
Capitolul 1

Principiile de bazã
ale ªtiinþei Feng Shui

ÎN ACEST CAPITOL VÃ PREZENTÃM principiile ºi con-
ceptele de bazã care vã vor permite sã înþelegeþi felul în
care opereazã ºtiinþa Feng Shui: definiþia acesteia, rãdã-
cinile ei ºi teoria pe care se fundamenteazã. Dupã ce veþi
citi acest capitol, veþi înþelege cum trebuie sã vã citiþi planul
casei pentru a începe sã aplicaþi imediat principiile Feng
Shui în viaþa dumneavoastrã.

Ce este Feng Shui-ul ºi cum opereazã el?
Feng Shui este arta folosirii aranjamentelor ºi a ampla-
samentelor pentru a ne îmbunãtãþi viaþa. Reprezintã o
modalitate pragmaticã de a manipula factorii de mediu
pentru a amplifica energia vieþii în spaþiul în care trãim
ºi pentru a ne îmbunãtãþi astfel destinul personal. Energia
vieþii, cunoscutã sub numele de chi în literatura tradi-
þionalã chinezã, este acea energie care animã toate fiinþele
vii. Dacã veþi aplica în viaþa dumneavoastrã principiile
Feng Shui, fluxul de chi se va amplifica ºi se va fortifica în
fiinþa dumneavoastrã.

Termenul de Feng Shui (se citeºte fang ºue) înseamnã
„vânt-apã“. Expresia provine dintr-un celebru proverb
chinez care descrie locul ideal în care meritã sã trãim.
Acesta sunã astfel:
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Evident, circumstanþele ideale de viaþã se nasc din com-
binarea tuturor factorilor de mai sus. Cert este cã Feng
Shui-ul reprezintã unul din factorii cheie, asupra cãruia
putem avea un control suficient de mare. Prin modificarea
ºi adaptarea spaþiului dupã principiile Feng Shui, avem
posibilitatea sã ne schimbãm norocul ºi sã dãm un nou
curs destinului nostru.

Scurt istoric al Feng Shui-ului
Aceastã artã ºi ºtiinþã strãveche a fost creatã ºi rafinatã

în China timp de mii de ani. Au apãrut astfel de-a lungul
timpului numeroase metode, din care doar o parte mai
sunt practicate astãzi.

La origini, Feng Shui a apãrut ca un studiu de opti-
mizare a amplasamentului mormintelor. În trecut, chi-
nezii aveau convingerea cã mormintele reprezintã „case“
ale strãmoºilor, iar amplasarea corespunzãtoare a mor-
mintelor acestora, inclusiv ale conducãtorilor þãrii, le putea
asigura urmaºilor, ºi chiar întregii naþiuni, succesul dorit.

Aceastã practicã s-a dezvoltat apoi, transformându-se
într-un studiu al celor mai eficiente amplasamente pentru
palatele regale ºi pentru templele religioase. În curând,
marii moºieri au devenit interesaþi de principiile Feng Shui
pentru construirea locuinþelor lor.

Primii practicanþi ai Feng Shui-ului au fost preoþii ºi
înþelepþii, consideraþi la acea vreme deopotrivã confesori,
medici, astrologi ºi iluminaþi. Dupã o examinare extensivã
a locului, aceºti vrãjitori ai energiei dãdeau sfaturi deta-
liate legate de felul, locul ºi momentul în care trebuia
construit cãminul. În final, o mare parte din aceastã cu-
noaºtere a devenit din ce în ce mai accesibilã publicului

Acolo unde vântul suflã blând ºi soarele nu încãl-
zeºte prea tare, unde apa este curatã  ºi vegetaþia
luxuriantã.

Scopul ºtiinþei Feng Shui este acela de a crea armonie
între om ºi naturã, plasându-l pe primul în locul ºi în cir-
cumstanþele cele mai bune posibile.

