Feng Shui kert lépésről lépésre...
1. rész – Tudatos telekválasztás!
„ Az első lépés lehetőség,
ha jól léptünk jöhet a második,
ha nem talán kezdhetjük elölről. ”
Villő

Szerencsés ember az akinek van kertje. A Feng Shui tudatos alkalmazásával lehetősége
nyílik a személyes harmónia megteremtésére.
Az örök körforgásban a kert szerves része a bennünket körülvevő világnak. Velünk együtt
él és lélegzik. Figyeljünk rá, törődjünk vele, legyen az bármilyen kicsi vagy nagy.
A világon talán nincs is két egyforma kert, úgy ahogy nincs két egyforma ember sem.
Ahhoz, hogy megtaláljuk a számunkra megfelelő kialakítást, érdemes átgondolni az
alábbiakat:
• Milyen az életritmusom?
• Mennyi időt tudok a kert gondozására fordítani?
• Mennyire értek a kert ápolásához?
• Hajlandó vagyok-e tanulni, új ismeretek szerezni és azokat a gyakorlatban
alkalmazni?
• Milyen típusú kertre van szükségem, pihenő vagy játszó vagy akár mindkettő?
A Feng Shui szerinti kert kialakításának célja, hogy olyan lakókörnyezetet hozzunk létre,
amelyben az ott élők éltető energiákhoz jutnak. Legyen a kert olyan, ahol egyszerűen jól

érezzük magukat, átjár bennünket az elégedettség, a belső béke, a harmónia érzése.
A kert meghatározása
1. A telek fekvése alapvetően fontos, ezért szükséges a kedvező és a kedvezőtlen
hatások ismerete.
Kedvező hatások:
– amikor a telek nyugodt vagy szelíden mozgó vízfelületre néz, mint tó, öböl,
csordogáló patak vagy folyó.
– ha a telek alakja szabályos és harmonikusan illeszkedik a tájhoz.
– amikor a telek háta mögött lankás domb terül el, mint egy védelmező háttér.
– abban az esetben, ha az alább felsoroltaktól mentes, rendezett a táj.

Kedvezőtlen hatások:
– ha bármilyen vízfelület a kert hátsó szakaszában az épület mögött található (mert
állandó bizonytalanság érzetet okoz).
– a lecsapolt mocsarak, ingoványok, árterek (mert hiányzik a szilárd alap, minden
szinten bizonytalanságot jelent).
– amikor a kert alakja szabálytalan (mert hiány vagy többletterületet hoz létre és ezzel
nehézségeket generál az adott életterületnek megfelelően az ott lakók életében).
– ha a telek háta mögött vagy közvetlen közelében meredek szikla, magas
hegyvonulat áll. (mert nyomasztó, félelemkeltő érzés a lezuhanó sziklák veszélye,
az állandó szélnek pedig idegrendszeri betegségeket okozó hatása van).

– ne álljon dombtetőn vagy magas megközelíthetetlen helyen, mert védtelen az
ártalmas az erős széllel szemben, se mély völgy aljában, ahol megreked az energia
és esőzések alkalmával túl sok víz áraszthatja el.

– kerülni kell a zsákutcát (ami sehová nem vezet), az útkanyarulatot vagy a T
kereszteződésben található telket is (állandó félelem érzetet okoz, hogy
belerohanhat egy autó a házba).
– a szeméttelep, a szennyvíztelep, a víztorony közelsége szintén ártalmas.

– nem alkalmas házépítésre a betemetett szemétlerakóhely, a feltöltött régi bánya
(mert a bomlástermékek mérgező kigőzölgése ártalmas az ott lakók számára, a
talajmozgások megrepesztik az épületeket, így az ott élőknek nélkülözniük kell a
szilárd alapokat az élet minden vonatkozásában).

– a túl közeli vasúti síneket, állomásokat szintén érdemes elkerülni, hiszen mind a
zaj, mind a rezgések által keltett negatív energiák szétzilálják nyugalmunkat,
életünket.
– kerülni kell a nagyfeszültségű transzformátor állomások közelségét (min. 150 méter,
de a biztos távolság legalább 500 m legyen).
– ha televíziós vagy mobiltelefon átjátszó állomás van a közelben (legalább 2-3 kmes távolságot tartsunk).
– valamint az erőművek (nukleáris, szén, víz, gáz stb...), a különböző gyárak,

raktárak, üzemek (vegyi, radioaktív, állatfeldolgozó mészárszék).
– érdemes kerülni a repterek, katonai kiképző helyek közelségét, sőt a régi
csatahelyeket, háborús helyszíneket is.
– nem kedvező szomszédság a börtön, a rendőrség, a kórház, a bíróság és egyéb
hivatalok sem (mert nyomasztó energiákat sugároznak és ezek a rezgések
áthatolnak irányunkba).
– kerülendők a székesegyházak,
templomok, mecsetek és egyéb
imahelyek közelsége is (mert
gyakran találhatóak itt régi
sírhelyek,
melyek
kóbor
szellemekkel és igen erős káros
energiákkal telítettek lehetnek).

