Válassz, vásárolj szeretteidnek
a Feng Shui segítségével! 2. rész.
"Kísérjen utadon az egyszerű szeretet segítő bölcsessége ….”

Elérkeztünk a Feng Shui asztrológia és az öt elem tana szerint összeállított karácsonyi
vásárlást könnyítő ötletgyűjtemény utolsó részéhez.
Aki még mindig bizonytalan olvassa el javaslatainkat, jegyzeteljen és már indulhat is, mert
tudni fogja kinek mit vegyen vagy készítsen.
5-ös Gua számú személy - Föld elem:
Kiemelt fontosságú életterülete – Középpont - Középen
Kedvező ajándék ötletek számára:
• a kerámiából, a porcelánból, bőrből, műbőrből vagy műanyagból készült használati
és dísztárgyak ( bögrék, tálak, tálaló eszközök, edényfogó kesztyű, étkészlet,
poharak, poháralátét, asztalterítő, szalvéta gyűrű)
• sárga, narancssárga, terracotta, barna, rózsaszín, piros, bordó, lila, színű gyertyák,
mécsesek, fürdősó, füstölők (narancs, citrom, szantál, geránium, fenyő, jázmin,
rózsa, vanília illatú), kozmetikumok a föld színének árnyalataiban
Bár a Középpontnak nincs jellegzetes szimbóluma, mint illat kő vagy növény, azonban
innen indul és ide fut össze minden életterület energiája, ezért a Középpont és a
középponti személy esetében mind az öt elemet képviselő dolgok közül választhatunk
egyet-egyet.
•

alacsony tálak, vázák, kaspók, márvány, kerámia vagy porcelán lámpa és
dísztárgyak, sólámpa, sómécsestartó

•
•

nemes kövek (rózsakvarc, azurit, tűzopál, karneol), ékszerek (bőrből vagy
kerámiából, porcelánból, műanyagból)
mandala képek, tájat ábrázoló fotók, festmények melyek lankás, dombos vidéket
ábrázolnak

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

•

könyvjelző, könyvborító, ágytakaró, díszpárnák lenből, vászonból, kesztyű, papucs,
öv, kabát, táska, köntös
növények vagy virágok közül a rózsa, piros kamélia, ciklámen, begónia, szobahárs

•

italok közül az édes likőrök, különleges sütemények, édességek, csokik, cukorkák

•

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.

6-os Gua számú személy - Fém elem:
Kiemelt fontosságú életterülete – Segítőkész emberek, Utazás - Északnyugat
Kedvező ajándék ötletek számára:
• a fémből, kovácsoltvasból és a kerámiából, a porcelánból, márványból készült
használati és dísztárgyak, fém dekorációk melyek színe fém vagy fehér, beige,
szürke színű
• fém evőeszközök, készletek, tálak, tányérok, poharak, kupák, kaspók, szobrok
(felfelé álló ormányú elefánt)

•
•
•
•

a
kerámiából, a porcelánból, márványból készült tálak, vázák, virágládák,
függőkosarak
illóolajak (levendula, fenyő, citrom, borsmenta, kakukkfű)
ékszerek aranyból, ezüstből és sokféle fémből, kerámiából, porcelánból, nemes
kövek (arany, türkiz, zafír, kalcedon, akvamarin)
hitünkkel egyező szakrális tárgyak (Krisztus, angyalok, szentek, Buddha, házi oltár,
kereszt, képek, festmények, fotók)

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

•
•

utazással kapcsolatos tárgyak (földgömb,
fényképek, fénykép albumok, fém képkeretek)
növények ( flamingó virág, kroton)

térképek,

atlaszok,

útikönyvek,

A Fém elem szülöttének ajándékát csomagold fémes, fehér, beige, szürke vagy sárga,
narancssárga, barnás színekbe. Lehet fémesen csillogós, pöttyös, ellipszis, félkör mintájú,
csíkos, kockás. Kösd át fém színű szalaggal vagy az itt említett színek valamelyikével.
7-es Gua számú személy - Fém elem:
Kiemelt fontosságú életterülete – Alkotókészség, Gyerek - Nyugat
Kedvező ajándék ötletek számára:
• a fémből, kovácsoltvasból és a porcelánból, márványból, kerámiából készült
használati és dísztárgyak, fém dekorációk. Ezek színe lehet fém vagy fehér, beige,
szürke színű, formájuk kerek, ovális, félkör, ellipszis
• fém tálak, tányérok, evőeszközök, készletek, poharak, kupák, kaspók, szobrok
(felfelé álló ormányú elefánt)
• gyerekek képei, rajzai fém keretben, fénykép albumok, kreativitást fejlesztő hobbi
készletek, kifestők, rajzmappák, kerámia és gipsz figurák, színesek, festékek,
zsírkréták, pasztellkréták, festő vásznak, festőállvány, logikai és társasjátékok

