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Вятърът и
водата
гонят хаоса
от живота ни
Ритъмът на древното учение за енергиите
можем да усетим и със собствената си интуиция

Фън Шуй за...
българи
Банко Пиронков е строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, но преди
десетина години започва активно да се интересува от културата на Изтока. Завършва и пълния курс по
ФЪН ШУЙ, организиран от АСФЕН, колективен член на МАИ към ООН, а после се
заема да адаптира древното учение към
спецификата и начина на живот на българите. Повече за този проект можете да
прочетете на www.feng-shui-bg.com.
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Умението да хармонизираш небето,
земята и човека показва Кремена
Дачова от www.interior-scena.bg
Предметите формират средата,
в която живеем
Техните размери, форми, разположение и
цвят имат не само естетическа стойност. Те обуславят и баланса на енергиите около нас. Вода, Метал, Огън, Земя и
Дърво – това са ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТА, чрез
взаимодействието на които могат да
бъдат описани всички явления в нашия
свят. Техните проявления са навсякъде,
а и в нас самите. Предметите са материалност на енергията, която е вложена, за да бъдат сътворени. Те излъчват
енергия. Ние приемаме от нея, но и дава-

на сцената
ме на околния свят от своята.
В продължение на хиляди години китайските мъдреци наблюдавали живота на
хората, условията, в които живеят и работят, влиянието на климата... Следели
каква е реколтата, кога земята ражда
по-малко и кога повече. Описвали подробно и състоянието на хората – дали
благоденстват или, напротив, мизерстват... Така установили закономерности, които по-късно систематизирали в
познание, стигнало до нас с името ФЪН
ШУЙ. В превод: ВЯТЪР и ВОДА... Умението да хармонизираш енергиите на небето, земята и човека. Да балансираш
петте елемента...
Динамичната природа на вятъра, неговата подвижност (сякаш той сам е превозното средство за движение на енергията) го правят изключително важен за
този древен, източен аспект на познанието. Той пренася небесната енергия, а
водата – земната.

Древното учение е адаптирано от
специалиста така, че да вземе
предвид и българските специфики.

В исторически аспект важността на
водата във ФЪН ШУЙ има своя корен в
поминъка и оцеляването на източните
народи. Тя прави земята плодородна. В
нея живее рибата, а „риба“ и „изобилие“
на китайски звучат по един и същи начин, пояснява инж. Пиронков.

ФЪН ШУЙ различава няколко
посоки на влияние
Петте елемента са в постоянно циклично взаимодействие. СЪЗИДАТЕЛЕН
ЦИКЪЛ е този, в който всеки елемент
поражда другия – огънят осигурява раждаемост на земята; земята образува в
себе си метала; металът от своя страна се втечнява; водата напоява дървото,
а то поддържа огъня. Към този цикъл
трябва да ориентираме всички взаимоотношения, защото това е пътят към
хармонията. Неизбежен обаче е и обратният процес... При ИЗТОЩИТЕЛНИЯ ЦИwww.usuri-bg.net
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КЪЛ пораждащият елемент отдава своята енергия на новия и изтощава своята
собствена - огънят догаря, за да осигури
раждаемост на земята; земята нарушава своята цялост, за да образува в себе
си метала; металът губи качествата
си при прехода; водата намалява силата
си, докато напоява дървото, а то изгаря
цялото в огъня. В проявлението на тези
два цикъла се изявява динамиката на
природните процеси, тяхната взаимна
свързаност и обратимост.

Можеш да се довериш на интуицията
си и да хармонизираш енергиите
наоколо, казва инж. Пиронков.

Съвременният прочит на ФЪН ШУЙ
Можеш да успееш да хармонизираш енергиите около себе си, дори и да не си специалист по ФЪН ШУЙ – просто се довери на интуицията си, това понякога е
достатъчно, а и по-валидно от всички
правила!
Всяко чуждо мнение по темата внася доза
субективизъм, поради което – следвайки
го, може да се случи така, че да си навредим, вместо да си помогнем. „Случайната
информация може да бъде и опасна“, отбелязва инж. Пиронков. И ако основните
трудове по ФЪН ШУЙ, достигнали до нас,
са на няколкостотин години, а китайците
уважават знанията на предшествениците си и рядко смеят да променят дока-
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зани учения, то нашият съвременен прочит невинаги
е обективен и може, макар
и неосъзнато, да перефразира думите и да промени
смисъла им. Имаме обаче
увереност, че хилядолетният китайски опит и
мъдрост ще помогнат и
на нас, нищо че в различните царства периодично
е имало изгаряне на древни научни, но определени за
вражески, писания, които
биха могли да подпомогнат
евентуални претенденти
за трона...
В началото на миналия век,
след падането на последната династия Цин, знанията по ФЪН ШУЙ престанали да бъдат ценени,
учението било забранено и
знаещите хора предпочели
да потърсят поле за изява
извън пределите на Китай.
Това е основната причина
едни от най-известните
автори в световен мащаб
да са от Хонгконг, Тайван, Малайзия, Австралия,
САЩ, Япония.
В края на ХХ век, след отварянето на китайската
икономика към Западна
Европа и САЩ, ФЪН ШУЙ
се завръща към корените
си и днес в Пекин има Китайски институт по ФЪН
ШУЙ и култура, който се
стреми да възвърне старата заслужена слава на
това учение.
За Васту – близкия
събрат на Фън Шуй,
четете на стр. 65

Не поглеждайте
в огледалото, ако сте
тъжни и неуверени в себе си
Огледалото, както знаете, удвоява
образа. Това, което се вижда в него,
се мултиплицира. Когато лицето е
тъжно, а снагата – приведена, умножаваме тъгата и болката по две,
щом надникнем в него. Затова и съветът на фън шуй специалиста е да
поглеждаме отражението си само когато сме весели, усмихнати и заредени с положителна енергия.
www.usuri-bg.net
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