Feng Shui kert lépésről lépésre...
3. rész – „Szerelem első látásra!”
Utcafront, belépőkert, előkert!
“Mutasd az előkerted, megmondom ki vagy!”

A kertkaputól a ház bejáratáig az előkerten át vezető út milyensége, szimbolikusan mutatja
életutunkat. Minden nap mikor távozunk és hazatérünk ez a látvány fogad bennünket és
alakítja életünket.
Minden emberben ott él a vágy, hogy szépnek és ápoltnak lássák portáját az arra
elhaladók. Az első benyomás még az utcán, a bejáratnál éri a haza vagy az oda látogatót,
ezért ez a kertrész kiemelten fontos.
Tegyünk egy próbát! Képzeletben járd végig, a lakásod bejárati ajtajához vezető utat.
Tételesen vedd számba mi található ott.
Akinek a bejáratához vezető út vagy járda, tiszta, rendezett, szép és egészséges
növényekkel erősített, annak az élete is harmonikusabb, mint azé, akinek szemétkupacon
vagy félredobott biciklin, elhanyagolt gazos kertszakaszon egy strázsáló kuka társasága
mellett kell bukdácsolva elhaladnia nap, mint nap. Az elénk táruló látvány gyakran nem
pénz, hanem hozzáállás dolga.
Milyen a jó bejárat és környezete?
•

Mindig legyen ápolt és rendezett, hívogató, kellemes érzetet keltő.

Ne legyen azonban hivalkodó, a környezetébe nem illő látványú!
•

A kerítés magassága alkalmazkodjon az utca forgalmához, a család életmódjához,
anyagában és színében a terület eleméhez. Élő növénykerítés kialakításakor
szintén az életterülethez igazodó növények sorából érdemes választani, hogy
növelhessük a házat és a bennünket körülvevő energiafokozók szintjét.

Soha ne építsük túl magasra a kerítésünket, mert szinte teljesen elzárja a beáramló
energiák útját és az energia hiánya csökkenti az ott élők vitalitását!
•

•

•

•

•

Az ilyen kertben szenvednek és betegeskednek a növények is, mert az életető
oxigén nem tud szabadon áramolni, csak az elhasználódott és szennyezett
energiák örvénylenek a zárt kertben.
A kerítésünket is rendszeresen fessük le. Kedvezőtlen ha pereg a festék róla, ha
hiányoznak egyes deszkák vagy nyikorog a kiskapu nyitáskor. Fontos, hogy
legalább 90°-ban ki tudjuk nyitni, hiszen csak így találnak meg bennünket az életből
jövő kedvező lehetőségek. Hasonló okból legyen a kapunkon névtábla, működő
csengő és egy méretes postaláda. Csúnya a bejárat előtt heverő reklámújságok
ázott és szél tépett látványa.
A bejárati kapu mérete igazodjon az utcafronti kertszélesség méretéhez. Ideális az,
ha külön van személybejáró kiskapu és külön a gépkocsibejáró. A túl nagy és túl kis
méretű kapuk egyaránt kedvezőtlenek.
A kaputól a lakás bejáratáig vezető út, ha nyíl egyenes, akkor az éltető energia
kedvezőtlenül felgyorsul. Érdemes a bejövő utakat, gyalogos vagy
gépkocsibehajtót, kanyargós vagy ívelt alakban kiépíteni, így az energiák szépen
lágyan áramolnak és vezetik az érkezőt vagy a távozót.

A túl hosszan vezető út mentén érdemes elhelyezni egy-egy díszítő növényt vagy
kerti kiegészítőt, szobrot, kis csobogót, az áthaladó életterület minőségéhez
igazodva. Úgy szép egy út, ha annak végén a célpontban látható ”valami”, ami
odavonzza tekintetünket. Egy pad, egy különleges növény vagy kültéri művészeti
alkotás.

•

Nem kedvező a szélesen induló és keskenyen végződő út, mert beszűkíti és erőssé
koncentrálja az energiákat. A keskenyen induló és szélesen végződő bevezető út
pedig túlságosan szétszórja. A képen egy ideális, lágyan kanyargó, virágokkal
beültetett, kényelmes út vezet a házhoz, a kerten át. Nagyon egyszerű és ezért
szép.

•

A lépcsők és út alkotta vegyes bejárati szakasz rohanó energiának megfékezésére,
remek lehetőséget kínálnak, a különböző dézsás, tálas, sziklakerti vagy rézsűs
beültetések.

