
A Karrier, Emberi kapcsolatok Feng Shui titkai...

„Időt kell szakítanod embertársaidra, 
tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is — 

valamit, amiért fizetséget nem kapsz, 
csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted.” 

(Albert Schweitzer)

Minden  emberi  lény  egy  cseppje  az  emberiség  óceánjának.  Együtt  hatalmas  erő, 
elszigetelten, kapcsolatok nélkül, önmagában azonban semmit sem ér.

Egyedül nem megy! Ennek a parányi igazságnak hatalmas voltát csak akkor érezzük, ha 
rés támad többé kevésbé harmonikusnak mondható emberi kapcsolatainkban.
Alakítsuk  környezetünket  tudatosan,  ápoljuk többszintű  és  szerteágazó kapcsolatainkat 
megfelelő módon, hogy személyes karrierünk a kiteljesedés felé haladhasson.



Az utolsó alkalommal a Karrier, Emberi kapcsolatok életterületét ismerhetitek meg, melyet 
a VÍZ elem képvisel. Égtája az Észak.

A Víz elemet a hullámzó energiaáramlás, az évszakok közül a tél, a fagyos és kemény 
hideg jellemzi. A természetben a patakok, a folyók, a vízesések, a tavak, tengerek, azaz 
minden, ami víz, mely által könnyen felismerhető.
Az éjszaka tartozik hozzá a napszakok közül. 

Az  élet  térképén ez  az  1-es  terület,  ami  minden emberi  kapcsolatunk,  mint  barátság, 
szomszédi,  munkahelyi  kapcsolat  helye.  Hasonlóan  a  többi  életterülethez,  ha  ezen  a 
területen  energetikailag  minden  rendben  van,  akkor  nem  szorulunk  olyan  ádáz  napi 
vitákra, veszekedésekre, melyekkel energiát próbálunk rabolni céljaink eléréséhez.

Vizsgáld át otthonodban az északi zónát és ha segítségre van szükséged, használd az 
alábbi  Feng  Shui  tanok  által  kínált  lehetőségeket,  hogy  a  változtatás  valódi  változást 
hozzon életedbe.

Akiknek  1-es  a  GUA  számuk,  életükben  hangsúlyos  feladattá  válik  a  karrier  és 
természetesen minden emberi kapcsolat.



Tekints kiemelt figyelemmel erre az életterületre az otthonodban és a munkahelyeden.

Ha nehézségeid vannak, tervezd meg, miként tudsz javítani ezen, a Feng Shui ismeretek, 
ötletek alkalmazásával, hogy otthonod vagy munkahelyed harmonikus legyen.  
 
Javaslataim olyan alaprajzú lakás vagy ház esetén helytállóak, ahol nem található hiány 
vagy többletterület! Ennek meghatározásához természetesen igénybe vehető személyes 
tanácsadásom. www.wix.com/harmonikusvilag/fengshui

Erősítsük a Víz elemű 1-es életterületet a következők szerint:

• Színekkel:  a Víz elem saját színeivel, a kék és a fekete. Alkalmazhatóak még a 
Víz elemet támogató Fém elem színei, a fehér, a szürke, a beige és a fém színek 
(arany, ezüst, bronz, réz stb...).

• Formákkal: a Víz elemhez tartozó jellegzetes szabálytalan alakzatokkal és a Fém 
elem formáival, a kerek, gömb, félkör, ovális.

• Anyagokkal:  a Víz elem szerint, minden ami üvegből készült,  vagy a támogató 
Fém elem kapcsán fém anyagból. A Víz elem textil anyagai a selyem és a szatén, a 
minták szerint pedig a szabálytalan, a hullámmintás a kedvező. A támogató Fém 
elem anyagai és mintái szintén használhatóak.

• Szimbólumokkal: 

• Szám szimbóluma: 1

• Dekorációs szimbólumai:

Az  öt  elem  tana  szerint  a  Víz elemet  a  Fém  elem  táplálja,  támogatja.  Érdemes 

http://www.wix.com/harmonikusvilag/fengshui


otthonunkban ezt a területet is harmonikusan berendezni és felhasználni az elemek éltető 
energiáit.  A Karrier,  Emberi  kapcsolatok  zónában  célkitűzéseinknek  és  feladatainknak 
megfelelően alkalmazhatjuk az alábbi szimbólumokat:

– Vizet,  vízesést  ábrázoló  kép –  mely  lehet  lágyan kanyargó folyó,  patakocska, 
vízesés. Hasonló módon kedvező energiákkal és új lehetőséggel örvendeztet meg, 
bár  kisebb  intenzitással  van  karrierünkre  és  emberi  kapcsolatainkra,  mint  az 
akvárium vagy a csobogó.

(a  fotó  nagyítása  keretezve  megrendelhető  www.wix.com/harmonikusvilag/fengshui oldalon  vagy  a 
harmonikusvilag.fengshui@gmail.com címen)

– Akvárium –  a  halak  mozgásának  figyelése,  stresszes,  feszült  lelkiállapotunkat 
ellazítja.  A velük  való  törődés,  gondozás  nem  csak  a  halak  számára,  hanem 
önmagunk számára is fontos. A rendszeres napi kapcsolat és törődés megtanít a 
felelősségvállalásra,  a  tisztaság  igénye  és  annak  fenntartása,  a  tisztánlátás 
képességére.

– !!!  Fontos ismerni, hogy akváriumot, csobogót nem helyezünk el:  hálószobában,  
fürdőszobában,  vécében  sőt  még  a  konyhában  sem!  Még  akkor  sem,  ha  itt  
található a Karrier, Emberi kapcsolatok területe.

– Csobogó –  Felpezsdíti  szunnyadó  emberi  kapcsolatainkat  vagy  a  megtorpant 
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karrierünket.  Segít  leküzdeni  a  mindennapok  nehézségeit  azáltal,  hogy  új 
lendületet, energiát áramoltat életünkbe. Ne hagyjuk elpárologni belőle a vizet, ne 
engedjük, hogy vízkövessé váljon vagy bepiszkolódjon.

– Tükör – Kiválóan alkalmas ennek a területnek az erősítésére mint dísztárgy, hiszen 
a tükör is a víz elemet szimbolizálja.  A tükör alakja lehet állított  hosszúkás kék, 
fekete vagy natúr fém keretes. Ügyeljünk a tisztaságára, hogy ha belenézünk ne 
piszkos, ködös, foltos torz képet mutasson, hanem a valódi igazságot. 

– !!!  Tükröket ne alkalmazzunk hálóban, vécében sőt még a konyhában sem! Még  
akkor sem, ha itt található a Karrier, Emberi kapcsolatok területe.

– Mandalakép - A mandalákat évezredek óta használják meditációs gyakorlatokhoz, 
energetizátorként, gyógyításra vagy dekorációs célokra. Ennek a mandala képnek 
szimbolikája,  színei,  formái,  a  Feng  Shui  energiarendszerében  az  Emberi 
kapcsolatok, Karrier életterületet képesek erősíteni.

(ez  a  mandalakép  megrendelhető  www.wix.com/harmonikusvilag/fengshui oldalon  vagy  a 
harmonikusvilag.fengshui@gmail.com címen)

– Elefánt – Az ormánya felfelé álljon, mert ez a tartás az életerős állat jellemzője, 
mely  szilárdságot,  kedvezőbb  emberi  kapcsolatokat,  erőt  és  megbecsülést, 
önbizalmat  kölcsönöz  ezen  az  életterületen  tulajdonosának.  Számíthatunk  rá 
általános kívánságok és boldogulás terén vagy a karrierünkkel felemelkedésével 
kapcsolatosan.  Helyezzünk  el  a  hátán  egy  fehér  vagy  egy  kék  kristályt,  ha  a 
munkahelyi  vagy  az  életbeli  helyzetünket  szeretnénk  erősíteni.   A  legjobb 
ajándékba kapni az elefántot. Helyezzük a bejárat mellé.  Ahol ez nem lehetséges,  
tegyük úgy, hogy az ablak irányába nézzen, balról jobbra haladva. Hálószobába is 
tehetjük.

mailto:harmonikusvilag.fengshui@gmail.com
http://www.wix.com/harmonikusvilag/fengshui


– Vitorlás hajó, hajó – képe, fotója azok számára kiváló szimbólum, akik új munkát, 
új  munkahelyet  szeretnének.  A balról  jobbra haladó vitorlás a múltból  építkezve 
elhozza a jövő új karrierének lehetőségét életünkbe. Vigyázat azonban a kép ne 
szerencsétlenül járt vagy vihar tépett hajót ábrázoljon, nehogy velünk is hasonló 
események történjenek. Annak, aki nem egyedül él, ügyelnie kell, hogy a hajó képe 
csak a változást igénylő életére legyen hatással,  a többiekére ne, ezért javasolt 
például vitorlás esetében a vitorlára felírni az érintett nevét. Így a többiek biztos 
karrierje nincs veszélyben.

– Teknős – Akkor a legerőteljesebb a hatása, ha egy élő teknőst nevelgetünk. Élő 
jelképe  a  tartalmas  és  erős  hosszú  életnek,  az  anyagi  biztonságnak,  a  jó 
állóképességnek.  Úgy  az  igazi  segítő,  ha  nem  magunknak  vesszük,  hanem 
ajándékba  kapjuk.   Jelképként  a  folyamatos  munkalehetőséget  segíti,  élő  vagy 
dísztárgy  formájában.  Élő  teknős  gondozható  hálószobában  is,  víz  mentes 
élőhelyen.  Vagy  dísztárgyként  alkalmazható  hálóban  1  db  teknős  lámpa  üveg 
burával, fém szerkezetben, kék színű izzófénnyel.

