
                            ФЪН ШУЙ ЗА БОГАТСТВО И БЛАГОДЕНСТВИЕ 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Как да постигнем богатство и спокоен живот, как да избегнем 
финансовите затруднения и да заживеем без лишения. Тук ще 
откриете всяка подробност, всеки тип дом с подходящата за него 
комбинация и информация за всичко в дома Ви, което е свързано с 
богатството. Пълната информация за цялостно хармонизиране на 
дома можете да откриете на www.fengshui-bg.weebly.com                

 
Има много методи във Фън Шуй, които допринасят за увеличаване на 
финансовите постъпления в един дом. Някои школи разделят дома на 
девет точки, други разглеждат основно значението на посоките и 
стимулирането на съответните сектори. Моят поглед е малко по-
различен, но доста по-резултатен. С този метод се обединяват 
вижданията на двете школи, но и нещо неспоменавано досега.  
Единственият начин да постигнете богатство с помощта на Фън 
Шуй  се състои от няколко стъпки: 

- подсилвате трите добри разположения благоденствие, основно 
разположение и здраве, както и точка на богатството и 
кариерата 

- отслабвате разположение “пет призрака” (поначало е желателно 
всички неблагоприятни разположения да са неутрализирани, 
защото носят нещастия и загуби) 

- избирате подходяща за Вас посока, според елемента Ви 
- поддържате чистота в дома 
- поставяте подходящите символи на богатството в подходящите 

за целта места 
 
Тясна връзка с богатството имат следните места в дома: 
 
Югоизточна част показва богатството в един дом. 
Северната част показва кариерата и движението на парите. 
Южната част е свързана със славата и положението в обществото. 
Сектор благоденствие е свързан с големите финансови постъпления. 
Сектор здраве – с малките финансови постъпления. 
Основното разположение е свързано с добрия късмет и 
реализацията…а има ли добър късмет хубавите неща лесно се случват. 
Точка на богатството и точка на кариерата също са свързани с парите 
в дома. 
Всяко жилище има четири благоприятни и четири неблагоприятни 
разположения. 
Едно от неблагоприятните разположения е свързано с финансовите 
затруднения, името му е “пет призрака”. Ако е активно носи 
недоимък и беднотия в дома. Това е може би най-коварното място, 
защото не можете да го усетите физически. Поначало при активни 
неблагоприятни разположения се усеща дискомфорт, който може да се 
изрази с бучене в ушите, нервност и раздразнителност, гневливост, 



често боледуване, стискащо усещане в гърлото, инциденти. Пет 
призрака се усеща с недостиг на пари в дома, празни планове и 
различни дребни инциденти, свързани с огъня - забравени включени 
котлони (ако това Ви се случва често, значи разположението е 
активно), ястията, които приготвяте често загарят, паднали случайно 
цигари извън пепелника и т.н.  
 
КАК ДА ЗАПОЧНЕМ 
Ако основното, към което се стремите е богатство е необходимо да 
спите във Вашата посока на богатството. Тя се определя от пола и 
годината на раждане, ако посоката е неизползваема (масово 
строителство в България са жилищата с врати сочещи посоките – 
югоизток-северозапад и североизток-югозапад, което поставя 
посоките изток, юг, север и запад в ъглите на дома и ги прави 
неизползваеми) Ви препоръчвам да използвате Вашата посока на 
добър късмет и реализация или здраве. Това ще Ви подпомогне в 
кариерата и бързото осъществяване на плановете Ви. За да  
определите посоките си  е необходим Гуа калкулатор, за използването 
на който ще прочетете най–долу. 
Леглото откъм главата трябва да бъде плътно опряно до стената, което 
подсигурява стабилност в живота и начинанията. Най–добра позиция е 
тази, от която имате добра видимост към вратата на стаята. Спането 
без видимост към вратата води изненадващи не особено приятни 
събития в живота Ви, същото важи и ако спите с гръб към вратата. 
Една от най-неблагоприятните позиции разположение за леглото е  
Тази, при която спите с крака насочени към вратата. 
 
Посоката на благоденствие на нашето човече модел е югоизток, 
главата му сочи правилната посока и леглото е поставено в командна 
позиция.  
 