•

Sok helyen gondot okoz az esővíz elvezetése, mert a csatornahálózat leterhelt, és
a kert mérete is kicsi. Erre a problémára kiváló megoldás lehet a pár méteres
előkertben egy szikkasztóként működő mélyített mini kert, melyet befuttathatunk az
életterület szerinti növényekkel és csak akkor van benne pár óráig víz, ha hirtelen
nagy mennyiségű csapadék zúdul le az égből. Normál esőzés során a
vízmennyiség folyamatosan felszívódik a talajba. Ezzel a megoldással elkerülhető a
bejárat környéki hatalmas tócsák élménye, ha az árok felé lejt a talajszint. Az ilyen
árkot az épülettől legalább 1,5 méterre építsük, hogy a ház ne süllyedhessen meg
az esetlegesen felázott talajban.

A rajzon látható utcafront és előkert terv, egy városi kert szerény példája az egyszerű,
alkalmazkodó és praktikus megoldásoknak.
Beültetési terv:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

gömb akác (Robina pse. Umbraculifera)
kúszó kecskerágó (Euonymus fortunei)
örökzöld ciprus (Cupressocyparis leylandii)
zárt kuka tároló
sport gyep
levendula (Lavandula angustifolia)
pampafű (Cortaderia selloana)
fehér liliom (Lilium candidum)
erdei pajzsika (Dryopteris filix-mas)
örökzöld tatárvirág (Iberis sempervirens)
kerti pletyka (Tradescantia andersoniana)
fehér virágú cserjés pimpó (Potentilla fruticosa Abbotswood)
széleslevelű tárnics vagy encián (Gentiana acaulis)
kerti zsálya (Salvia nemorosa)
ráncos levelű bangita (Viburnum rhytidophyllum)
fehér virágú jezsámen (Philadelphus coronarius)
gyöngyvirág (Convallaria majalis)

18.
19.
20.
21.

fekete hunyor (Helleborus niger)
kék nőszirom (Iris Blue denim)
fehér illatos nárcisz (Narcissus poeticus)
kerti pázsitviola (Aubrieta Cascade Blau)

Az első pillanatban ne a szemeteskukával, sóderkupaccal, építési törmelékkel vagy egy
roncs autóval találkozzunk! A bejáraton keresztül érkező energiákat beszennyezik az ilyen
módon felhalmozott, negatív energiát sugárzó dolgok.

A szemetes kukát rejtsük el! Helyezzük kevésbé látványos helyre vagy ha a bejárat
közelében tudjuk csak tartani, akkor az életterületnek megfelelően kialakított
tárolóba tegyük.
– Fa 3-as, 4-es és a Tűz 9-es életterületeken építsünk fából tárolót,
– Föld 2-es és 8-as életterületeken ideális a téglából vagy kőből falazott rejtekhely,
– Fém 6-os, 7-es és a Víz 1-es életterületeken lehet bádogból vagy valamilyen
fémből szerkesztett a tároló.
Elrejthetjük még örökzöld bokrok (télen is takar), fák vagy virágos növények közé is.
•

Tilos a középpontban szemét vagy kukatárolót elhelyezni! A legideálisabb üresen hagyni,
mert a középpontba kerülő dolgok kihatnak minden életterületre.
•

A kerékpárokat, szerszámokat, takarítóeszközöket is tartsuk szerszámos fészerben

•

•

•

vagy tárolóban.
Keressük meg minden felesleges lomnak (szeméttelep), roncsnak (roncstelep) a
helyét. Érdemes kihasználni a tavaszi lomtalanítás lehetőségét, akkor ingyenesen
elszállítják az önkormányzatok területileg illetékes szállítói.
Figyeljünk az elszáradt vagy beteg fákra és növényekre, mert a beáramló energiák
átveszik ezeket a sérült, legyengült erőket és hatásukra hozzánk is ilyen energiák
jutnak el.

Az előkert virágos beültetése legyen egyszerű és a célnak megfelelő. A növények,
virágok színe igazodjon a ház Feng Shui térkép alapján meghatározott színéhez.

Míg a különböző kertrészeket a lakóházhoz való viszonyuk határozza meg, addig az
utcarészt és a kert bejáratát, befolyásolhatják helyi előírások és a már meglévő
kialakítások a szomszédság részéről, hiszen ezekhez valamilyen módon illeszkedni kell.
A kert tervezése és kialakítása során az utcafront, a járda és a kertet határoló kerítés
szerves része az egész kertnek és a háznak.

A kerítés, a telek elhatárolásának módja függ attól, hogy milyen forgalmas vagy csendes a
környék.
A különböző kertrészek kialakítását a
• telek mérete
• a ház elhelyezkedése
• az ott lakók életmódja és igényeik határozzák meg.

Legközelebb erről a témáról esik szó a Feng Shui szellemében.
Addig is várom kérdéseidet, észrevételeidet
banyasz.imrene@gmail.com e-mail címen.
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Jó elmélkedést és kertészkedést kívánok, sok szeretettel:
Bányász Imréné
okleveles Feng Shui tanácsadó
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