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Köszöntsük az újévet feng shuival – 
2010 a Tigris éve
A  tradicionális  feng  shuival  foglalkozó 
sorozatunk e havi írásából megtudhatjuk, 
hogyan ünneplik Kínában a HOLDÚJÉVET. 
Emellett hasznos javaslatokat is kaphatunk 
az új esztendőre a Tér-Idő Feng Shui Iroda 
tanácsadóitól.

A Kínában és a 
világ számos más 
or sz ágába n é lő 
kínai közösség idén 
február 14-én ünnepli 
a HOLDÚJÉVET 
(Chun Jie). Ezzel 
búcsúztatják az Ökör 

évét és köszöntik 2010-et, a Tigris évét. A legjelentősebb kínai 
ünnep alkalmából a városok szinte teljesen pirosba öltöznek, 
ugyanis ezt a szerencse és a gazdagság színének tartják. Az 
ünnepre rituális takarítással készülnek, kis mandarinfácskát 
vásárolnak (a mandarin azonos hangzású a szerencse szóval). A 
családtagok és ismerősök jelképes és valódi ajándékokkal lepik 
meg egymást. Elterjedt szerencsehozó jókívánság a díszes piros 
borítékba tett papírpénz. A nap fénypontja a parádés tűzijáték és a 
sárkánytánc, ahol selyemből készült sárkányfigurákat táncoltatnak. 
Az ünnepségsorozatot díszes, lampionos utcai felvonulás zárja.

A gazdagsághoz nem elég a piros boríték, 
kivéve,  ha  ebben  kapjuk  az  év  végi 
prémiumot!

A modern feng shui irányzat számos szimbolikus tárgy 
használatát vette át ebből az ünnepségsorozatból. Ilyen például 
a piros boríték, a pénzfüzér, a „gazdagságváza”, a különböző 
jelentésű művészi kalligráfiák, a feliratok, a vörös szalagok. 
Ezek gazdagságot, sikert, boldogságot hozó szerepe a népi 
hiedelmekben gyökerezik. Alkalmazásukat a tradicionális feng 
shui alapelveivel nem lehet alátámasztani. 

Ha már a hiedelmek szóba kerültek, gyakran feltett kérdés, 
vajon a feng shui hit kérdése-e. Az ember, amióta csak létezik, 
kutatja, próbálja megfejteni a világegyetem működésének 
titkait. Léteznek összefüggések, amelyeket a tudomány mai 

állása szerint még nem lehet bizonyítani, ahogyan a feng shui 
működését sem. Ez mégsem babonás hiedelmeken alapuló 
áltudomány, hiszen a metafizika körébe tartozik. Alapelvei 
univerzálisak, ezért alkalmazása nem jelenti egy, a számunkra 
idegen kultúra szokásrendszerének átvételét. Minden népnek 
megvannak a maga ünnepi szokásai; tartsuk ezeket tiszteletben, 
és ápoljuk saját hagyományainkat.

A  feng shui szempontjából mit  jelent a 
beköszöntő újesztendő?

Februárban aktuálissá válik az évente változó energiák 
felülvizsgálata, orvoslása a Repülő Csillag módszer szerint. A 
nyolc égtáj felől érkező qi (csí) természete különböző. Idén a 
legkedvezőtlenebb energia ÉK és DNy irányából várható. 

Néhány általános tanács arra nézve, hogyan védekezhetünk 
ezek erős, föld elemű negatív hatása ellen:
• Lakásunk ÉK-i és DNy-i területén kerüljük a nagy 

felfordulással és aktivitással járó munkákat (pl. 
lakásfelújítás). Kertes házak körül a nagyobb földmunkával 
járó tereprendezést.

• Kerüljük ezeken a területeken a földet tápláló, tűz energiáját 
képviselő, nagyméretű piros, bordó, narancs színű 
berendezési és dísztárgyakat, függönyök, lakástextíliák 
használatát. 

• Ne fessünk nagyobb falfelületet erőteljes, tüzes színre, 
részesítsük előnyben a pasztellszíneket.

• Mérsékelhetjük a kedvezőtlen hatást a fémenergiával. 
Ennek leghatásosabb eszköze lehet egy falióra gongjának 
fémes hangja. A fehér, az arany, az ezüst szín használata, 
valamint a gömbölyded formájú dísztárgyak (pl. fehér vagy 
fém díszgömbök, hasas vázák, dísztálak) is hasznosak a 
lakás említett területein.
A fenti általános érvényű javaslatok nem pótolhatják a 

helyszíni felmérés alapján megszülető tanácsokat, amelyek 
egyénre szabottan harmonizálják az Ön és környezete közötti 
energiát lakásában.

Tartsanak velünk a következő számban is, amelyben 
figyelmünket a közelgő tavasz kapcsán a kertre irányítjuk!

Fáska Ágnes
A Tér-Idő Feng Shui tanácsadói 

www.fengshuitanacsadok.hu


