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Kapittel 1:    
                                                                                                
Introduksjon/definisjon Feng Shui. 
 
Hva er egentlig Feng Shui?  
Feng Shui er en lære,en kunst ,vitenskap om hvordan leve i harmoni med sine 
omgivelser, og om hvordan man ved behov kan forandre kvaliteten og flyten av energi i 
en bolig eller evt.en arbeidsplass,slik at menneskene som bor eller jobber der kan dra 
nytte av dette når det gjelder helse,velstand,framgang,rikdom og gode relasjoner. 
Fordi naturen er i perfekt balanse,kan en bolig eller andre menneskeskapte  
konstruksjoner skape ubalanse,dersom det ikke er omhyggelig og gjennomtenkt plassert. 
 
Menneskene  påvirkes negativt om det ikke lever i balanse med naturen ,og våre 
boligers plassering  bør velges med omhu. 
Dette var noe våre forfedre kjente til også her i Vesten, da de med omhu valgte sine 
boplasser. 
Hver dag blir vi minnet på hvor sårbar naturen er og at vi alle er ansvarlig. 
 
Mennesket blir påvirket av sine omgivelser,av landskapet,bygningers plassering og form. 
I boligen er bygningens geometriske struktur vesentlig. 
Rommenes utforming,farger,materialer,former.lysforhold og ikke minst innredning, 
møblers  og gjenstanders plassering er av stor betydning for de som bor der. 
Et godt fysisk miljø fører ofte til et godt liv. 
Feng Shui er et verktøy for å nå dette målet. 
Feng Shui kan brukes av alle og overalt. 
                                                                                                     VIND og VANN

 
Feng betyr vind,Shui betyr  vann. De gamle kineserne mente,av generasjoners 
erfaring,at plasser som var utsatt for sterke vinder eller ville vannstrømmer  ville bringe 
ulykke. De mente det ville bringe et godt liv og fruktbarhet om vind og vann kunne 
”samarbeide”og derved skape roligere energibevegelser. 
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Feng Shui Historie  
 
Feng Shui er en av Taoismens  9 legende kunster . Andre kinesiske disipliner som 
befinner  seg i denne gruppen er bl.a.akupunktur,meditasjon, urtemedisin m.fl. 
Man kan jo godt si at Feng Shui for din bolig kan likestilles med akupunktur for din kropp. 
 
Hva er  egentlig Taoismen? 
Taoismen er  kinesisk kultur eller en gammel tradisjon. Taoismen er  mer en filosofi enn 
en religion, da den ikke innebærer tilbedelse av noen guddom. 
Taoisme handler om å finne sin sanne natur og sin vei, og om hvordan man skal leve i 
takt med de kosmiske energier og innrette seg i balanse med det omkringliggende miljø. 
Taoismen har stor aktelse og respekt for naturen. 
 
 

                               Lao Tzu (Lao Tse) 
Det har alltid vært debattert hvem som startet  
Taoismens skole,og det har vært uenigheter om dette. 
Mange mener skolen ble opprettet av en komite, 
altså at det ikke var en hovedperson alene, men en 
gruppe likesinnede. 
Lao Tzu,som levde for ca 2700år siden var uansett  
et medlem i denne komiteen,og i dag regnes han  
som stifteren av den formaliserte Taoisme. 
Han nedtegnet sine taoistiske prinsipp i  
”Tao Te Ching” som er verdens mest oversatte bok  
etter Bibelen. 
Taoismen var den første tradisjon,lære, som omfattet  
Feng Shui teori. 
 
 
 
Et av Taoismens  grunnprinsipper er naturens orden og harmoni og at menneskene 
vinner på å innordne seg etter naturen heller enn å forsøke å herske over den. 
Dette er fellesnevner for Taoismen og Feng Shui. 
 
Tao betyr ”veien,” og definisjon av ”veien” i denne sammenheng,vil du lære mer om og 
forstå betydelsen av i  Kapittel 2, der du vil studere symbolet YIN og YANG og se 
hvordan ”veien” defineres  der. 
                                                

                                        YIN  YANG   symbol –Tai Chi 
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Observasjoner av solens bevegelse,geografi,klima,stjernesystemer,himmelretninger og 

hvordan alt henger sammen og beveger seg i sykluser,samt hvordan menneskenes 
helse oppfører seg sammenkoblet med disse observasjoner,førte til teorier av Yin og 
Yang, Qi,5 elementer, Bagua, Ming Gua og I Ching. 
 Disse gamle teorierformler og utregninger er opphavet til den opprinnelige,klassiske 
Feng Shui. 
Feng Shui er vitenskap for framtiden,og de som jobber seriøst med klassisk Feng Shui i 
dag føler et stort ansvar for å ta godt vare på denne vitenskapen og føre den videre 
akkurat som de gamle Feng Shui mesterne. 
Disse gamle vitenskapsmenn var veldig hemmelighetsfulle. 
 
