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Ce e Feng Shui şi cum mă ajută?

Vrei să afli punctele bune şi cele mai puţin bune ale locuinţei sau biroului 
tău? Atunci aplică Feng Shui, arta de a analiza spaţiul tău şi tot ce se află 
în jurul lui.

În casa ta există zone negative în 
care, dacă stai mult timp, te poţi 
îmbolnăvi; Feng Shui ţi le poate ară-
ta. Există energii care te pot duce la 
probleme de bani sau la pierderea 
persoanei iubite; prin Feng Shui le 
poţi remedia.

Feng Shui te ajută să-ţi aranjezi 
spaţiul într-un mod armonios. Vei 
avea o locuinţă sau un birou pline 
de energii benefice, amenajate în 
funcţie de preferinţele tale.
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E Feng Shui pentru mine? N-aş vrea să-mi umplu 
casa de „chinezării” sau să ma închin la ştiu eu 

ce zeu oriental

Îţi doreşti mai multă energie, armonie, sănătate şi prosperitate? Atunci 
Feng Shui e pentru tine.

Principiile Feng Shui le poţi aplica fie că eşti chinez, fie că eşti român.
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Feng Shui este legat de armonia ta cu mediul în care locuieşti şi lucrezi. 
Nu ţine de credinţe în zei, folosirea de talismane sau beţişoare parfuma-
te sau de aglomerarea spaţiului tău cu statuete chinezeşti ciudate.

Am un colţ al dragostei sau al prosperităţii 
în casa mea?

Ca să afli zonele în care să activezi energii ale iubirii sau ale prosperităţii, 
ai nevoie să-ţi cunoşti configuraţia specifică. Ea se calculează pe baza 
anului de construcţie sau renovare şi a orientării măsurate la spaţiul tău 
cu Luo Pan-ul, busola specială pentru Feng Shui – Luo Pan. 

Dacă te aşteptai să fie simplu, adică să existe o singură schemă de en-
ergii pe care s-o iei dintr-o carte, nu dispera! De asta există consultanţi 
de Feng Shui tradiţional la care poţi apela să-ţi analizeze locuinţa sau 
sediul firmei.
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Feng Shui tradiţional versus Feng Shui modern

Poate-ţi aduci aminte de cărţi de genul „Feng Shui pentru dormitor” sau 
„Feng Shui în 5 minute”. În ele găseai explicaţii simple, reţete gata de 
aplicat, nu principii, iar toată lumea îşi activa zona de sud, să zicem, şi, 
gata!, îşi găsea sufletul-pereche.

E doar marketing; este un Feng Shui modernizat şi simplificat, adus prin 
filiera americană. Dar există şi Feng Shui-ul tradiţional, venit direct de la 
maeştrii chinezi. 

Feng Shui este o artă complexă prin care analizăm energiile spaţiului şi 
timpului legate de o construcţie. O casă construită în 1968 şi cu faţada 
spre sud nu va avea aceeaşi configuraţie energetică Feng Shui cu una din 
2015 tot cu faţada spre sud.

Cauţi soluţii personalizate pentru spaţiul tău? Atunci apelează la Feng 
Shui-ul tradiţional. Te mulţumeşti cu sfaturi generale şi reţete rapide şi 
universale? Atunci e cazul să rămâi la Feng Shui-ul modern.
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„feng shui” - sună magic! 

Comercianţi isteţi din toată lumea au observat că aceste cuvinte fac să 
se vândă foarte bine tot felul de produse şi servicii care nu au de-a face 
cu adevăratul Feng Shui. Dar, în cele patru colţuri ale lumii, se vând în 
continuare creme sau brăţări Feng Shui, ţi se oferă coafuri Feng Shui, 
gastronomie Feng Shui şi Feng Shui pentru de toate...

Adeseori, Feng Shu este confundat cu un stil de design interior, cu astro-
logia sau numerologia.

Ce nu e Feng Shui?

În primul rând, vine la tine casă sau la birou:

Gata, am înţeles ce-i Feng Shui tradiţional. 
Ce anume face un consultant?

• află de la tine anul de construcţie sau renovări majore a spaţiului 
tău

• te întreabă ce evenimente majore s-au întâmplat de când stai 
acolo (accidente, furturi, inundaţii, etc.)

• îţi analizează fiecare cameră şi ce se vede din ea în exterior (străzi, 
case, etc.)

• îţi cere datele de naştere ca să-ţi scrie în raport care zone îţi sunt 
benefice (acolo o să-ţi pui patul sau biroul)

• ia de la tine planul spaţiului, desenat la scară
• iese în exterior, pe stradă, şi face măsurători cu busola specială 

Luo Pan

În termen de aproximativ o săptâmână îţi face analiza şi-ţi scrie raportul. 
Aşteaptă-te la vreo 7-10 pagini de informaţii şi sugestii, în funcţie de cât 
de mare e spaţiul tău. 
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Deşi unii consultanţi de Feng Shui tradiţional propun analiza prin core-
spodenţă, acest lucru e imposibil.

Nu va trebui să dărâmi şi să-ţi reconstruieşti casa. Consultantul îţi va da 
sugestii simple, aplicabile la casa ta, cu costuri mici pentru reamenajare.

Expertul Feng Shui îţi va explica ce ai de făcut simplu şi concret, adică 
îţi arată exact unde vei pune amplificatorii pentru energiile benefice sau 
remediile pentru cele nefavorabile.

Trebuie să-mi întorc casa pe dos ca 
să aplic Feng Shui?

Consultantul rămâne în legătură cu tine şi te ajută să aplici sugestiile din 
raport:

• să muţi biroul sau patul dacă stai într-o zonă rea
• să schimbi schema de culori (perdele, pereţi, decoraţiuni, etc.)
• să pui obiecte cu anumite forme şi culori care să acţioneze ca 

remedii 
• să pui o fântână de interior în zona în care vei activa cea mai 

bună energie pentru evenimente pozitive şi prosperitate
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Chi sau Qi

În limba chineză, acest cuvânt inseamna „aer”. Una dintre dificultățile 
limbii chineze rezidă în faptul că înțelesul unui cuvânt diferă în funcție 
de context. În Feng Shui, Chi înseamnă de cele mai multe ori energie de 
natură organică ce curge în spațiu. Putem percepe această energie cu 
ajutorul celor cinci simțuri.

