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Energi - eller mangel på samme?
 
Alt i Universet er energi. Det vidste kineserne allerede for over 6.000 år siden, men først med Albert
Einstein’s relativitetsteori fra 1905, e=mc2 kom der videnskabelig dokumentation for, at kineserne havde
ret.
 
Det betyder også, at den gængse opfattelse af, at energi er en eller anden form for usynlig kraft, fx
røntgen, elektricitet, mikrobølger, laserstråler, radio-, TV- og telefoni osv, er forkert. Alt der består af
masse er nemlig også energi, og derfor er du og jeg, vores huse, biler, møbler, tekstiler og alt muligt
andet også energi i en eller anden form. 
 
Energi udbredes ved hjælp af svingninger -  elektromagnetiske svingninger eller bølger, og følger altid
positiv/negativ reglen, dvs positiv tiltrækker mere positiv, og negativ tiltrækker yderligere negativ energi.
Det kaldes også KARMA-loven, og derfor er det altid en god ide at tænke og være positiv, for tanker er
også energi.
 
Lys er energi, og lysets hastighed er den fart hvormed elektromagnetiske svingninger udbreder sig -
300.000 km/s.

Former, faconer og farver og hvad vi i øvrigt omgiver os med er også energi, og påvirker os med deres
energisvingninger. Derfor bør du altid omgive dig med positive ting - det du holder af.
 
I feng shui er det 5-elementet ILD, der står for energi. Ild-elementet hersker i syd og er forbundet med
middag, højsommer, varme og lidenskab.
 
I vore boliger er det området syd for boligens centrum der definerer energiens tilstedeværelse. Jo mindre
område jo mindre energi, og jo mindre ild-energi desto sværere bliver det for beboerne at tage sig
sammen. I værste fald bliver de dovne og ugidelige fordi energien mangler. For meget ild-energi kan
også være et problem. Man bliver ofte rastløs, ilter, fremturende og gestikulerende, og tilsyneladende
harmløse diskussioner løber nemt af sporet og bliver til skænderier.
 
Et harmonisk liv kræver, at alle fem elementer VAND, TRÆ, ILD, JORD og METAL er tilstede i boligen,
og i indbyrdes balance. Er de det, har du et perfekt og succesrigt liv på alle fronter; familie, kærlighed,
penge, job, børn, helbred, tilfredshed osv. På fig.1 kan du se, hvordan de 8 verdenshjørner (45o) skal
fordeles ud fra centrum, og nordpilen pegende mod nord i din bolig.

Fig.1
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Ikke alle boliger opfylder disse krav. Er ubalancen ubetydelig mærker beboerne sansynligvis intet, men jo
større ubalancen er jo højere bliver risikoen for at det går galt. Hvor det går galt afhænger af, hvilket eller
hvilke 5-element(er) der er i ubalance (over- eller underrepræsenteret). Hvert 5-element påvirker
forskellige dele af vores liv - og dagligdag. Hvor elementerne hersker, og hvilke områder de berører ses
på fig.2.

Fig.2
 
 

   



   
Er du så uheldig at have en bolig i ubalance, og måske allerede har mærket følgevirkningerne heraf,
behøver du ikke fortvivle, for der er hjælp at hente. En fengshui konsultation går netop ud på at afhjælpe
ubalance i 5-elementerne. På dette link kan du læse hvad en fengshui konsultation går ud på, og hvad
det koster. Vil du vide mere er du altid velkommen til at sende en mail eller ringe til os på 28114209.

Har tanken nogensinde strejfet dig, at feng shui uddannelsen kunne være interessant, burde du klikke på
dette link. Her kan du nemlig læse om vores tre forskellige uddannelsesforløb, hvad det koster og
hvilke afdragsordninger der er. Ikke mindst intensivuddannelsen er blevet yderst populært, fordi den er
skræddersyet til dig og alene tilgodeser dine ønsker. 
 
Rigtig god sommer
Torben Hecksher
fengshuimaster
Feng Shui Instituttet
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