
 Mindennapi Feng Shui kisokos...
2. rész.

“Az ősök tudása megkímélhet a fájó tapasztalástól !” 

Olykor  nehéz  döntenünk,  mi  lenne  kedvezőbb  számunkra.  Merre  induljunk?  Mit 
válasszunk? Hogyan cselekedjünk?

Egy biztos, elgondolkodni és mérlegelni szinte mindig érdemes.
A  rezonancia  törvénye  szerint,  környezetünk  milyensége  erősen  képes  befolyásolni 
életünk minőségét, ezért fontos, hogy választásunk ne kizárólag ösztönös, de tudatos is 
legyen.

Tanácsadásaim  során  gyakran  találkozom  visszatérő  kérdésekkel,  melyek  tanulságát 
szeretném most közkinccsé tenni.

Kedvező vagy kedvezőtlen?

Kérdés:
Hallottam egyszer, hogy a száraz virág kerülendő, pedig én kedvelem, mert igénytelen és 
mégis dekoratív foltja a lakásnak.



Válasz:
Valóban kerülendő, mert mi is igénytelenné válhatunk hatására. Az elszáradt virágcsokor, 
faág vagy a valaha erőteljes, de már elszáradt, kipusztult növény, nem rendelkezik élő és 
éltető  energiákkal,  viszont  rendelkezik  halott  és  a  pusztulást  szimbolizáló  energia 
rezgésekkel.  Elsősorban  azon  az  életterületen  okoz  ilyen  problémákat,  ahol  fizikailag 
található. 

Jó tanács!
Azonnal szabaduljunk meg a száraz és halott növényektől és válasszunk az évszaknak 
megfelelő  friss  virágokból  álló  csokrot  vagy  egészséges  szobanövényt.  A  száraz 
virágoknál  még  a  művirágok  is  kedvezőbbek,  persze  ezek  már  igényelnek  némi  kis 
portörlést,  lemosást,  gondoskodást.  A  gondoskodás  fontos  része  életünknek,  mert 
felelősséggel jár, időt és szeretetet kíván, de ugyanakkor szépségével és harmóniájával 
vissza hat ránk, hiszen feltölt és békét áraszt.

Kérdés:
A  nappalim  a  6-os  és  a  7-es  életterületen  található.  Szeretnénk  lecserélni  a  régi  
ülőgarnitúrát. Milyen színek kedvezőek itt?

Válasz:
A 6-os és a 7-es életterület Fém elemű. Kedvező színei a fehér, beige, szürke és a fémes 



színek vagy a fém szállal átszőtt, hímzett fényes anyagok. Minta szerint a pöttyös, a kör, a  
félkör, az ovális. Mivel a Fém elemet a Föld elem támogatja, ezért bátran alkalmazható  a 
Föld  elem  színvilága  is,  a  sárga,  a  narancssárga,  a  barnák.  A Föld  elem  formája  a 
négyzetes, kockás és a vízszintesen csíkos.

Jó tanács!
Az ülőgarnitúrát  javasolt  úgy  elhelyezni,  hogy az  ott  ülők  kényelmesen rálássanak az 
ajtóra  és  a  hátuk  mögött  fal  legyen.  Ellenkező  esetben  kényelmetlen  feszengés  vagy 
felesleges vita és nem a kényelmes és kellemes társalgás lesz a jellemzője az ott eltöltött  
időnek.

Kérdés:
Nem régiben ajándékba kaptam egy kis bonsai fát. Tanácstalan vagyok, hogy a Feng Shui  
szerint hol van a helye?



Válasz:
A Feng Shui szerint a bonsai fák kedvezőtlenek, mivel folyamatos és természet ellenes 
metszést  igényelnek,  mesterségesen  akadályozott  a  növekedésük,  ezért  nem 
szerencsések.  Nem  érdemes  megtartani,  mert  amely  életterületen  elhelyezi,  ott  saját 
maga  választása  által,  garantáltan  korlátozottá,  fékezetté  válik  az  energiaáramlás  és 
visszahúzó, lezáró folyamatokká alakulnak át az eddig jól haladó életesemények.

Jó tanács!
Válasszon helyette egészséges szép szobanövényt, természetesen az életterületnek  és a 
helyiség  funkciójának  megfelelően.  Például  a  nappaliba  vagy  az  étkezőbe  déli  fekvés 
esetén  tökéletes  választás  a  hibiszkusz.  Növeli  önbizalmunkat,  hangulatunkat  és  új 
lehetőségeket vonz életünkbe.



Továbbra  is  várom  a  Feng  Shuival  kapcsolatos  kérdéseket  itt  a  Női  Portál  szakértői 
oldalán vagy honlapomon a www.harmonikusvilag-fengshui.hu elérhetőségein.
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