Lecția 0 – Termeni uzuali

Sheng Chi

Energie vitală. Când observăm că un loc este plin de viață, acesta este 
plin de Sheng Chi.

Sha Chi

Energie distrugătoare, dăunatoare. Când avem impresia că suntem ata-
cați de ceva invizibil, percepem existența lui Sha Chi.
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Feng Shui

Feng inseamnă vânt, iar Shui înseamnă apă. În Cartea despre înhumare 
a lui Guo Pu, Chi este dispersat de vânt si reținut de apă. În acest context, 
prin Chi, ne referim la Sheng Chi. Aceasta este dispersată de vânt, dar 
este reținută de existența apei. 

Prin urmare, Feng Shui este studiul modurilor prin care putem face ca 
un anumit loc să fie ferit de atacurile vântului care disperseaza energia 
și să o rețină pe aceasta din urmă cu ajutorul prezenței apei.

Dragonul

Dragonul este o creatură legendară.
În China, acesta este simbolul Împăratului. În contextul Feng Shui, drag-
onul simbolizează energia vitală care există numai pe pământ.

Existența sa poate fi regăsită în șirurile de munți, în râuri și șuvoaiele de 
apă. Exista dragonii munților și dragonii apelor. Munții și apele cu aspect 
frumos sunt dragoni plini de viață, capabili să emită Sheng Chi. Munții și 
apele cu aspect urât sunt dragoni bolnavi sau chiar morți și sunt capabili 
să emită Sha Chi.
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Lecția 1 –  Măsuri de siguranță
Aceasta este o serie de lecții oferită celor care doresc să afle la ce se referă 
această artă străveche. Este vorba de o serie de concepte fundamentale, 
puse în practică și explicate fără a se face apel la teorii abstracte.

Cele trei niveluri ale cursului meu prin corespondență ofera discuții for-
male despre Feng Shui.

Seria lecțiilor Feng Shui 101 vă va aduce la cunoștință câteva etape prac-
tice pe care le poate urma oricine. Acestea nu reprezintă o evaluare Feng 
Shui pentru o anumită clădire și, de aceea, nu pot înlocui o consultație 
de Feng Shui. Într-un fel, pot fi asemănate cu niște vitamine inofensive 
care s-ar putea să vă ajute să rămâneți sănătoși.

Prin urmare, siguranța este prima mea grijă. Dacă vreți să încercați să 
aplicați Feng Shui pe cont propriu, trebuie luate câteva măsuri de pre-
cauție.

Măsura de siguranță nr.1:

De fapt, roșul simbolizează focul și nu este un ingredient de natură să 
atragă bunăstarea. Este posibil să confere putere unei anumite stele 
(energii) norocoase a bunăstării. Pericolul rezidă în faptul că focul poate 
activa energiile bolnave și poate duce la dificultăți financiare dacă este 
folosit în locuri nepotrivite.

“Nu folositi niciodată ceva de culoare roșie 
pentru a vă spori bunăstarea”
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Măsura de siguranță nr.2:

Această idee pur și simplu nu are nici un efect. Să presupunem că ușa 
voastră este atacată de un drum drept ce duce direct spre ea și atârnați o 
oglindă Bagua pe ușă. Presupunând ca aceasta poate reflecta Sha Chi-ul 
care lovește suprafața oglinzii, credeți că poate respinge Sha Chi-ul care 
atacă întreaga ușă? 

“Nu folosiți niciodată oglinzi pentru
a respinge Sha Chi”

Imaginați-vă că spre ușa voastră sunt trase mii de săgeți. Câteva dintre 
ele ar putea rata ținta și s-ar lovi de oglinda.

Restul vor lovi, pur și simplu, ușa. Singurul lucru pe care-l poate face 
oglinda este să reflecte ocazional lumina în ochii unui șofer, provocând 
un accident. Mașina ar putea scapa de sub control și s-ar putea îndrepta 
spre casa voastră.
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Lecția 2 – Intuiția

Aproape toate animalele simt instinctiv pericolul. Majoritatea oamenilor 
pot simți dacă un loc are un Feng Shui bun. Când intrați într-o casă și vă 
simțiți bine, înseamnă că această casă are un Feng Shui bun.

Pe de altă parte, unele case vă provoacă senzații de stinghereală și ne-
liniște. Astfel de case au un Feng Shui rău. Propria intuiție vă spune acest 
lucru. Unii oameni au o putere de intuire mai mare decat alții.

Cunosc o doamnă de profesie designer de interior care are darul de a 
simți modul în care se mișcă Chi-ul în case. Agenții imobiliari îi cer să 
reașeze mobila din casele puse în vânzare de mai mult timp. După ce 
mobila este rearanjată conform propunerilor ei, casele se vând în cel 
mult două săptămâni. Din câte afirmă ea, nu a dat greș niciodată.



În China străveche există o școală de Feng Shui numită „Școala de ob-
servare a Chi-ului”. Pentru maeștrii de aici, Chi-ul poate fi „văzut” (cu un 
ochi interior). De fapt, toți putem face acest lucru prin practică. Este mai 
sigur decât să chemăm un practicant Feng Shui, deoarece nouă din zece 
sunt șarlatani. 

În fond, Feng Shui este o combinație de studii de mediu, de design in-
terior, peisagistică și planificare a localităților. Cel mai important este 
simțul echilibrului.

Dacă Feng Shui-ul deviază de la căutarea frumuseții, nu este Feng Shui. 
De fapt, când intri într-o casă și vezi obiecte ciudate cum ar fi o oglindă 
Ba Gua pe ușa de la intrare, fluiere agățate sub o grindă, bucătăria zu-
grăvită în roșu, un abac sub acoperiș, nu cred că vă veți simți în largul 
vostru. 
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Aceste așa-zise remedii Feng Shui nu îmbunătățesc Feng Shui-ul unei 
case, ci mai degrabă, îi distrug armonia.
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Lecția 3 – Conformitatea

Principiul mediei de aur este cel mai important concept filosofic în China 
și poate fi aplicat și în cazul caselor. Conform acestui principiu, locuința 
voastră trebuie să fie, mai mult sau mai puțin, de aceleași dimensiuni cu 
cele ale vecinilor voștri.

