FENG SHUI …….jak vám to zní?
Co to vlastně je? K čemu to mohu potřebovat? Zkusíme se na to spolu podívat a
třeba na to přijdeme.
Pojďme se posadit, zklidnit a probrat svůj život. Ne všechno v našem životě se
nám líbí. Ne se vším jsme zcela spokojeni. Určitě u každého z nás se najde oblast
v životě, kterou by potřeboval vylepšit. Někdo rodinné vztahy, jiný svou finanční
situaci, další touží po harmonickém vztahu, mnohé trápí zdraví, či zlobí děti. Nevím,
jestli je člověk, který by o sobě mohl říci, že jeho život je ideální a není co by vylepšil,
ale i takový může být. Tomu můžeme jen popřát, aby mu to hodně dlouho vydrželo.
Pro vás ostatní je tady FENG SHUI.
Co je to, kde se to vzalo?
Je to nauka, která čerpá z tisíciletých tradic a zkušeností čínských učenců, kteří
postupně odhalovali a popisovali zákonitosti utváření prostoru, rozmístění předmětů
a proudění životné energie. Představuje umění a současně i vědu odhalující
možnosti harmonického uspořádání obytného prostředí, jež bezprostředně ovlivňuje
naše každodenní jednání a myšlení.
Samozřejmě si můžete říci, že Čína je daleko a je to zcela jiná kultura. Budete mít
naprostou pravdu, ale teorie se může napasovat na specifické podmínky. A to se
také stalo. Ve světě je to velmi oblíbená metoda, která se z východu rozšířila na
západ pro svou všestrannost. Vždyť energie proudí na celém světě bez ohledu na
světovou stranu. Bylo jen otázkou času, kdy tato metoda, dnes velmi vyhledávána a
žádána, pomůže ovlivnit životy lidí západního typu. Dokáže ovlivnit vaše zdraví,
bohatství, rodinný život, vztahy a dokonce i váš osud.
Podle této metody se staví domy, sídla firem, nebo i celá města. Například město
Hongkong bylo navrženo podle metody FENG SHUI. Je všeobecně známo, že jde o
velmi prosperující město. Dnes, ve vyspělých státech, si každá renomovaná firma
platí svého poradce FENG SHUI. Ten se podílí na navržení sídla firmy, výběru
zaměstnanců i dlouholeté prognóze firmy. Tito experti spolupracují s vedením firem,
s architekty, s experty na životní prostředí, ale také jako soukromí poradci lidí, kteří
chtějí vylepšit některou oblast svého života.
Není to ani magie, ani pomíjivý módní trend. Po celá tisíciletí Číňané věděli, že
naše fyzické okolí ovlivňuje každou složku našeho vnitřního i vnějšího bytí. Našli se
skeptici mezi našimi vědci, kteří chtěli principy FENG SHUI vyvrátit, a proto devět
z nich společně udělalo výzkum a z výsledků tohoto výzkumu nakonec vznikla kniha,
která byla nucena tyto metody potvrdit.
Nezbývá než vyhlásit – funguje to! A proto se spolu, na těchto stránkách,
podíváme, jak ovlivňuje umístění postele vaše manželství či zdraví, jaký vliv má
pozice vašeho pracovního stolu na vaši kariéru a schopnost vydělat peníze. A pokud
vás to jen trochu zaujalo, máte se na co těšit v příštím čísle.
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