Maestrul de Feng Shui Lin Yun dã o altã definiþie Feng
Shui-ului:

Feng Shui-ul este metoda pe care o folosesc în mod
natural oamenii pentru a alege ºi localiza, pentru a
construi, adapta ºi schimba mediul în care trãiesc
ºi lucreazã, pentru a obþine beneficii maxime în do-
meniul sãnãtãþii, al bogãþiei ºi al bunãstãrii inte-
rioare, în conformitate cu cunoaºterea de care
dispun la momentul respectiv.

Aceastã definiþie afirmã cã oamenii din toate culturile ºi
din toate timpurile s-au folosit de „ingineria mediului
înconjurãtor“ pentru a-ºi îmbunãtãþi viaþa, indiferent dacã
ºi-au denumit cunoaºterea Feng Shui sau nu i-au spus în
nici un fel.

Tradiþia chinezã considerã cã Feng Shui-ul este doar
unul din factorii importanþi care ne afecteazã viaþa. Potrivit
profesorului Lin, factorii cheie pentru atingerea succe-
sului sunt urmãtorii (în ordinea importanþei pe care o au):

– Soarta sau destinul
– Norocul
– Feng Shui
– Acumularea de fapte bune
– Educaþia

– Alþii
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metode tradiþionale, de-a lungul anilor au mai apãrut ºi
alte metode de Feng Shui, printre care: metmetmetmetmetoda sim-oda sim-oda sim-oda sim-oda sim-
bolurilorbolurilorbolurilorbolurilorbolurilor, , , , , prin care mediul înconjurãtor este interpretat
ca un simbol pentru a înþelege energiile de la faþa locului,
sau metoda citirii energiei metoda citirii energiei metoda citirii energiei metoda citirii energiei metoda citirii energiei chichichichichi, , , , , care insistã asupra
trezirii sensibilitãþii interioare faþã de energia chi, astfel
încât maestrul sã îºi poatã da seama intuitiv de structura
locului ºi a ocupanþilor casei.

În ultimã instanþã, toate ºcolile  ºi  toate metodele
de  Feng  Shui  au  acelaºi  obiectiv  –  acela  de  a  crea  un  echilibru

între  om  ºi  mediul  în  care  trãieºte  acesta.

În afara acestor metode tradiþionale mai existã ºi altele.
Cea mai recentã ºcoalã de Feng Shui a fost creatã de pro-
fesorul Lin Yun, fiind numitã ªcoala Sectei Nªcoala Sectei Nªcoala Sectei Nªcoala Sectei Nªcoala Sectei Negregregregregre dee dee dee dee de
FFFFFeng Shuieng Shuieng Shuieng Shuieng Shui, , , , , întrucât este legatã de Budismul Tantric al
Sectei Negre. Este o ºcoalã eclecticã, care þine seama
deopotrivã de învãþãturile indiene, tibetane ºi chineze, dar
ºi de abordãrile moderne occidentale legate de ecologie ºi
protejarea mediului înconjurãtor. ªcoala Sectei Negre de
Feng Shui reprezintã o combinaþie de cunoºtinþe ale mai
multor ºcoli de budism, taoism, metode populare ºi teorii
ale profesorului Lin, care au dus la crearea unui mãnunchi
de tehnici extrem de eficiente, capabile sã schimbe
întreaga viaþã a celor care le aplicã. Folosirea lor nu pre-
supune adoptarea unui sistem de convingeri sau unei ideo-
logii strãine, ci numai o minte deschisã ºi dorinþa de a-þi
îmbunãtãþi sistemul energetic.

larg, iar cunoscãtorii fãrã pretenþii spirituale au început
sã practice Feng Shui ca pe o afacere.

