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FENG SHUI 

                  ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТА 

 
Проявлението на всемирната енергия Ци в живота на хората древните китайци са оприличили на 5 

енергийни трансформации, за онагледяване кръстени на 5 заобикалящи хората неща, чрез които могат да 

бъдат описани всички явления в нашия свят. Наричат се ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТА. 

Олимпийските талисмани неслучайно са с цветовете на елементите. Петте елемента, разположени в 

кръгова диаграма и свързани помежду си, образуват петолъчка, каквато има в китайското, алжирското, 

чилийското, кубинското, панамското, мароканското, виетнамското, американското и др. знамена. 

Във Фън Шуй има закономерност при подреждането на елементите и взаимодействието между тях. 

При съзидателния цикъл всеки елемент поражда другия - огънят осигурява раждаемост на земята; 

ВОДА – знак  символизира промяна, разтваряне, неопределеност. Триграма – 

Кан. Число от Луо Шу – 1. Цвят – черен, син. Форма – неопределена, динамична, 

променлива. Материал – вода, водни животни и растения, предмети, свързани с 

водата. 

МЕТАЛ – знак  символизира здравина, твърдост. Триграма – Циен и Дуй. Число 

от Луо Шу – 6 и 7. Цвят – бял, сребърен, златен. Форма – кръгла, сферична, обла. 

Материал – метали, руда, метални и смесени изделия. 

ОГЪН – знак  символизира горене, достигане до целта, върховно постижение. 

Триграма – Ли. Число от Луо Шу – 9. Цвят – червен. Форма – островърха нагоре, 

триъгълна, острие. Материал – пламък, вълна, кожа. 

ЗЕМЯ – знак  символизира стабилност, непреходност. Триграма – Кун и Гън. 

Числа от Луо Шу – 2, 5 и 8. Цвят – жълт, охра. Форма – плоска, равнинна, 

правоъгълна. Материал – почва, камъни, кристали, керамика, глина. 

ДЪРВО – знак  символизира растеж, издигане, разширяване, потенциал. Триграма 

– Сюн и Джън. Числа от Луо Шу – 3 и 4. Цвят – зелен. Форма – издължена нагоре като 

дървесно стебло. Материал – дърво и производните му. 
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земята образува в себе си метала; металът се втечнява; водата напоява дървото, а то поддържа огъня. 

Към този цикъл трябва да ориентираме всички взаимоотношения, защото това е пътят към хармонията. 

Неотделим от съзидателния цикъл е изтощителният цикъл, при който пораждащият елемент отдава 

своята енергия на новия и така изтощава своята собствена - огънят изгаря, за да осигури раждаемост на 

земята; земята нарушава своята цялост, за да образува в себе си метала; металът губи своите качества 

при прехода; водата намалява силата си, докато напоява дървото, а то изгаря изцяло в огъня. В 

проявлението на тези два цикъла се изявява динамиката на природните процеси, тяхната взаимна 

свързаност и обратимост. 

В разрушителния цикъл подреждането и влиянието на елементите е вследствие на способността им да се 

контролират взаимно – огънят разтопява метала; металът сече дървото; дървото с корените си 

разрушава земята; земята спира и отклонява водата; водата гаси огъня. Разрушителните сили и 

способности се проявяват, когато липсват всички елементи, необходими за съзидателния цикъл, но чрез 

тях могат и да се корегират определени състояния или обстановки. 

                                    ФЕН ШУЙ 
                            РАБОТНОТО МЯСТО  

От голямо значение е размерът на работната маса в офиса. За да ви приемат сериозно, тя трябва да бъде не 

по-малка от 120х80 см. Компетентните специалисти твърдят, че ако разчитате на стабилна кариера, следва 

да работите на стандартна правоъгълна маса. Не се поддавайте на изкушението да подберете нещо 

превзето и модерно, защото така няма скоро да станете началник. А ако сядате зад "П" или "Г"-образна 

маса, считайте, че пътят ви нагоре направо е отрязан.  

Папки и хартии 

Избирайте папки с ярък цвят, като най-подходящи са червените и сините. Старайте се да намалите 

"досиетата" и справочната литература до необходимия минимум и ги разполагайте в далечния ляв ъгъл 

или в чекмеджето. Подобно разположение привлича успеха и способства за ръст на благополучието. Всяко 

ненужно листче хартия незабавно да хвърляйте в кошчето, мястото на което, според предписанията на 

фен-шуй, е под масата. Ненужните хартии натрупват отрицателна енергия и провокират застой в  

делата ни. 