 
 



 

 



 
 
На горните две изображения виждате осемте разположения и деветте 
точки, намиращи се във всеки един дом.  
Стъпка 1 
Начертавате план на дома, разделяте го на три по три равни 
правоъгълника, или квадрата – в зависимост от размера на жилището. 
Заставате на прага на дома, сякаш излизате и отмервате посоката с 
компас. След, като знаете каква посока сочи вратата на жилището Ви 
приложете подходящият за Вашия дом метод за стимулиране на 
сектори-описан по-долу 
Стъпка 2 
Върху плана отбелязвате благоприятните разположения и “пет 
призрака”, а след това и деветте точки. Точка кариера винаги се 
намира в предната, средна част на дома, а точка на богатството в най-
отдалечената част в ляво от вратата – по диагонал. Пълно описание на 
разположенията във всички видове домове ще откриете на 
www.fengshui-bg.weebly.com 
Стъпка 3  
Подсилвате благоприятните разположения използвайки цикъл на 
пораждане. Отслабвате неблагоприятните разположения използвайки 
цикъл на отслабване. 
Добавяте символи на богатството в точка на богатството, кариерата и 
сектор благоденствие. 
 
ОСНОВНИ СИМВОЛИ НА БОГАТСТВОТО 
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 4.  
 
 
1.Китайска трикрака жаба на богатството е най-популярният 
символ на парите в древното изкуство. Седяща върху легло от монети 
с китайска монета в уста. Монетата има две страни, едната е 
положителна с четири символа, а другата е негативна - с два . 
Страната с два символа трябва да сочи/гледа винаги надолу. Колкото 
по – скъпа и хубава е жабата, толкова по – голямо богатство ще 
привлече в дома. Не е задължително веднага да се впускате да 
купувате огромни и скъпи жаби. Можете да започнете с нещо скромно 
и да го промените след време. Жабата се поставя близо до входната 
врата, сякаш току що е влязла. Не се поставя срещу вратата - трябва 
да гледа към вътрешността на дома. Не поставяйте фигурката в кухня, 
директно на пода, в близост до врата на санитарен възел или в 
спалнята. Наскоро в някакъв чужд сайт, в който авторите споделят 
Фън шуй съвети базирани както тук на личен опит открих следния 
начин: Много добър ефект от жаба на богатството се постига, като 
поставите девет броя  или три жаби в дома си, групирани на три и 
поставени на дискретни  
 места в жилището – под холната масичка, дивана и фотьойлите, както 
и, че жабата по     принцип не трябва да се вижда. Нямам идея как 
действа този метод, защото съм с две  малки деца и поставянето на 
толкова “нефритени обекти за забавление” не ми допада, но с 
удоволствие ще го изпитам в бъдеще.  
 2.Дърво на парите е силен символ на успеха и богатството. Поставя 
се в.югоизточната част на дома. Не го препоръчвам за северната част 
на жилището, защото е направено от камък. 
 3.Драконова риба Ароуана е най-мощният стимулатор на богатство. 
Допустимия брой за апартамент е три риби. Проблемът е, че Ароуана е 
доста голяма риба и изисква голям аквариум, което я прави 
неподходяща за югоизточния сектор.Поначало югоизток се стимулира 
с вода, но в малки количества ненадвишаващи десет литра. Прекалите 
ли с водата тук ще получите задушаващ ефект. Подходящо място за 
драконова риба са източната и северната части на дома…но само ако 
разположенията го позволяват. Това великолепно създание е 
подходящо за тези жилища: 
В жилище, чиято врата сочи югоизток можете да поставите аквариум в 
източната част. Така осигурявате богатство в семейството. 



В жилище, чиято врата сочи северозапад можете да я поставите също 
в източната и северната част. В този тип дом ще постигнете 
невероятен ефект с драконова риба в точка на богатството, или в 
северното благоденствие. По същият начин се разполага и в дом, с 
врата сочеща юг и север. Трябва да отмервате внимателно посоките и 
да сте сигурни, че посоката, в която поемате излизайки от дома си е 
определена точно. Символите, които изброявам носят бърз ефект, но 
когато са поставени на правилното място. Ако сложите аквариум в 
дома си и има неблагоприятна промяна в рамките на една седмица, 
значи нещо не е както трябва, просто го махнете. 
4. Китайски монети завързани здраво с червена панделка се 
използват масово и по всякакви разнообразни начини. Поставят се в 
портмонета, върху компютри, в точки на богатството, до и пред 
входната врата,  под изтривалки, върху касички, в югоизточната част 
на дома, в джоб, в документи и всичко, за което се сетите, че може да 
Ви донесе пари. Има няколко вида комбинации от три, шест, седем, 
осем и дванадесет монети. Китайски монети можете да поставите в 
портмонето си с възел обърнат към банкнотите. Монетите имат 
положителна и негативна страна т.е четири и два символа. Избягвайте 
да ги поставяте, така че видима да бъде страната с два символа. 
Пълният ефект на действие се усеща след един лунен цикъл – 28 дни. 
 