În cazul în care casa voastră este foarte înaltă, este supusă atacului vântu-
rilor venind din toate direcțiile. Dacă este mult prea mică, va fi înăbușită 
la fel cum un copil mai mic este intimidat de alții mai mari.

În primul caz, casa va fi atacată de Sha Chi. În cel de-al doilea, locuinței 
îi va fi greu să primească Sheng Chi. Important este simțul echilibrului.

Poate vă întrebați dacă unei case mai înalte nu îi este mai ușor să primeas-
că Sheng Chi de vreme ce nu este blocată de vecinii ei. Adevărul este că 
Sheng Chi urmează un drum șerpuit. O clădire mult prea expusă este 
supusă impactului direct al Chi-ului care vine din toate direcțiile. Dacă 
Chi-ul nu este direcționat, are tendința de a merge în linie dreaptă și este 
mai degrabă Sha Chi, decât Sheng Chi.
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În interior, mărimea și dimensiunile mobilelor trebuie să se armonizeze 
cu cele ale casei. Când există mobile mari într-o casă mică, Chi-ul nu se 
poate deplasa liber prin toată casa. Pe de altă parte, dacă o casă mare 
are mobile mici, va fi mult prea goală și Chi-ul nu poate fi reținut în ea. 
Prin urmare, o casă mare nu este potrivită pentru o familie mica de una, 
două persoane. Casei îi lipsește căldura Chi-ului omenesc. 

Pe de altă parte, când într-o casă mică locuiesc prea multe persoane, 
faptul va da naștere la conflicte și, prin urmare, la Sha Chi.

Principiul Conformității este un principiu universal valabil.

*Principiul mediei de aur reprezinta esența confucianismului. Acesta nu 
are nimic de-a face cu sectiunea de aur 0,618 din geometria sintetică, 
unul dintre numerele magice din matematică.
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Lecția 4 – Orientarea părții din față 
(facing) a unei case

Definirea orientării unei case nu este 
o sarcină ușoară. În majoritatea ca-
zurilor, ușa de intrare se află în față. 
Orientarea ușii este și orientarea 
casei. De obicei, casele sunt ampla-
sate cu fațada, și deci și cu ușa, spre 
stradă. Așadar, în cazul majorității 
caselor, definirea orientării fațadei 
nu este dificilă.

Amplasarea ușii este și ea importantă, deoarece definește felul energiei 
(Chi) care intră în casă. Orientarea ușii va defini cantitatea de energie 
care intra în casă.

Unele case au ușa orientată sub un 
anume unghi în raport cu fațada, 
însă partea din față și cea din spate 
a casei sunt bine definite. În astfel 
de cazuri, orientarea părții din față 
este dată de orientarea fațadei, iar 
orientarea ușii este diferită. Întrucât 
orientarea casei este cea care dă 
alocarea stelelor (energiilor), aceas-
ta este mai importantă. 
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Uneori, părțile din față și din spate ale casei nu sunt ușor de vizualizat. În 
aceste cazuri, va trebui să luăm în considerație următoarele:

• partea casei prin care intră cel mai mult lumina;
• amplasarea antreului;
• amplasarea drumului/străzii/cărării care duce spre casă.

Ideea de bază este că orientarea părții din față a casei este yang, iar cea a 
părții din spate a casei este yin. Yang este strălucire, activitate, mișcare. 
Yin este întunecat, inactiv, staționar. 
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Deoarece se creează mereu alte proiecte de case, va trebui să folosim 
un raționament valid pentru determinarea orientării, dar nu există nici o 
regulă simplă de urmat.

Pentru apartamente situate la înălțime, situația este și mai complicată. 
Voi vorbi despre asta în următoarea lecție.
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Lecția 5 – Orientarea părții din față 
(facing) a unui apartament

Pentru a afla orientarea părții din față (facing) a unui apartament, tre-
buie să luăm în considerare următoarele aspecte:

• planul etajului. De obicei, latura cu cele mai multe ferestre este 
cea care dă orientarea părții din față a apartamentului. Acest luc-
ru este adevărat, mai ales daca există și un balcon.

• dacă există două laturi cu același număr de ferestre, atunci va 
trebui sa luăm în considerare amplasarea încăperilor principale. 
De asemenea, va mai trebui să luăm în considerare mediul exteri-
or. Este mult mai plauzibil ca latura casei dinspre drum să fie cea 
care dă orientarea părții din față a clădirii, decât o latură dinspre 
clădirea învecinată.
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În următoarea diagramă, dacă luăm în considerare numai planul parter-
ului, nu putem preciza care latură dă orientarea părții din față a clădi-
rii. Dacă există un drum orientat pe direcția est – vest pe partea dinspre 
nord a clădirii și o clădire învecinată în partea de vest, atunci aparta-
mentul luat în studiu are orientarea părții din fața spre nord.

Dacă există un drum orientat pe direcția nord – sud pe partea dinspre 
vest a clădirii, iar latura dinspre nord a acesteia dă spre o parcare, atun-
ci vom considera că orientarea părții din față a apartamentul este spre 
vest.

În cazul în care există drumuri atât pe partea dinspre nord, cât și pe par-
tea dinspre vest, atunci va trebui să luăm în considerare orientarea părții 
din față a întregii clădiri.
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Dacă este orientată spre nord, atun-
ci vom considera că apartamentul 
are partea din față (facing) orientată 
spre nord, iar dacă întreaga clădire 
are partea din față orientată spre 
vest, atunci și apartamentul luat în 
studiu va avea partea din față orien-
tată către vest.