I Tang Dynastiet fantes det 120 Feng Shui skoler,men ingen kunne formidle de gamle 
Feng Shui hemmeligheter. 
Under Qing Dynastiet fann en elev igjen gamle Feng Shui kunnskap og publiserte denne. 
Dette sammen med de gamle Feng shui prinsipp som fikk leve videre fra mester til 
elev,fra far til sønn ,gjør at det ennå i dag finns mye kunnskap om den eldgamle 
,opprinnelige ,klassiske Feng Shui.                                                              

 
                         Den kinesiske mur   

De gamle klassiske Feng Shui teorier dreide seg mye om hvor man skulle anlegge 

graver. Det var sønnens oppgave å finne en god gravplass for sine foreldre.               

Man mente at hvis de døde sjeler er lykkelige,vil dette komme de levende sjeler til gode. 

 De klassiske Feng Teorier kom veldig tidlig til å omfatte folkets bolig der man 
levde,spiste,sov og arbeidet. 
For å kartlegge om vår bolig har god eller dårlig Feng Shui,må vi lage en analyse. 
Husets interiør,og de eksterne omkringliggende omgivelser observeres( Formskolen)  
Det anvendes matematiske formler for å kartlegge energier både ute og inne. 
Boligens byggeår,evt,renovering, er viktig, beliggenhet og hvordan boligens energi 
harmonerer med den individuelle beboers  Ming Gua (KAPITTEL 4) er vesentlig. 
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FØR RELATIVITETSTEORIEN 

FØR OPPDAGELSEN AV BAKTERIER OG VIRUS 

FØR VITENSKAPENBLE BRUKT TIL Å SPORE VÆRSYSTEMER 

TIL OG MED FØR KOMPASSER BLE VANLIG, 

BRUKTE FOLK OBSERVASJON FOR Å FORKLARE VERDEN.                 Zaihong Shen 

 

Tang Dynastiet  år 618-906 

Qing Dynastiet  år 1644-1912 

Qing Dynastiet var det siste keiserlige 

Dynasti i Kina 

 

Den kinesiske mur ble bygd fra slutten 

av 13. århundre til begynnelsen av 16. 

århundre.( Ming Dynastiet) 

Den er ca 8.800 km lang og ble bygd for 

å beskytte Kina mot plyndring fra 

mongolere og tyrkere. 
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Kapittel 2                                                                               
 

                                                    TAI  CHI 
                                                        
                 
                                                                 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 

                                                                          
                                                  
                                               

                                                                  
                                              
 

                                            ---- TAO (VEIEN) 
Symbolet heter TAI CHI (eller TAIJI) og det illustrerer den endeløse gjensidige 
påvirkning mellom YIN og YANG. 
YIN og YANG er en måte å beskrive energier på i likhet med de 5 element 
(ild,jord,metall,vann og tre du vil lære om i neste BOK 2). 
YIN og YANG er hverandres motsetninger,utgjør et hele og inneholder hverandre. 
En natt er Yin ,men er aldri helt mørk,det vil alltid finns noe lys,i motsetning til en dag 
som er Yang,den er heller ikke helt lys,men består av skygger. 
Så du vil alltid observere noe Yang i Yin og noe Yin i Yang.,akkurat som symbolet viser. 
Alt rommer både Yin og Yang kvaliteter. 
Ikke noe er HELT Yin eller HELT Yang. 
Yin og Yang er hverandres motpoler ,den ene kan ikke eksistere uten den andre. 
Symbolet kan sammenlignes med en mynt.  
Framsiden kan ikke skilles fra baksiden,og vice versa. 
 Det beste for mennesket er om man klarer å balansere disse energier,dvs holde seg på 

eller nær veien TAO--------- 
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     Yin ogYang   
er symbol som er mye 
brukt i Boligdesign. 
Med Feng Shui 
boligtrend var det en 
selvfølge  at Yin /Yang 
symbolet  naturlig fulgte 
med denne boligstil fra 
øst hit til vesten. 
 
