A Középpont Feng Shui titkai...
“Az igaz ember nem szolgája időnek, helynek,
hanem ő maga a dolgok középpontja.”
(Emerson)

Keresd meg lakásod középpontját! Amit ott találsz, tükrözi életed energiáinak képét, azok
szabad vagy gátolt áramlását.
Ötödik alkalommal a Középpontot ismerheted meg.

A Középpont, azaz a Tai Chi életünk és lakókörnyezetünk közepe. A nyolc életterület itt
találkozik és az innen szétáradó energia minden zónára és minden ott élőre hatással van.
Jellemzője tehát a befogadó és szétáradó energiák mozgása.
Érdemes átgondolni, hogy mit helyezzünk ide. A Feng Shui hagyománya szerint, ez a
terület legyen üres. Akadálymentes teret kell biztosítani az energiák szabad áramlásának.
Az öt elem tana szerint a Középpontot az 5-ös Gua szám jelöli és a Föld elemhez tartozik.
Égtája a Közép.
A lankás, kecsesen ívelt dombok, fennsíkok jellemzik és ide tartozik az alföld, sőt a kopár
sivatagi táj is.

Az átmenetet képviseli egyik évszakból a másikba és a nyirkos, párás időjárás, valamint a
napszakok közül a délután a sajátja.
Akiknek 5-ös a GUA számuk, életük kikerülhetetlen, központi feladata, ezen az
életterületen található. Szeretnek a középpontban állni, még akkor is ha csendes és
szerény ember látszatát keltik.
A Középpont a lakás szíve.
A régi kínai házakban középen a kert képviselte az öt elem egyensúlyát, a természet
erejét, kedvező energiáit, mely minden életterület irányában szabadon áramolt.

!!! Érdemes tudni:
Vigyázz, hogy otthonod Középpontjában na álljon, vécé, lépcső, fal, kandalló vagy bármi
más kedvezőtlen, ártó dolog, hiszen az minden irányban károsan hat! Az élet minden
területére vonatkozóan negatívan befolyásolja a sorsod!
Erősítsük a Föld elemű 5-ös életterületet az alábbiak szerint:
•

Színekkel: a Föld elem saját színeivel, a citromsárga, a narancssárga és a barnás

föld színekkel.
•

Formákkal: a Föld elemhez tartozó alakzatokkal, ilyen a négyzet és a téglalap.

•

Anyagokkal: a Föld elem szerint, minden ami porcelánból, kerámiából, kőből
készült. A Föld elem textil anyagai a vászon és a len, a minták szerint pedig a
kockás, a vízszintes csíkozás és a márványmintás a kedvező.

•

Szimbólumokkal:

•
•

Szám szimbóluma: 5
Dekorációs szimbólumai:

Az öt elem tana szerint a Föld elemet a Tűz elem táplálja, támogatja.
Érdemes otthonunkban ezt a területet is harmóniában tartani és felhasználni az elemek
éltető energiáit. A Középpontban harmonizálhatunk mind az öt elem egy-egy jellemzőjével,
növény, kő, illat vagy egy olyan képpel, mandalával melyen mind az öt elem képviselteti
magát.
•

Dísztárgyak, bútorok: jellemzője az alacsony építésű és szögletes (négyzetes,
téglalap) alakú bútorok, ládák, padok. A kerámiából készült lapos tálak, szögletes
edények és porcelán díszek.

•

Szobanövények: Az alacsony növésű vagy szétterülő, sárga, narancssárga, a
barack és a rózsaszínű virágok.

A következő összeállításban 5 olyan szobanövény szerepel, melyek egy-egy elemet
képviselnek és így minden életterület irányába harmonikus energiákat áramoltatnak. Ez a

növénycsoport elhelyezhető egy nagy lapos kerámia tálban.

–
–
–
–
–

Elefánttalp: (a Föld elem)
Gloxinia: (a Tűz elem)
Szobai futóka: (a Fa elem)
Fokföldi ibolya: (a Víz elem)
Korallvirág: (a Fém elem képviseletében)

Tegyük tudatosan a legjobbat testi és lelki egészségünk érdekében:
A Föld embereknek figyelniük kell a gyomor, a lép és a hasnyálmirigy érzékenységére,
ezért javasolt számukra a rendszeres diéta, a vegetáriánus étrend és a masszázs.
•

Az illat terápia fontos erősítője testi, lelki, szellemi harmóniánknak.