Nu există o regulă bine fixată care să ne ghideze. Răspunsul îl pot oferi 
doar experiența și raționamentul logic. Apoi, va trebui să ne verificăm 
decizia cu ajutorul evenimentelor din trecut pentru a confirma harta 
stelară. Cu alte cuvinte, pentru a practica Feng Shui, este de preferat ca 
persoana respectivă să aibă o minte analitică, chiar dacă Feng Shui este 
considerat mai degrabă o artă decât o știință.
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Lecția 6 – Orientarea părții din față a 
unei clădiri cu mai multe apartamente

Pentru apartamentele aflate la etaj, va trebui să luăm în considerare:

• orientarea fațadei întregii clădiri

și

• orientarea părtii din față a apartamentului

Pentru orientarea clădirii, vom lua în considerare următoarele:

• drumul care duce către clădire
• ușa principală a clădirii
• planul întregii clădiri
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De obicei, luarea în considerare a acestor trei elemente vă va preciza fără 
îndoială orientarea părții din față a clădirii. 

Uneori, s-ar putea sa nu fie așa. Va trebui să alegeti orientarea bazân-
du-vă pe raționamente corecte.
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Drumul, intrarea principală și planul clădirii dau orientarea părții din 
față a clădirii.

Drumul care conduce spre acest bloc în forma de H nu este clar precizat. 
Apartamentele A, B și C au in comun un hol, intrarea principală și liftul. 
Apartamentele D, E si F au și acestea in comun un hol, intrarea principală 
și liftul. Desi aceste două unități sunt lipite, vom considera clădirea ca 
fiind compusă din două blocuri separate cu orientări diferite ale părților 
lor din față.

Orientarea părții din față a casei (facing) va determina tipul de Chi care 
intră în clădire prin intrarea principală. Totuși, va trebui să luăm în con-
siderare orientările similare ale fiecărui apartament în parte care sunt 
mult mai importante decât orientarea părtii din față a clădirii, luate ca 
un întreg. Vom discuta despre acest lucru în lecția următoare.
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Lecția 7 – Centrul unei case I

Găsirea centrului unei case este foarte importantă, deoarece acesta este 
punctul de referință pentru distribuția energiei în casă. 

Pentru ca practicarea Feng Shui-ului să aibă un caracter știintific, trebuie 
să desenăm diagrame exacte și configurații ale energiei foarte precise, 
acestea din urmă fiind denumite hărți stelare ale caselor. Aceste tehnici 
nu sunt cunoscute de către practicanții Feng Shui-ului care nu au primit 
o educatie modernă. Lumea progresează în mod continuu, iar profesia 
practicanților Feng Shui trebuie să își ridice și ea standardele. Aceasta 
este misiunea Școlii Feng Shui Timp – Spațiu.

Casă dreptunghiulară

În cazul unei case dreptunghiulare, cen-
trul acesteia este pur și simplu centrul 
dreptunghiului, respectiv intersecția diag-
onalelor acestuia.

Colțuri lipsă

În cazul colțurilor lipsă, completăm drep-
tunghiul și îi găsim centrul. Criteriul îl con-
stituie faptul că partea lipsă este mică în 
raport cu întreaga casă.
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Înlăturarea părților ieșite în afară

În cazul unei case care are părți ieșite în 
afară, înlăturam aceste părți înainte de a 
găsi centrul. Criteriul îl constituie faptul 
că partea ieșită în afară este mai mică în 
raport cu întreaga casă.

În lecția următoare, vom analiza cazuri mai complicate.
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Lecția 8 – Centrul unei case II

În cazurile mai complicate, încercăm să găsim centrul de gravitație al 
figurii plane reprezentate de parter. Diagramele nu mai au nevoie de co-
mentarii.

Centrul casei se află pe liniile AB, respectiv CD. Desenați cele două secți-
uni pe aceeași diagramă. Centrul casei va fi dat de intersecția lui AB cu 
CD.
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În acest caz, centrul se află pe linia AB, dar este greu de localizat. Dacă 
cele două dreptunghiuri au aceeași suprafață, atunci centrul se află în 
mijlocul liniei AB. Dacă unul este mai mare decât celălalt, atunci cen-
trul se află mai aproape de dreptunghiul mai mare. Se poate face totuși 
o estimare destul de bună. În diagrama de deasupra, centrul va fi mai 
aproape de A, decât de B.

 Totuși, aceasta diagrama vă poate da o idee despre apropierea centru-
lui față de A in raport cu B.

În acest caz, nu putem folosi metoda completării dreptunghiului, deo-
arece părțile care lipsesc nu sunt egale.
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Lecția 9 –Împărțirea unei case în 8 părți

În primul rând, tipăriți următoarea diagramă pe o foaie transparentă. 
Aceasta este denumită șablon Feng Shui și arată cele mai importante 
părți ale Luo Pan-ului, precum și cele 360 de grade împărțite în secțiuni 
de un grad.

Suprapuneți acest șablon Feng Shui pe planul 
parterului unei case, astfel încât centrul casei 
să coincidă cu centrul Luo Pan-ului. Trasați, 
de exemplu, linia care arată orientarea casei 
la 165 grade. Prelungiți linia până la partea 
divizată în grade a șablonului. Acum, casa va 
fi impărțită în 8 părți de către liniile aflate pe 
șablon.
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Lecția 10 – Partea din spate 
(sitting) a unei case 

Există mai multe școli de Feng Shui. Acestea alocă energiile dintr-o casă 
în funcție de:

• orientarea părții din spate a casei;
• orientarea părții din față a casei;
• orientarea ușii principale (intrării);
• anul nașterii stăpânului casei.

Va trebui să cercetăm bazele fiecărei școli de Feng Shui și să încercăm să 
tragem concluziile.
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Orientarea părtii din spate a casei

O casă este definită de orientarea părții din spate conform cu următorul 
tabel.

Celor opt sectiuni ale casei le sunt alocate opt feluri de energie. Aceste 
energii sunt denumite cele opt stele zburătoare.

Cele patru energii favorabile

• Sheng Chi care înseamnă Energizare;
• Tian Yi care înseamnă Doctorul Ceresc;
• Yan Nian care înseamnă Longevitate;
• Fu Wei care înseamnă Stabilitate.