ªcolile de Feng Shui
În ultimii 6.000 de ani au existat douã metode prin-

cipale de predare a Feng Shui-ului tradiþional: Metoda
Compasului ºi Metoda Formelor. Practicanþii MetMetMetMetMetodeiodeiodeiodeiodei
CompasuluiCompasuluiCompasuluiCompasuluiCompasului     se foloseau de astrograma stãpânului casei
pentru a determina cea mai bunã direcþie în care trebuia
orientatã aceasta. Maeºtrii din aceastã categorie utilizau
un compas special (lo-pan), cu ajutorul cãruia stabileau
amplasamentul ºi orientarea idealã a casei. Alte aspecte
ale procesului de construcþie, printre care proporþiile, di-
mensiunile, data începerii proiectului, ºi multe altele, erau
calculate cu ajutorul aceluiaºi compas ºi includeau ele-
mente de numerologie ºi astrologie.

 Metoda formelorMetoda formelorMetoda formelorMetoda formelorMetoda formelor     îºi propunea sã rezolve aceleaºi obiec-
tive dintr-o perspectivã diferitã, punând accentul pe citirea
ºi interpretarea formelor ºi energiilor vizibile ºi invizibile
inerente unui peisaj local. Formele locului erau inter-
pretate simbolic prin motive mitologice, de tipul dra-
gonilor, tigrilor, pãsãrilor phoenix, broaºtelor þestoase etc.,
fiecare având semnificaþii multiple. Specialiºtii þineau de
asemenea cont de naturã ºi fluxurile de apã, de vremea
localã ºi de priveliºtea care se vedea în cele patru direcþii
cardinale. Ei urmãreau armonizarea acestor priveliºti cu
forma casei, în funcþie ºi de dorinþele specifice ale pro-
prietarului.

Deºi majoritatea maeºtrilor de Feng Shui care practicã
astãzi în Hong Kong, Taiwan ºi în comunitãþile chinezeºti
occidentale folosesc de regulã o combinaþie a acestor douã
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baza ºtiinþei Feng Shui. Amplificarea nivelului energetic
al cãminului are un impact direct ºi imediat asupra ener-
giei care ne susþine viaþa. Amplificarea acestei energii
personale reprezintã o cale extrem de eficientã pentru
împlinirea destinului nostru.

Teoria energiei chi
Unul din cele mai importante principii care stã la baza
tehnicilor de Feng Shui este teoria energiei chi. Chi este
un cuvânt chinez care înseamnã suflu, spirit, vitalitate ºi
energia vieþii. Toate culturile conþin cuvinte sau expresii
care desemneazã aceastã energie vitalã, de pildã: ki în
Japonia, prana în India, mana în Hawaii, forþa vieþii în
Occident etc. În cartea de faþã, termenii „chi“ ºi „energie“
sunt sinonimi.

Chi este acea forþã interioarã care vibreazã în orice
fiinþã vie, asigurându-i din planul ei invizibil energia nece-
sarã miºcãrii ºi vitalitatea care îi permite sã trãiascã. O
persoanã sãnãtoasã, puternicã ºi echilibratã are un „chi
bun“ sau sãnãtos. Chi-ul unei persoane slabe ºi bolnã-
vicioase este considerat dezechilibrat sau insuficient.

Chi-ul ºi corpul fizic
Dupã cum afirmã profesorul Lin: „Adevãratul eu este

chi-ul personal. Corpul fizic nu este decât vehiculul acestui
chi“. Chi-ul sau energia vieþii este principiul care animã
corpul fizic, care dã culoare feþei, care genereazã miºcãrile
membrelor ºi care creeazã acea scânteie din ochi. Atunci
când omul moare, ceea ce pãrãseºte corpul este energia
chi, care renunþã la „înveliºul“ ei.

Plicurile Roºii
ºi Tradiþia Oralã Feng Shui

Întrucât sistemul Feng Shui al Sectei Negre reprezintã o

tradiþie oralã, rezultatele benefice obþinute prin inter-

mediul lui sunt ºi mai puternice dacã sunt transmise pe

cale oralã. În mod tradiþional, maeºtrii Sectei Negre obiº-

nuiau sã le cearã adepþilor sau clienþilor lor plicuri „noro-

coase“ cu bani, de culoare roºie, ca platã pentru predarea

învãþãturilor Feng Shui. Practica plicurilor roºii reprezintã

un omagiu adus posesorilor acestei cunoaºteri ºi ajutã la

pãstrarea tradiþiei.