Vi finner Yin og Yang 
mye brukt både på 
tekstiler,tapeter og 
møbler i dagens 
boligdesig. 
Symbolet kan framstå 
som det rene i 
sort/hvitt,eller vi ser det 
”Costumized ”til det 
ugjenkjennelige. 
 
Innenfor smykkedesign, 
tekstilindustri og 
billedkunst  er også Yin 
Yang symbolet ofte 
benyttet som dekor. 
På buttons var Yin Yang 
symbolet mye brukt når 
Flower Power trenden 
var hot på 60 tallet.  
I hagedesign har 
symbolet vært og er 
mye brukt som 
inspirasjon.                          
Yin Yang symbol brukt som sentrert dekor på rød Daybed 
 
Symbolet er tidløst og betyr mer enn bare en dekorativ  innredningsdetalj som vil være 
det essensielle  området for studentene ved NFSC å tenke Yin og Yang. 
 
Hele universet er bygd opp omkringdette motsetningsforhold : 
dag/natt      lys/mørke    kjærlighet/hat     hvile/aktivitet  
 
Disse kinesiske begrep, som betegner de 2 motstridende kreftene, finns i alt. 
Yin og Yang er overalt, i tiden, i landskapet, i hjemmet, i oss, Yin Yang er i det hele! 
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 Yin og Yang er ikke faste begrep,men relative. 
 

Om en gjenstand ,farge ,form eller materiale  framstår som 

Yin eller Yang,beror i mange tilfelle på hva man 

sammenligner med. 
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 Kapittel 3 : 
 

Himmelretninger 
                                    

                                              SØR                                       
                                           (Sommer)   

                                     

                                                   
                                                   
 
I kinesisk kosmologi er sør retning alltid ”opp” og nord ”ned.” 
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        VEST 

           (Høst)    

                   SØR 
            (Sommer) 

 

                  NORD 

               (Vinter) 

            

               ØST 
            (Vår) 

I Feng Shui læren er alltid sør beliggende 

opp og nord plassert ned. 

Det grunnleggende i Feng Shui er basert 

på solens”bevegelse.” 

 
Solen står som høyest i sør. Dette er 

retningen varme og de milde vinder 

kommer fra som positivt innvirker på 

avlinger og helse. 

Illustrasjonen til venstre viser også 

hvordan de gamle kinesere så opp på 

solen og risset ned retningen med en 

kjepp foran seg. 

Derav ble det naturlig med sør opp og 

følgelig det motsatte,nord, ned. 
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Illustrasjonen  nederst viser hvordan retningene er beliggende i flg Feng Shui. 
Dette må ikke forveksles med at den reelle sørretning er nord-altså at Nordpolen er på 
Sørpolen. 
Det er bare for å vise hvordan de gamle kinesere tenkte,slik at vi forstår opphavet, 
grunntanken  og den logiske tankegang i de klassiske Feng Shui prinsippene. 
 
Yin Yang symbolet viser at sør og sommer er Yang. 
Det har vært mye diskutert selve Yin Yang symbolet,hvordan den riktige orienteringen er. 
Vi kan se på det som en sort og hvit fisk. 
Hvor skal den hvite plasseres kontra den sorte-og vice versa. 
Skal hodet være opp eller ned? 
Mange vil si at Yin Yang ikke er statisk,men stadig i bevegelse,derfor spiller 
orienteringen ingen rolle. 
Du  vil se Yin Yang symbolet brukt i mange forskjellige varianter,men her ved NFSC 
hvor det undervises i den klassiske opprinnelige Feng Shui,er den tradisjonelle og riktig  
orientering av  Tai Chi (Yin og Yang) med det hvite hodet øverst til venstre slik symbolet 
er  vist. 
At dette er korrekt  og inngår i et hele,vil man også se fordi f.eks. sommer  og sør, som 
er Yang, og sør er orientert ”opp”, så er det den hvite fiskens hode som ligger opp. 
 