Cele patru energii nefavorabile

• Jue Ming care înseamnă Moarte;
• Wu Gui care înseamnă Cinci Spirite;
• Liu Sha care înseamnă Șase Demoni;
• Huo Hai care înseamnă Neplăcere.

Măsura în care este prezent norocul sau neșanșa este dată de ordinea de 
mai sus. Sheng Chi este cea mai bună direcție, în vreme ce Jue Ming este 
cea mai rea. Tian Yi si Yan Nian pot aduce la fel de mult noroc în funcție 
de necesitățile individuale.
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Măsura în care este prezent norocul sau neșanșa este dată de ordinea de 
mai sus. Sheng Chi este cea mai bună direcție, în vreme ce Jue Ming este 
cea mai rea. Tian Yi si Yan Nian pot aduce la fel de mult noroc în funcție 
de necesitățile individuale.

De exemplu, harta energiilor casei focului este aratată în diagrama de 
mai jos.

În conformitate cu această școală de Feng Shui, jumătate din casă este 
plină de energii nefavorabile. Cel mai bine este ca în aceste zone să fie 
amplasate:

• toaleta;
• debaraua; 
• soba.
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Fiecăreia dintre cele opt stele călătoare îi este alocat un element. Putem 
folosi culorile și formele obiectelor fie pentru a sprijini o stea călătoare 
benefică, fie pentru a slăbi puterea unei stele călătoare nefavorabile. In 
acest fel, pot fi utilizate și zonele nefavorabile. 

Mai mult, ușa de la intrare trebuie să fie amplasată în zona benefică.

Cealaltă jumătate a casei este plină de energii benefice. Cel mai bine 
este ca în aceste zone să fie amplasate:

• camera de zi;
• sufrageria;
• locul de adunare al familiei;
• dormitoarele.

Mai există și câteva reguli „secrete”. Detaliile sunt discutate în cursul prin 
corespondență de nivel intermediar.
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Lecția 11 – Tai Sui
În timpul dinastiilor Ming și Qing cea mai populară era școala de Feng 
Shui cunoscută sub numele „San He Pai”.

Maestrul Jiang Da Hong a atacat cu vehemență teoriile acestei școli din 
motive bine întemeiate. Discipolii școlii San He Pai erau în cea mai mare 
parte practicanți ai Feng Shui-ului cu o viziune simplistă. Metodele erau 
stereotipice și usor de urmat.

Se menționează că existau oameni care dimineața citeau o carte, iar 
seara erau deja practicanți ai acestei arte. Dar mai trist era faptul că 
oamenii preferau să recurgă la practicanții San He Pai, în loc să apeleze 
la talentul și cunoștintele deosebite ale Maestrului Jiang.

Acest lucru se datora faptului că Maestrul Jiang era un om mândru și se-
rios, iar clienții trebuiau să-i acorde respect și să dea dovadă de sinceri-
tate înainte ca acesta să le ofere consultații. Pe de altă parte, practicanții 
San He Pai se pricepeau foarte bine la trucurile comerciale.
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Cu toate acestea, Maestrul Jiang a recunoscut că absurditățile susțin-
ute de San He Pai și teoriile lor Tai Sui și San Sha nu erau cu totul lipsite 
de fundament. Aceasta demonstrează că atacurile Maestrului Jiang la 
adresa teoriilor San He nu erau făcute din gelozie. Când aceste teorii se 
dovedeau bune, le aproba în mod public. Dacă nu erau bune, le critica. 
Am adoptat și eu exact această atitudine.

Când împărțim 360 de grade în 12 părți egale, fiecare parte va avea 30 de 
grade. Sui Xing este planeta Jupiter. Aceasta are nevoie de 12 ani (mai 
precis de 11, 86 ani) pentru a face o mișcare completă de revoluție. Tai 
Sui este o planetă fictivă care îi corespunde lui Jupiter, dar care se mișcă 
în direcție opusă.

Dacă luați centrul casei drept punct de referință, poziția Tai Sui nu tre-
buie deranjată. Deranjul din acest loc dă naștere la dezastre. Această de-
ranjare se referă la săpături și construcții extinse în această direcție.
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Lecția 12 – Cele trei Sha

Să împărțim acum 360 de grade în 12 părți egale și să le alocăm cele 12 
semne ale animalelor ca în tabelul următor:

În anul Tigrului, cele trei Sha se află în direcția Porcului, Șobolanului și 
a Taurului sau la 315 – 45 grade. Pentru a simplifica, vom spune că cele 
trei Sha se află în Nord.

În anul Calului și cel al Câinelui, cele trei Sha se află în aceeași direcție ca 
în anul Tigrului.

Direcțiile celor trei Sha în ani diferiți pot fi aranjate sub formă de tabel 
după cum urmează:

Repet că direcțiile celor trei Sha nu trebuie deranjate. Dacă cele trei Sha 
sunt deranjate, oamenii din casa respectivă se pot îmbolnavi sau răni.
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Unii practicanți ai Feng Shui-ului sunt de părere că, dacă Tai Sui sau cele 
Trei Sha se află la intrarea principală, sunt deranjate. Remediul îl consti-
tuie amplasarea unei perechi de animale făcute din metal (denumite Qi 
Lin) în interiorul sau în afara ușii.

Eu nu aș considera deschiderea și închiderea ușii ca o deranjare, dar în 
perioada 7 folosirea unui remediu de metal este sigură și este benefică 
în majoritatea timpului.
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Lecția 13 – Relații afective I

Dragostea este o parte importantă a vieții. Foarte mulți oameni m-au 
întrebat cum să atragă norocul în dragoste cu ajutorul Feng Shui-ului. 

In Școala Feng Shui Stelele Zburătoare, tre-
buie să examinăm structura stelară a casei 
înainte de a preciza în ce mod. De obicei, este 
un proces complicat. Totuși, există anumite 
metode simple care nu încalcă principiile 
Feng Shui-ului și a căror eficiență a fost con-
firmată.

În analiza celor patru stâlpi ai destinului in 
funcție de anul, luna, ziua și ora nașterii, există 
o anume combinație numită „Florile de piersic”. 