Офисни аксесоари 

Не се увличайте по красиви офисни играчки. Нека на масата да остане само това, от което се ползвате, и то 

Наистина ли знаете как 

трябва да изглежда 

вашето работно място? 

Ако сте забравили как 

изглежда повърхността на 

вашата маса под всичките 

тези хартии, папки и 

учебници, значи е 

настанало времето да 

въведете известен ред във 

"вселената" на 

всекидневната ви трудова 

дейност. Опитайте да 

направите това според 

съветите на древната 

китайска наука Фен-Шуй.  
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- по няколко пъти на ден. Всичко останало приберете на съответното му място. 

Телефонът 

Тази незаменима вещ, трябва да се намира на точно определено място. Ако работите с дясната ръка, 

поставете го редом в дясно от вас; а ако работите с лявата - в далечния ляв ъгъл. Това ще ви помогне да 

привличате късмета, да завързвате полезни контакти, да достигнете завидни финансови успехи. При 

всички случаи поставяйте телефона така, че да не протягате дясната си ръка на ляво, а лявата - на дясно. 

Пресичайки тялото, ръката блокира положителната енергия.  

Компютърът генерира голямо 

количество енергия - енергия на 

съзиданието и творчеството. Но за да се 

балансира този мощен поток и да се 

отправи в необходимото русло, 

поставяйте на масата някакви предмети с 

ярки цветове - сини, червени, оранжеви.  

Много е добре редом с компютъра да 

сложите планински кристал - той ще 

придаде яснота на вашите мисли. В 

центъра на масата (според фен-шуй тази 

зона "отговаря" за знанията, 

компетентността и вдъхновението) 

сложете меко сиво или синьо, например 

подложка на компютърна мишка. Това 

ще ви помогне по-пълно да използвате 

вашите способности, ще ви осигури 

приток на творческа енергия. 

Върху левия ъгъл на масата трябва да 

сложите зелено стайно растение 

(желателно е да бъде в саксия с червен 

цвят). То ще помогне да се разсее 

 

отрицателната енергия, която излъчват острите ъгли на масата и другите мебели. 

Освен това живото растение ще поглъща негативната енергия от вашите собствени 

стресове и обтегнати нерви.  

 

Съвсем не е излишно да държите на работната си маса съд или макар и само чаша с 

чиста питейна вода. Добре е да си създадете навик да слагате съда с водата върху 

близкия до вас край на масата, като запомните: ако водата е вдясно от вас, тя 

активира творческите сили и изобретателността ви; ако е от лявата ви страна - 

знанията ви. Водата винаги трябва да бъде прясна - застоялата течност може да 

акумулира отрицателната енергия и да ви предаде този съвсем ненужен заряд. 

Поставете на масата фотографии на любими хора. Китайците считат, че виждайки 

постоянно до себе си лицата на близките си, вие няма да се чувствате откъснати от 

тях, а следователно и няма да се отнасяте подсъзнателно негативно към работата си 

за това, че тя ви разделя. 

Ако се налага да седите с гръб към колеги и посетители, обезателно сложете на 

облегалката на стола си някаква тъкан - шал, пуловер, сако или нещо друго, за да ви 
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защищава от отрицателната енергия, която генерират острите ъгли на чуждите 

столове. 

Ако седите с лице към книжен шкаф, затваряйте винаги плътно крилата му. Когато 

са отворени, те направо всмукват творческата ви енергия. 

Неправилно е да седите с лице към стена (това ограничава творческите сили) и с 

гръб към прозореца (така губите много енергия). В първия случай можете да 

коригирате ситуацията с помощта на картини (пейзажи или натюрморти), но само 

такива, които наистина ви харесват. Във втория - с някаква тъкан, наметната на 

облегалката на стола. Идеалният вариант е да сте срещу прозореца. Ако това е 

невъзможно, разположете на работната си масата малко огледалце, но така, че в 

него да се отразява поне късче синьо небе - това ще дава простор на мислите ви. 
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Избиране на език

   

Feng Shui-Home Decorating Tips 

Home Office Feng Shui Tips : Feng Shui Color Tips 

Feng Shui Color Theory 
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