Ez az összeállítás 5 olyan illatot tartalmaz, melynek használatával a Középpontban
minden életterület harmonizálható. Itt is az öt elem jótékony energiáit képviselik az illatok.
– Szantál: (Föld elem), mely jó szolgálatot tesz, ha kibillent testi, lelki és szellemi
egyensúlyunkból szeretnénk visszatérni a harmónia világába.
– Jázmin: (Tűz elem), feloldja az irigység és a féltékenység által létrejött görcsöket,
az önbizalmat és a tudatos optimizmust növelő hatása van.
– Levendula: (Fa elem), elégedettségérzetet kelt bennünk, a könnyű belső béke
érzetét a harmónia illatával.
– Fahéj: (Víz elem), a testi energiák fokozója, ha fáradtak vagyunk, de növelni
szeretnénk önbizalmunkat az erőt próbáló élethelyzetek idején.
– Fenyő: (Fém elem képviseletében), növeli odafigyelési erőinket, szeretetteljesség
érzésével ajándékoz meg, türelmi és tűrő képességeinket harmonizálja.
Javasolt felhasználási módok, az élő friss növény vagy az illatosított füstölő és illóolaj
formájában.
Miközben ellazulunk ismételjük el magunkban ezeket a megerősítést célzó mondatokat:
– Bízom magamban, határtalan erőmben és a változásban.
– A változás magam vagyok, az élet örök körforgásában.

– Örömmel alkalmazkodom a világ
sérelmekhez, nincs bennem harag.

változásához,

nem

ragaszkodok

régi

– Adni és kapni öröm, félelem nélkül fogadom el az isteni gondviselést.
– Figyelek gondolataimra, szavaimra, tetteimre, mert ezek befolyásolják sorsom.
Mindenki életében adódhatnak nehéz pillanatok vagy huzamosabb ideig tartó nehéz
időszakok.
A következő gyakorlat segít a gondolataidat lecsendesíteni és tisztábban látni életed
helyzetét a nagyvilág forgatagában.
Szánj annyi időt erre a feladatra, amennyi jólesik, lehet megleled a megoldás kulcsát.
Ilyenkor helyezz el otthonod Középpontjában egy olyan párnát vagy széket, melyen
kényelmesen ülsz és elmélkedj a dolgaid felől. Majd szép lassan, fokozatosan zárj ki
minden gondolatot, próbálj nem gondolni semmire. Hidd el ez a legnehezebb.
•

Gyógyító hatású kövek, drágakövek rezgéseinek alkalmazásával : tégy a
Középpontba egy lapos barna színű kerámia tálba 1-1 darabot az alább felsorolt
kövekből.

– Rózsakvarc: (Föld elem), előhívja rejtett nőies szelídségünket és segít azt
kiteljesíteni.

– Ametiszt: (Tűz elem), mely nemes szépségével és serkentőleg ható rezgéseivel,
kitárja elénk a világot. Megnyitja a lehetőséget az új, a felfedezésre váró dimenziók
irányába, ugyanakkor segít földre téríteni azokat, akik túl magasra tévedtek a
szellemiek világában.
– Smaragd: (Fa elem), mely segít ráhangolódni belső békénkre és harmóniát teremt
fizikai, lelki és szellemi szinteken.
– Rubin: (Víz elem) javítja a vérkeringést, fokozza aktivitásunkat, kitartásunkat.
Kapcsolatainkat segít megtisztítani az önzéstől, a ragaszkodástól és a tiszta
szeretet erejével harmonizál.
– Türkiz: (a Fém elem képviseletében) szerencsekő, az élet utazóinak, az úton
haladóknak.
A felsorolt példák a teljesség igénye nélkül készültek, azonban segítségükkel
harmonizálhatjuk otthonainkat és teremthetünk mások és önmagunk számára jobb és
élhetőbb világot.
Keress meg bátran, várom a Feng Shuival kapcsolatos kérdéseidet itt a Női Portál oldalán
és a banyasz.imrene@gmail.com e-mail címen.
Sok szeretettel:
Bányász Imréné
okleveles Feng Shui tanácsadó