ДРУГИ СИМВОЛИ НА БОГАТСТВО И БЛАГОДЕНСТВИЕ  
Раковина 
Изображение или фигура на елен 
Куче 
Цвете 
Монети, поставят се в метална купичка, могат да бъдат осем, девет, 
десет или много. Неподходящи са за югоизточната част на дома.  
Съда, в който държите ориза трябва да е винаги пълен. Поставете три 
монети завързани с червен конец и скрити под червена кърпичка на 
дъното на съда. В нашата култура солта се асоциира с парите и 
къщата не трябва да остава без сол.  
Вятърен чан с шест кухи пръчки. Много автори го препоръчват за 
стимулиране на северния сектор на дома. Въздържайте се от 
употребата на чанове, ако имате малко жилище. Можете да го 
използвате в северно, западно и северозападно благоприятно 
разположение, или неблагоприятни разположения изискващи 
внасянето на елемент метал. Не го поставяйте в дома си, ако имате 
малко жилище - под 60 кв.м. При помещения с малък размер вятърния 
чан действа възпиращо и неблагоприятно. Недопустимо е да го 
поставяте в източната и югоизточната част на дома. 
На пазара се предлага голямо разнообразие от всякакви символи, 
божества на богатството и др. За тях не мога да дам допълнителна 
информация, защото е достатъчно  дори да работите само с 
елементите (цвят и материал) за да получите резултати. 
 
 



