
A Feng Shui erejével!A Feng Shui erejével!

„Ami jön fogadjátok, ami megy engedjétek! Ennyi az egész.”
(Zen bölcsesség)

Az életben sok olyan helyzet adódik, mikor segítségre van szükségünk. 
A segítség pedig érkezni fog, csak légy türelemmel és légy rá nyitott.

Ha  támogatásra  szorul  otthonod  valamelyik  életterülete,  keresd  meg  melyik  égtáj  irányában 
található. 

Addig is, míg megérkezik a segítség, élj a tavaszi lomtalanítás lehetőségével!

Hanyatlik a karriered? Elkerülnek ismerőseid?

1. Karrier, Emberi kapcsolatok, Észak ahol vizsgálódnod kell.
• Ha pozitív változást szeretnél, távolíts el erről a területről mindent, ami piros színű!
• Remélem nem dédelgetsz itt kaktuszokat, mert akkor ne csodálkozz, ha mindenki elkerül.
• Helyezz itt el kék színű tárgyakat, egy csokor friss kék nefelejcs virágot vagy egy karrier 

támogató mandalát.
• Meditálj pozitív gondolatokkal. „Szeretettel fordulok ismerőseim felé, mert ők is szeretettel 

vannak irányomban.” vagy „Bízok magamban és képességeimben, elérem amit szeretnék.”



A kertedről se feledkezz meg!
• Az északi részen ültess fehér vagy kék színű virágokat és gondozd őket, hogy jótékony 

energiájukkal feltölthessék a problémás életterületet.

Anyagi gondjaid vannak?

4. Gazdagság, Siker, Délkelet ahol érdemes körülnézned.
A természet adta erőkkel tavasszal a legkönnyebb élnünk, hiszen minden kirobbanó és újjászülető 
energiákkal segít bennünket. 
A külső szépség, a bennünket körülvevő harmónia belülről fakad. A változás, a változtatás igénye 
először gondolatainkon keresztül szárnyal, ha megérett földre száll és a tettek mezejére lép.

• Ha nem látod tisztán anyagi lehetőségeidet, azonnal tisztítsd meg ablakaidat.
• Nézz körül találsz-e a délkeleti területen fém tárgyakat, mert rendkívül ártó hatással vannak 

gazdagodásodra.
• Ezen a területen kedvező a zöld és a kék szín, a fából készült bútorok, dísztárgyak.
• Hívd  segítségül  a  Feng  Shui  támogató  energiáit,  a  szimbólumok  alkalmazásával  és  a 

megtisztított ablakra tégy egy gazdagságfokozó mandala fóliát.
• Meditálj hasonló gondolatokkal. „Mindent megkapok, amire szükségem van.”



Gazdagítsd kerted gondoskodásoddal !

• Telepíts délkeletre magas fákat, örökzöldeket.
• Ültess faládába kék virágokat. Ez az a hely, ahol a lilaakác, mint vízesés táplálja anyagi 

gazdagságodat.
• Ha kevés a helyed, dézsában is kialakíthatsz kerti tavat, vagy kis szökőkutat.
• Vigyázz a ház háta mögött ne legyen tó vagy kerti medence, mert elúszhat a gazdagságod.

Várom hozzászólásaitokat és kérdéseiteket itt a Női Portál szakértői oldalon és honlapomon.

Sok szeretettel
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