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D odoties uz sarunu ar fen 
šui konsultanti Lindu, 
prātoju, vai mums šeit, 
Latvijā, ir tik mazattīstīta 
izpratne par vides ener-
ģētiku, ka nepieciešams 

vērsties pie citu kultūru zināšanām? Bet var-
būt fen šui latviskajā izpratnē par harmonis-
ku vidi iekļaujas daudz vieglāk, nekā mēs  
domājam?

Lindai uz to ir atbilde: “Latviešiem, pro-
tams, ir savas vides harmonizēšanas meto-
des – zināšanas par uguns un ūdens āde-
rēm, spēka zīmes, spēka vārdi un rituāli, 
senas zintniecības iemaņas, ko izmantojam 
arī mūsdienās. Vai Latvijā vajadzīgs fen šui? 
Tas ir daļa no dabas likumiem, kas pastāv 
neatkarīgi no tā, ko mēs par to domājam. 
Fen šui ir par debespušu ietekmi (dažādu 
enerģiju veidā) uz cilvēku telpā noteiktā lai-
ka periodā. Izpratnei par to, kā mēs varam šo 
enerģiju izmantot savā labā, manuprāt, nav 
ne tautības, ne ģeogrāfiska ierobežojuma. 
Man pašai patīk ķīniešu metožu dziļums, 
piemēram, latviešiem attiecībā uz gulēša-

versālu mācību,” skaidro Linda. “Protams, 
lai izmantotu mūsdienās, fen šui princi-
pi un nozīmes jāpielāgo modernās dzīves 
daudzveidībai. Piemēram, sendienās kro-
dziņa īpašnieks bija arī pavārs, un to varēja 
uzskatīt par tīru uguns stihiju, bet mūsdie-
nās vienā restorānā strādājošiem cilvēkiem 
vajadzīgas dažādas enerģijas – viens stāv pie 
plīts, cits vada, vēl kādi domā par stratēģi-
ju, atbild par reklāmu un klientu piesaisti, 
vēro naudas plūsmu... Ja viņi visi mēģinātu 
strādāt vienā telpā, nekas prātīgs nesanāk-
tu. Vairāku telpu kopumam savukārt var 
izrēķināt, kādam nolūkam katra telpa ir  
vispiemērotākā.” 

Palīdzība no dabas ir iederīga jebku-
rā laikmetā un dzīvesstilā. “Var jau apsēs-
ties jebkur un mēģināt radoši darboties, iz-
mantojot savas enerģijas rezerves, bet var 
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lielai daļai cilvēku fen šui 
asociējas ar trīskājainu 

krupi un monētām 
sarkanā lentītē, bet ķīniešu 
paredzēšanas metodes – 
ar heksagrammām. tas 

nav nepareizs, bet ne tuvu 
pilnīgs priekšstats. Citādā 
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nu ir norāde par galvu vēsumā (uz zieme-
ļiem) un kājām siltumā (uz dienvidiem), sa-
vukārt ķīnieši rēķina virzienus individuāli 
pēc dzimšanas gada, tādējādi iegūstot čet-
rus labvēlīgus un četrus nelabvēlīgus virzie-
nus deviņiem dažādiem cilvēku tipiem. Tas 
parāda, ka latviešu versija nav pilnīga, jo zie-
meļu virziens nav piemērots visiem bez iz-
ņēmuma. Es izmantoju gan senās latviešu 
zināšanas, gan ķīniešu metodes – tās sav-
starpēji papildina viena otru. Kad mājvietā 
atrasta labākā debespuse doktora disertāci-
jas rakstīšanai, jāpārliecinās, vai nebūs jāsēž 
uz avota vai lūzuma.”

Cik lielā mērā fen šui ir sava laikmeta 
mācība un cik – universāla lieta, iederīga 
ikvienā laikmetā un dzīvesstilā? “Tā kā fen 
šui ir metafizikas metode un saistīta ar da-
bas matemātiku, to varētu uzskatīt par uni-

Liela daļa mana ikdienas darba ir saistīta tieši 
ar pārveidošanu – gan pārbūves plānošanu, gan 
dizaina un funkcionalitātes maiņu, gan dārza 

pārplānošanu, ja sākotnējā versija bijusi kļūdaina, 
un tas ļoti ietekmē mājvietā mītošo cilvēku 

labsajūtu un pārticību.

aprēķināt labāko vietu radošam darbam un 
izmantot dabas spēku,” uzskata fen šui prak-
tiķe. Maziem bērniem un cilvēkiem ar “no-
spodrinātām antenām” nekas pat neesot jā-
rēķina – viņi tāpat atrodot telpā labāko vietu 
konkrētajai nodarbei un nekļūdoties arī krā-
su un virzienu izvēlē.

Talismani ir mīts
Vai fen šui sistēma visspilgtāk uzrunā re-

dzi, ja tajā ir tik daudz simbolu (bambuss, 
mandarīnpīles, trīskāju varde, citi eksotis-
ki radījumi)? Šie simboli fen šui dzimtenē 
ir zemapziņas kodi, kas iedarbojas, kad tos 
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“Šajā fen šui likumā ietverta doma par 
to, ka aiz mājas ir jābūt kalnam (pacēlu-
mam, kokiem, citai ēkai, mieram), bet mājas 
priekšpusē – ūdenim (ūdenskrātuvei, ielai, 
kustībai un brīvam laukumam). Abās manās 
mājvietās šis princips ir ievērots,” stāsta Lin-
da un atgādina, ka jezuītu mūki, kas apmek-
lēja Ķīnu un pētīja arī ģeomantiju, šo princi-
pu atveda uz Eiropu pakava veidā, kā ideālās 
harmonijas principu – no trim pusēm slēgts, 
priekšpuse vaļā. Interesanti, ka senie latvieši 
zināja, kā pakavs pareizi jāliek atkarībā no tā, 
kur tas novietots – iekšpusē vai ārpusē.

Nav īpaši sarežģīti izveidot vides un 
mājvietas harmoniju uz veiksmīgi izvēlē-
ta zemes gabala laukos. Pilsētā, šķiet, iespē-
jas ir niecīgas. “Viens no fen šui pamatprin-
cipiem – iņ un jaņ pretmeti un mācība, ka 
harmonija ir līdzsvarā, – arī man radīja vēl-
mi kompensēt aktīvo dzīvi pilsētā ar mierī-
gu lauku vidi. Vēl viens aspekts – dzīvokļiem 
Rīgas centrā nav logu uz četrām pusēm, tā-
pēc iegūt astoņu debespušu spēku nav ie-
spējams. Lauku mājā var izpausties un radīt 
vidi, kāda nepieciešama. Zaļais dzīvesveids, 
protams, arī ir saistīts ar fen šui, jo saskaņā ar 
šo mācību viss satur ci, noteikta veida ener-

ģiju, un dzīvā dabā ir daudz vairāk iespēju to 
papildināt.”

Plūmju ziedu metode
Līdzās fen šui konsultācijām Linda sa-

viem studentiem māca arī ķīniešu “zīlēšanu” – 
plūmju zieda metodi. Šī senā paredzēšanas 
metode izmanto astoņas trigrammas – trīs 
iņ vai jaņ līnijas – un novērtē to mijiedarbī-
bu (nejaukt ar pārmaiņu grāmatu I-dzin!). 
Ir vairāki desmiti trigrammu iegūšanas vei-
du – atbildēs var pārvērst gan jebkuru datu-
mu un laiku, gan savādas, mūsu uzmanību 
piesaistījušas zīmes. Piemēram, var izmantot 
laiku, kad mums kāds piedāvā sadarbību, un 
to pārvērst trigrammu izklāstā, iegūstot situā-
cijas sākumu, vidusposmu un atrisinājumu. 
No izklāsta redzams, vai vispār vajag iesaistī-
ties šajā darījumā, ja atrisinājums nav labvē-
līgs, vai arī kas jāņem vērā darījuma procesā, 
ja sākums vai vidus posms norāda uz sarežģī-
jumiem. “Es šo metodi izmantoju gana bie-
ži savā darbā un arī atbildot uz klientu jautā-
jumiem. Ja jautājumam nav laika formāta, var 
gaidīt zīmes, piemēram, ja prātu nomāc kāds 
jautājums un šādā laika posmā mūsu uzma-

