Печелете д о $1200 сед мично
Проче те те внимате лно и щ е
разбе ре те к ак . Ле сно, бързо и
100% зак онно!

Бързо ОтслАбване за ЛЯТОТО !

Гарантиран ре зултат. До 30 к г с
е дин цик ъл от 30 дни. Доставк а за 1
де н.
Р екламирайте тук!

(http://grafeioergasias.gr/)

Фън шуй-магия за дома
В центъра на Хонконг се издига Банка Китай. Банка като всяка банка, но от
съседните здания постоянно постъпвали оплаквания, съвършено
неразбираеми за нашето европейско възпитание. А съседите на Банка Китай
се оплаквали, че острите ръбове на банката излъчват негативна енергия и на
хората наоколо им се налагало да оборудват офисите си с криви огледала, за
да се „предпазят от нещ астие“. Излиза, че разположението на една банка може
да повреди здравето на много хора.
Сет 2 тигана с незалепващо

пок ритие от Ø 28 и 24 см. С пе сте те
50% с aik o се га!

Безбожно скъп ток!

С ложи к рай на ре к е та и намали
сме тк ите наполовина!

Е при нас, разбираемо е, ако постъпят такива жалби, щ е се смее цялата нация
няколко години, това щ е бъде и тема на различи шоу програми и изобщ о
весела история. Но на изток към „негативна енергия“ се отнасят с разбиране и
шест от долните етажи на Банка Китай в Хонконг биват преустроени, така че
съседите да си живеят в мир и спокойствие. За преустройството на сградата разбира се е бил повикан специалист – майстор по фън шуй.
Малко философия
Изтокът е бил винаги привлекателен за нас хората от Запада. Тук може да включим водата по таекуондо, карате, всички видове бойни изкуства, дзен
будизъм и ето, че на мода е вече фън шуй.
Самото понятие фенг шуй се интерпретира по няколко начина: естествена наука или учение за тайнствените метафизични сили. За нас е важно, че фън шуй е

изкуство да управление и подреждане на предметите около нас с цел подобряване на живота ви.
Изкуството на фън шуй съчетаващ о в себе си елементи на мистика, разум и добрия вкус, в превод означава „вятър, вода“. За основоположник на фън шуй
се приема великият китайски мъдрец Конфуций. Според неговото учение, в света същ ествува сила, свързващ а човека с околната среда – Ци. В превод Ци
означава-дух, енергия или дишането на космоса.
Ци или Chi е философско и духовно понятие, но в същ ото време и материално и съвършено конкретно. Ци – един от древните йероглифи, с които китайците
обозначават въздух и дишане. Всичко на света има в себе си Ци: планината, водата, дърветата, камъните, сградите, мебелите, машините, компютъра и
разбира се хората. Тази неуловима енергия, тече по улиците, реките, железопътните релси, стълбите, коридорите, преминава под вратите. Или се сблъсква с
остри ъгли и се изгубва в боклуците запълващ и нашият дом. За да изградим правилно нашият дом и хармонично да разположим в него мебелите и себе си, е
важно да отчетем много фактори. Личността разположила себе си правилно във вселената, по-често вижда усмивката на щ астието и късмета, има успешен
брак, щ астливо семейство, добра работа, здраве и дълъг и щ астлив живот.
Фън шуй разглежда домът и работното място като живи организми намиращ и се в хармония с вас или в противоречие. Както вече споменах, главното е,
енергията Ци да протича гладко и спокойно от помещ ение в помещ ение, а не да препуска в галоп и да тормози хората. Дългите коридори, които имат
големите сгради, за да подобрят енергията си, е добре да се поставят огледала, които могат да намалят скоростта и да разпространят енергията във всички
кабинети и стаи по етажа.
Огромно значение според експертите на фън шуй има и положението на бюрото в офиса. Тези, които стоят с гръб към вратата, притеглят към себе си неуспех
и неприятности. Въобщ е детайлите, които са ви се стрували дребни наглед нещ а като неудобният стол, рязката светлина, бюро с остри ъгли, всичко това
изземва вашата положителна енергия.
Важно е да планирате работното си място като първо изберете подходящ ото място за вашето бюро. Ориентация на изток е подходящ а за млади бизнесмени.
Енергията на изгряващ ото слънце щ е действа заедно с вас. Северозапад щ е помогне на онези от вас, които се стремят към лидерство и лесно щ е поема
отговорности, щ е организира и управлява, щ е търси път към по-високи постижения и постове. Югоизток привлича творческата енергия, а запада е добър за
стабилен бизнес. За съжаление строго южното направление може да предизвика напрежение и стрес.
Принципа на петте елемента – дърво, метал, вода, земя, огън, присъства във всичко, в това число и в човека. Елементите може да се поддържат един друг,
като образуват хармония и уют или да разрушават, тогава всичко в дома върви не по план и не добре, съпрузите се карат, децата се учат лошо, възрастните
хора боледуват. Четирите елемента освен земята, отговарят на четирите посоки на света, на животните, цветовете, посоките, годишните времена, на
материалите и формите.
Всеки предмет от обстановката може да се класифицира по петте елемента на системата фън шуй, което създава безкрайно много варианти и комбинации,
където може да разгърнете своята фантазия и творчески усет за подредба на вашият дом. Всеки човек има и свой личен елемент, един от петте основни,
който за всеки е строго индивидуален и може да бъде определен от вашата дата на раждане. Въз основа на това специалиста дава съвети. Например на
„огнения“ човек не може да се препоръча да сложи у дома си аквариум, компютри, стъклени мебели и изобщ о „мокри“ мебели и предмети, за да не загасне
неговия огън.