Relația dintre semnul zodiacal al unei persoane și „Florile de piersic” 
este arătată în tabelul de mai jos:

Florile de piersic sunt legate de idile. În ultima lecție, vom da tabelul 
aratând amplasarea semnelor zodiacale. Șobolanul se află în nord (345 
– 15 grade). Iepurele se află în est (75 – 105 grade). Calul se află în sud 
(165 – 195 grade). Cocoșul se află în vest (255 – 285 grade).

Dacă Florile de piersic sunt activate, atunci este foarte posibil ca persoa-
na din zodia corespunzătoare să fie implicată într-o idilă. 
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Culorile romantice, cum sunt rozul și rosul (atât pentru flori, cât și pent-
ru vas) sunt mai eficiente pentru psihic.

Cei căsătoriti nu ar trebui să activeze Florile lor de piersic, deoarece 
acest lucru va atrage după sine legături extraconjugale care vor distruge 
armonia familiei.

Modul de activare a Florilor de piersic este folosirea unor flori proaspete 
într-o vază frumoasă, umplută cu apă limpede. Trebuie avut grijă ca flo-
rile folosite să fie proaspete, iar vasul trebuie umplut cu apă limpede, 
altfel idila se va termina prost. 
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Lecția 14 – Relații afective II

În analiza celor patru stâlpi ai destinului în funcție de anul, luna, ziua și 
ora nașterii, există o anume combinație numită „Florile de piersic”. 

Relația dintre semnul zodiacal a unei persoane și „Florile de piersic” 
este arătată în tabelul de mai jos. În lecția 13, prin semn zodiacal întele-
gem ramura pământească a anului nașterii. În ultima vreme, oamenii au 
tendința de a folosi ramura pământească a pilonului zilei drept punct de 
referință.

Tabelul este același, dar semnul zodiacal se referă la pilonul zilei.

Florile de piersic sunt legate de idile. În ultima lecție, avem tabelul 
arătând amplasarea semnelor zodiacale. Șobolanul se află în nord (345 
– 15 grade). Iepurele se află în est (75 – 105 grade). Calul se află în sud 
(165 – 195 grade). Cocoșul se află în vest (255 – 285 grade).

Dacă Florile de piersic sunt activate, atunci este foarte posibil ca persoa-
na din zodia corespunzătoare să fie implicată intr-o idilă. 

Modul de activare a Florilor de piersic este folosirea unor flori proaspete 
într-o vază frumoasă, umplută cu apa limpede. Trebuie avut grijă ca flo-
rile folosite să fie proaspete, iar vasul trebuie umplut cu apă limpede, al-
tfel idila se va termina prost. Culorile romantice, cum sunt rozul si roșul 
(atât pentru flori, cât si pentru vas) sunt mai eficiente pentru psihic.
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Cei căsătoriti nu ar trebui să activeze Florile lor de piersic, deoarece 
acest lucru va atrage după sine legături extraconjugale care vor distruge 
armonia familiei.

Care este mai eficientă? Vă recomand să încercați vreme de trei luni să 
folosiți una dintre poziții si, dacă nu are efect, folosiți-o pe cealaltă vreme 
de alte trei luni.
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Lecția 15 – Succesul la studii
Succesul în ceea ce privește studiul este o altă parte importantă a vietii. 
Acesta are o importanță deosebită pentru familiile ale căror copiii merg 
la școală sau la universitate. 

În Școala Stelelelor Zburătoare, va trebui să examinăm structura energetică 
a casei înainte de a putea spune cum să atragem norocul în ceea ce privește 
studiile. Nu toate casele au combinația de stele dorită care determină real-
izări în domeniul studiilor. Cu toate acestea, există câteva metode simple 
care nu contravin principiilor Feng Shui si a căror eficiență a fost confirmată.

În analiza celor patru stâlpi ai destinului în funcție de anul, luna, ziua și 
ora nașterii a unei persoane, există o anumită combinație numită „suc-
cesul la studii”. Poziția cea mai favorabilă pentru oameni născuți în ani 
diferiti este dată in tabelul următor.

Este deosebit de eficientă plasarea biroului în poziția succesului la stu-
dii. Dacă respectiva cameră se află în poziția corespunzătoare a casei, iar 
biroul se află în poziția respectivă din cameră, atunci rezultatele vor fi cu 
totul deosebite. 

Dacă acest aranjament nu este posibil, plasați anumite obiecte în aceste 
poziții pentru a activa Chi-ul academic. Patru creioane închise într-un 
penar și plasate în acel loc vor face minuni. De asemenea, mai are efect 
și un turn ornamental.
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Tineți cont că anul solar începe de obicei la 4 februarie. Uneori, poate 
cădea în ziua de 3 sau 5 februarie. Cei născuți în aceste zile îmi pot cere 
confirmarea anului.

O altă metodă simplă este utilizarea Palatului Vântului al casei respective. 
Palatul Vântului este alocat stelei Luo Shu nr.4 care este răspunzatoare de 
succesul academic. Palatul Vântului este secțiunea de sud-est a casei.
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Lecția 16 – Scări aflate în fața ușii
Multor oameni nu le place ca scările din interiorul unei case să fie orien-
tate către intrarea principală. Aceștia sunt de părere că această ampla-
sare duce la o scădere a bunăstarii. Bunăstarea se rostogolește pe scări 
în jos și iese din casă prin ușa de la intrare. 

Unii maeștri Feng Shui recomandă plasarea unui ecran între scară și ușă 
pentru a reține norocul aducător de bunăstare. Oare cât este de adevărat 
acest lucru?

Haideți să studiem următoarele două diagrame. În casa A, scara se afla 
aproape de ușă (la aproximativ 2,5 m de ușă). Sheng Chi-ul care intră in casă 
prin ușa de la intrare va fi blocat de scară și respins. Cu greu va putea ajunge 
în alte părți ale casei. Desigur, acest plan al casei este nefavorabil.
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Casa B

Casa A

În casa B, scara se află la mai mult de 4,5 m de ușă. Faptul acesta nu împ-
iedică Chi-ul care intră prin intrarea principală să ajungă în toate părțile 
casei. Dacă se amplasează un ecran undeva între ușă și scară, se creează 
o barieră care împiedică Chi-ul să ajungă în celelalte părți ale casei. Feng 
Shui-ul bun este transformat într-un Feng Shui rău. Puteți observa cum 
sunt răspândite astfel anumite idei greșite care induc lumea în eroare.
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Lecția 17 – Octogonul – 
o minunată neînțelegere

Octogonul este folosit drept simbol al Ba Gua. Aceasta este o idee greșită, 
dar acceptată, o minunată neînțelegere.

