feng shui másképp

Közös érdekünk megóvni a Földet
A tradicionális feng shuival foglalkozó
sorozatunk múlt havi írásában a kertbe kalauzoltuk az olvasót. Közeledik
a Föld Napja, ezért úgy gondoltuk, ne
álljunk meg a kerítésnél, tekintsünk
szét a világban. Most is segítségünkre voltak a Tér-Idő Feng Shui Iroda
tanácsadói, akik arról beszéltek, hogyan kapcsolódik a feng shui a környezettudatos gondolkodáshoz.

kiterjeszthetjük, utat mutatva a környezetünkben élőknek, hogyan viszonyuljanak ehhez a témához.
Milyen tanácsokat adnátok azoknak, akik szeretnék megóvni környezetüket?
• A fény feng shui szempontból nagyon fontos, hiszen az aktív jang energiát képviseli. Figyeljünk arra, hogy a lakásunk
egyes területein a funkcióknak megfelelő fényerejű és természetes hatású energiatakarékos izzókat használjunk.
• Az elromlott, törött dolgok negatív hatású energiát (sha qi)
árasztanak. Dobjuk ki vagy javítsuk meg ezeket. A csöpögő
csapjaink megjavításával az egyre értékesebb tiszta vízzel is
spórolni tudunk. Víztakarékos betétek felszerelésével a vízfogyasztást akár felére is csökkenthetjük.
• Ne vásároljunk felesleges holmikat, így nemcsak pénzt takaríthatunk meg, hanem csökkenthetjük a lakásban felhalmozódó lomok mennyiségét is. A sok kacat, rendetlenség akadályozhatja a lakás kedvező energiáinak szabad áramlását.
• Rendszeresen selejtezzünk, a megunt ruhákat adjuk valamelyik szeretetszolgálatnak. Tönkrement háztartási berendezéseinket vigyük el a közelünkben található hulladékudvarba.
• Nem lehet elégszer beszélni a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról. Sokan mégsem tartják ezt fontosnak, mondván a
szeméttelepen úgyis minden hulladékot egybeöntenek. Ez a
gondolkodás azonban nem visz előrébb.
• Új otthon építésekor részesítsük előnyben az alternatív energiaforrásokat (napenergia, geotermikus energia stb.), a természetes alapanyagú építőanyagokat.
Ezek szerint nemcsak elemzéseket készítetek…

Világszerte április 22-én ünneplik a Föld Napját. Talán soha ek-

A tradicionális feng shui tanácsadások során - az építkezéshez,

kora szükség nem volt arra, hogy beszéljünk a környezetvéde-

felújításhoz kapcsolódó elemzés elkészítése mellett - felhívjuk

lemről és rávilágítsunk arra, hogyha nem változtatunk pazarló

a figyelmet arra, hogy e témában az egyes emberek felelőssége

életmódunkon, visszafordíthatatlanul nagy baj lesz.

sokkal nagyobb, mint gondolnák. Mint minden jobbító szán-

Hogyan tud mindebben segíteni a feng shui?

dék, ez is egy gondolattal, szilárd elhatározással kezdődik: „Én

A feng shui kezdetektől fogva az ember és környezete közötti

mindenképpen változtatok a szokásaimon annak érdekében,

harmóniát próbálja megteremteni. Őseink közvetlen kapcsola-
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ta a természettel sok bölcs tapasztalat forrása volt. Mára eltávo-

talán mások is kedvet kapnak, és belátják, hogy gyermekeink,
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bé érint minket. Akik feng shui tanácsadótól kérnek segítséget,



tudatosan szeretnének tenni valamit egyéni életkörülményeik

A következő számban megtudhatják, hogy mi történik egy üzlet vagy

javításáért. Környezetünk folyton változó élő rendszer, amely-

iroda feng shui felmérése során. Milyen szempontokat vizsgálunk?

nek mi, emberek is részesei vagyunk. Ha ezt nem tartjuk tiszte-

Melyek azok a hatások és feng shui eszközök, amelyek sikerre vihetnek

letben, saját magunk ellen fordulunk, és ezzel a felelőtlen ma-

egy céget?

gatartással gyermekeinket fosztjuk meg az élhető környezettől.

Fáska Ágnes

A feng shui segít abban, hogy a saját és mások életminőségén

A Tér-Idő Feng Shui tanácsadói

javítani tudjunk. Ezt a tudatosságot tágabb környezetünkre is

www.fengshuitanacsadok.hu

