Nie b´dziesz mia∏ bogów
Ozdoby domowe
W serii artyku∏ów o zagro˚eniach duchowym mówiliÊmy ju˚
o feng-shui, b´dàcym w praktyce odmianà chiƒskiej magii. „Odpowiednie” urzàdzenie mieszkania ma jakoby zapewniç dobrobyt i szcz´Êcie.
Akcesoria feng-shui mo˚na znale˝ç
nie tylko w sklepach z artyku∏ami
ezoterycznymi, lecz tak˚e w superamrketach i kioskach ruchu i w budach odpustowych przy koÊcio∏ach,
dobrze jest wi´c wiedzieç jak wyglàdajà, gdy˚ przewrotnoÊç z∏a próbuje
je przedstawiaç jako niewinne ozdoby, które jednak majà spe∏niaç swoje
zadanie. O tym, ˚e feng-shui jest odmianà magii, najwymowniej Êwiadczà reklamy produktów feng-shui,
które mo˚na spotkaç dos∏ownie
wsz´dzie: od folderów reklamowych,
po kolorowe czasopisma dla kobiet,
w telewizji, radio i w internecie.
A oto kilka przyk∏adów:
Jakà funkcj´ w Feng Shui pe∏nià
dzwonki i lustra?
„Dzwonki
wietrzne: rurkowe, metalowe,
bambusowe,
ostatnio nawet
klatki z ptaszkiem z dodatkiem rurek, sà
nie tylko ozdobà, ale znakomitym sposobem
zatrzymania lub
blokowania z∏ej
energii. Aby dobrze dzia∏a∏y
nale˚y je dobrze
usytuowaç, tak by niwelowa∏y
wszystkie z∏e wibracje, nieÊwiadomie
wnoszone do mieszkania. Dzi´ki nim
mo˚na o˚ywiç wiele rejonów, gdy˚
posiadajà natur´ ró˚nych ˚ywio∏ów
w zale˚noÊci od materia∏u z jakiego
sà zrobione, jakiego sà kszta∏tu, koloru i co symbolizujà. Mo˚na je równie˚ powiesiç przy drzwiach wejÊciowych tak, aby skrzyd∏o otwieranych
drzwi uderza∏o za ka˚dym razem
w m∏oteczek dzwonka (lub w dzwo-

nek), powodujàc d˝wi´k, który rozproszy z∏à energi´ przez co najbli˚sze
otoczenie b´dzie czyste energetycznie, zdrowe i bezpieczne” – czy aby
na pewno????.
Wiele osób nieÊwiadomych tych
„zalet okultystycznych dzwonków”
wiesza je dla ozdoby lub dla wydawania d˝wi´ków. Dlaczego w takim przypadku nie zawiesiç normalnego kszta∏tu dzwonków, które
nie zawierajà elementów zagro˚enia duchowego?
Lustro bagua – bardzo
silnie remedium ochronne,
odbijajàce z∏à energi´,
chroniàce dom i jego
mieszkaƒców. Zawiesza
si´ je ponad drzwiami, aby
odp´dziç z∏e duchy, odbiç
energi´ zak∏ócajàcej twój
dom w kierunku miejsca,
skàd pochodzi np. „zatrute
strza∏y”
skierowane
w wejÊcie, ostry naro˚nik
sàsiadujàcego budynku
skierowany w nasze wejÊcie, bliskoÊç fabryki, cmentarza, czy
ostrych kszta∏tów np. krzy˚a. Niektóre osoby zdo∏a∏y odeprzeç negatywne
wibracje ha∏aÊliwych sàsiadów czy
szczekajàcych psów przez zawieszenie luster skierowanych w stron´ ludzi i miejsc. Zawieszone nad kasami
w sklepach podwajajà zyski (???).
A jakà figurki?
Lwy stra˚nicy – ich zadaniem
jest strzec domu przed nap∏ywem z∏ej
energii „sha” lub przed lud˝mi o nieczystych zamiarach. Lwy powinny
staç przed drzwiami g∏owami w kierunku ulicy lub na biurku skierowane
w stron´ klienta po obu stronach
drzwi lub biurka. Nie powinny byç niczym zas∏oni´te. Figurek nie wolno
stawiaç bezpoÊrednio na ziemi, lecz
na podwy˚szeniach by okazaç im
szacunek. Matka Bo˚a w Medziugorju od 24 lat nawo∏uje, aby okazaç szacunek Biblii i postawiç jà na
poczesnym miejscu, a w ka˚dà sobot´, szczególnie pierwszà i po wizytach ró˚nych, nieprzyjaznych osób
Êwi´ciç dom i obejÊcie wodà Êwi´conà. Nawo∏uje do u˚ywania sakramentaliów i noszenia rzeczy poÊwi´conych jako znaku dla szatana, ˚e nale-

˚ymy do Niej i do Boga – co wobec
Nieba znaczy z∏a energia??
Trzyno˚na ˚aba z monetà –
przynosi szcz´Êcie i majàtek, jest dobrym dostawcà pozytywnej energii.
Mo˚na umieszczaç jà w ró˚nych miejscach, by mno˚yç w∏asne bogactwo.
Najlepszym miejscem jest parapet,
gdzie mo˚e od rana czerpaç pozytywnà energi´. Wieczorem nale˚y przekr´ciç figurk´ o 180” by pobranym
„bogactwem” mog∏a obdarowywaç
mieszkaƒców – a co z maksymà, ˚e
„pracà ludzie si´ bogacà”.
Smok chiƒski – przynosi sukces,
pomyÊlnoÊç, bogactwo. To pot´˚ny
symbol dobrego losu. Posiadanie
smoka w jakiejkolwiek cz´Êci domu
przynosi pomyÊlnoÊç ca∏ej rodzinie.
Dobrym miejscem dla niego jest bliskoÊç wody (akwarium, ma∏a kaskada). Nale˚y pami´taç, aby nie sta∏ powy˚ej naszego wzroku.
Komplet 6 figurek Buddy (czy˚by nie wystarczy∏a jedna??) – majà
nie tylko znaczenie religijne, symbolizujà stosunek do Êwiata, do innych ludzi i samego siebie.
Jak z samych zapowiedzi reklamowych wynika akcesoria te nie sà
oboj´tne dla ducha, stawiajà si´
w miejsce Boga i od nich ma zale˚eç
nasz los, pomyÊlnoÊç. A przecie˚ do
wolnoÊci wyswobodzi∏ nas Chrystus,
w Nim jest nasze zbawienie i nie ma
innego Imienia dla nas ochrzczonych
na ziemi, w którym jest nasze zdrowie, szcz´Êcie, wiecznoÊç. Dlatego
nale˚y si´ zastanowiç nad kupowaniem, trzymaniem takich przedmiotów, przyjmowaniem ich jako prezent
lub dawanie w prezencie. Przyj´cie
w swój dom acesoriów feng – shui
i przekonanie o ich boskiej mocy staje si´ dla chrzeÊcijanina zamkni´ciem
serca na dzia∏anie Bo˚ej ∏aski i otwiera pole dla ingerencji z∏ych duchów.
Jedna z rodzin pod wp∏ywem „doradczyni” pozdejmowa∏a w mieszkaniu krzy˚e i Êwi´te obrazy, poniewa˚
one przynoszà z∏à energi´! Wyra˝nie
okazuje si´ tutaj szataƒska przewrotnoÊç. Trzeba wyra˝nie powiedzieç,
˚e feng – shui dla chrzeÊcijanina staje si´ grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu!
Wanda (konsultacja z ks. egzorcystà)