КАК ДА ПОДХОДИМ КЪМ ЖИЛИЩЕТО СИ 
Има различни видове жилища и различни начини, по които да 
стимулирате богатство и благоденствие.  
За подробен пример ще използвам ЖИЛИЩЕ ЦЯН – вратата на този 
дом гледа на югоизток, а гърбът сочи северозапад. Когато стоите на 
прага, излизайки от дома гледате в посока югоизток а северозапад е 
зад гърба Ви.  
На първата схема с разположения виждате благоприятното западно 
разположение благоденствие. Ще наложим метода на деветте точки, 
за да стане по-ясно какви елементи ще се използват, за да се 
стимулират точките на богатството. И ето какво се получава: 
Точка на богатството и сектор благоденствие съвпадат. В случая е 
хубаво, че точка на богатството се пада в благоприятно разположение 
на дома, защото може да се стимулира. Ще използваме цикъл на 
пораждане, като подсилим западния метален сектор с наличието на 
земен елемент тук. Използваме два, пет или осем предмета със земна 
енергия – това могат да бъдат кристали, глинени предмети или 
полускъпоценни камъни. Може да бъде използван и цвят – бежово, 
бледо жълто, както и бяло, сребристо, златисто. Винаги се използват и 
двата елемента – единият е за да стимулира, а другия да затвърди 
присъствието на елемента в разположението. Като символ на 
благоденствие тук можете да поставите голяма раковина, китайска 
трикрака жаба на богатството, изображение на цвете, или купичка с 
монети. 
По същият начин се стимулира и основното разположение-мястото на 
добрия късмет, намиращо се в северозападната част на дома.. 
Северната част на дома се явява неблагоприятно разположение, тя 
трябва да бъде отслабена, защото носи болести, скандали и съдебни 
проблеми – за целта се прилага цикъл на редуциране. Отслабването 
на този сектор няма да се отрази лошо на финансовата Ви картина. 
Необходимо е тук да използвате елемента дърво. Благоприятно ще се 
отрази някакъв неутрален цвят, като розово, бледо лилаво или 
прасковено. Задължително е да включите и някакъв дървен предмет. 
Можете смело да поставите дървен слон, или жираф, което ще Ви даде 
по-солидна позиция в службата. Използвайте фигура на кон, 
направена от дърво ако работите в конкурентна среда и се нуждаете 
от преднина. Подходящото число за комбинации е 3. 
В североизточната част на дома се намира сектор здраве, той е 
свързан с малките възнаграждения и можете да го стимулирате, като 
увеличите осветлението. Добър начин да го подсилите е използването 
на червен или оранжев цвят. Присъствието на кожени изделия и 
свещи също действа благоприятно – благоприятни цифрови 
комбинации са 2, 5, 8 или 9 .  
Разположение пет призрака се намира в източната част на жилището. 
За да избегнете финансовите затруднения трябва да ограничите 
присъствието на изделията от дърво, растенията, цветята и зеления 
цвят. Мястото се успокоява с водоизточник – голям аквариум.  
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Югоизточната част на дома, която по принцип съответства на 
богатството (подходящи за стимулиране на югоизтока са малките 
аквариуми ненадвишаващи 10 литра, както и шадраваните) тук се 
явява неблагоприятно разположение, както и точка на кариерата. За 
да се потуши лошия ефект се добавя малък шадраван или аквариум. 
ЖИЛИЩЕ ДЖЪН– с врата сочеща запад, гърбът сочи изток. Тук точка 
на богатството се пада в североизточната, земна част на дома и не 
съвпада с благоприятно разположение. Желателно е да използвате 
елемент огън – червени и оранжеви огнени нюанси, кожени изделия, 
свещи и фигури на животни изработени от пластмаса. Най-
подходящото място за готварската печка или внасяне на допълнително, 
по-ярко осветление. Избягвайте наличието на глинени предмети и 
земни нюанси тук, защото е лошо място и присъствието на елемента 
стопанин  носи отлагания и загуби в дома. Разположение 
благоденствие се намира в южната част (показваща славата и 
положението в обществото) на жилището и се стимулира с елемент 
дърво. Тук е идеалното място за изделия от дърво и кожа, стайни 
растения, свещи и силно осветление. Всичко, което напомня за огън е 
добре дошло в този сектор. Неподходящо място за елемента вода.  
Основното разположение се намира в източния сектор на дома. 
Добрият късмет тук можете да стимулирате с голям аквариум, 
шадраван..или просто наличието на вода. Растения, вази с цветя и 
дървени предмети подчертават присъствието на благоприятното 
разположение. По същия начин се подхожда и към югоизточната част 
на дома, която по принцип съответства на богатството (подходящи за 
стимулиране на югоизтока са малките аквариуми ненадвишаващи 10 
литра, както и шадраваните) И в двете разположения елемента метал 
действа неблагоприятно. 
Разположение здраве се пада в северната част(показваща житейския 
път и движението на парите), стимулирате сектора с наличието на 
изделия от метал, бели, златисти и сребристи цветове. Присъства ли 
водоизточник тук значи се радвате на добро здраве и редовни дребни, 
парични постъпления.  
Точка на кариерата се разполага в западната част на жилището, която 
се явява неблагоприятното разположение “пет призрака”. Тук не бива 
да присъстват елементите метал и земя, защото ще Ви донесат 
неприятности. Благотворно действие ще има малък шадраван поставен 
в близост до вратата. Водата ще отслаби неприятното влияние на 
метала и ще Ви предпази от финансови затруднения. 
ЖИЛИЩЕ СЮН – с врата сочеща северозапад, гърбът сочи югоизток. 
Разположение благоденствие се намира в северната част на дома. 
Добавете водоизточник тук. Добро място да поставите аквариум с 
девет или десет златни рибки, или ароуана. Внасянето на елемент 
вода гарантира наличието на благоденствие в този дом. Стимулира се 
с метал, и подходящите цветове на сектора са бяло, сиво, златисто, 
сребристо. Може да си позволите и черен или син  цвят, стига да не 
навлизате в средния земен сектор. Точка на богатството се намира  в 
източната част на дома. Стимулирате мястото с голям аквариум с девет 



