TEMELJNI KAMEN FENG ŠUI
Ni nas malo, ki se znajdemo v situacijah, ki
se zdijo breupne. Mnogi se velikokrat boleče
zavemo brezizhodne ujetosti v vsakodnevno
opravljanje obveznosti. Zdi se, kakor da ni poti
nazaj, v življenje, ki smo ga pričakovali, ki smo
se ga veselili. Upanje, da bomo prej ali slej
lahko izpolnili tisto, kar nas posebej veseli in
osrečuje, velikokrat povsem izgine!

Feng šui in ambient zmoreta razviti veliko
energijsko moč, ki je sposobna upanje
preleviti v izpolnjeno življenje. In kar je
najlepše: Feng šui v ambientau se lahko
naučimo izvajati in v naše dobro usmerjati tudi
sami. Cilj projekta Sile za domačim pragom
je to vsakomur, ki to želi, tudi 100% učinkovito
omogočiti.

Redki se zavedamo, da nam iz teh situacij
lahko priskoči na pomoč nekdo, od katerega
se to običajno ne pričakuje: naš lasten
ambient. In to trajno!

Problem je začetek! Kako začeti?
Seznanjanje s Feng šui je za nas zahodnjake
težko. Feng šui je poln dokaj nenavadnih
izhodišč, težje razumljiv in zelo kompleksen.
Je velik, navidez dostikrat tudi kontradiktoren
obseg znanj, ki nas odvrne od želje, da bi
Feng šui spoznali in začeli samostojno
uporabljati. Toda to ne bo držalo zate… 32 let
izkušenj in več kot 700 zadovoljnih strank mi
dovoljuje obljubo: v svet Feng šui te
popeljem na jasen in razumljiv način.

Dom, delovno okolje, vrt, vsi ti ambienti
skrivajo v sebi veliko moč, ki je žal premalo
poznana in premalo (ali sploh ne) izkoriščana.
Mnogi ste verjetno že slišali za Feng šui in
to je dobro. Feng šui je resna znanost in
umetnost, s pomočje katere lahko
vzpostavimo v ambientu harmonijo, in ta nato
sproža delovanje mnogih pozitivnih energijskih
učinkov, ki postanejo naš trajen zaveznik in vir
za preprečitev resignacije v na videz
brezizhodnih situacijah.

Pred teboj je TEMELJNI KAMEN FENG ŠUI
za prvi, zelo, zelo pomemben korak s katerim
postaviš temelje za samostojno Feng šui
interveniranje. To je priložnost, da svoje
življenje usmeriš do sreče, po lastnih
predstavah!

Spoznaj dve temeljnai Feng šui
izhodišči za dvig in izkoristek
energije svojega doma:

• ORIENTACIJA ROŽA SIMBOLNIH
ŠTEVIL FENG ŠUI

• ORIENTACIJA je izhodišče, ki išče
možnosti večanja skladnosti
energij v prostroru s prepoznavanjem značilnosti delov ambienta,
ki so posledica njegove orientacije
• BA GUA je izhodišče, ki iše
možnosti povečaja skladnosti
energij ambienta s prepoznavanjem značilnosti območij ambienta, ki so posledica lege v mreži
Ba-gua

Izhodišči sta enakovredni. Nobenemu ne
dajemo prednosti. Njuna uporaba je
odvisna od konkretne situacije, eno ali
drugo izhodišče ima lahko v specifičnih
okoliščinah prednosti.
Obae moraš spoznati in na koncu tudi
definirati za svoj ambient.
Obe izhodiščai uporabljata za
definiranje območij Feng šui
SIMBOLNA ŠTEVILA od 1 do 8.
Njihovega pomena ti, za izdelavo svojih
kvalitetnih podlag Feng šui zaenkrat ni
potrebno poznati!
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• BA GUA - SIMBOLNA ŠTEVILA na
medsebojno fiksiranih položajih
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1. PRIPRAVA TLORISA Vstavi tloris!
Obdaj ga s (1) pravokotnikom,
tako, da zaobjameš celotno
površino tlorisa. Jasno določi
orientacijo objekta, oz. (2) sever.

(1)

(1)
2. DOLOČITEV ENERGIJSKIH
PREDELOV V center pravokotnika, s katerim si zaobjel tloris
(križišče linij, ki povezujejo vogale pravokotnika), (3) umesti
orientacijsko rožo Feng šui
simbolnih števil in jo zavrti
(sever rože na sever tlorisa).
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Zapomni si, energijska območja
veljajo za vsa morebitna nadstropja
objekta oz. tlorisa, v obravnavi!
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(…v danem prim. npr. splalnici, pripadajo
območja 1, 3 in 8)!
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ORIENTACIJA
Energijska območja FENG ŠUI vsled
ORIENTACIJAE so s tem določena!

J

FENG ŠUI IZHODIŠČE

(1)

1. PRIPRAVA NENAVADNEGA
TLORISA Vstavi tloris! Obdaj ga
s (1) pravokotnikom, tako da
zaobjameš celotno površino
tlorisa. Jasno določi orientacijo
objekta/tlorisa, oz. (2) sever.

(2)

2. DOLOČITEV ENERGIJSKIH
OBMOČIJ V center pravokotnika,
s katerim si zaobjel tloris
(križišče linij, ki povezujejo
vogale pravokotnika), (3) umesti
orientacijsko rožo Feng šui
simbolnih števil in jo zavrti
(sever rože na sever tlorisa).

FENG ŠUI IZHODIŠČE

ORIENTACIJA
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1. PRIMER Z VKLJUČITVIJO HIŠE IN
PRACELE Vstavi tloris! Obdaj ga
s (1) pravokotnikom, tako da
zaobjameš celotno površino
tlorisa. Jasno določi orientacijo
parcele/tlorisa, oz. (2) sever.