 

   
 
 
 

 
                                                                                            Himmelretningene,slik de er                                                                                                                                                                                                      
                                                                                            beliggende og tegnes opp i flg 
                                                                                            klassisk Feng Shui blir da som 
                                                                                            illustrasjonen viser. 
                                                                                            Som man ser er retningenes 
                                                                                            innbyrdes forhold det samme   
                                                                                            som våre ”kartretninger.” 
                                              S     =  sør 
                                                                                             S    =   sør                                                                                                                                                                                   
                                                                                             SV   =  sørvest 
                                                                                             V     =   vest                                                                                                                                                           
                                                                                             NV   =   nordvest 
                                                                                             N     =   nord 
                                                                                             NØ  =   nordøst 
                                                                                              Ø   =   øst 
                                                                                             SØ  =   sørøst 
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Riktig orientering av Tai Chi 
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Chi  (qi) 

   
Feng Shui er basert på  bevegelse av Chi. 
Chi kan defineres som en energi,men Chi er egentlig mer enn energi. 
Hemmeligheten med Chi er og ikke skille det konkrete fra det abstrakte,noe vi her i 
Vesten gjør fordi det ligger i vår naturlige måte å tenke på. 
 
For å klare å forstå hva Chi er,og fordi du som student ikke på nåværende stadium har 
lært deg orientalsk tenkemåte, forklares det foreløpig at Chi er en energi. 
Et sted må man begynne,så vil dører etter hvert lukkes opp, og Chi vil bli et kjent begrep 
og innhold i ditt vokabular. 
 
Chi er den viktigste energi. 
Chi er livsenergien. 
Chi er pusten eller bølgen av energi som er i alt eller strømmer gjennom alt. 
Chi er usynlig. 
Det finns ingen direkte vesterlandsk oversettelse av begrepet ”Chi,”men det nærmeste 
en kommer kan vel sies å være ”livets pust” eller livskraft. 
Chi er ”stoffet” som finns i alt,både i det konkrete og i det abstrakte. 
 
Akupunktur  er hos de fleste en akseptert alternativ behandlingsmetode vi i Vesten har 
kjent til i lang tid. 
Akupunktur  er i likhet med Feng Shui en av Taoismens legende kunster 
Oppsøker du en akupunktør,gjør du antagelig det fordi du har et helsemessig problem. 
Østerlandsk forklaring på en sykdom ,er at du har en ubalanse i kroppen,slik at Chi 
(livsenergien)ikke kan flyte uhindret. 
 
I kroppen er det energibaner,kalt meridianer,som Chi strømmer igjennom. 
Ved en plage setter akupunktøren sin akupunkturnål inn i det aktuelle problemområdet 
for  løse opp blokkering  slik at Chi kan strømme fritt. 
 
Ved å bruke den klassiske Feng Shui kunnskapen ,analyserer  en dyktig Feng Shui 
Designer,utdannet innen klassisk Feng Shui,  din bolig, de omkringliggende områder og 
ser hvordan boligens energimønster harmonerer med de individuelle beboeres  
Ming Gua. 
Designeren  finner blokkeringene i din bolig,akkurat som akupunktøren gjorde hos 
pasienten. 
Designeren kommer med anbefalinger og tiltak som bør gjøres,slik at Chi kan bevege 
seg fritt,rolig og derved gi oss et hjem der vi er omgitt av harmoni og balanse. 
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       Feng Shui er akupunktur for vår bolig 

 

 

 Chi er også et begrep i andre kulturer 
 

                     PRANA  ( Hinduene) 

                     KI            ( Japan)  

                     TANE      ( Hawaii) 

                     ANKH     ( Egypt) 

 

De forskjellige 

        CHI-   

       Energi 

KVALITETER 

vil du lære om i     

      BOK 2 
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Kapittel 4: 
 
 

Ming Gua  
 
Ming Gua for en person er et personlig tall som utregnes fra ens kinesiske fødselsår. 
Det er et tall relatert til et av de 5 element og ett av de 8 Trigram ( Trigram, BOK 2.) 
Når man skal finne sitt Ming Gua,så sier en som regel at en skal finne sitt Gua tall,og 
sløyfer Ming. 
Å regne ut sitt Gua tall er meget interessant,fordi det sier mye om en persons karakter  
og personens relasjoner til andre. 
Gjennom vårt Gua tall kan vi bli kjent med sider av oss selv vi ikke var klar over. 
Hvordan du regner ut ditt Gua tall er noe av innholdet i BOK 2. 
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Vårt Gua tall forteller oss mye om vår karakter, og 

våre relasjoner til andre. 

Gjennom ditt Gua tall kan du f.eks finne dine gode 

og dårlige retninger for arbeid, studier og  søvn. 

f.eks en mann født i1960 (etter 28.jan) vil ha sin 

beste soveretning i sørøst. 

Ditt Gua tall kan også fortelle hvordan din karakter 

harmonerer med din partners. 
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