или десет златни рибки, присъствието на растителност, цветя и 
изделия от дърво показват наличието на богатство.  
Основното разположение се пада в югоизточната част на дома, при 
него прилагате същите методи, както и при точка на богатството (ако 
използвате аквариум той не бива да надвишава 10 литра).  
Разположение здраве се намира в южната част на дома, подходящите 
цветове за него са червено, оранжево и зелено, стимулирате го с 
растения и изделия от дърво. Присъствието на огъня затвърждава 
присъствието на здраве и наличието на дребни парични постъпления.  
Разположение “пет призрака” се намира в югозападната част на 
жилището. За да избегнете финансовите затруднения тук внасяте 
елемент огън(червени, оранжеви цветове, изделия от кожа, свещи, 
изображения на слънцето или на животни) и ограничавате до минимум 
наличието на елемент земя(глина, кристал, теракота, мрамор, камъни, 
бежови и жълти цветове).  
Точка на кариерата се разполага в северозападната част на дома – 
неблагоприятното разположение “нещастие” за да избегнете лошият 
ефект поставете някакъв водоизточник в близост до входната врата. 
Водата ще успокои мястото и ще привлече повече енергия към входа 
на дома.  
ЖИЛИЩЕ ЛИ – с врата сочеща север, гърбът сочи юг. Благоденствие е 
разположено в източната част на жилището. Най подходящият 
стимулатор за него е голям аквариум с девет или десет златни рибки и 
шадраван, много подходящо място да поставите стайни растения, вази 
с цветя и изделия от дърво и зелени цветове, които осигуряват 
присъствието на благоденствието.  
Точка на богатството съвпада с  разположение здраве, намиращи се в 
югоизточната част на дома. Най подходящото място за малък 
шадраван или малък аквариум (ненадвишаващ десет литра). Тук 
водата стимулира, стига да е в умерени количества. Подхождате по 
същия начин, както и при сектор благоденствие – добавяте елемент 
дърво.  
Точка на кариерата се разполага в северната част на дома, 
стимулирате я с метал (фигури изработени от метал, бели, сребристи, 
златисти и сиви цветове) Тук е идеалното място да поставите метална 
скулптура изобразяваща слон или жираф, това ще даде високи 
позиции в службата Ви.  
Разположение “пет призрака” се намира в западната част на жилището, 
за да избегнете финансовите затруднения е необходимо да отслабите 
мястото с вода – шадравани и големи аквариуми (колкото повече вода 
сте добавили, толкова по-слабо е действието на неблагоприятното 
място). Тук избягвайте присъствието на елементите метал и земя. 
ЖИЛИЩЕ КУН – с врата сочеща североизток, гърбът сочи 
северозапад.Тук благоденствие съвпада с точка на кариерата  в 
североизточната част, стимулирате разположението с наличието на 
повече осветление, свещи, кожени изделия, червен и оранжев цвят. 
За да затвърдите наличието на благоденствие добавете елемента земя 
– кристали, глина, бежово, жълто.  



Точка на богатството се пада в южната част на дома и съвпада с 
неблагоприятното разположение “смърт”. Трябва да бъде отслабено с 
наличието на елемент метал. Символите, които можете да използвате в 
случая – метална купичка с девет или десет  монети, метална фигурка 
на кон. Колкото повече метал имате в тази част, толкова по-добре.  
Основното разположение се намира в югозападната, земна част на 
жилището, при него прилагате същите методи, както при сектор 
благоденствие. Ако използвате фигурки от камък или глина е 
желателно да бъдат две на брой, защото югозападът се свързва със 
семейното щастие и предметите разположени там трябва да бъдат 
винаги  по двойки. За най–подходящи се смятат двойка птици.  
В югоизточната част на дома се намира разположението “пет 
призрака”, тук не е желателно да присъства елемента дърво – сведете 
дървените вещи и зелените цветове до минимум и включете елемент 
огън(червени, оранжеви цветове, изделия от кожа, свещи, 
изображения на животни и слънцето) в декорацията на мястото.  
Разположение здраве се намира в западната част на жилището, 
подходящо място за бели, бежови, сиви, златисти и сребристи цветове. 
Присъствието на кристали, глинени предмети и изделия от камък 
действа стимулиращо тук. 
ЖИЛИЩЕ ДУЙ – с врата сочеща изток, гърбът сочи 
запад.Разположение благоденствие се намира в северозападната част 
на дома. Стимулира се с наличието на елемент земя (глина, кристал, 
изделия от камък и бежови цветове) За да затвърдите присъствието на 
благоденствие е необходимо да включите и изделия от метал, монети 
и др. Прилагате същия метод и при основното западно разположение.  
Точка на богатството ще откриете в югозападния земен сектор, тук тя 
съвпада с разположение здраве, за да я подсилите е необходимо да 
включите елемент огън (червен и оранжев цвят, изделия от кожа, 
изображения на слънцето и на животни, свещи или силно осветление) 
За да затвърдите присъствието на богатството добавяте елемента земя 
(изделия от кристал, глина, камък или бежови цветове)  
Точка на кариерата се намира в източната част на дома и съвпада с 
най-лошото разположение “смърт”. За да успокоите мястото е 
необходимо да добавите голям аквариум с девет или десет златни 
рибки. Ограничете до минимум дървото в тази част на дома. 
Наличието на елемента вода потушава силно неблагоприятното 
разположение и стимулира точка на кариерата без да вреди.  
Разположение “пет призрака” се намира в южната част на жилището и 
се неутрализира с елемент земя(кристали, изделия от глина, камък и 
бежови цветове) Тук огъня не бива да присъства, защото ще ви донесе 
финансови затруднения. 
ЖИЛИЩЕ КАН – с врата сочеща юг, гърбът сочи север. В този тип 
жилище са благоприятни растенията, разположени в източната, 
югоизточната и южната част на дома. Разположение благоденствие се 
намира в югоизточната част и съвпада с точка на славата  – тя се 
стимулира с малък аквариум, или шадраван. Присъствието на растения, 
цветя и дървени предмети затвърждава  благоденствието. 



