã
te loveascã din spate – uºa se deschide spre spatele
tãu atunci când te uiþi la televizor sau când lucrezi la
calculator. Lista cu lucruri de care trebuie sã þii cont nu
este însã închisã aici.
Fiecare casã are particularitãþile ei, care trebuie
analizate punctual. Sfaturile anterioare ar trebui sã te
punã pe gânduri ºi sã te facã sã conºtientizezi dacã
lucrurile merg bine sau mai puþin bine.
Transformarea energiei
Modul în care te simþi într-o locuinþã sau într-un spaþiu
este dat de energia cu care intrii în contact: o energie
pozitivã este datã de obiecte noi, luminã, ordine,
curãþenie. O energie negativã este datã de întuneric,
murdãrie, lucruri defecte, dezordine.
De cele mai multe ori însã nu este suficient sã repari
lucrurile stricate, sã zugrãveºti ºi sã aranjezi un
spaþiu pentru a-l transforma într-un loc pozitiv. Va
mai trebui sã utilizezi ºi Vasul Cântãtor – unul din
instrumentele de bazã ale unui consultat Feng Shui.
Aceste vase, sau boluri cântãtoare, îºi au originea
în Tibet, China de nord, India ºi Nepal. Istoricii nu
au desluºit exact locul primei lor apariþii, însã tehnica
necesarã construirii acestor instrumente existã în Asia
de 2.500 de ani în urmã. Unele surse susþin cã vasele
cântãtoare au fost folosite pentru prima oarã în India
cu 3.000 de ani în urmã, iar în Tibet, acum 1.000 de
ani. Vasele cântãtoare originale sunt fãurite din cinci,
ºapte sau nouã metale precum aur, argint, cupru,
aramã, fier. Meteoritul (Nichelul) era considerat un
metal sacru ºi era de asemenea folosit în realizarea
vaselor. Operaþiunea de purificare a spaþiului cu
ajutorul Vasului Cântãtor poate fi fãcutã de câteva
ori pe an sau de fiecare datã când simþi cã energia
stagneazã. În locurile în care vin foarte mulþi oameni
(magazine, cabinete medicale, anticamere) este recomandatã utilizarea zilnicã a vasului cântãtor. Un efect
similar, de purificare ºi conversie a energiilor negative
în energii pozitive se obþine la biserici ºi mânãstiri,
unde cãlugãrii bat toaca la intervale regulate de
timp, dupã un anumit ritual. O altã modalitate, mai
comodã, de purificare a spaþiului este realizatã cu
ajutorul beþiºoarelor sau conurilor parfumate. Acestea
se fixeazã în suport, care este de obicei din metal sau
ceramicã, ºi se aprind. Fumul degajat ajutã la transformarea energiei. Principalul avantaj al acestei metode
este cã poate fi aplicatã foarte uºor de cãtre oricine,
dezavantajul constând în toleranþa celor din jur la
anumite mirosuri: ceea ce pentru o persoanã poate
fi un miros plãcut, pentru alta poate crea o stare de
disconfort major. Tot din aceastã categorie, a elementelor de aromoterapie, fac parte ºi lumânãrile Feng
Shui parfumate, corespunzãtoare celor 5 elemente
– Pãmânt, Metal, Apã, Lemn, Foc. Acestea se aprind
în funcþie de elementul camerei sau al persoanei care
locuieºte în camera respectivã.
În încheiere…
Cu un minim de efort ne putem îmbunãtãþii calitatea
vieþii. Într-o societate în care timpul este din ce în ce
mai preþios, goana dupã bani este la ordinea zilei
ºi relaþiile cu cei din jur sunt tot mai distante, armonia
propriei case este foarte importantã. Acesta este locul
în care trebuie sã ne simþim foarte bine, sã ne relaxãm
alãturi de cei dragi ºi sã ne eliberãm de povara ºi
stresul acumulate peste zi. Iar pentru aceasta trebuie
sã þinem cont de un minim de reguli, despre care vom
vorbi în numerele viitoare.
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