
Jak feng shui pomogło mi  w osiągnięciu sukcesu w Kancelarii... 

 

KaŜdy z nas chciałby w swojej pracy uzyskać jak największe sukcesy, osiągnąć dobrobyt                

i bogactwo. Czasem jednak pomimo spełnienia wydawałoby się wszelkich wymogów, które 

składają się na funkcjonowanie naszego przedsiębiorstwa coś nam przeszkadza w osiągnięciu 

tego pełnego zadowolenia z wykonywanej pracy co ma z kolei związek z osiągnięciem 

pełnego sukcesu i naturalnie bogactwa. 

PoniewaŜ prowadzę swoja Kancelarię od 14 lat i swego czasu bawiłam się                                      

w eksperymentowanie z wcielaniem w Ŝycie zasad Feng shui w moim przedsiębiorstwie 

chciałabym podzielić się z czytelnikami swoimi spostrzeŜeniami na ten temat tym bardziej, Ŝe 

uwaŜam się za człowieka, który osiągnął sukces. Wiem, Ŝe zainteresowanie tą piękną                       

i staroŜytną nauką wschodu zmieniło moje Ŝycie i pozwoliło na stworzenie przyjaznego 

otoczenia dla mnie i moich prawników. 

Wprowadzenie zasad feng shui w  mojej Kancelarii zaczęłam od znalezienia mojego 

osobistego kierunku dostatku (bogactwa) i narysowania planu pomieszczeń                               

z zaznaczeniem drzwi wejściowych  i z uwzględnieniem połoŜenia pokoi w stosunku                    

do całego budynku. Mój  indywidualny kierunek bogactwa wskazuje liczba KUA, którą 

wyliczyłam dodając dwie ostatnie cyfry roku urodzenia i sprowadziłam  ją do liczby 

jednocyfrowej. (Kobiety dodają do tej liczby cyfrę 5 a męŜczyźni odejmują swoją liczbę od 

cyfry 10).Tak wyliczona liczba KUA (u mnie rocznik 52) =7 +5= 12=3  wskazała mój 

indywidualny kierunek dostatku, którym jest południe z Ŝywiołem Drzewa. Moim Ŝywiołem 

z  roku urodzenia  jest woda co równieŜ ma znaczenie  

 PoniewaŜ wynajmuję pomieszczenia biurowe w duŜym budynku najpierw określiłam 

połoŜenie  pokoi, które wynajmuję, w stosunku do głównych drzwi wejściowych. Plan 

budynku i plan biura podzieliłam na dziewięć równych części, które wskazują osiem 

aspektów Ŝycia oraz centrum energii (5).  

4 (bogactwo) 
pd.wsch.-drzewo, 
 kierunek bogactwa  północ, 
kolor zielony 

9 ( sława ) 
poludnie-ogień ,  
kierunek bogactwa - Wschód 
kolor czerwony 

2 (partnerstwo) 
pd.zachód - Ziemia, 

kierunek bogactwa-  pln.wschód 
kolor róŜowy 

3 (rodzina , zdrowie) 
wschód-Drzewo  
Kierunek  bogactwa –
poludnie 
Kolor zielony 

5 (centrum energii) 
kierunek bogactwa  
pln wschód dla męŜczyzn, 
pld.zach.dla kobiet 
kolor Ŝólty  

7 (dzieci) 
zachód-metal, 
kierunek bogactwa - 
pln.zachód  
kolor bialy 



8 (wiedza) 
pn wschód- ziemia, 
Kierunek bogactwa-  
pld zachód 
kolor  pomarańczowy 

1 (kariera)  
pólnoc-woda,  
kierunek bogactwa-  
pd wschód 
kolor niebieski  

6 ( pomocni  przyjaciele) 
pn zachód-metal,  
kierunek bogactwa - zachód 
kolor  bialy ,szary 

  

PoniewaŜ zarówno budynek jak i pomieszczenia Kancelarii mają regularny kształt prostokąta, 

więc miałam ułatwione zadanie. ZaleŜało mi głównie na zaktywizowaniu „kąta bogactwa”, 

czyli sektora oznaczonego liczbą  „4”,-południowy wschód z Ŝywiołem drzewa. 