Сектор здраве, който е свързан с малките финансови възнаграждения 
се намира в източната  част на дома и съвпада с точка на богатството. 
Стимулира се с елемента вода, можете да използвате голям аквариум, 
идеално място за растения, дървени предмети и цветя (избягвайте 
комбинация от четири предмета)  
Южния сектор също е благоприятен – дълголетие, съвпада с точка на 
кариерата. Както обясних по – горе югът е свързан с положението в 
обществото и можете спокойно да поставите тук елемент дърво, 
подходящата бройка за комбинации в декорацията 3 и 9.  
В северната част се пада основното разположение – мястото на добрия 
късмет и реализацията. Северът показва парите и кариерата. Тук е 
идеалното място да поставите всякакви изделия от метал, да 
използвате бели, златисти, сребристи, черни и тъмно сини цветове. 
Наличието на вода тук означава, че присъства и добрия късмет. 
Поставите ли голям аквариум с една драконова риба тук ще се 
промени цялата Ви финансова картина. Ще постигнете или невероятен 
успех в кариерата, или ще получите голяма сума пари, свързана с 
добрия късмет – лотария, тото или друг вид хазарт. 
Разположение “пет призрака” се намира в североизточната част на 
дома. Избягвайте наличието на елемент земя(кристали, изделия от 
глина или камък, бежови цветове) тук. За да успокоите мястото 
добавете елемент огън(червени и оранжеви цветове, изделия от кожа, 
свещи, изображения на слънцето и на животни) в сектора.  
ЖИЛИЩЕ ГЪН – с врата сочеща югозапад, гърбът сочи североизток. 
Разположение благоденствие съвпада с точка на кариерата, стимулира 
се с елемент огън(червени и оранжеви цветове, изделия от кожа, 
свещи, изображения на слънцето и на животни) За да затвърдите 
присъствието на благоденствието добавете и елемента земя (кристали, 
изделия от глина или камък, бежови цветове) Същият метод прилагате 
и в земното основно разположение, намиращо се в североизточната 
част на жилището.  
Точка на богатството се намира в северната част на дома и съвпада с 
неблагоприятното разположение “пет призрака”. За да избегнете 
финансовите затруднения е необходимо да избягвате наличието на 
вода тук, както и олицетворяващите я черен и тъмно син цветове. 
Подходящите цветове са бяло, сиво, сребристо и златисто. Необходимо 
е да добавите елемент метал (метална касичка с монети, фигури 
изработени от метал) колкото повече, толкова по-добре.  
Югоизточната част на дома, която олицетворява богатството се пада в 
най- неблагоприятното място-“смърт”. Наличието на елемент дърво тук 
носи големи загуби и беди. Неутрализирате сектора като внесете 
елемента огън (познатите червени и оранжеви цветове, изделия от 
кожа, свещи, изображения на слънцето и на животни). Задължително 
е да избягвате вещи направени от дърво, растения и зелени цветове. 
 
КОМБИНАЦИИ ОТ ПРЕДМЕТИ В СЕКТОРИ 
Източна  и югоизточна част – 1, 3, 10 
Южна част – 3, 9, 10 



Югозападна част – 2, 5, 8, 9, 10 
Североизточна част и център - 2, 5, 8, 9, 10 
Западна и северозападна част – 2, 5, 6, 7, 8, 10 
Северна част – 1, 6, 7, 10 
Можете да прилагате съответните комбинации в декора на 
помещенията. Всичко е въпрос на фантазия. Числото десет 
символизира голямо богатство и дълъг живот с много наследници. 
Девет символизира целостта. Осем е числото на благоденствието. 
Седем е число на децата. Шест символизира покровителите. Пет е 
число на здравето и баланса. Три е число на семейството. Две 
символизира семейното щастие, любовта и брака.  
Четири е число, което трябва да избягвате. Някои автори го 
препоръчват, като число на богатството. Четири в китайските 
традиции е траурно число и не препоръчвам каквито и да било 
експерименти с него. 
  