(1)

2. DOLOČITEV ENERGIJSKIH
OBMOČIJ V center pravokotnika,
s katerim si zaobjel tloris
(križišče linij, ki povezujejo
vogale pravokotnika), (3) umesti
orientacijsko rožo Feng šui
simbolnih števil in jo zavrti
(sever rože na sever tlorisa).

(2)
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FENG ŠUI IZHODIŠČE

• TRIJE OBIČAJNI NIVOJI
DOLOČANJA ENERGIJSKA
OBMOČIJ
• Makro nivo - nivo parcele oz.
celotnega objekta (bloka) v katerem je
stanovanje ali pisarna itd.
• Mezzo nivo - nivo stanovanja oz.
pisarne itd.

MEZZO

• Mikro nivo - nivo posamezne sobe v
stanovanju, piasrni itd.

FENG ŠUI IZHODIŠČE

ORIENTACIJA
MAKRO

MIKRO

TVOJA
ENERGIJSKA
OBMOČJA
FENG ŠUI

Tri strani v nadaljevanju so namenjeni
vnosu tvojih lastnih energijskih
območij Feng šui. V nadalevanju torej
obvezno vnesi FENG ŠUI
IZHODIŠČE - ORIENTACIJA
za tvoj konkreten primer!
Izdelaj za Makro, mezzo in en mikro
nivo po lastni izbiri (predlagam
spalnico, kot najpomembnejši
energijski prostor stanovanja).

FENG ŠUI IZHODIŠČE

ORIENTACIJA
Tako bodo tvoja energijska območja
Feng šui shranjena (skupaj s temi
pojasnili), kot kvalitetna in zanesljiva
podlaga - osebna izkaznica za tvoje
Feng šui interveniranje v prihodnosti.
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OBMOČJA
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FENG ŠUI IZHODIŠČE

ORIENTACIJA

MEZZO
ENERGIJSKA
OBMOČJA
FENG ŠUI

FENG ŠUI IZHODIŠČE

ORIENTACIJA

MIKRO
ENERGIJSKA
OBMOČJA
FENG ŠUI

FENG ŠUI IZHODIŠČE

ORIENTACIJA
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1. PRIPRAVA TLORISA Vstavi tloris!
Poišči mesto na katerem je locirana
(1) točka glavnega vhoda na parcelo
(kadar delaš za makro nivo), v objekt/
stanovanje (kadar delaš za mezzo nivo) ali v sobo (kadar delaš za mikro
nivo). S (2) pravokotnikom zaobjameš celotno površino. (3) Povdari linijo pravokotnika na kateri je točka
vstopa.
2. DOLOČITEV ENERGIJSKIH OBMOČIJ
Razpni mrežo Ba gua, tako, da jo vedno
orientiraš z razmestitvijo območij 6 -1- 8
na povdarjeno linijo pravokotnika!

(3)

(2)

FENG ŠUI IZHODIŠČE
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(2)

1. PRIPRAVA NENAVADNEGA TLORISA
Vstavi tloris! Poišči mesto na katerem
je locirana (1) točka glavnega vhoda
na parcelo (kadar delaš za makro
nivo), v objekt/stanovanje (kadar delaš za mezzo nivo) ali v sobo (kadar
delaš za mikro nivo). S (2) pravokotnikom zaobjameš celotno površino.
(3) Povdari linijo pravokotnika na
kateri je točka vstopa.
2. DOLOČITEV ENERGIJSKIH OBMOČIJ
Razpni mrežo Ba gua, tako, da jo vedno
orientiraš z razmestitvijo območij 6 -1- 8
na povdarjeno linijo pravokotnika!

FENG ŠUI IZHODIŠČE

BA GUA
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1. PRIMER Z VKLJUČITVIJO HIŠE IN
PRACELE Vstavi tloris! Poišči mesto
na katerem je locirana (1) točka
glavnega vhoda na parcelo (kadar
delaš za makro nivo), v objekt/stanovanje (kadar delaš za mezzo nivo) ali
v sobo (kadar delaš za mikro nivo). S
(2) pravokotnikom zaobjameš celotno površino. (3) Povdari linijo pravokotnika na kateri je točka vstopa.
2. DOLOČITEV ENERGIJSKIH OBMOČIJ
Razpni mrežo Ba gua, tako, da jo vedno
orientiraš z razmestitvijo območij 6 -1- 8
na povdarjeno linijo pravokotnika!

FENG ŠUI IZHODIŠČE
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TVOJA
ENERGIJSKA
OBMOČJA
FENG ŠUI

Tri strani v nadaljevanju so namenjeni
vnosu tvojih lastnih energijskih
območij Feng šui. V nadalevanju torej
obvezno vnesi FENG ŠUI
IZHODIŠČE - BA GUA
za tvoj konkreten primer!
Izdelaj za Makro, mezzo in en mikro
nivo po lastni izbiri (predlagam
spalnico, kot najpomembnejši
energijski prostor stanovanja).

FENG ŠUI IZHODIŠČE

BA GUA
Tako bodo tvoja energijska območja
Feng šui shranjen (skupaj s temi
pojasnili), kot kvalitetna in zanesljiva
podlaga - osebna izkaznica za tvoje
samostojno Feng šui interveniranje v
prihodnosti.

MAKRO
ENERGIJSKA
OBMOČJA
FENG ŠUI

FENG ŠUI IZHODIŠČE

BA GUA

MEZZO
ENERGIJSKA
OBMOČJA
FENG ŠUI

FENG ŠUI IZHODIŠČE

BA GUA

MIKRO
ENERGIJSKA
OBMOČJA
FENG ŠUI

FENG ŠUI IZHODIŠČE

BA GUA

BELEŽKE:

