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INTRODUCERE 

 

În viața fiecăruia dintre noi, vine un moment când suntem puși în situația să 

alegem o casă sau un apartament în care vom locui împreună cu familia. 

Momentul are o importanță deosebită, de această alegere depinzând atât evoluția 

viitoare a posibilităților și oportunităților de dezvoltare personală, academică, 

profesională și financiară ce vor apărea în viața fiecărui membru al familiei, cât și 

maximizarea potențialului de a trăi sănătos, în deplină armonie cu cei dragi. 

Există câteva reguli de bază în Feng Shui tradițional, pe care le-am învățat de la 

maeștrii mei, Dato Joey Yap și Risvan Vlad Rusu, și care se aplică la momentul alegerii 

locuinței, fie că este vorba despre o casă sau un apartament, fie că va fi cumpărată, 

construită sau închiriată. 

Aceste 15 REGULI DE AUR sunt adaptate evident de la textele vechi la vremurile 

actuale, pentru că la momentul nașterii și scrierii lor, în urmă cu mii de ani, nu existau 

trenuri, lifturi, blocuri turn. 

Regulile de față reprezintă un rezumat, rezultat al lecturării a mii de pagini  de 

manuale și cursuri susținute și aparținând maeștrilor mei, în sute de ore de studiu 

personal și de practică a subsemnatului. 

Scriu aceste rânduri pentru a oferi cititorilor oportunitatea să înțeleagă mai bine 

de ce este de dorit să evităm să ne amăgim cu numeroasele remedii disponibile a fi 

achiziționate chiar și pe internet (rațe, broscuțe, dragoni etc.) și, utilizând imaginile 

atașate, să observe că în Feng Shui tradițional totul are logică și este de bun simț. 

Adevărata artă Feng Shui se aplică fără a fi vizibilă! 

Astfel, cea mai potrivită locuință va fi aleasă întotdeauna începând cu evaluarea 

formelor exterioare din jurul clădirii vizate, fie că e vorba de o clădire existentă sau de 

una ce va fi construită în viitor. 

Imaginile prezentate mai departe sunt cu titlu de exemplificare, o parte dintre 

acestea fiind realizate de mine personal, iar altă o parte fiind preluate din Google Maps 

sau alte surse indicate. 

Să vă fie de folos! 

 

 

 

 

 

 

http://joeyyap.com/
http://risvanvladrusu.ro/
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Iată cele 15 REGULI DE AUR: 

Regula nr. 1. Evaluarea principalelor forme de relief din jurul terenului, casei 

sau apartamentului 

Fiind pe locul imobilului de interes și privind de jur împrejur sau privind harta 

arealului respectiv, se observă dacă există: 

- forme de relief înalte: munți, dealuri 

 

- o rețea hidrografică: cursuri de apă permanente sau temporare, lacuri naturale sau 

antropice, mlaștini, iazuri etc. 

 

 

Dacă nu există niciunul dintre elementele descrise mai sus, este evident că fluxul și 

intensitatea Qi-ului acestei zone sunt la un nivel foarte scăzut. Astfel, este recomandabil 

să se evite alegerea acelei zone. 
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Regula nr. 2. Evaluarea calității principalelor forme de relief din jurul 

terenului, casei sau apartamentului  

Se observă cu atenție dacă munții sau dealurile din acea zonă sunt: 

- plini de vegetație, împăduriți (cu arbori și arbuști) și arată foarte vii, de o culoare 

verde intens – primăvara și vara 

 

 

- (aproape) fără vegetație și au un aspect stâncos și golaș 

 

 

În cazul celei de-a doua variante, zona respectivă este caracterizată de Sha Qi, 

un flux de energie negativă, iar recomandarea fermă este să se evite o astfel de zonă. 
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Se observă apoi caracteristicile cursurilor de apă din jurul terenului, casei sau 

apartamentului respectiv, mai exact dacă acestea: 

- au o curgere lentă, blândă iar meandrele acestora se află la o mai mare departe de 

clădire, sau 

 

- au o curgere foarte rapidă, se deplasează într-o linie dreaptă și se află în apropiere 

de spatele,  fața, stânga sau dreapta clădirii vizate. 

 

 

În cazul celei de-a doua situații, înseamnă că acea apă nu este „sentimentală” și se 

recomandă în mod categoric evitarea alegerii unui imobil în acea zonă. 
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Regula nr. 3. Se analizează împrejurimile și se identifică existența 

„îmbrățișării” formelor 

Fiind pe locul imobilului de interes și privind de jur împrejur, se observă dacă locul 

sau imobilul este cuprins într-o îmbrățișare a formelor din jur, dacă se pot vedea munți, 

dealuri sau terenuri mai înalte în următoarele locații: 

- în spatele clădirii (Țestoasă Neagră) 

- în stânga clădirii (Dragonul Verde) 

- în dreapta clădirii (Tigrul Alb) 

- în fața clădirii (Phoenix-ul Roșu) 

Atunci când de jur-împrejur există toate cele patru structuri, situația este ideală iar 

clădirea va fi ferită complet, „la adăpost” de eventuale influențe negative ale unui Sha 

Qi din apropiere, ba mai mult, Qi-ul pozitiv va avea posibilitatea de a se aduna în 

interiorul acelei zone, „îmbrățișarea” fiind astfel completă, ca în imaginea1 de mai jos 

 

 

 

Dacă lipsesc formele enumerate mai sus din oricare dintre aceste poziții (spate, 

dreapta, stânga, față), este de asemenea recomandabil să se evite alegerea unei locuințe 

în zona respectivă, lipsa oricărei dintre forme având o semnificație specifică și va avea 

cu certitudine urmări mai puțin dorite. 

                                                           
1 Joey Yap - FENG SHUI FOR APARTMENT BUYERS - HOME OWNERS, First Edition October 2007, The Four 
Mountains, p. 105 
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Regula nr. 4. Se analizează cu atenție împrejurimile și se identifică existența 

formelor de Qi negativ creat de om 

Pentru aceasta, va fi necesar să se facă o deplasare în jurul clădirii și a perimetrului 

respectiv, pe o rază de aproximativ 500 – 1000 de metri. În aglomerările urbane, raza 

de căutare poate fi de aproximativ 500 de metri, însă în terenuri deschise și largi, unde 

poți vedea de la sol mult în depărtare, raza de căutare va fi de aproximativ 1000 de metri 

și chiar mai mult. 

În timpul acestei deplasări, se identifică existența în apropiere a unor elemente 

nefavorabile precum: 

- stâlpi de înaltă tensiune, de iluminat, cablu tv, comunicații prin cablu etc. 

 

- turnuri de apă 

 



8 
 

- căi ferate, trenuri sau metrou suprateran2 

 

 

- străzi foarte intens circulate sau autostrăzii foarte aproape de clădire3 

 

                                                           
2 Sursa fotografiei: Google Maps 
3 Idem 
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- străzi sau autostrăzi suspendate în dreptul clădirii4 

 

 

- străzi în formă de “T” care dau direct în clădire5 

 

                                                           
4 Sursa fotografiei: Google Maps 
5 Idem 
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- amplasarea clădirii într-o intersecție în formă de “Y”,  

 

- antene radio sau de telecomunicații6 

 

                                                           
6 Sursa fotografiei: Google Maps 
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- clădiri sau structuri cu forme amenințătoare prin forma lor7 

 

 

Dacă au fost identificate asemenea structuri cu astfel de caracteristici, care se află pe o 

rază de 500 – 1000 de metri față de clădirea sau locul vizat, se recomandă să se evite 

alegerea unui imobil în acea zonă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Sursa fotografiei: Google Maps 
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Regula nr. 5. Se face evaluarea formei exterioare a clădirii existente 

Se merge la o distanță suficientă de clădire astfel încât să poată fi examinată în 

totalitatea ei, apoi se observă cu atenție aspectul exterior al acesteia, în mod special 

dacă este: 

- asimetrică sau cu acoperișul înclinat abrupt înspre o parte8 

 

- construită pe piloni de susținere și suspendată, existând un spațiu gol sub clădire 

 

                                                           
8 Sursa fotografiei: Google Maps 
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- șubrezită, cu un aspect neîngrijit 

 

- mult prea subțire 

- prea îngustă 
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- prea joasă, fiind înconjurată de multe clădiri înalte (Qi suprimat)9 

 

 

- foarte înaltă printre multe clădiri foarte joase (Muntele singuratic) 

 

 

Dacă în urma examinării se constată că imobilul se încadrează la oricare dintre 

variantele mai sus, se recomandă foarte ferm să nu se aleagă acel imobil. 

 

                                                           
9 Sursa fotografiei: Google Maps 
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Regula nr. 6. Se examinează prezența formelor de energie negativă (Sha Qi) 

ce pot afecta puternic imobilul ales ca viitoare reședință (locuință sau chiar 

sediu de firmă)  

Se observă cu atenție formele din jurul clădirii, în mod special dacă: 

- clădirea este „înțepată”, „împunsă” (la figurat) de orice structură sau clădire din față, 

din spate sau din părțile laterale, care pot avea o formă de cuțit sau de săgeată 

îndreptată direct spre imobilul vizat 
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- există un deal abrupt în imediata apropiere sau clădirea se află foarte aproape de o 

rampă sau povârniș (Crashing Qi)10 

 

- terenul din spatele clădirii se prezintă ca o pantă foarte înclinată (Slipping Qi) 

 

                                                           
10 Sursa fotografiei: http://www.sicily.co.uk/wp-content/uploads/Savoca-B90HWX.jpg  

http://www.sicily.co.uk/wp-content/uploads/Savoca-B90HWX.jpg
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- clădirea are în spatele ei o apă care curge cu mare viteză sau acolo se află un șanț 

de colectare sau o canalizare de ape pluviale 
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- este situată într-o zonă foarte expusă la vânt, unde vântul de regulă suflă cu foarte 

mare putere 

 

 

Dacă în urma examinării se constatată că imobilul se încadrează la oricare dintre 

situațiile enumerate mai sus, se recomandă foarte ferm să se evite alegerea acelui imobil, 

deoarece, în timp, locuitorii acestuia vor fi puternic afectați de Sha Qi. 
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Regula nr. 7. Modul de alegere a unei clădiri dintr-un complex rezidențial sau 

dintr-un grup compact de clădiri 

Pentru a selecta clădirea cu cel mai mare potențial de a primi cea mai mare parte a 

fluxului de energie pozitivă din zonă, se are în vedere ca aceasta să fie: 

- clădirea care arată cel mai bine din punct de vedere arhitectural sau clădirea care 

are caracteristici unice și care, pur și simplu, îți sare în ochi 

 

 
 

- clădirea cea mai apropiată de gura Qi-ului – care este reprezentată de intrarea în 

complexul sau zona rezidențială11 

 

 

                                                           
11 Sursa fotografiei: Google Maps 
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- clădirea din centrul unui grup de clădiri așezate în formă de cerc sau pătrat, sau 

clădirea din mijlocul unui lot de case înșiruite 

 

 

 

În caz contrar, nu se recomandă alegerea acelei clădiri. 

Pentru a personaliza și mai mult alegerea unui imobil favorabil,  se recomandă să se 

utilizeze în analiză elementul Gua al casei, dat de orientarea fațadei acesteia, și 

elementul personal Gua al viitorului locatar (Ming Gua – trigrama destinului personal), 

pe care îl puteți determina cu ușurință așa cum este descris în continuare.  
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Personalizarea alegerii unei case în Feng Shui în funcție de numărul Gua 

 

Pentru a vă ajuta să identificați un imobil cât mai potrivit pentru 

dumneavoastră, fie că e vorba despre un apartament, o casă sau un birou, va fi foarte 

util ca toată strădania dumneavoastră de a-l identifica, să aibă o conotație cât mai 

personală. Aceasta presupune să vă integrați și pe dumneavoastră în tot procesul de 

evaluare Feng Shui a imobilului. 

Metoda evaluării raportului dintre elementul corespunzător numărului 

personal Gua (Ming Gua – trigrama destinului personal) și elementul imobilului, 

presupune în primul rând să știți care este Ming Gua -ul dumneavoastră. 

Ming Gua – trigrama destinului personal – este și aceea care se folosește 

în determinarea direcțiilor personale favorabile și nefavorabile, care țin exclusiv de 

persoană și nu de locație, dar această chestiune va fi explicată pe larg în alt capitol. 

Astfel, utilizând tabelele de mai jos, puteți identifica cu ușurință numărul 

dumneavoastră personal Gua, cu precizarea că la baza calcului se află anul 

nașterii și sexul dumneavoastră. 

IMPORTANT! 

Țineți cont de faptul că anul Solar chinez începe pe data de 4 februarie. Dacă v-

ați născut între 1 ianuarie și 3 februarie inclusiv, calculul se va face ținând cont de anul 

precedent, indiferent de sex. 

De exemplu: 

• o femeie născută pe 2 februarie 1977 va avea Ming Gua 9 și nu 1! 

• un bărbat născut pe 31 ianuarie 1980 va avea Ming Gua 3 și nu 2! 
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Mergând mai departe, fiecare număr Gua are asociat unul dintre cele Cinci 

Elemente. De exemplu, Gua 1 este asociat cu elementul Apă, Gua 3 este asociat cu 

elementul Lemn, iar Gua 9 este asociat cu elementul Foc. 

Acest element al Gua-ului casei se va raporta la elementul corespunzător 

Ming Gua – ului personal. 

Utilizând tabelul de mai jos, puteți identifica cu ușurință care dintre cele Cinci 

Elemente este asociat cu numărul Gua al casei: 

 

 

Observație: numărul 5 corespunde Palatului Central și acesta nu determină Gua-ul 

niciunui tip de casă. 

 

Iar apoi, în funcție de cele 2 elemente – al casei și al persoanei, se identifică cele mai 

potrivite imobile pentru acea persoană. Astfel, se va prefera alegerea unui imobil care 

are elementul corespunzător numărului Gua: 

• de același element ca elementul personal Gua 

• de acel element care produce elementul personal Gua 

De exemplu, o persoană care are Ming Gua 9 (element Foc) va fi bine să aleagă: 

• o casă de element Foc, corespunzătoare numărului Gua al casei 9 (cu fațada spre 

Nord) 

• o casă de element Lemn, corespunzătoare numărului Gua al casei 3 (cu fațada 

spre Vest) sau 4 (cu fațada spre Nord Vest) 
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De asemenea, este importantă analiza relației dintre forma clădirii vizate și 

formele clădirilor din jur, având la bază raționamentul oferit de ciclurile de producție, 

slăbire și control dintre cele 5 elemente. 

De exemplu: 

- într-un grup de case de foc, cu acoperișuri ascuțite, se va prefera construirea unei 

case de element pământ (focul produce pământul, conform ciclului de producție) 

- într-un grup de clădiri precum blocuri înalte (element lemn) se va evita construirea 

unei case de element pământ, precum o casă cu parter cu terasă circulabilă (lemnul 

controlează pământul, conform ciclului de control) 

 

 

 

Următorul pas care trebuie făcut apoi, este acela de a se evalua intrarea în clădire. 

Evident că se va putea evalua doar o clădire existentă, însă dacă se dorește construirea 

uneia noi, va fi necesar să se țină seama de recomandările următoare în discuțiile cu 

arhitectul și proiectantul imobilului! 
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Regula nr. 8. Se identifică și se evaluează accesul până la intrarea în imobil, 

mai exact dacă: 

 

- nu există o intrare propriu-zisă, iar intrarea în clădire se face printr-un alt loc de 

acces dintr-o clădire alăturată sau prin parcare ori pe la subsol 

 

 

- găsirea intrării este dificilă și este greu de ajuns acolo 
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- intrarea a fost ușor accesibilă de la nivelul solului și are un foaier foarte frumos 

 

 

 

Dacă din analiză se constată că imobilul se află într-una din primele două situații, 

rezultă că acea clădire are o problemă semnificativă de receptare a Qi-ului, mai precis 

există o blocare a pătrunderii energiei pozitive pe la intrare și se recomandă, de 

asemenea, să nu se aleagă o astfel de clădire. 
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Regula nr. 9. Aflându-ne la exteriorul clădirii, cu fața spre intrarea în clădire, 

se examinează în ansamblu zona de intrare și se acordă o atenție specială 

aspectului intrării, observându-se în mod special dacă aceasta: 

 

- este întunecată, umbrită și sumbră 

 

- are o ușă mult prea mică, disproporționată, prin comparație cu restul clădirii (de 

exemplu, așa cum este „Poarta Umilinței” de la Biserica Nașterii Domnului din 

Betleem) 
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- există mulți copaci în apropiere de intrare, care fac ca zona din jurul intrării să fie 

întunecată și foarte umbrită 

- peretele exterior de la intrare este acoperit de plante cățărătoare 

 

- există mai multe trepte pe care trebuie să pășiți pentru a ajunge până la intrare 
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- chiar de la intrare poate fi văzută o altă ușă de acces dinspre spatele clădirii 

 

- există o rampă înclinată, o zonă foarte abruptă care se află exact în fața intrării (nu 

intră în această categorie rampele necesare persoanelor cu dizabilități locomotorii) 
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- există un stâlp (de iluminat, de transport electricitate, de publicitate, cu indicatoare 

rutiere) chiar în fața intrării 

 

- intrarea duce direct spre o scară (ascendentă sau descendentă) 
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- intrarea în clădire nu are niciun hol, este un open space. 

 

 

 

Dacă din analiză rezultă existența oricărei dintre aceste situații, atunci intrarea în 

clădire nu este favorabilă și se recomandă cu fermitate să nu se aleagă o astfel de 

clădire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Regula nr. 10. Se intră în clădire pe la intrarea principală. Se fac apoi câțiva 

pași spre interior, apoi o întoarcere la stânga împrejur. Privind prin ușa de la 

intrare către ceea ce se vede la exterior – evident că ușa poate fi deschisă pentru 

a se putea vedea în afară – se observă și se examinează ceea ce se vede afară: 

- există un stâlp (de iluminat, de transport electricitate, de publicitate, cu indicatoare 

rutiere) vizibil de la intrare (Piercing Heart Sha)12 

 

- de la intrarea în casă se vede un spațiu foarte îngust existent între două clădiri de 

peste drum, foarte apropiate între ele (Sky Crack Sha)13 

 

                                                           
12 Sursa fotografiei: Google Maps 
13 Idem 
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- poate fi văzut de la intrare colțul, muchia foarte ascuțită a unei alte clădiri, orientată 

spre intrarea imobilului de interes14 

 

- poate fi văzut un colț foarte ascuțit de la acoperișul unei alte clădiri, orientat spre 

intrarea imobilului de interes 

 

                                                           
14 Sursa fotografiei: Google Maps 
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- partea din față a intrării în casă este îngustă, înghesuită, vizibil prea mică și 

întunecată, lipsită de lumină naturală 

 

 

 

Dacă s-a răspuns afirmativ la oricare dintre variantele de mai sus, atunci intrarea 

clădirii nu este favorabilă. Se recomandă evitarea alegerii acestei clădiri. 
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Regula nr. 11. Dacă este vorba despre un bloc cu mai multe niveluri, care are 

și lift, se analizează amplasarea liftului în planul arhitectural al clădirii, 

deoarece holul din fața lifturilor oferă posibilitatea energiei Qi să se adune, ca 

apoi să fie mutată și răspândită de lifturi la nivelurile superioare ale clădirii. 