– Aprópénz  – Fém  vagy  üveg  tálkában  helyezzünk  el  forgalomban  lévő  fém 
aprópénzeket.  Segítségével  ha  már  van  munkánk,  jobban  fizető  lehetőségeket 
remélhetünk, de pártunkra áll a szerencse a társadalmi élet útvesztőiben is. Ez a 
szimbólum bátran alkalmazható a hálószobában is.

• Dísztárgyak,  bútorok: tekintetében  jellegzetesek  az  üveges  asztalkák,  vitrinek, 
polcok,  tükrök  vagy  az  üvegtéglából  épített  térelválasztók,  az  akváriumok,  a 
csobogók, beltéri szökőkutak, üvegpoharak, üveg vázák mint lakásdekorációk. 

• Szobanövények:  az  egészséges  és szabálytalan  alakzatúak  vagy  futó 
növekedésűek. Jellegzetesen a kék és a fehér virágúak.  

Néhány példa a teljesség igénye nélkül:

– Orchidea:  a  tiszta  barátság  és  a  hibátlan  jellemű  ember  eszményi  jelképe. 
Harmónia és egyetértés energiáit árasztja környezetében, ezért javasolt azokban a 
helyzetekben,  mikor  emberi  vagy  baráti  kapcsolataink  megromlanak,  hogy  a 
viszony építő jelleggel rendeződjön.

– Fokföldi ibolya:  a pozitív gondolkodás, a jókedv és a harmónia növénye, mely 
barátságokat és kedves társakat hozhat életünkbe.



Tegyük tudatosan a legjobbat testi és lelki egészségünk érdekében:

A Víz emberek szenteljenek több figyelmet a vizelet kiválasztó rendszerüknek, mint a vese 
és a húgyhólyag. Javasolt számukra a meditáció, a moxás kezelés, a hipnoterápia vagy az 
autogén tréning.

•  Az illat terápia fontos erősítője testi, lelki, szellemi harmóniánknak. A  Víz elemhez 
tartozó néhány itt felsorolt illat segítségünkre lehet, mint a

– Fahéj, mely  fokozza  testi  energiáinkat,  ha  kimerültek  vagyunk,  növeli 
hatékonyságunkat, erősíti önbizalmunkat.

– Gyömbér,  mely segíti  emésztőrendszerünket  és immunrendszerünket.  Eloszlatja 
általános  visszafogottságunkat,  félelmünket,  mely  megnehezíti  emberi 
kapcsolatainkat. Könnyebbé teszi a döntéshozatalt és az élet akadályainak vételét, 
mert a határozottabb cselekvés erejével ajándékoz meg.

– Fekete bors, növeli biztonságérzetünket, testi és lelki energiáinkat, bátorságunkat, 
tettrekészségünket és állóképességünket.

Javasolt  felhasználási  módok,  az élő friss növény vagy az illatosított  füstölő és illóolaj  
formájában.

Miközben ellazulunk ismételjük el magunkban ezeket a megerősítést célzó mondatokat:

– Tisztelem és szeretem embertársaimat és Önmagamat.
– Az élet folyamatos változás, mellyel lépést tartok.
– Elfogadom utamon az isteni bölcsesség irányítását, minden úgy jó, ahogy van.
– Kapcsolataimban nyitott vagyok, mert tudom amire szükségem van megkapom.

• Gyógyító hatású kövek, drágakövek  rezgéseinek alkalmazásával :

– Rubin:  az Ősanya, a Földanya vérét szimbolizálja,  melyben minden eredő élet 
szikrája  benne  lakozik.  Cselekvésre  és  gyakorlatiasságra  ösztönöz.  Javítja  a 
vérkeringést így serkenti az egész test általános életfunkcióit.



– Korall:  magába  gyűjtve  képviseli  a  tenger  erényeit,  mélység,  tisztaság, 
végtelenség, a hatalmas erőt, mely az újraéledő természetet hordozza. Nyomott, 
lehangolt  állapotban  az  ebből  készült  ékszer  elűzi  visszafogottságunkat  és  az 
életöröm iránti vágy az elfogadás, az örök változás elemi erejével tölt fel bennünket.

Ezzel a résszel végére értünk a Feng Shui öt elem tana szerinti térrendezést alkotó és a 9 
életterületet bemutató sorozatnak. 
A csi folyamatosan áramlik, és a  2011-es esztendőben új részekkel folytatódik a Feng 
Shui tudományát bemutató ismertetés.

Ne feledjétek,
„Segíts magadon a Feng Shui támogat!”

Sok szeretettel:

Bányász Imréné
okleveles Feng Shui tanácsadó
www.wix.com/harmonikusvilag/fengshui
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