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"Hittel  tedd  meg  az  első  lépést!  Nem  kell  hozzá  
látnod az egész lépcsőt, csak az első lépcsőfokot."

Távol-keleti bölcsesség

A csigalépcső a legveszélyesebb

Az első lépés

Sokszor csak azt érezzük, hogy valami nincs rendben a bennünket körülvevő térben, de hogy mi 
okozhatja a zavart, azt nem sejtjük.



Kezdjük a ház, a lakás alaprajzánál.

A klasszikus harmónia a szabályos alaprajzú, egyszintes otthonokban rejlik. Ilyenek a négyzetes és 
az arányaiban nem túlságosan elnyújtott téglalap alakú alaprajzok. 

Szabályos alaprajzok

Minden más alakzat, mely a szabályostól eltér, csökkenti a békés, nyugodt, kiegyensúlyozott otthon 
megteremtésének lehetőségét.
Az L alakú, az U alakú vagy bármilyen szabdalt, lépcsőzetes, torz és aránytalan alaprajz problémák 
sorát gerjeszti, mivel tele van un. hiány vagy többletterületekkel.

A többszintes vagy szinteltolásos lakások, házak pedig a lépcső kényszerű használata miatt válnak 
negatív energiájú terekké.
Az  energiahiány,  attól  függően,  hogy mely  életterületet  és  ehhez  kapcsolódóan  mely  testrészt, 
szervet érint, okozhat egészségügyi problémákat.

Változtass!

ha a lépcső elhelyezkedése legártalmasabb módon:
• a lakás Középpontjában található,

(mert veszélyes az ott lakók életének nyugalmára, stabilitására.)
Megoldás: a lépcső áthelyezése más életterületre.

ha a lépcső elhelyezkedése legkedvezőtlenebb módon:
• a lakáson belül a bejárati ajtóval szemben helyezkedik el,

(mert a belépő energia nem járja át a földszintet, azonnal az emeletre szalad, és a földszint 
így energiahiányos marad.)

• és kívül a bejárati ajtóval szemben,
(mert a lépcsőn át érkező káros energiák támadólag 
hatnak a bejárati ajtónkra.)

Megoldás:  a  lépcső  áthelyezése  más  életterületre,  vagy 
egy ajtó  beépítése,  esetleg  egy paraván felállítása,  és  a 
legegyszerűbb egy függöny közbeiktatásával megfékezni, 
elvezetni az energia áramlását.

Veszélyek!

A legveszélyesebb lépcsőtípus:
• a csigalépcső.

A helyhiány miatt általában szűk és meredek kialakítású, 
ezért szinte energiaspirálként működik a térben. Azon az 
életterületen  jelez  folyamatosan  nehézségeket,  ahol  áll. 
Abban  az  esetben,  ha  a  család  tagjai  közül  valaki  Gua 
száma  azonos  a  lépcső  elhelyezkedésének  megfelelő 
életterülettel  számával,  már  saját  személyében  válik 
kiemelten és negatívan érintetté.



Romlik a teherbírása, az ellenálló képessége, és több- kevesebb idő múltán megbetegedhet.
Megoldás: a lépcső megszüntetése, áthelyezése,  kedvezőbb típusúvá alakítása.

Orvoslási módok!

A mellékelt képen egy ilyen pillangó lépőlapokkal rendelkező csigalépcső látható. Ami kedvező 
megoldás ebben a szerkezetben, hogy stabil falak között kanyarog, és a lépcsőfokok közötti tér 
lezárt. 

A szűk hely miatt még dekorálásra is kevés lehetőség marad.

A sok kedvezőtlen hatást enyhíthetjük:
• az életterülettel harmonizáló növények elhelyezésével
• a szükséges megvilágítással
• lépcsőzetesen alakzatban fellógatott fotókkal, képekkel
• speciális  az  életterület  hiányosságait  pótló  és  egyben  az  életterületet  erősítő 

mandalákkal. 

A képen  látható  lépcsőfordulóban  két  életterület  találkozása  miatt,  két  különböző  életterület 
sérülését orvosolja a két speciális mandala.

      Segítőkész emberek, Utazás mandala  *   Karrier, Emberi kapcsolatok mandala



A jövő hónapban folytatódik a lépcsők veszélyeit és a hiányok miatt fellépő károk orvoslásának 
lehetőségeit ismertető sorozat.

Várom kérdéseiteket itt a Női Portál szakértői oldalon és honlapomon.

Sok szeretettel
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