Cum opereazã Feng Shui?
Feng Shui-ul opereazã prin echilibrarea ºi armonizarea

energiei chi (forþa vieþii) care curge prin ºi în jurul casei,
biroului sau împrejurimilor acestora. Teoria Feng Shui
afirmã cã fiecare clãdire primeºte o anumitã energie din
mediul înconjurãtor, care circulã apoi în interiorul ei.
Combinaþia energiilor mediului exterior cu cele ale medi-
ului interior reprezintã „starea chi-ului“ sau nivelul de sãnã-
tate al clãdirii. Primii maeºtri care au trãit în China au
studiat ºi au stabilit care sunt structurile energetice care
contribuie cel mai mult la  echilibrul general al vieþii. Astfel
a apãrut ºi s-a acumulat cunoaºterea Feng Shui.

În funcþie de felul în care este ordonat, în fiecare minut
mediul în care trãim ne susþine ºi ne încarcã energetic,
sau dimpotrivã, ne goleºte de energia vieþii de care dis-
punem. Acest lucru se petrece continuu, indiferent dacã
ne dãm seama sau nu de el. Aceasta este legea care stã la
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Chi-ul din casele noastre

În casele noastre, energia chi curge printr-o serie de
structuri care au forme geometrice, culori, texturi, prin
obiecte alcãtuite din diferite materiale etc. Circulaþia ei
depinde de toate acestea, inclusiv de alþi factori. Aranjarea
camerelor, proporþiile elementelor de design ºi relaþia
dintre casã ºi mediul înconjurãtor – toate dau naºtere unor
canale energetice prin care curge chi-ul. Motivul pentru
care echilibrarea fluxurilor energetice ale cãminului este
atât de importantã constã în faptul cã acestea reprezintã
unul din cei mai puternici factori care ne afecteazã ener-
gia corporalã proprie. Chi-ul casei ne poate amplifica ºi
armoniza chi-ul personal, sau dimpotrivã, ni-l poate
dezechilibra ºi diminua.

Circulaþia energiei chi
în corpul unui om (dreapta)
Circulaþia energiei chi în
interiorul unei case (dedesubt).

Potrivit teoriei medicale chineze, chi-ul curge prin mai
multe meridiane sau canale care traverseazã corpul fizic.
Acestea poartã energia forþei vitale pânã la nivelul mem-
brelor ºi al organelor corpului. Medicina orientalã tradi-
þionalã nu face decât sã interpreteze starea de sãnãtate a
organismului prin observarea nivelului sãu energetic.
Toate celelalte nivele ale corpului: sistemul sanguin ºi cel
limfatic, sistemul nervos ºi cel osos – sunt considerate
inferioare sistemului energetic al lui chi. Altfel spus,
funcþionarea lor depinde în întregime de chi.

Chi-ul ºi Pãmântul
La fel cum curge prin trupurile noastre, energia chi

curge ºi prin trupul pãmântului. Venele sau meridianele
energetice ale pãmântului sunt numite „linii ale drago-
nului“. Dacã chi-ul este foarte aproape de suprafaþa pã-
mântului, locul respectiv este foarte încãrcat energetic,
luxuriant ºi bogat în vegetaþie. Dacã energia chi circulã
departe de suprafaþa pãmântului, locul respectiv este arid
ºi posomorât.

Importanþa energiei chi
Un chip  frumoas nu este la fel de util ca un destin

bun,

Un destin bun nu este la fel de benefic ca o inimã bunã,

O inimã bunã nu este la fel de utilã ca ºi norocul,

Norocul nu este la fel de benefic ca ºi un flux armonios de chi.

— Profesor Lin Yun
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