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ORIENT, MOLTMÉSQUEUNA
MODA

L'essència del feng shui consisteix en una sè-
rie de tècniques per crear llocs més ordenats
i carregats de vitalitat, que té com a objectiu
fomentar un espai de descans, convivència
i treball més saludable. No es tracta d'una
moda passatgera respecte a la decoració, ni
l'adquisició de “fetitxes” orientals que “venen”
alguns practicants per fomentar la sort, sinó
l'aplicació de normes tant estètiques com a
funcionals, basades en una llarga observa-
ció mil·lenària i aplicables a qualsevol entorn
i cultura.

Per exemple, si una persona amb necessitat
de lideratge s’ubica en el seu despatx donant
l'esquena a l’entrada, des de la visió del feng
shui perd capacitat de previsió i control dels
moviments, és una qüestió de sentit comú. En
canvi, si tria una cadira amb una bona protec-
ció de la seva esquena i controla visualment i
al mateix temps l'entrada, la lectura serà més
positiva respecte al control, seguretat i suport
a la seva feina. Es tracta d'un exemple bàsic
respecte a la distribució i psicologia relacio-
nada amb la ubicació espacial que pot dur-se
a innombrables detalls com el color, simbolo-
gia, materials, orientacions, etc.

MAJOR PROSPERITAT

És habitual que alguns “instructors” prometin
riquesa fàcil mitjançant la pràctica del feng
shui, en ocasions sense més esforç per part
nostre que incloure algun accessori concret,
la qual cosa no sempre està sustentat per
la realitat. Els canvis més importants que
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Feng Shui, generant
espais positius

s'ensenyen respecte a l 'entorn han d'anar
acompanyats de preparació personal, i en-
cara que és cert que un espai harmònic afa-
voreix la trobada de més oportunitats, l 'èxit
durador necessita també d'actituds i experi-
ència, no solament d'un vent temporal al nos-
tre favor. Si es vol tocar bona música, a més
d'un bon instrument necessitem treballar la
interpretació. En aquest símil, en el que el
feng shui pot ajudar-nos és a aconseguir un
millor instrument i un espai de major inspira-
ció i concentració.

ENTORN I SALUT

A la salut influeix un grup de variables nom-
broses, alimentació, genètica, gestió emocio-
nal, i per descomptat les variables ambientals
que tenen relació directa amb el feng shui. El
primer consell assenyat que un consultor de
feng shui pot donar-nos, és triar unbondormi-
tori sent la ubicació del llit essencial, aquesta
ubicació té com a funció la reparació i resta-
bliment vital. Consells bàsics, serien crear un
entorn yin on no prevalguin massa elements
tecnològics com a televisió, mòbils, ordina-
dors i generadors externs de contaminació
electromagnètica que indueixen a la nostra
biologia a una activitat dinàmica o yang, con-
traria al descans. És molt important també la
qualitat de l'aire i una bona ventilació, si no
volem llevar-nos esmussats cada dia i, final-
ment, constatar a nivell tel·lúric que el lloc triat
per al somni està lliure d'alteracions impor-
tants en el subsòl com a falles, vetes d'aigua
subterrània o fins i tot l'absència dememòries
tràgiques relaciones a la ubicació espacial, al-
guna cosa que la ciència actual encara no ha
acceptat com una possibilitat objectiva.

SER CONSULTORDE FENG SHUI

Aquesta escola imparteix cursos professio-
nals de feng shui tradicional amb una dura-
da d'uns 8 mesos, on no és necessari tenir
coneixements previs ni condicions especials.
L'ensenyament s'inicia des de zero, compagi-
nant classes amenes en el centre amb visites
pràctiques i inclou material didàctic, progra-
mari especialitzat i grups de suport després
de la formació sense més despeses.

En més de 2 dècades de formació i milers de
casos, han comprovat com l'entorn és una
“exteriorització” de la nostra forma de pen-
sar, hàbits i expectatives, tenint un impacte
molt rellevant a la nostra vida. Hi ha una gran
responsabilitat a conscienciar a les persones
de la importància de crear entorns soste-
nibles a llarg termini i respectuosos amb la
vida i la salut.

Podem començar aprenent les tècniques
que serveixin per al nostre propi habitatge o
lloc de feina, creant un espai amigable i que
ens alimenti des de diferents vessants, i no
solament observant el seu caràcter estètic
o extern, doncs existeixen llocs en aparença
agradables que no resulten positius. Tant el
valor de les formes visibles com l'energia in-
terna que les sosté han d'estar en harmonia.
Els cursos comencen el 16 d'octubre amb un
torn de matí tots els dimarts de 10 a 13h, i un
altre el 18 d'octubre a les tardes, tots els di-
jous de 16h a 19h. L'assistència consisteix en
una classe setmanal, dividida en 2 sessions
independents amb una durada de 3 hores
en total.

EscolaFengShuiNatural

COMENÇARAMBBONPEU

Un consell bàsic per començar a aplicar el
feng shui positivament és eliminar el que po-
dem dir “bloquejos” o “nusos espacials” que
són llocs on hem creat un excessiu desordre,
acumulem objectes inservibles, o bé usem
simbologia negativa o discordant; no té sentit
aplicar aquesta tècnica sense fer una neteja
prèvia de les nostres pertinences, el mateix
que un bonmetge ha de netejar bé una ferida
abans d'aplicar una bena protectora. Enmolts
casos persones anònimes que han escrit a la
nostra escola buscant ajuda sense més, han
obtingutmillores palpables en les seves vides
iniciant aquest senzill procés, el qual fomen-
ta una major claredat, dinamisme i, sobretot,
l'oportunitat de revisar les seves adquisicions
i experiències per aprendre dels seus encerts
i errors, doncs l'espai que vam crear tendeix
a generar una imatge simbòlica i de vegades
molt real de nosaltres mateixos.

MasterClass
FengShui
gratuïta

Elsdijous 20de setembre i 4 d’octubre
a les 19:30h, Natividad Pérez Domingo
i Silvestre Pérez impartiran una classe a
l’escola, on donaran a conèixer exem-
ples entretinguts sobre com afecten a
la nostra vida les formes, colors, objec-
tes quotidians i l’energia intangible que
ens envolta.
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El nostre entorn ens ofereix una oportunitat de millora personal i professional

Natividad Pérez Domingo i Silvestre Pérez,
dirigeixen Feng Shui Natural a la ciutat de
Barcelona des de fa més de 20 anys. Es tracta

d'una escola de referència dedicada a la formació en
feng shui tradicional, geobiologia i bioconstrucció. Cada
any hi assisteixen alumnes de diferents àmbits, com a
arquitectes, interioristes, terapeutes, coach, empresaris i
sobretot persones interessades en la seva pròpia millora i
desenvolupament personal. L'escola ofereix un programa
complet d'estudi ambiental des de la perspectiva oriental,
per millorar la vitalitat i les oportunitats relacionades amb
l'espai que ens envolta, tant personal com de treball.

Silvestre Pérez, impartint classes a l’aula

Brúixola tradicional de feng shui (Luo Pan)

Natividad Pérez Domingo, durant una entrevista en el programa "Para Todos La 2"


