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Изкуството фън шуй разглежда дома ни като жив организъм. Домът ни изисква не
по-малко внимание от

тялото, защото енергията Ци е навсякъде. Тя тече не само по меридианите и каналите в тялото

Днес ще разгледаме историята на фън шуй от средновековието до наши дни.Освен това ще ви з
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В началото на династия Мин(1368-1644) даоизмът и всички негови последователи били жестоко

Техни основни клиенти били заможните семейства и земевладелците, които ги наемали, за да из

Ландшафната школа била значително опростена, но геомантическия компас ло-пан напротив, би

Класическите произведения по фън шуй, а също и техните подражания, станали общодостъпни

резултат много от прочелите ги се обявявали за майстори по фън шуй и безсрамно изкарвали п

Според много от критиците по това време майсторите по фън шуй били шарлатани, които нищо н

Още едно новаторство по времето на династия Цин било предварителното определяне на подхо

Школи по фън шуй

В днешно време съществуват две основни школи или метода по фън шуй- ландшафната и на ком

В ландшафната школа за постигането на същите неща се използва малко по-различен подход: р

Повечето майстори, практикуващи в Китай, Хонг Конг и Тайван, използват съчетание от компасн
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околната среда се разглеждат и тълкуват като символи на движението на енергията и метод за

Повечето от майсторите по фън шуй считат себе си за професионалисти и живеят от парите зар

В крайна сметка всички школи и методи по фън шуй имат една цел-създаване на хармонично ра

И така след като разгледахме накратко как се е зародил и развивал през хилядолетията фън ш

Както споменахме в основата на фън шуй лежи теорията за петте елемента.Какво символизира
Вода

Водата като елемент се отнася към ин енергията.Във фън шуй тя се асоциира с емоциите и мъд

Водата във фън шуй се свързва с просперитета.За да ни носи благоприятна енергия, тя трябва

Рибите в аквариум помагат на водата да циркулира.Освен това на китайски „риба" и „благополуч
Избягвайте да използвате елемента вода в спалнята, защото тя е място, където трябва да цари
Дърво

Енергията на дървото се отнася към растежа, развитието и планирането.То е особен елемент, з
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Дървото е символ на раждането на нов живот.Чудесен символ на дървото са растенията, които

жива и благотворна енергия.Според фън шуй те помагат за движението на ци, поглъщат го и го
Недейте да използвате сухи цветя.По-добре ги заменете с изкуствени.
Метал

Металът е символ на богатство и защита.Посоката му е запад, а цветовете- бял и всички металн

Металът се асоциира с парите и затова като негов символ най-често се използват китайски стар

Друг символ на елемента метал са металните камбани.Добре е да се закачат до врати или прозо
Но бъдете внимателни, защото металният меч може да служи като защита, но в ръцете на дете
Земя

Земята е най-стабилният от петте елемента.Той уравновесява, символизира сила, изобилие, ста

За засилване на елемента земя могат да се използват всякакви керамични и глинени съдове, ка
Използвайте саксии от естествени материали за растенията в дома ви.
Огън

Огънят е много мощен елемент.Той е символ на енергия и страст.Посоката му е юг, а цветът-чер
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Ако в дома ви доминира огъня, внесете спокойствие с елемента вода и различни акценти с елем
Ако искате да внесете повече ци в помещението, използвайте червения цвят или свещ.

Огънят ни дава топлина и енергия, но бъдете внимателни като работите с него.Когато е насоче

За да сме щастливи и се радваме на живота, най-важното е здравето.Всичко останало като мате

Ключът към здравето е хармоничният поток на енергията както в тялото ни, така и в заобикалящ
С любезното съдействие на Китайско радио
http://big5.cri.cn/gate/big5/gb.cri.cn/42411/2013/11/12/Zt6112s4319199.htm
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