A fost foarte logic ca Cerul sa fie vizualizat deasupra, iar Pământul, dede-
subt. Acest fapt determină pozițiile celor opt trigrame.

Celelelte trei perechi opuse sunt Muntele și Mlaștina, Tunetul și Vântul, Apa 
și Focul.

• Cerul și Pământul determină pozițiile;
• Muntele și Mlaștina pot face schimb de Chi;
• Tunetul si Vântul rezonează;
• Apa și Focul nu se confruntă.

Ba Gua Xian Tian a fost construită astfel:

Diagrama de mai sus este simetrică orizontal și vertical, dar nu și radial. Unii 
artiști au considerat că ar fi mai plăcut pentru ochi dacă s-ar folosi un octo-
gon în loc de un pătrat. Astfel, Ba Gua a luat forma unui octogon. Cu toate 
acestea, s-ar fi putut obține o și mai bună simetrie dacă Ba Gua ar fi fost 
reprezentată de un cerc, iar trigramele ar fi fost desenate cu arcuri de cerc în 
loc de linii. Singurul motiv pentru care nu s-a adoptat această reprezentare 
este că ar fi prea greu de desenat.
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Ba Gua Hou Tian derivă din Luo Shu care era un pătrat divizat în nouă 
pătrate egale. Aceasta este folosită în studiile Feng Shui ca o hartă a en-
ergiilor pe o suprafață bidimensională.

De fapt, Ba Gua este numai un concept. Octogonul este reprezentarea 
grafică a acestui concept. La fel de bine ar fi putut fi reprezentat prin-
tr-un pătrat sau un cerc. Octogonul nu este Ba Gua, iar Ba Gua nu este 
un octogon.

Dacă o „Ba Gua” este folosită pentru a fi plasată pe un plan al unui aparta-
ment în scopul analizării Feng Shui-ul casei, pătratul este mai convenabil 
decât octogonul. Cu toate acestea, nu este corectă folosirea nici a pătratu-
lui, nici a octogonului.
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Lecția 18 – Clopoței de vânt, 
oglinzi și fluiere

Clopoțeii de vânt trebuie să fie confecționați din metal. Tocmai sunetul 
metalului este cel care alungă boala generată de steaua bolilor #2. Aceș-
tia trebuie amplasați într-un loc în care circulă aerul, făcându-i să sune.
Metalul este controlat de foc. Prin urmare, nu trebuie agățat vreun tal-
isman roșu de clopoțeii de vânt. Numărul bețelor nu trebuie să fie 5. 
Numărul corect este 6.

Totuși, nu este bine să-i agățați într-un loc cu energiile 2 si 5, deoarece 
clopoțeii de vânt au forma energiei nr.6. Energia nr.6 reprezintă Cerul, 
nr.2 – Pământul si nr.5 – Omul. Când sunt prezente Cerul, Pământul și 
Omul, faptul va invita apariția spiritelor (o combinatie specială de en-
ergii) care vor da naștere la coșmaruri si amăgiri.

În China antică, oglinzile erau confecționate din bronz și puteau reflecta lu-
mina. Astfel, acestea sunt o sursă bună de energie metalică, de data aceasta 
având forma luminii. Pot fi folosite pentru a remedia energiile nr.2 si 5. 

O Ba Gua confecționată din bronz are un efect mai slab, deoarece nu este 
strălucitoare și nu poate reflecta lumina în mod eficient. Oglinzile pe care le 
folosim astăzi sunt confecționate din sticlă acoperita pe una din părți. Aces-
tea pot fi folosite pentru a da senzația că spațiul este mai mare și pot lumina 
o cameră dacă au designul corect. Nu sunt folosite pentru a reflecta „Sha 
Chi-ul”. 

O oglindă Ba Gua nu poate dizolva Sha Chi-ul adus de o „săgeată otrăvită” la 
o îmbinare în formă de T. De fapt, luminile din față ale masinilor care vin către 
casă pot fi reflectate înapoi spre șofer, provocând eventual un accident.
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Fluierele sunt confecționate din bambus care este lemn (lemn uscat). 
Dacă sunt amplasate acolo unde este steaua nr.5, vor irita acea stea rău-
voitoare care este de tip pământ, fapt care va aduce ghinion. Dacă sunt 
amplasate acolo unde se află combinația 2 și 3, vor atrage certuri și pro-
cese. Dacă sunt plasate acolo unde există combinația  3 cu  8 sau  4 cu  8, 
vor atrage rănirea copiilor mici.
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Lecția 19 – Acvarii și plante

Acvariile sunt foarte des utilizate ca accesorii Feng Shui. În mod obișnuit, 
un maestru Feng Shui va recomanda să se pună în acvariu 6 pești aurii și 
unul negru. El va spune că peștii aurii aduc bunăstare familiei sau succes 
în afaceri, în vreme ce peștele negru va absorbi Sha Chi-ul. Peștele negru 
este mai vulnerabil la atacul Sha Chi-ului si, prin urmare, va muri mult 
mai ușor. Peștele mort va trebui aruncat și înlocuit cu un alt pește negru. 
Dar acestea pur și simplu nu sunt adevărate.

Motivul pentru care folosim acva-
riile în Feng Shui este că vrem să 
avem apă în anumite zone ale ca-
sei. Peștii se pun pentru ca apa să se 
miste și sa „aibă” viață. Apa este fo-
losită pentru a reține Sheng Chi-ul. 
Este pur și simplu un lucru lipsit de 
responsabilitate să spui că peștele

negru se află acolo pentru a absorbi Sha Chi-ul. Când moare un pește, 
acesta nu moare pentru stăpânul lui. Firește ca un pește mort trebuie 
înlocuit. Motivul pentru care folosim 6 pești aurii și unul negru este că:

Apa este cea care aduce bunăstare dacă este amplasată cum trebuie, și 
nu peștii aurii. Apa slăbește puterea Sha Chi-ului, iar nu pestele negru.

