
Feng Shui kert lépésről lépésre...

2. rész – Tudatos kerttípus választás!

„ Ha tudod milyen vagy, 
azt is tudod mit szeretnél. ”

Villő

Az ember állandó kölcsönhatásban áll környezetével. Fontos a lakás, a munkahely, a kert 
és az, hogy az ott élők számára az elrendezés kedvező legyen.

Alakítsd ezeket a tereket tudatosan és változtasd meg, ha szükséges!

A harmonikusan áramló energiák sikereket és jólétet hoznak életedbe, míg azok hiánya 
elakadást, nehézségeket, erőtlenséget.

A választás felelőssége:

a tervezés során olyan kert mellett döntsünk, mely illeszkedik a
• lakókörnyezetünkhöz
• az éghajlat és a táj adottságaihoz
• az igényeinkhez
• a képességeinkhez 
• a lehetőségeinkhez

A  rosszul  megválasztott  kert  típus,  növény  vagy  elrendezés  életidegenné  és 
energiahiányossá teszi a kertet és ez áltat az ott élőket. Tükörként jelzi a problémákat, az 



élet  során adódó nehézségeket.  Az ilyen kertet  legegyszerűbben arról  ismerhetjük fel,  
hogy nem szívesen használjuk vagy úgy érezzük terhünkre van, mert nem jut rá időnk, 
meghaladja erőnket vagy képességeinket.

A kert alapvető szerepe, hogy átvezessen bennünket a külvilág és az otthonunk vagy a 
lakásunk közötti térkülönbözőségen. 

A kert feladata összetett. Elválasztó és összekötő.

• A kert körülhatárolja és lezárja magánjellegű életterületünket és ezáltal védelmez 
bennünket, ott élőket.

• Teret  nyit  az  aktív  és  passzív  kikapcsolódáshoz,  pihenéshez,  de  biztosíthatja 
megélhetésünket is.

Kert típusok:

A legismertebb kert típusoktól az álom és a fantázia kertekig tartó felsorolással szeretnék 
segítséget adni, az amúgy is nehéz választáshoz. 

1.  Hagyományos falusi kert.
2.  Városi konyhakert

3.  Virágoskert



4.  Szikla kert 
5.  Romantikus kert
6.  Római kert
7.  Francia kert
8.  Angol kert
9.  Mediterrán kert
10.  Kínai kert

11.  Japán zen kert
12.  Bonsai kert
13.  Meditációs kert

14.  Gyógynövénykert
15.  Biokert
16.  Tengerparti kert
17.  Bulizós kert
18.  Vízi kert



19.  Négy évszak kert
20.  Vadon kert
21.  Gyerekbarát kert

22.  Kutyabarát kert
23.  Madárbarát kert
24.  Pillangóbarát kert

25.  Tető kert
26.  Téli kert
27.Dézsa kert

Természetesen vegyíthetjük is az előbb felsorolt típusokat és funkciókat igényeink szerint. 

A kertválasztás mesél rólunk, hogy kik vagyunk és jelzi, hogy milyenek szeretnénk lenni.
Mutatja erényeinket és hibáinkat is.

A környezetünk, a külvilág, első benyomását a házunk, a kertünk alapján szerzi rólunk. 
Hasonló módon mutatjuk meg magunkat öltözködésünkkel, hajviseletünkkel, sminkünkkel, 
vagy azzal milyen autóba ülünk, mikor eltávozunk otthonról.

Nem szabad elfelejteni azonban, hogy a siker titka, a természettel és a saját igényeinkkel  



összhangban létrehozott kert, ahol kikapcsolódásra, nyugalomra lel zaklatott lényünk.  A 
harmonikusan  kialakított  kert  segít  megtisztulni,  feltöltődni,  befogad  és  engedi,  hogy 
részévé váljunk.

A  jó  Feng  Shui  kert  az  öt  elem  tanára  épülve  megfelel  ezen  követelményeknek. 
Figyelembe veszi  a  személyes igényeket,  lehetőségeket  és  egyedi  stílusú  tud  lenni  a 
természeti törvények tudatos alkalmazásával.

