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Feng Shui

(chiń.: wiatr-woda) – sztuka aranżowania wytworów oraz środowiska człowieka oparta na wierze, iż
odpowiedni układ rozplanowania przestrzennego, może oddziaływać na los i powodzenie człowieka.
Wywodzi się z tradycji wierzeń Chin, Japonii i Tybetu (jej początki sięgają V w.p.n.e.), gdzie pierwotnie
miała związek z kultem przodków. Znalezienie odpowiedniego miejsca dla ich pochówku, miało
zapewnić duchom zmarłych dobre powietrze (feng) i dobrą wodę (shui).

Feng shui jest częścią nauki taoistycznej, w której równowaga energetyczna stanowi podstawę harmonii
świata. Aby ją osiągnąć, konieczny jest prawidłowy przepływ kosmicznej energii chi (znanej także jako
ki, lub qi), która jest rozumiana jako uniwersalna siła życia, z której wszystko wypływa i która wszystko
podtrzymuje. W sztuce feng shui chodzi o takie zharmonizowanie otoczenia człowieka, aby było ono
zgodne z naturalnym porządkiem wszechświata, dzięki czemu zostanie zapewniony prawidłowy
przepływ tejże energii.

Feng shui odnosi się zatem głównie do życiowego otoczenia człowieka: jego domu, mieszkania, ogrodu.
Proponuje rozmaite reguły architektoniczne i aranżacyjne, które będą równoważyły przepływ boskiej
energii chi. Często używa się dodatkowo wahadełka lub różdżki aby wykluczyć istnienie negatywnych
sfer (tzw. “geopatogennych”). Miejsca mają bowiem rzekomą zdolność zapamiętywania wydarzeń, które
w nich się rozgrywały. Stąd proponuje się oczyszczanie terenów z “negatywnych energii”, które
powstały, jako konsekwencja przeszłych wydarzeń. W założeniach feng shui unika się spiczastych
kształtów oraz przedmiotów w kształcie krzyża.

Dzwonki feng shui
1/2

KATOLIK - Katolik

Wygenerowano: 26 August, 2019, 07:09

Ochronę przed niepowodzeniem mają zapewniać rozpowszechnione w sprzedaży specjalne dzwonki
(dzwony rurowe, dzwonki wietrzne), które wiesza się nad drzwiami wejściowymi. Mają one odstraszać
złe duchy. Jeden ze sklepów ezoterycznych, tak opisuje oferowany produkt: Dzwonki stosuje się w
Feng-Shui na wiele sposobów. Z jednej strony służą one do wstrzymywania strumieni energii lub do ich
sterowania, a z drugiej zaś strony do sygnalizowania, że ktoś wszedł do pomieszczenia. Dzwonki
działają nawet wtedy, gdy nie porusza ich wiatr. Dzieje się tak dzięki oddziaływaniu symboli. Do innych
przedmiotów wspomagających przepływ energii należą także zwierciadła (ba-gua), kryształy i inne.
Praktyka feng shui i żyły wodne

Części osób wystarczają informacje książkowe dotyczące zasad rozmieszczenia pomieszczeń oraz
usytuowania mebli. Część osób korzysta z pomocy doradców feng shui (tzw. geomantów), którzy za
odpowiednią opłatą wskażą właściwe rozwiązania urządzenia domu, aby nie popaść w konflikt z
duchami przyrody. Miejscem ich szczególnego oddziaływania są tzw. “żyły wodne” – wykluczone przez
geologię i fizykę rzekome szczeliny, mające szerokość 20 do 40 cm, większe do 60 cm; płynące kilka
metrów pod powierzchnią ziemi na różnych poziomach, często się krzyżując. Geomanci doradzają
zatem gdzie budować, aby nie narazić się na konflikt, który przyniesie nieszczęście całej rodzinie.
Przesąd goni przesąd

Z pozoru bardzo zaawansowana wiedza okazuje się fiaskiem, gdyż tak naprawdę bazuje tylko i
wyłącznie na wierze. Zapewnienie szczęścia i obietnica powodzenia finansowego pod wpływem
odpowiedniego ustawienia i umeblowania mieszkania jest absurdem. Feng shui jest zatem nie tylko
sztuką, ale całą ideologią, związaną z konkretnym światopoglądem. Problemy, choroby, niepowodzenia
życia mają być tu związane z niewłaściwym przepływem niemierzalnej, bliżej nieokreślonej i nieznanej
nauce energii. Zasady feng shui skłaniają więc do umieszczania dodatkowych zwierciadeł, dzwonków
czy luster mających odpowiednio nakierować ową energię na właściwy tor, zamiast skupiać się na
prawdziwych przyczynach pojawiających się problemów.
Zagrożenie duchowe

Uprawianie feng shui niesie za sobą spore konsekwencje duchowe. Jest bowiem przyjmowaniem i
działaniem opartym na ezoterycznym obrazie świata. Zgodnie z nim wszystko sprowadzane jest do
prawidłowego lub zakłóconego przepływu energii, która jest utożsamiana z boską mocą. Posiada
atrybuty samego Boga, choć jest jego bezosobową karykaturą. Mamy tu do czynienia z grzechem
idolatrii. Natomiast wiara w przesądy i ich stosowanie jest myśleniem magicznym, które jest sprzeczne z
duchowością chrześcijańską. Dodatkowym aspektem jest fakt przypisywania przez feng shui
negatywnego znaczenia symbolice chrześcijańskiej, co tylko potwierdza związek wspomnianej praktyki z
ideologią New Age
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