Válassz, vásárolj szeretteidnek
a Feng Shui segítségével!
„Mikor elindulsz ne feledd, ez az ünnep a szeretetről szól.”

Karácsony közeledtével tanácstalan vagy? Nem tudod milyen ajándéknak örülne
kedvesed? Mit vegyél a főnöködnek vagy mit készíts a barátnődnek? Mibe csomagold?
Számtalan ehhez hasonló kérdés gyötör?
Próbáld ki Feng Shui ötleteinket, tudni fogod mit szeretnél és egyszerűbb lesz minden.
A Feng Shui asztrológia és az öt elem tanának segítségével keressük kérdéseinkre a
választ. Érdemes visszanézni a korábbi cikkekben a Gua számokról írottakra.
Persze ennek megállapításához szükség van a születési adatra, mint év, hó, nap. A
születési idő mutatja meg a személyes elemünket és azt az életterületet, amely kiemelt
fontosságú életünkben.
1-es Gua számú személy - Víz elem:
Kiemelt fontosságú életterülete – Karrier, Emberi kapcsolatok - Észak
Kedvező ajándék ötletek számára:
• az üvegből vagy fémből készült használati és dísztárgyak (teknős figura, felálló orrú
elefánt, angyalka)
• ékszerek (gyűrűk, karkötők, nyakláncok, fülbevalók, nemes kövek ( vörös jáspis,
achát, hematit, rubin)

•
•
•
•
•

csobogó, akvárium, szoba szökőkút, tükör, illóolajak (fahéj, pacsuli, gyömbér)
a kék, fekete, fehér, szürke és fém színű dolgok (toll, kék fényű fém lámpa,
levélnehezék, névkártyatartó, kristály poharak, díszes üvegek, vízszűrős kancsó,
kék takaró, sapka, sál, kesztyű, pulóver, selyem vagy szatén hálóruha, köntös)
virágok, növények közül az orchidea, aloé, fikusz, fokföldi ibolya
képek, fotók melyek patakot, szelíden kanyargó folyót vagy vízesést ábrázolnak
mandala kép (fali, ablakra helyezhető)
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A Víz elem szülöttének ajándékát csomagold kék, ezüst, arany, fehér, beige, vagy szürkés
színbe. Lehet hullámmintás, szabálytalan, pöttyös, kör, ellipszis vagy félkör alakzatokban
díszes. Kösd át csillogós, fényes szalaggal az itt említett színek közül.
2-es Gua számú személy - Föld elem:
Kiemelt fontosságú életterülete – Szerelem, Házasság - Délnyugat
Kedvező ajándék ötletek számára:
• a porcelánból, kerámiából, bőrből, műbőrből vagy műanyagból készült használati és
dísztárgyak (étkészlet, poharak, bögrék, tálak, tálaló eszközök, poháralátét,
asztalterítő, edényfogó kesztyű)
• piros, bordó, sárga, rózsaszín, lila, fehér színű gyertyák, mécsesek, fürdősó,
füstölők (narancs, grapefruit, szantál, geránium, fenyő, jázmin, rózsa, vanília, ylangylang illatú)

•
•
•
•
•
•

sólámpa, sómécsestartó, márvány, kerámia vagy porcelán lámpa és dísztárgyak,
alacsony vázák, kaspók,
képek, fotók, festmények melyek lankás, dombos tájat ábrázolnak
kesztyű, papucs, öv, kabát, táska, könyvjelző, könyvborító, díszpárnák lenből,
vászonból,
ékszerek (bőrből vagy kerámiából, porcelánból, műanyagból), nemes kövek
(rózsakvarc, tűzopál, karneol)
növények vagy virágok közül a rózsa, piros kamélia, ciklámen, begónia, szobahárs
édességek, csokik, cukorkák, italok közül az édes likőrök

A Föld elem szülöttének ajándékát csomagold sárga, narancssárga, vöröses, lilás vagy
barnás színbe. Lehet csíkos, kockás vagy márványmintás, virágos. Kösd át szalaggal az
itt említett színek valamelyikével.