Astfel, se observă dacă liftul sau lifturile (în caz că sunt mai multe – nu contează 

numărul lor): 

- se află foarte aproape de intrare, chiar în fața intrării în bloc, cu ușa liftului orientată 

spre intrarea în imobil 

 

- se află chiar în centrul clădirii, deoarece funcționarea zilnică a liftului, mergând în 

sus și în jos, este asemenea unui pumnal care străpunge chiar Palatul Central al 

clădirii (Heavenly Heart). 
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- holul de la intrarea în lift sau interiorul liftului sunt foarte înguste, subdimensionate 

și întunecate 

 

 

Dacă s-a răspuns afirmativ la oricare dintre variantele de mai sus, amplasarea și 

forma lifturilor în clădire nu este deloc bine aleasă, Qi-ul neputând fi transportat la 

nivelurile superioare. Din nou se recomandă evitarea alegerii unei astfel de clădiri. 
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Regula nr. 12. Alegerea unui etaj favorabil și compatibil cu locatarul 

Pentru a selecta un etaj adecvat pentru viitorul locatar, este necesar să se utilizeze 

elementul personal Gua ca punct de referință și apoi se determină ce element 

reprezintă fiecare etaj, ca în tabelul15 de mai jos: 

 

În funcție de acesta, cele mai potrivite etaje pentru viitorul locatar sunt cele care 

sunt: 

- de același element ca elementul personal Gua 

- de acel element care produce elementul personal Gua 

 

                                                           
15 Joey Yap - FENG SHUI FOR APARTMENT BUYERS - HOME OWNERS, First Edition October 2007, Selecting your 
unit, p. 267 



41 
 

Se merge apoi pe rând la fiecare dintre etajele pe care le-ați ales. Se analizează cu 

atenție zona din fața liftului de la fiecare etaj. 

Se observă dacă zona din dreptul liftului: 

- este întunecată și sumbră 

 

- este amplasată astfel încât, atunci când ieși din lift, accesul duce direct spre un 

coridor lung și întunecat sau îngust și întunecat 

- are un tavan jos și arată înghesuit 
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- este aglomerată, subdimensionată sau foarte îngustă 

 

 

În oricare din situațiile de mai sus, etajul respectiv are o problemă importantă 

legată de gura Qi-ului (Qi Mouth). Este recomandabil să se evite acel etaj, iar dacă toate 

etajele din clădire au exact același design, se recomandă evitarea alegerii acestei clădiri. 

Presupunând că s-a identificat un etaj favorabil, pasul următor va fi alegerea 

unui apartament de la acel etaj. 

Iată, mai departe, care sunt aspectele de care trebuie să se țină seama în analiză: 
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Regula nr. 13. Având ca poziție ușa de intrare în apartament, se privește afară 

din apartament, pe hol, în jur. Se observă dacă sunt vizibile sau aplicabile 

caracteristicile de mai jos: 

- există o muchie, un colț exterior dintre doi pereți sau o altă formațiune ascuțită care 

este orientată direct spre ușa de intrare în apartament și care este vizibilă din dreptul 

ușii de la intrare 

 

- intrarea în apartament se face printr-un coridor îngust, care nu oferă prea mult 

spațiu în fața ușii 

 



44 
 

- pentru acces prin ușa de la intrare este necesar să se urce o treaptă, abia apoi se 

intră în apartament 

 

