
Őszi átváltozás a Feng Shui erejével!

 "Egyedül csak a változás állandó, a jelen az erő helye."
(Jeanne Ruland)

Az őszbe forduló természet , sziporkázó színeivel emlékeztet bennünket arra, hogy eljött, 
illetve folytatódik a változás, az átállás, átváltozás ideje. 

Az  elődeink  által  megfigyelt  természeti  törvények  és  az  ezekből  kikristályosodott 
térrendezési tapasztalatok alkalmazásával könnyebben végezhetjük feladatainkat.

Szükséges és szinte kötelező otthonunkat tavasszal és ősszel alaposan felfrissíteni. Ez 
érthető, hiszen ahhoz, hogy új  és tiszta energiák áramoljanak körülöttünk és bennünk, 
selejteznünk  érdemes,  rendet  kell  tennünk  és  alapos  nagytakarítással  tisztára  mosni 
mindent.

A legvégén pedig, tértisztítással száműzni a még rejtőző energetikai tisztátalanságokat. 
Ilyen  leragadt  energetikai  szennyeződések  lehetnek,  vita,  veszekedés,  betegség  vagy 
bármilyen az otthonban vagy a munkahelyen történt tragikus események nyomai.

A  körülöttünk  kialakult  rend  és  tisztaság,  elemi  erővel  hat  vissza  belső  világunk 
tisztaságára. 

Őszi nagytakarítás a Feng Shui és a Hold segítségével

Fogyó  Hold  idején  minden  házimunka,  sőt  a  lelki  megtisztulás  is  sokkal  könnyebben 
elvégezhető. Az őszi  nagytakarításhoz az év második felében a már leszálló Hold erejét,  



érettségét és végül megnyugvását hívjuk segítségül. A Hold járása az állatövi jegyekben 
mutatja az aktuális a napi teendőink legkedvezőbb idejét.

A természet részeként, bölcsen alkalmazva a természeti erők kölcsönhatását, a Fen Shui 
segítségével,  olyan  harmóniát  hozhatunk  létre  környezetünkben,  mely  folyamatosan 
biztosítja számunkra a boldog élet lehetőségét.

Kedvező őszi holdnapok:

2011. november 12. szombat és 13. vasárnap, a Hold az ikrek  (levegős) jegyében jár:
selejtezés,  lomtalanítás,  nagytakarítás,  ablakpucolás,  szellőztetés,  fém  edények  és 
dísztárgyak tisztogatása, lelki megtisztulás.

2011. november 14. hétfő és 15. kedd,  16. szerda, a Hold a rák (vizes) jegyében jár:
nagymosás (ilyenkor kevesebb mosószerrel hatékonyabbak lehetünk).

2011. november 17. csütörtök, 18. péntek, a Hold az oroszlán (tüzes),  19. szombat a 
szűz (föld) jegyében jár:
alapos szellőztetés (a friss és oxigén dús levegő javítja közérzetünket, növeli az otthon 
energiaszintjét).

2011. november 20. vasárnap, 21. hétfő, a Hold a mérleg (levegős) jegyében jár:
selejtezés,  lomtalanítás,  nagytakarítás,  ablakpucolás,  szellőztetés,  fém  edények  és 
dísztárgyak  tisztogatása,   Feng  Shui  szerinti  tértisztítás,  lakásdekorálás,  pihenés  (a 
fáradtságos munka jutalmául erről sem szabad megfeledkezni!).

2011. november 22. kedd, 23. szerda, 24. csütörtök, a Hold a skorpió (vizes) jegyében 
jár:
pihenés, nagymosás (ilyenkor kevesebb mosószerrel hatékonyabbak lehetünk).



2011. november 25. péntek,  a Hold a nyilas (tüzes) jegyében jár:
pihenés.

2011.  november  29.  kedd,  30.  szerda,  december  01.  csütörtök  a  Hold  a  vízöntő 
(levegős) jegyében jár:
alapos szellőztetés (a friss és oxigén dús levegő javítja közérzetünket, növeli az otthon 
energiaszintjét).

2011. december 04. vasárnap, 05. hétfő, a Hold a kos (tüzes) jegyében jár:
pihenés, alapos szellőztetés (a friss és oxigén dús levegő javítja közérzetünket, növeli az 
otthon energiaszintjét).

2011. december 06. kedd, 07. szerda, 08. csütörtök, a Hold a bika (föld) jegyében jár:
pihenés, lakásdekorálás.

2011. december 09. péntek, 10. szombat, a teli Hold az ikrek (levegős) jegyében jár:
pihenésre alkalmas ez az időszak.

2011. december 11. vasárnap, 12. hétfő, a Hold a rák (vizes) jegyében jár:
nagymosás (ilyenkor kevesebb mosószerrel hatékonyabbak lehetünk).

2011. december 14. szerda, 15. csütörtök, a Hold az oroszlán (tüzes) jegyében jár:
alapos szellőztetés (a friss és oxigén dús levegő javítja közérzetünket, növeli az otthon 
energiaszintjét).

2011. december 18. vasárnap, 19. hétfő, a Hold a mérleg (levegős) jegyében jár:
selejtezés,  lomtalanítás,  nagytakarítás,  ablakpucolás,  szellőztetés,  fém  edények  és 
dísztárgyak tisztogatása, lelki megtisztulás, Feng Shui szerinti tértisztítás, lakásdekorálás, 
pihenés.



2011. december 20. kedd, 21. szerda, 22. csütörtök, a Hold a skorpió (vizes) jegyében 
jár:
pihenés, nagymosás (ilyenkor kevesebb mosószerrel hatékonyabbak lehetünk).

2011. december 23. péntek, 24. szombat,
a karácsony előtti nyilasban álló (tüzes) holdnapok már a főzés, sütögetés és a pihenés 
jegyében teljenek.

A következő  alkalommal  a  karácsony  előtti  készülődést  segítő  Feng  Shui  ötletekkel 
lehetünk gazdagabbak.

„Növő holdnál tervezz,
Fogyó holdnál cselekedj!”

Sok szeretettel

Bányász Imréné Marika
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