3-as Gua számú személy - Fa elem:
Kiemelt fontosságú életterülete – Család, Egészség - Kelet
Kedvező ajándék ötletek számára:
• a fából, rattanból, parafából vagy üvegből készült használati és dísztárgyak
szobrok (felálló orrú elefánt, életfa) gyertyatartók, kosarak, virágtartó kaspók, tároló
edények, bútorok és lakberendezési kiegészítők (újságtartó, esernyőtartó,
szalvétatartó, fatál, kristály poharak, díszes üvegek, vízszűrős kancsó, üvegdíszek)
• meleg pamut takaró, sál, kesztyű, kék vagy zöld színű
• családi képek, fotók, fényképalbumok, könyvek a Feng Shuiról, a kertészkedésről, a
természetről,
• képek, fotók, festmények erdőkről, magas hegyekről, vizes tájakról ( melyek
patakot, szelíden kanyargó folyót vagy vízesést ábrázolnak)
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ékszerek (fából, üvegből, kristályból), nemes kövek (jáde, smaragd, malachit,
aventurin, heliotrop, turmalin)
füstölők és illóolajok, illatosítók (kamilla, levendula, fenyő, narancs, szegfűszeg)

növények és virágok (aszparágusz, vitorlavirág, gardénia, dracéna, amarillisz,
hortenzia, szobai futóka)
italok (fehér borok, könnyű asztali borok, pezsgők, tea félék közül a citromfű és a
csipkebogyó)

A Fa elem szülöttének ajándékát elrejtheted egyszerű natúr színezetlen, újrahasznosított
papírosba vagy csomagold a zöld és a kék színek varázslatos árnyalataiba. Lehet álló
formában csíkos, hullám vagy levél és indamintás, szabálytalan alakzatokkal ékesített.
Kösd át szalaggal az itt említett színek valamelyike közül.
4-es Gua számú személy - Fa elem:
Kiemelt fontosságú életterülete – Gazdagság, Siker - Délkelet
Kedvező ajándék ötletek számára:
• a fából, rattanból, parafából vagy üvegből készült használati és dísztárgyak
szobrok (felálló orrú elefánt, teknős, gazdagságváza, bőségszaru) gyertyatartók,
kosarak, virágtartó kaspók, tároló edények, kisbútorok és lakberendezési
kiegészítők (gyümölcsös tál, szalvétatartó, fatálkák, teás doboz, kristály poharak,
díszes üvegek, vízszűrős kancsó)
• kék vagy zöld színárnyalatú pamut hálóruha, köntös, takaró, kötött kesztyű, sál,
pulóver, mellény
• akvárium, csobogó, szobai szökőkút, természeti és kertészeti könyvek,
kertészkedéshez szükséges eszközök, Feng Shui témájú könyvek, újságelőfizetés
• képek, fotók, festmények erdőkről, magas hegyekről, vizes tájakról ( melyek tavat,
patakot, szelíden kanyargó folyót vagy vízesést ábrázolnak)

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

•
•
•

ékszerek (fából, üvegből, kristályból), nemes kövek (citrin, jáde, borostyán,
tigrisszem, sárga achát, zárványos kvarc)
füstölők és illóolajok, illatosítók (tömjén, gyömbér,bergamott, atlasz-cédrus)
növények és virágok (4 cserép majomkenyérfa, citromfa, narancsfa, szobai futóka)

•

italok (fehér borok, pezsgők, tea félék közül a citromfű és a csipkebogyó)

A Fa elem szülöttének ajándékát csomagold a zöld és a kék színek varázslatos
árnyalataiba. Lehet álló formában csíkos, hullám vagy levél és indamintás, szabálytalan
alakzatokkal ékesített. Csomagolhatsz natúr papírosba, rongypapírba, merített papírba,
majd kösd át pamut fonallal, szalaggal az itt említett színek valamelyike közül.
A következő alkalommal az 5-ös Gua számtól folytatom, addig is tudatos és sikeres
választást, vásárlást kívánok.
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