nību piesaista kas neparasts, arī tā varam ie-
gūt atbildes. Trīs rudi kaķi mājas priekšā vēlā 
vakara stundā arī ir pārvēršami atbildē,” smai-
da Linda, atzīstot, ka viņu šī metode fascinē 
ar vienkāršību un salīdzinoši ātro atbildes  
iegūšanas veidu.

Atminos, ka mēs ar Lindu esam salīdzi-
nājušas klasiskās astroloģijas un 4 pīlāru ana-
līzes konkrētam gadījumam, un tās sakri-
ta. “Esmu apmeklējusi arī vēdisko astrologu 
un saņēmusi kartes skaidrojumu – lielās līni-
jās sakrita,” papildina Linda. “Ķīniešu 4 pīlā-
ru sistēma ir citāda – tajā var uzreiz redzēt vi-
su paredzamo dzīves scenāriju un iespējas. 
Kā un vai cilvēks šīs iespējas izmantos, tā ir 
paša izvēle. Metodes būtība ir matemātiska 
un cikliska – izprotot secību, nav grūti no-
vērtēt, ko var sagaidīt konkrētajā gadā, mē-
nesī vai dienā.” 

Zināšanas vai mode
Fen šui Linda māca jau vairāk nekā 10 

gadus, tāpēc jautāju, kādiem cilvēkiem tas 
visvairāk piemērots. “Manuprāt, fen šui pa-
matus vajadzētu apgūt tiem, kas saistīti ar 
cilvēku mājvietu radīšanu un uzlabošanu: 
arhitektiem, interjera dizaineriem un aina-
vistiem. Liela daļa mana ikdienas darba ir 
saistīta tieši ar pārveidošanu – gan pārbūves 
plānošanu, gan dizaina un funkcionalitātes 
maiņu, gan dārza pārplānošanu, ja sākotnē-
jā versija bijusi kļūdaina, un tas ļoti ietekmē 
mājvietā mītošo cilvēku labsajūtu un pārti-
cību. Esmu redzējusi māju projektus, kur ir 
vairākas sienas gandrīz bez logiem vai logi ir 
neverami, līdzsvara centrs aizbūvēts ar kādu 
skapi vai tehnisko telpu. Esmu pārveidoju-
si dizainu, kur visām telpām izmantota vie-
na krāsu gamma. Mājvietu ietekmē astoņas 
debespuses, un enerģiju veidi katrā no tiem 
ir atšķirīgi. Ja salīdzinām ar gadalaikiem, mēs 
taču maināmies un ņemam vērā gadalaiku 
maiņu; viena krāsa visās debespusēs ir tas 
pats, ja mēs visu laiku staigātu vienās drēbēs 
neatkarīgi no sezonas.” 

Arī ainavisti mēdz padarīt situāciju daudz 
sliktāku, izvietojot ūdens risinājumu vietā, 
kur konkrētajai mājai noteikti nedrīkst iz-
mantot ūdeni. Ar augstiem mūžzaļo augu 
stādījumiem, īpaši fasādes pusē, var noda-
rīt vairāk posta, nekā labuma. “Šajos gadīju-
mos nezināšana neatbrīvo no atbildības, tā-
pēc šiem speciālistiem ir ļoti jāieklausās tajā, 
ko cilvēks vēlas un saka, pat ja tas dažkārt ne-
sakrīt ar paša sajūtām vai rokrakstu,” uzsver 
Linda. “Var radīt ārkārtīgi skaistu māju, ar la-
bu plānojumu, izmeklētiem materiāliem un 
brīnišķīgu dārzu, kurā pēc kāda laika cilvē-
ki vairs nejūtas labi. Atslēga uz savas mājvie-
tas enerģijām ir tikai pašiem mājas iemītnie-
kiem, īpaši labi to nolasa mazi bērni, tāpēc 
cilvēkiem ir jārunā par šīm vēlmēm ar speciā-
listiem, nevis jāseko modes tendencēm.” 