1. 1 si 6 impreună reprezintă apa în Harta Raiui;
2. Auriul este o culoare metalică, iar metalul potențează apa;
3. Negru este culoarea apei;
4. 7 este cea mai favorabilă stea în perioada actuală (NT. în perioada 

7 - 1984-2004).
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Folosirea plantelor are două aspecte. Când folosim plante puse în vase 
de lut, folosim elementele Pământ și Lemn. 

Dacă planta este robustă, folosim mai mult Lemn decât Pământ. Dacă 
planta este subțire, folosim mai mult Pământ decât Lemn. Folosim și 
plante mari puse în ghivece de lut pentru a reprezenta un „munte”. Acest 
lucru are mai multe de-a face cu sănătatea, decât cu bunăstarea. 

Plantele vii sunt și ele frecvent folosite în Feng Shui. Se spune că plant-
ele cu frunze mari aduc bunăstare, în vreme ce plantele cu țepi alungă 
Sha Chi-ul. Nici asta nu este adevărat.

Dacă este folosită o plantă de apă, folosim elementele Pământ și Apă. 
Acest fapt sporește succesul la studii și al idilelor. Florile proaspete puse 
intr-o vază frumoasă au același efect.

O plantă sănătoasă reprezintă „viața” si, de asemenea, la lumina soare-
lui, furnizează oxigen. 
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Lecția 20 – 9 palate și 8 direcții 
(elevi avansați)

Un lucru acceptat de toți practicanții Feng Shui este că Luo Shu a fost 
găsit pe carapacea unei broaște țestoase gigantice sub forma unor punc-
te colorate, aflate în 8 puncte de pe carapace. Punctele nu erau separate 
prin linii. Carapacea broaștei țestoase nu era divizată în 8 triunghiuri sau 
9 pătrate.

(2) Inima Cerului 

In filosofia chineză, inima este totul și nimic în același timp. Aceasta în-
seamnă că inima acoperă tot spațiul și nici o parte din el în același timp. 
În Feng Shui-ul Xuan Kong, inima cerului este steaua perioadei. Aceasta, 
împreună cu direcțiile de orientare ale părții din față și din spate ale ca-
sei, definesc harta stelară a acesteia.
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(3) Palatul Central

Cuvântul „palat” nu este neapărat folosit pentru a denumi un spațiu. 

De exemplu, „Palatul Vieții” nu ocupă nici un spațiu. Nici palatul central 
nu ocupă nici un spațiu, dar este cel mai important palat într-o hartă 
stelară.  Nu numai că guvernează amplasarea tuturor celorlalte stele din 
opt direcții, dar steaua orientării părtii din față a casei, precum și cea a 
orientării părții din spate a acesteia ne spun o mulțime de lucruri despre 
casa respectivă.

(4) Ce se află în cărțile străvechi
În cărți scrise cu peste 100 de ani în urmă, diagramele erau desenate cu 
mâna liberă și cu pensula. Aceste diagrame au doar o indicație despre 
modul în care trebuie citită harta.

Atașată la schița planului unui etaj, există o hartă stelară (fără caroiaj în 
pătrate) astfel orientată încât să arate direcțiile de orientare ale părții 
din față și din spate ale casei. Nu este un caroiaj cu 9 pătrate suprapus 
peste planul unui etaj. Trebuie să-ți imaginezi singur ce direcție conține 
stelele. 

În unele cărti moderne, inelul de 24 de munți al lui Luo Pan este supra-
pus peste planul unui etaj, astfel încât toate obiectele din interior și din 
exterior să poată fi localizate ca venind dinspre fiecare dintre cei 24 de 
munți. Acest lucru îi ajută pe cititori să înteleagă mai bine situația. 

Sunt sătul de felul în care oamenii insultă munca bine facută de acești 
scriitori moderni.

Când fac o consultație, pot spune din experiență localizarea stelelor și a 
obiectelor în majoritatea caselor. Când am vreo îndoială, încă mai tre-
buie să suprapun un șablon peste planul etajului pentru a localiza exact 
unde se află ușa și obiectele exterioare. Din aceasta cauză este necesar 
să localizăm centrul unei case. Acest lucru se numește „zhong yang li ji”.
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(5) Cum arată un palat?

În interiorul casei, fiecare cameră poate avea mai multe palate. Apoi, 
camera este influența qi-ului din aceste palate. Trebuie luate în con-
siderare toate combinațiile. Acest lucru se explică prin faptul că „qi-ul 
zboară pe aripile vântului” și „qi-ul este oprit de obstacole”. Când nu ex-
istă pereți care să separe diferitele palate, qi-ul se va amesteca. Totuși, 
formele exterioare acționează numai asupra stelelor din acel loc.

Puteți lesne vizualiza că, dacă folosiți 9 dreptunghiuri în diagrama voas-
tră, nu puteți spune de la care munte vine qi-ul, de la care munte începe 
un drum, către ce munte se îndreaptă un drum etc.

Cum arată un palat – ca un dreptunghi, un triunghi sau ca un trapez?
Un palat nu arată ca nici una dintre aceste figuri. Ne interesează doar di-
recția obiectelor relativ la centrul casei. Șablonul preluat de pe Luo Pan, 
suprapus peste planul etajului, arată cu claritate direcția obiectelor. De 
asemenea, mai poate indica din ce direcție vin „stelele”.



Vreau şi eu!

Eşti hotărâtă să aplici Feng Shui tradiţional şi să fii mai fericită, mai en-
ergică şi mai plină de prosperitate? Sună-ne să afli cum te putem ajuta.

Suntem Miruna şi Costin, experţii tăi de Feng Shui tradiţional, şi ne găseş-
ti pe www.simplitao.ro şi la 0722-197874. 

Te ajutăm cu drag să creezi în viaţa ta

energie, armonie, sănătate şi prosperitate !

Contact
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