•

ékszerek ezüstből, aranyból és sokféle fémből, vagy kerámiából, porcelánból,
nemes kövek (aventurin, ezüst, rózsakvarc, jáde, rubellit, igazgyöngy), illatok
(szegfűszeg, szantál, rózsa, muskátli, mandarin, mirha, narancs)

•

növények (begónia, elefántláb, gardénia, korallvirág, papucsvirág)

•

italok közül a vodka, whisky, szaké, a teák közül a borsmenta és a jógi tea

A Fém elem szülöttének ajándékát csomagolhatod fémes, fehér, beige, szürke vagy sárga,
narancssárga, barnás színekbe. Imádják az ötletes és kreatív a megszokottól eltérő
csomagolást, a fémesen csillogós, pöttyös, ellipszis, félkör mintájú, csíkos, kockás. Kösd
át fém színű szalaggal vagy az itt említett színek valamelyikével.

8-as Gua számú személy - Föld elem:
Kiemelt fontosságú életterülete – Önművelés, Tudás – Északkelet
Kedvező ajándék ötletek számára:
• a kerámiából, porcelánból, gipszből, égetett agyagból, kőből, műkőből, bőrből,
műbőrből vagy műanyagból készült használati és dísztárgyak (kesztyű, sapka, öv)
• vázák, kaspók, bögrék, tálak, tálaló eszközök, edényfogó kesztyű, étkészlet,
poharak, poháralátét, asztalterítő, szalvéta gyűrű, mindenféle lámpák

•

sárga, narancssárga, terracotta, barna, rózsaszín, piros, bordó, lila, színű gyertyák,
mécsesek, fürdősó, füstölők (borsmenta, rozmaring, citrom, bazsalikom,
eukaliptusz, boróka illatú)

•

ajtódíszek, asztal és ablak dekorációk, bagoly figurák (az előzőekben felsorolt
anyagokból), könyvek, könyvjelzők, bibliai szent könyvek,
ékszerek (bőrből vagy kerámiából, porcelánból, műanyagból), nemes kövek (lapis
lazuli, sólyomszem, azurit, sodalit)
növények vagy virágok közül a rózsa, elefánttalp, szobafenyő
különleges sütemények, édességek, csokik, cukorkák, italok közül az édes likőrök
édeskés illatú parfümök, kozmetikumok a föld színének árnyalataiban

•
•
•
•

A Föld elem szülöttének ajándékát csomagold sárga, narancssárga, rózsaszín, barna,
piros, vöröses, lilás színekbe. Lehet csíkos, kockás vagy márványmintás, virágos. Kösd át
szalaggal az itt említett színek valamelyikével.
9-es Gua számú személy - Tűz elem:
Kiemelt fontosságú életterülete – Hír, Hírnév - Dél
Kedvező ajándék ötletek számára:
• a bőrből, műbőrből és műanyagból vagy a fából, rattanból, parafából és a pamutból

•
•
•

•
•

készült termékek (kesztyű, papucs, öv, kabát, táska, köntös, hálóruha, pulóver)
dísztárgyak, harang, csengettyű, kaspók, bögrék, tálak, tálaló eszközök,
edényalátét, edényfogó kesztyű, poháralátét, asztalterítő, szalvéta gyűrű, kenyeres
kosár, kenyértartó, tűzgyújtó szerszámok
kenyérpirító, kenyérsütőgép, aszalógép, grillsütő, gofri sütő, kandalló
a piros, bordó, lila és zöld színű gyertyák, mécsesek, fürdősó, füstölők (zsálya,
jázmin, szantál, római kamilla, tömjén illatú), asztali, függő, álló vagy fali lámpák

nemes kövek (fluorit, ametiszt), ékszerek (bőrből, műbőrből, műanyagból vagy
fából), fanyarkás jellegű illatszerek és kozmetikumok (parfümök, testápolók)
mandala képek, piramis, háromszög alakú építményeket, templomtornyokat
ábrázoló fotók, festmények

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

•

növények és virágok (hibiszkusz, gloxínia, strelicia)

•

italok közül a fekete és a zöld teák, a keserű likőrök, különleges vörösborok, vermut

A Tűz elem szülöttének csomagolj piros, vöröses, lilás, bordós vagy zöld színekbe. Lehet
virágos, levélkés, csíkos, háromszög vagy spirál mintás. Kösd át szalaggal vagy zsineggel
az itt említett színek valamelyikével.

A szeretet ünnepén légy türelmes, megértő és önzetlen és törekedj erre az év minden
napján. Gondolj azokra is akik már nem lehetnek melletted és tudod mégis veled vannak.
Sok szeretettel kívánok békés, boldog karácsonyt.
Bányász Imréné
Feng Shui tanácsadó
www.wix.com/harmonikusvilag/fengshui