Освен да изчисли вашето число Гуа, въз основа на което да определи вашият елемент, майстора по фън шуй щ е трябва да ви даде съвети, освен какви
предмети не ви пасват, то какви все пак са подходящ и за вас и най-важното, къде да ги поставите. За това се използва старият добър компас, който
съвременните фън шуй майстори, си имат в електронен вид, съвсем наскоро и аз се сдобих с такъв. Поне няма опасност да бъде счупен и е наистина много
точен. Следващ ата стъпка е да се използва октагоналната карта на триграмите ба-гуа.
Според историята тази карта, е открита от мъдрец, който дълго време искал да намери система за световна хармония, но идеята за осмоъгълната карта се
появила, след като той се загледал в повърхността на черупка от костенурка. Така се появил магическият квадрат ба-гуа (осем дома), който лежи в основата
на фън шуй.
Домовете в осмоъгълната карта ба-гуа
1.Север-кариера. Черен цвят.
2.Брак. Розов цвят.
3.Семейство. Зелен цвят.
4.Богатство. Виолетов цвят.
5.Късмет. Жълт цвят.
6.Учител. Сив цвят.
7.Деца. Бял цвят.
8.Знание, обучение. Син цвят.
9.Слава, репутация. Червен цвят.
Според тази карта всяко пространство, дом, апартамент, офис, се разделя на осем сектора. В центъра е ин и ян, свързващ и всичко в света. Как се използва
тази схема? Много лесно. Нарисувайте план на своя дом, а върху него поставете осмоъгълната карта като страната, където са цифрите 8-1-6 трябва да бъде,
където е входната врата на жилищ ето.
Сега може да направите изводи. Помислете в кои области на живота ви е най-трудно и опитайте да намерите обяснение. Например в зона 4-Богаството има
шкаф, който е пълен със стари дрехи, които вие изобщ о не обличате или няма и да облечете. Защ о да се чудим, че и с парите нещ ата не вървят. Нужно е да
изхвърлите старите и ненужни вещ и от гардероба, подарете ги на някой, който има нужда, така за вас щ е се отвори потока на енергията Ци и без съмнение,
щ е има продължителна промяна във финансовото ви състояние.
Или друг пример, в зона 8 – Знание и учение, има легло или канапе. Нужно ли е да обяснявам защ о имате проблем с ученето, защ ото на канапето човек

релаксира, седи, гледа телевизия, разговаря, но и не може да се усамоти, за да учи. Важното е да разместите канапето и леглото, за да може в зоната на
учене, да влезе библиотека, работна маса, писалищ е, защ ото съгласна съм, че не е умесено, ако това е вашият хол, където посрещ ате гости, да оборудвате
и офис, но поне може да се постигне компромисен вариант с няколко книги.
Ако жилищ ето ви е в правилна правоъгълна форма, считайте,че сте късметлии. Това е благоприятна форма, както и осмоъгълният дом, но това се случва
толкова рядко, особено в Европа, ако изобщ о има такива домове, то те не се намират на територията на нашата Родина.
Когато увеличите осмоъгълната карта и я наложите върху плана на вашето жилищ е, то онази част, която е по-голяма или онази част, която е по-малка са
темите в живота ви, които са намалени или съответно увеличени.
Изток-дърво, зелен дракон, пролет, дървени предмети, форми във вид на колони.
Юг – огън, червена птица, лято, материали от пластмаса, кошници, животински кожи, материали от животински произход, форми с остри краищ а.
Запад-метал, бял тигър, есен, метални предмети, кръгли форми.
Север-вода, черна костенурка, зима, предмети от стъкло, абстрактни и временни форми.
Център-земя, жълт цвят, тухла, керемида, глина, квадратни или равни форми.
„Дървени“ знаци-дървени мебели, растения, коприна, драперия, пейзажи, градини, цветя, трапезария, детска стая, ресторант.
„Огнени“ знаци – всички източници на светлина, електричество, свещ и, камина, кожа, килими, животни, органза, картини на хора и животни, химия, Божи
храм, интелект, кухня, библиотека.
„Метални“ знаци-скали, камини, скулптори, картини на пустиня и поля, вила в планината, пари, бижута, железни предмети.
„Водни“ знаци-кристал, стъкло, огледала, комуникационни системи (телефон, компютър и др.), пощ а, вана, перално помещ ение, реклама, изкуство,
литература, музика.
Изчисляването на числото Гуа не е сложно, за това щ е поговорим следващ ият път. В случай, че вече го знаете, тоест сте наясно дали сте „Дървен“ знак или
„Метален“, то е добре да заложите на тези предмети в определени зони като по този начин щ е активирате темите, които ви интересуват.
На снимката: Октагоналната карта на триграмите ба-гуа.
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