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L egy e n a z ot t hon u n k

a n y uga lom sziget e
Kezdjük az alapoknál

A

tradicionális feng shuival foglalkozó sorozatunk e havi írásában arra keressük a választ,
hogyan tudjuk megteremteni az egyensúlyt ember és környezete között ahhoz, hogy boldog,
kiegyensúlyozott életet élhessen.

A házat elsõ lépésként a térben helyezzük el, azaz a feng
shui iránytû, a Luo Pan segítségével meghatározzuk a tájolását. A tájolás és az építési idõ alapján kapjuk meg azt
az energiamintát, ami a ház alaprezgését adja. Ez a minta a
nyolc égtáj felõl érkezõ, különbözõ tulajdonságú jin és jang
energiákból (qi, csí) áll össze. A módszer nevében szereplõ
„csillag” ezek szimbolikus megjelölésére szolgál, nem az
égbolt csillagaira utal. Amikor harmóniát szeretnénk teremteni, elsõdlegesen az energia szabad áramlásáról kell
gondoskodnunk. A kapcsolatainkért és az egészségünkért
felelõs jin energia nyugalomban, a jólétünket és pénzügyi
sikereinket befolyásoló jang energia mozgalmas helyen fejti
ki hatását. A csillagok közötti kapcsolat, valamint a ház
külsõ környezetének és belsõ adottságainak összevetésével
képet kapunk a házban uralkodó rezgésrõl. Ezek segítik
vagy akadályozzák a lakók életét. A feladatunk az, hogy
az energiák és a ház között megteremtsük az egyensúlyt,
ezzel vezetve a lakókat egy jobb életminõség felé.

Jó itthon lenni – egész évben

A

z év legstresszesebb hónapja a december: hamarosan itt a karácsony, az emberek ajándékvásárlási lázban égnek. Hajlamosak vagyunk
elfelejteni, hogy a karácsony lényege nem a
drága ajándékok megvétele, hanem az együttlét családunkkal, barátainkkal egy nyugodt, békés környezetben. Erre
természetesen nemcsak karácsonykor lenne szükségünk,
hanem az év minden napján, hogy egy-egy fárasztó nap
után feltöltõdhessünk. Ebben segíthet a feng shui legmagasabb szintû irányzata, a Repülõ Csillag módszer. Alapja a jin
és jang energia, amely az öt elem (Fa, Tûz, Föld, Fém, Víz)
törvényszerûségein keresztül válik finomabbá. Az olyan
cseppet sem hasznos feng shui tippek helyett, mint például,
hogy hova állítsuk a fenyõfát, és mivel díszítsük fel, inkább
ahhoz kapunk ötleteket, hogy mivel tudjuk harmonikusabbá
varázsolni otthonunkat; hogy úgy érezzük: jó itthon lenni.

Õseink bölcsessége napjainkban

hirdetési oldal

A Repülõ Csillag taoista eredetû szimbólumrendszere zseniálisan és egyszerûen képes megmutatni a világ lényegét
– az egységbõl kiszakadt ellentétek vonzásának és együttes jelenlétének mûködését – anélkül, hogy a tudomány
boncasztalán az apró részletekben keresné az egészet.
Ez az õsi idõkben élt ember szemlélete, aki a természet
törvényszerûségeit megfigyelve, és ahhoz alkalmazkodva
ösztönösen tudta, hol a helye az Egészben, hisz összeköttetésben volt vele. Mára elszakadtunk a természettõl, a forrástól, és kívülállóként kutatjuk a körülöttünk lévõ világot. Ez a hozzáállás is visszavezethet majd eredetünkhöz,
de ennél sokkal egyszerûbb megoldás, ha a múlt bölcseinek
felismeréseit hasznosítjuk modern világunkban.

Gondolkodtak-e már azon, vajon mi lehet az oka, hogy
egy szép, látszólag harmóniát sugárzó szobában kényelmetlenül érzik magukat, bármennyire tetszik is a berendezés?
Ennek az lehet a magyarázata, hogy a tér energiája az
ott élõk személyes energiájával harmonizál, és nem a másokéval. Pontosan e miatt a személyre szabottság miatt különleges a Repülõ Csillag technika. A módszer maga összetett, ezért érdemes szakértõt segítségül hívni, ahelyett hogy
magunk próbálnánk meg „könyvbõl” harmonizálni otthonunkat. Az egyensúly megteremtésének eszközei a formák
és a színek, amelyekkel befolyásolni tudjuk a látható és láthatatlan környezetünket – azaz a „csillagokat”.
Kínában tradicionálisan nem a karácsonyt ünneplik, azonban a mi karácsonyunkhoz hasonló nagy esemény számukra a Holdújév, amelyrõl következõ cikkünkben olvashatnak.
Minden kedves olvasónak békés, boldog ünnepeket és
egészségben, sikerekben gazdag új esztendõt kívánunk!
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