 
ГОТВАРСКАТА ПЕЧКА – ДОМАШЕН ГЕНЕРАТОР НА БЛАГОДЕНСТВИЕ 
Един от важните фактори за благополучие и богатство е състоянието 
на готварската печка. Звучи много невероятно, но е вярно. Печката 
показва богатството на един дом, тя трябва да е в добро 
функционална състояние. Не допускайте неработещи котлони, 
ключове или каквото и да било. Използвайте всички котлони, като ги 
редувате равномерно – по този начин осигурявате паричен приход от 
различни източници. Много важно е готварската печка да бъде винаги 
идеално чиста. Колкото повече котлони, толкова по-добре. 
  
ГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ДОМА СИ  
За да имате наистина силни резултати е необходимо да поддържате 
чистота и ред в жилището си. Не може да очаквате да получите слава 
и почести…а в същото време да имате мръсни прозорци, или 
безпорядък в съответният сектор. Струпана или скрита прах задържа 
енергията и носи грижи. Скрития безпорядък също носи препятствия и 
неприятности. Вгледайте се в жилището си, погледнете плана, който 
сте създали на Вашия дом, разгледайте секторите, елементите и 
точките. След това внимателно разгледайте и самите места, какво има 
в тях, вгледайте се подробно(от един или друг ъгъл) и всичко ще Ви 
стане ясно. 
 
 
СПЪВАЩИ ФАКТОРИ 
На първо място ще поставя непокрити прозорци, поставени в точка на 
богатството или ключовите сектори в дома – здраве, дълголетие, 
благоденствие и т.н. Прозорец без плътна завеса или щори показва 
загуба на енергия. Колкото и прекрасна гледка да се разкрива от 
Вашия прозорец не може да компенсира изчезващата навън енергия. 
Ако мога да дам лесен начин, по който да обясня движението на 
енергията бих го направила така – “енергията следва вниманието” . 



Най – ясно ще го усетите, когато отивате на непознато място, първите 
впечатления, първите подробности, които сте забелязали…всичко, 
запечатано дори несъзнателно. По този повод искам да обясня също, 
защо Фън шуй не препоръчва огледало срещу входната врата – защото, 
когато влезете в помещение с такова огледало Вие виждате себе си и 
изхода зад вас. Енергията няма физическо тяло и направо “вижда” 
изхода и отблъсквайки  се в огледалото изчезва обратно през вратата. 
При наличието на големи, непокрити прозорци, енергията профучава 
помещението и изчезва навън към светлата и разнообразна гледка. 
Втори неблагоприятен фактор – санитарен възел във важни 
разположения на дома. Това също води до загуба на енергия. 
Решението е лесно – на външната страна на вратата на санитарния 
възел трябва да поставите огледало. Ако вратата се пада точно срещу 
входната врата залепете малко огледалце. Вътре в самата баня ( или 
тоалетна) залепете четири огледала едно срещу друго, така че да се 
оглеждат взаимно. По този начин се създава изкуствен енергиен излаз 
на застоялата енергия. 
Скрит или явен безпорядък. Разхвърляни и скупчени предмети, където 
и да са спъват енергията и носят трудности в сектора, в който се 
намират. 
Мръсна и зле функционираща готварска печка. 
Хербарий или изкуствени цветя. 
Картини изобразяващи страдание, самота, насилие или нещо неясно. 
Неработещи, счупени или просто ненужни вещи. 
Оръжейни колекции. 
Препарирани животни. 
Повредени кранове или течове. Имате ли теч – независимо къде се 
намира, значи просто топите парите си. 
Имате китайска жаба, но в устата и монетата е обърната с двата 
символа нагоре,или монетата често пада от устата. Това носи 
моментални загуби, така че внимавайте с монетата в устата на 
жабчето. Има хубави жаби от нефрит, на които монетата е промушена 
през малка пръчица в устата, а самата монета няма отрицателни 
символи от обратната страна. 
Създадена негатива енергия в сектор или точка – това могат да бъдат 
цветови комбинации, комбинация на материали, които създават цикъл 
на унищожение помежду си. Може да създадете неволно цикъл на 
унищожение в самата точка, ако присъства противоположния елемент 
в нея. Примерно в западния сектор на дома ви се падат благоденствие 
и точка на богатството. Вие прочитате някъде, че червеното е цветът 
на богатството и решавате да го включите в интериора. Въпреки 
мисълта, че сте на прав път и скоро ще Ви се пооправи финансовата 
картина, въпреки очакванията за повишение на заплатата и прочие 
приятни фантазии нещата не се случват….даже май се влошават…даже 
направо всичко се обърква и става зле и по – зле. Става така драги 
Читателю, защото ти просто с червения цвят - олицетворяващ огъня 
(огъня унищожава метала в цикъл на унищожение) унищожаваш 