– a kórház, a krematórium, temető szintén kerülendő szomszédság, még akkor is, ha
távolabbról, de rálátunk az ablakból kinézve. (Gátolja egészséges fejlődésünket,
hiszen amit eszünkbe juttat az a betegség az elmúlás jövőképe).
– kedvezőtlen a romos várfalak, tornyok meredélyének közelsége is (koravénné,
változás nélkülivé, nehezen alkalmazkodóvá tesz bennünket).

2. A telek tájolása meghatározza, hogy melyik elemhez tartozik a kertünk.
3. A telek alakja szabályos vagy szabálytalan.
Szabályos:

Szabálytalan:

4. A telken már meglévő ház és más építmények elhelyezkedése és alakja
5. A telek egyéb már meglévő természeti adottságai, növények, vizek.
6. Az ott élők energia minőségei és igényeik (GUA számaik, adottság a kedvező és
a kedvezőtlen életterületek viszonya )
7. A házon belüli kertek (átrium kert házon belül, télikertek, szobakertek).
Telekválasztás és házépítés előtt érdemes kikérni a Feng Shui tanácsadó véleményét,
hiszen minden otthonteremtő vállalkozás hosszú távú befektetés. Itt és most dől el a
jövőnk sorsa, hogy javítani vagy rontani fogunk rajta. Legyünk türelmesek és kitartóak a
keresésben. A boldog és harmonikus otthon sikere nagyban függ a jó hely kiválasztásától.
Abban az esetben, ha már meglévő házról van szó, mely a fentiek alapján valamilyen
kedvezőtlen adottsággal bír, orvoslásul léteznek különböző gyógymódok. A Feng Shui
tanácsadó útmutatást nyújt egyes kedvezőtlen helyzetek megoldására is.
Amikor megtaláltuk a számunkra megfelelő és a lehetőségeinkhez igazodó telket, jöhet a
ház és a kert megtervezése.

Milyen kertet szeretnék?

Álmodjuk meg és vessük papírra elképzeléseinket.
Nem szabad elkeseredni, ha valaki úgy érzi nem tudja megrajzolni, amit szeretne. Írjuk
össze vágyainkat és hogy mire van szükségünk, egyeztessünk Feng Shui tanácsadónkkal
és a rajzolást bízzuk a kerttervezőre.
A kert megépítését elvégezhetjük magunk is, ha rendelkezünk ilyen irányú ismeretekkel,
ha nem akkor hívjunk kertépítőket. A siker egyik záloga, hogy készítsünk költségvetést a
tervek mellé, így könnyebb addig nyújtózkodni, ameddig a takarónk ér.
A kert helyes megtervezése
Figyelembe kell venni:
– a kertet használók és gondozók (ha egy és ugyanaz) változó igényeit. Gondoljunk
csak arra, hogy amikor odaköltözünk milyen élethelyzetben vagyunk és milyen lesz
majd 5-10-15 év múlva.
– a Feng Shui szabályait, mely minden kertre vonatkozóan azonos és mégis egyedi
megoldásokat igényel a megvalósulás során.
– a növények tulajdonságait és szükségleteit, hogy ne érjenek meglepetések és
kudarcok, hogy minden a neki megfelelő helyre kerüljön.
– a műszaki lehetőségeket és szabályokat, hogy elkerüljük a költséges
módosításokat és a bírságokat.
– az anyagi lehetőségeket, hogy az otthonteremtés ne egy befejezetlen álom
kudarcaként gyengítse életerőnket napról napra illetve, hogy elkerülhessük a
legrosszabbat teljes veszteséget.
Akinek kedve van tartson velem!
Merjen álmodozni, a Feng Shui több ezer éves tapasztalatainak segítségével.
A következő részben a különböző kert típusokkal ismerkedhetnek meg és azzal hogyan
alakíthatjuk tovább kertünket a Feng Shui szellemében.
Sok szeretettel:
Bányász Imréné Marika Villő
okleveles Feng Shui tanácsadó