Tu skorzystałam z moŜliwości nałoŜenia mojego prostokąta na utworzonym planie biura 

 w taki sposób  aby linia podstawowa  zawierająca  aspekty Ŝycia  takie jak „ wiedza, kariera 

i  pomocni przyjaciele  znajdowały się przy wejściu . 

 

Wejście główne do budynku znajduje się  od strony Ŝywiołu woda-kariera a moje biuro  jest 

akurat w kącie bogactwa. Z kolei wejście z korytarza do Kancelarii równieŜ usytuowane jest 

w części „kariera” a moje biuro szefa w sektorze „bogactwa”. Postanowiłam zaktywizować  

mój „kąt bogactwa ” dając tam duŜo Ŝywych  kwiatów-element drzewa,  obrazki z kwiatami 

w kolorze niebieskim ( „woda Ŝywi drzewo”  ) i oczywiście  obraz z płynącą wodą 

skierowaną do wewnątrz Biura. Tutaj  teŜ znajduje się  „kasa” i drobne akcesoria  Feng Shui. 

Nie powinno się w tej części ustawiać przedmiotów z metalu gdyŜ metal niszczy drzewo. 

Wejście (kariera)  jest związane z Ŝywiołem wody, więc są tam elementy  w kolorze wody (od 

niebieskiego do czarnego),zawiesiłam tam teŜ  moje  dyplomy , potwierdzenia zdania 

egzaminu na doradcę i potwierdzenie wpisu na usługowe prowadzenie ksiąg i plakat 

w niebieskim kolorze; w segmencie wiedzy umieściłam regał z fachową literaturą. Strefa  

pomocni przyjaciele  jest ozdobiona tablicą, na której  są kartki od przyjaciół z podróŜy 

i oczywiście  rośliny. W strefie sławy są umieszczone ozdoby w kolorze czerwieni (Ŝywioł 

ognia) i figurka chińskiego smoka. Smok jest równieŜ w logo mojej firmy, poniewaŜ jestem 

urodzona w roku smoka Biuro mamy  jasne  i jest duŜo zielonych Ŝywych roślin. Szef, czyli ja 

- siedzi twarzą do drzwi wejściowych , odpowiednio w kierunku  geograficznego południa 

czyli  swojego  osobistego kierunku bogactwa. 

W pomieszczeniach biura staram się nie usadawiać pracowników twarzą do ściany, aby nie 

ograniczać im horyzontów i rozwoju osobistego, jeŜeli mi zaleŜy na  pracowniku  nie stawiam 

jego biurka  blisko drzwi, gdyŜ na pewno wiem, Ŝe wówczas niedługo u mnie popracuje. To 

sprawdziło się u mnie dwukrotnie, Ŝe pracownice siedzące blisko drzwi  albo musiały się 

wyprowadzić do innego miasta, albo z innej przyczyny odeszły. 



 

Przede wszystkim jednak staram się przestrzegać jednej z podstawowych zasad feng 

shui która mówi, iŜ osobiste zalety moralne  i duchowe kaŜdego człowieka mają ogromny 

wpływ na powodzenie przedsięwzięć, w które się angaŜuje. I to działa!. 

 

P.s. Wiedza o feng shui jest tak obszerna, Ŝe trudno w tak krótkim tekście  zawrzeć choćby 

najprostsze zasady, ale moŜe ten felietonik zainspiruje kogoś Ŝeby się zainteresował tym 

tematem i wypróbował te niezwykle proste i oczywiste zasady – dla dobra swego 

i współpracowników. 

        

 

Barbara Szyszka-Olejowska 

 