Dzīvokļiem Rīgas centrā nav logu uz četrām 
pusēm, tāpēc iegūt astoņu debespušu spēku nav 

iespējams. Lauku mājā var izpausties un radīt 
vidi, kāda nepieciešama. 

Latviskais fen šui?
Jautāju Lindai, vai būtu iespējams sinte-

zēt tādu kā latvisko fen šui ar mums tuviem 
jēdzieniem? 

“Man nešķiet, ka fen šui var vai vajag pa-
darīt latviskāku. Pagājušā gadsimta 70. ga-
dos ASV jau bija mēģinājums padarīt fen 
šui modernāku, rietumnieciskāku, radot tā 
saukto Melnās sektas (cepures) tantriskā 
budisma fen šui. Ērtības labad tika atmes-
ti svarīgi fen šui parametri – savērsums pret 
debespusēm, ēkas fasādes princips, telpu 
līdzsvara centrs, laika ciklu ietekme, radot 
nejēdzīgu kvadrātu sistēmu un kompensē-
jot to ar talismanu izvirzīšanu priekšplānā. 
To varētu salīdzināt ar trīs ratu riteņu no-
ņemšanu un izlikšanos, ka tik un tā gluži rai-

ti var tikt uz priekšu,” savu viedokli pamato 
fen šui praktiķe Linda. “Fen šui ir laba, loģis-
ka un praktiski izmantojama sistēma, vien-
alga, viena cilvēka mājoklim vai veselai val-
stij. Man nav saprotama pielāgošanas vēlme, 
kad runa ir par fen šui. Latviešu zemnieki ta-
ču izmanto ķīniešu izdomāto ķerru? Vai ir 
radīts latviešu šahs? Sak’, zirgu pazīstam, tas 
lai paliek, bet laidņi tādi nelatviski izskatās, 
varbūt atmetam?” 

vējš un ūdens sadzīvē
Lindas mājaslapā teikts: “Fen šui ir mā-

cība par to, kā nosargāt ci, lai tas netiktu iz-
klīdināts ar vēju, un kā lietot ūdeni, lai notu-
rētu ci.” Kā viņa pati savā ikdienā risina šos  
jautājumus?

redz. Vai tā tiešām ir? Un, ja ir, vai uz mums 
tie iedarbojas tāpat? 

Linda iebilst: “Tas ir ļoti izplatīts fen šui 
mīts... Talismaniem nav tieša sakara ar fen 
šui, tie saistīti ar seno ķīniešu simbolu un uz-
skatu sistēmu, kas, manuprāt, nav tieši pārce-
ļama un izmantojama citā kultūrā. Manda-
rīnpīles kā stipras ģimenes simbols ķīniešu 
kultūrā man nerada līdzīgas izjūtas, es kā ar 
agrāru nemieru pārņemta latviete pīles vai-
rāk saistu ar gliemežu daudzumu dārzā,” 
smejas Linda. “Uz naudas kaudzes sēdošā 
krupja izcelsmes leģenda arī nav nekāda po-
zitīvā, to var izlasīt vikipēdijā... Es pati nekā-
dus talismanus neizmantoju un arī citiem 
neiesaku. Ja kādam patīk tīri dekoratīvā vei-
dola dēļ, lai lieto, bet nevajadzētu cerēt sagai-
dīt kaut ko vairāk par placebo efektu.”

Izrādās, vēsturiski šos simbolus izman-
toja vienkāršie ļaudis, jo fen šui zināšanas 
viņiem nebija pieejamas. Savukārt valdnie-
kiem mītnes vietas rēķināja senie ģeoman-
ti, lai nodrošinātu varas un pārticības enerģi-
jas ieplūšanu – to panāca ar precīzu kalnu un 
ūdens izvietojumu, tāpēc valdniekiem nekā-
dus naudas krupjus nevajadzēja.


