Het occulte Feng Shui
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Er zijn vandaag veel mensen die verwikkeld raken in het occulte omdat zij macht, kracht, achting,
status, meer geluk willen hebben. Zij kopen boeken over rituelen, hoe je eigen innerlijke krachten
op te wekken, hoe effectieve betoveringen uit te spreken, enz. Zij kopen ook geluksbrengers, talismans, magische drankjes of capsules, occulte en horoscopische juwelen, geluksbrengende edelstenen en kristallen, enz. Veel van deze spullen worden geadverteerd met allerlei soorten beloften om
de lichtgelovige mensen te verleiden. In het algemeen is er een zoeken naar bescherming, kracht,
geluk, gezondheid, blijheid en succes. De kosten lopen hoog op; de verhoopte resultaten zijn dikwijls mager of niets.
Sinds de late jaren (19)80 begon een Chinese praktijk opnieuw aan populariteit te winnen, niet enkel in plaatsen zoals Hong Kong en Singapore, maar in Australië, Groot-Brittannië, de Verenigde
Staten en Europa. Deze praktijk was Chinese geomantiek1, of Feng Shui. Architecten en huisvrouwen werden beïnvloed om Feng Shui te gebruiken in de structuur en layout van nieuwe huizen en
gebouwen, maar ook voor het arrangement van meubels, keukens, slaapkamers en zitkamers. Deze
praktijk wordt dikwijls gepromoot als het brengen van meer gezondheid, welzijn, geluk, blijheid en
succes voor dezen die het advies vragen van „experten‟ en consulenten in geomantiek. In het algemeen vermeerderen de consulenten hun eigen geluk, blijheid en succes door sterk gespijsde bankrekeningen [1].
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Feng Shui betekent “de weg van wind en water” en is de 4500 jaar oude Chinese kunst van het
plaatsen, situeren. Feng Shui is de praktijk van het inrichten van uw huis, tuin en zaken om harmonie, balans, succes en welstand te bereiken [2]. Het is de Chinese kennis van het „lezen‟ van de natuur om boze geesten en ongeluk af te weren. Tegen de twaalfde eeuw speelde Feng Shui een belangrijke rol in alle aspecten van het Chinese leven, van geboorte tot de dood. Een kompas met een
magnetisch centrum en seizoensmarkeringen wordt gebruikt door een begaafd Feng Shui kunstenaar om een gepaste site van iemands nieuwe huis te vinden, of een begraafplaats. Dit wordt gedaan
om te vermijden dat demonen worden geërgerd, die uiteraard onzichtbaar zijn, maar de aarde bewonen. Het ergeren van de natuur zal grote kwalen veroorzaken die over u en uw afstammelingen komen, overeenkomstig het Chinese geloof. Het populairste gebruik van deze praktijk vandaag is de
toepassing op graven. Als een graf in een verkeerde gebied ligt, of in de verkeerde richting ligt, zul1
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len er kwade gevolgen zijn voor de familieleden van de overledene. Een Feng Shui specialist wordt
dikwijls naar een bouwplaats geroepen om de bouwheer te verzekeren van de correcte richting of
structuur [3].
Alhoewel Feng Shui Chinees is, heeft het links naar vele culturen, zoals inheemse Amerikanen (indianen), Japanners en Indiërs. Feng Shui gaat over het brengen van evenwicht in het leven – een
evenwicht tussen extremen. Feng Shui heeft te maken met energie, de energie in een milieu. Er zijn
drie fundamentele principes in Feng Shui die de basis vormen van haar filosofie: alles leeft. Het
tweede principe is dat alles met elkaar verbonden is. Wij zijn verbonden met iedereen en alles in de
fysische wereld. Het derde principe is dat alles altijd verandert. Dit zijn dus de fundamentele principes van Feng Shui. Je kan ermee werken om uw leven te bekrachtigen. Door het balanceren en
harmoniseren van de Chi (levenskracht energie), kan je werken met de energetische gezondheid van
het gebouw, wat een directe impact heeft op uzelf. Het verbeteren van de energie van uw huis heeft
een directe impact op uw eigen energie en leven [4].
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