Feng Shui tanácsadóként tanácsadásaim során, mint a hiányzó láncszem a láncot teljessé 
téve, összekötöm a kertet és lakóit egymással. Segítek megismerni és felismerni mindkét 
fél  rejtett  adottságait,  képességeit,  helyes  irányba  terelni  a  változás,  a  fejlődés 
kibontakozását,  megtalálni  a közös és harmonikus összhangot a Feng Shui  természeti 
törvényeinek tudatos alkalmazásával.

Első lépés:

Döntsd el mit szeretnél! Bátran merj álmodozni!
Fogalmazd meg érzéseidet, vágyaidat, szükségleteidet és kérd meg erre a veled egy fedél 
alatt  élőket  is.  A  tervezés  folyamán  mindig  közösen  beszéljétek  meg  a  tervek 
megvalósításának módját, a változó elképzeléseket.
Végy egy négyzetrácsos tömböt és ceruzát, kezdj el jegyzetelni, válaszold meg az alábbi 
kérdéseket!

• Gondold végig hogyan élsz most és mit tervezel 5-10- 15 év távlatában.
• Egyedül, pároddal élsz vagy családod van, esetleg unokák.
• Gyerekek esetében fontos az, hogy hány évesek, hiszen életkoronként más-más 

igényeik vannak. Hinta, csúszda, homokozó, babaház, pancsolós medence stb...
• Vannak-e állataitok, milyenek és mekkora, milyen élettérre van szükségük? Kifutó, 



ólak, kuckók, istálló stb...
• Szeretnél-e  kerti  összejöveteleket  rendezni,  bográcsozás,  sütögetés,  kisebb 

nagyobb  társaságok?  Nyitott  vagy  fedett  terasz,  mobil  pavilon,  szaletli,  fatároló 
stb...

• Pihenni szeretnél egy csendes zugban, egy fotelben, egy illatos és árnyas lugas 
ölelésében vagy a távol keleti meditatív kertek felé vonzódsz? 

• Szereted a víz közelségét, kis csobogó, kis patakocska  vagy tó benne halakkal? 
• Kedveled  a  művészeteket  és  szívesen  teret  adsz  különböző  alkotásoknak,  régi 

vagy modern stílusban?
• Esetleg megszállott gyűjtője vagy a különleges növényeknek?
• Ha szívesen barkácsolsz vagy valamilyen nagyobb helyigényű hobbid van, arról se 

feledkezz meg! Műhely, szerszámos kamra, raktár stb...
• Van-e autód, szükséged van-e garázsra vagy bármilyen gépkocsitárolóra és az oda 

vezető útra?
• A munkád mellet mennyi időt tudsz a kert gondozására fordítani? Ha nincs rá időd,  

megtudod-e fizetni  a szakembert, hogy ápolja a kertedet? Ha van rá időd akkor 
gondolhatsz szerszámos kamrára, terménytárolóra, veremre, üvegházra stb...

Összefoglalva,  ha  már  tudod  mit  szeretnél,  készíts  listát  mellé,  hogy  mire  lehet  még 
szükséged.
Épület, eszközök, egyéb kiegészítők, bútorok, szerszámok, kedves növények, díszek stb...

Természetesen a jó munkához idő kell, ezért a tervezés részét ne siesd el. 
Érdemes a listádat naponta átnézni és ha eszedbe jut valami, akkor kiegészíteni.
Ne feledd a Feng Shui tanácsadó segítségére a tervezés fázisában van szükséged!

Jó munkát kívánok és bátor álmodozást!

Izgalmas,  játékos feladat  a  nyugati  és  a  keleti,  a  hagyományos és  a modern  elemek 
használata a kert kialakítása során. 
A  következő  részben  pillantsunk  bele  részletesebben  néhány  kert  típusba  a 
legismertebbek közül.

Sok szeretettel:

Bányász Imréné Marika Villő
okleveles Feng Shui tanácsadó