хубавия сектор, и сам, въпреки доброто си желание създаваш 
отрицателна енергия в дома си.  
Север (вода) го унищожавате, когато в него присъства земен елемент 
– теракота, мрамор, глинени и кристални предмети, гипсови изделия, 
жълти, бежови и земни цветове и нюанси.  
Североизток, център и югозапад (земя) ги унищожавате, когато в тях 
присъства елемент дърво – растения, цветя, изделия от дърво, както и 
всички нюанси на зеленото.   
Югоизток и изток (дърво) ги унищожавате, когато в тях присъства 
елемент метал – всякакви метални предмети, преобладаващи кръгли и 
овални форми, метални вятърни чанове, бели, сиви,  златисти и 
сребристи нюанси.  
Юг (огън) го унищожавате, когато му сипете водица, под формата на 
аквариуми, шадравани, черни и тъмносини нюанси. 
Запад и северозапад (метал) ги унищожавате, когато в тях присъства 
елемент огън – камини, свещи, готварски печки, кожени изделия, 
изображения на животни или на слънцето, червен или оранжев цвят, 
както и всичките им нюанси. 
Цикъл на унищожение не се прилага никъде в дома, с него не 
контролирате нищо(както споменават някои автори) Винаги трябва да 
го избягвате, защото носи разруха, унищожение и страдание в дома. 
Врата във важен сектор, която не е в добро състояние – мръсна, 
запъваща и трудно отваряща се врата. Поначало вратите се считат за 
устата на помещенията, през тях навлиза живителната енергия и 
всяка нередност по самата врата може да бъде причина за трудности и 
спънки в сектора, в който се намира. За пример ще дам врата 
намираща се в северната част на дома, която се отваря и затваря 
трудно – в този дом много трудно влизат пари, и са налични 
финансови затруднения.  
Липсващ сектор 

 



На изображението ясно се виждат липсващите юг и югозапад. При 
това положение правите точен план на жилището си. С пунктирана 
линия довършвате липсващите части и добавяте нови две линии от 
ъглите на дома. Там, където се паднат пресечните точки (отбелязани с 
червено) трябва да поставите по едно огледало, по този начин  
визуално възстановявате липсващите стени в дома. 
 
ГУА КАЛКУЛАТОР 
От известно време издирвам калкулатор на български, един от 
намерените изчезна от мрежата, а другия дава неверни данни, затова 
минаваме към версия на английски. 
Как да използвате калкулатора ако не разбирате добре английски: 
Влизате в  WOFS.COM  и от менюто в дясно избирате CUA NUMBER 
CALCULATOR, въвеждате датата си на раждане и маркирате  MALE, ако 
сте мъж и FEMALE, ако сте жена. Следва таблица, която показва 
добрите и лошите Ви посоки и към кой елемент принадлежите.  1– 
вода , 2–земя, 3–дърво, 4-дърво, 5-земя, 6-метал, 7-метал, 8-земя,  
9-огън  
Ето и значенията на благоприятните посоки. 
SUCCESS – Вашата посока за богатство и благоденствие 
HEALTH - здраве 
LOVE – дълголетие, въпреки, че е написана като любов я възприемате 
като дълголетие.  
PERSONAL GROWTH – Вашата посока на добрия късмет и реализацията. 
 
Следват и посоките, които трябва да избягвате 
UNLUCKY - нещастие 
FIVE GHOST – пет призрака 
SIX KILLINGS – шест ша 
TOTAL LOSS – смърт 

Преводът не е буквален, обяснявам го на моя език (по-подробно 
обяснение за лошите и добрите посоки можете да откриете на 
www.fengshui-bg.weebly.com                

 
Преведените посоки, разпределени в източни и западни групи. 
Източна група, включваща елементите дърво, вода и огън. 
EAST - изток  
SOUTH EAST - югоизток 
NORTH - север 
SOUTH – юг 
Западна група, включваща елементите земя и метал 
NORTH EAST – североизток 
WEST - запад 
SOUTH WEST - югозапад 
NORTH WEST - северозапад 
 
 

http://wofs.com/�


ТОВА БЕ ВСИЧКО ПРИЯТЕЛИ, ПОЖЕЛАВАМ ВИ ЩАСТЛИВ И ДЪЛЪГ 
ЖИВОТ, ИЗПЪЛНЕН С БЛАГОДЕНСТВИЕ И ПОВЕЧЕ УСМИХНАТИ ДНИ. 
 
 
 
 