- apartamentul este cel mai îndepărtat față de zona liftului 
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- apartamentul se află la capătul unui coridor lung și îngust (când se stă la ușa de la 

intrarea în apartament, se vede un coridor foarte lung) 

 

- vizavi de ușa de la intrare în apartament, există fie o ghenă sau tobogan de gunoi, 

fie o ieșire de urgență (incendiu) 

 

Dacă s-a răspuns afirmativ la oricare dintre situațiile de mai sus, atunci apartamentul 

nu favorizează receptarea energiei pozitive sau acesta este afectat negativ de Sha Qi, 

astfel încât se va evita alegerea acestui apartament. 
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Regula nr. 14. Se intră în apartament și se merge pe rând la balconul acestuia, 

apoi la fereastra din bucătărie și apoi la fereastra dormitorului matrimonial. Se 

observă existența oricărei din următoarele formațiuni pe o rază de 500 de metri 

distanță de acestea: 

- structuri în formă de săgeată sau structuri cu o formă ascuțită orientate fie în sus, 

fie spre locul de referință sau chiar și numai vizibile din acel loc 

 

- un spațiu foarte îngust existent între două clădiri apropiate între ele (Sky Crack Sha) 
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- un colț, o muchie foarte ascuțită a unei alte clădiri, orientată spre locul de referință 

 

- o formațiune ascuțită sau un acoperiș ascuțit de la o clădire de vizavi orientate fie în 

sus, fie spre locul de referință sau chiar și numai vizibile din acel loc 
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- turnuri de apă sau turnuri de telecomunicații direct vizibile sau obstrucționând 

vederea din acel loc 

 

 

Dacă s-a răspuns afirmativ la oricare dintre cele de mai sus, atunci apartamentul este 

afectat negativ de Sha Qi, astfel încât se recomandă evitarea alegerii acestui 

apartament. 
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Regula nr. 15. Deși este puțin probabil ca prezenta regulă să se regăsească în 

scrierile vechi, am convingerea fermă că informațiile oferite mai sus pot fi de un mare 

folos la momentul alegerii unei locuințe. Cu toate acestea, pentru a fi pe deplin siguri 

că toate calculele și deciziile luate sunt cele mai bune cu putință, se recomandă 

respectarea ultimei și celei mai importante reguli: 

 

APELAREA LA SERVICIILE, CUNOȘTINȚELE ȘI EXPERTIZA UNUI 

CONSULTANT FENG SHUI! 

Eu vă aștept cu drag pentru mai multe detalii sau pentru programarea unei 

consultații și mă puteți găsi: 

- la telefon: +4 0758 03 55 88 

- la adresa de e-mail: vasiloiu.catalin@gmail.com  

- printr-un mesaj pe rețeaua de socializare Facebook: 

https://www.facebook.com/Catalin.Vasiloiu.Cluj  

Disponibilitatea mea este nelimitată geografic, deși sediul unde îmi desfășor 

activitatea în prezent se află în Cluj-Napoca, județul Cluj, România. 

 

Voi fi încântat să vă întâlnesc în curând! 

mailto:vasiloiu.catalin@gmail.com
https://www.facebook.com/Catalin.Vasiloiu.Cluj/
https://www.facebook.com/Catalin.Vasiloiu.Cluj


 

 

 

REZUMAT 
49 de pagini incluzând 15 reguli de 

bază oferite de minunata și 

străvechea știință chinezească Feng 

Shui tradițional care se aplică 

pentru alegerea ideală a locuinței 

sau sediului de firmă. Utilizate, ele 

(re)aduc armonia și echilibrul din 

casa și viața ta, accentuează și 

amplifică anumite aspecte precum 

cele legate de bani, prosperitate, 

succes în afaceri,  faimă și succes 

academic, sănătate, dragoste, sex, 

relații. 

CĂTĂLIN VASILOIU 
Consultantul tău Feng Shui, 
BaZi, Zi Wei Dou Shu, Qi Men 
Dun Jia 

 


