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Telekvadászat feng shuival
A telekvásárlás sohasem könnyű.
Minden apró részletre ügyelni kell,
hiszen hosszú évekig szeretnénk jól
érezni magunkat otthonunkban. Ha a
vásárlás előtt kikérjük a feng shui tanácsadó véleményét, jó eséllyel építhetjük fel álmaink otthonát. Erről beszélgettünk a Tér-Idő Feng Shui Iroda
tanácsadóival.

• Milyen a település, az utca, a társasház, a lakóközösség?
Amennyiben a környezetet nem találjuk megnyerőnek, álmaink házában sem fogjuk jól érezni magunkat.
• Alaposan vizsgáljuk meg a természetes növényzetet: a gyér,
beteges növények problémákra utalhatnak.
• Ne válasszuk lakóhelyül azt a területet, amelynek közelében
elmocsarasodott vizű tavat találunk, ez nagyon rossz hatással lehet az ott élőkre.
• Temető, ipari létesítmény, nagyfeszültségű elektromos vezeték közelében ne válasszunk sem lakóházat, sem telket.
Ha mégsem egyedül vágnánk bele, mit javasolnának?
Helyszíni szemlén mérlegeljük a telek adottságait, radiesztéta munkatársunk pedig elvégzi a nagy erejű káros földsugárzások bemérését. Több fontos szempontot is figyelembe kell
venni, ezek részletezésére itt nincs lehetőség, de egy példával
mégis élnék. Egy alkalommal, az amúgy jó adottságokkal rendelkező telken nagyméretű gödör éktelenkedett. Javasoltuk
ügyfelünknek, hogy a gödröt feltétlenül temesse be még a ház
felépítése előtt, mert sarkalatos problémát jelenthet a későbbiekben a család anyagi helyzetére nézve. Ügyfelünk tanácsunkat nem vette komolyan, mert a mélyedést tóépítésre használta volna. Beköltözésük után, nemhogy a tó megépítésére nem
maradt pénz, de sajnos rövid időn belül a ház eladására is sor
került. Az új tulajdonosok tanácsunkra betemették a gödröt. A
kedvezőtlen hatású külső forma eltüntetésének köszönhetően
anyagi helyzetükben nem tapasztaltak visszaesést.

Mennyire jellemző, hogy telekvásárlás előtt kikérik egy

Van olyan, hogy ideális telek?

feng shui tanácsadó véleményét?

Mindenki számára mást jelent az ideális, attól függően milye-
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resztül vizsgálva ritkán találunk ideális telket, hiszen nincs

és az ezzel járó előnyöket. Mégis az a tapasztalatunk, hogy akik
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felkeresnek bennünket, nem bánják meg, hogy ezzel a pluszki-

zati formák, a növényzet (épített dombok, szomszédos házak
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vagy telepített növények) hátulról és két oldalról körbeölelik
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a telket, megfelelő védelmet biztosítva az épülő ház számára.

Ideális esetben már a telek vásárlása előtt kérik segítségünket.

Továbbá pozitív energiát sugároz a rendezett, élettel teli zöld-
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terület közelsége is. Javasoljuk, hogy sétáljunk, nézelődjünk

található esetleges negatív tényezőkre felhívjuk a figyelmet. Ha

többször is a kiválasztott terület közelebbi és távolabbi környe-

a külső környezet nincs rendben, nehezebben tudjuk helyreál-

zetében, hogy megbizonyozhassunk róla, valóban a megfelelő
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helyet találtuk meg.

Melyek azok a negatív külső tényezők, amelyekre mindenképpen érdemes figyelni?

A következő számban tanácsokat adunk leendő otthonuk megterve-

Ha feng shui szakértők nélkül szeretnénk belevágni a telekvá-

zéséhez.

sárlásba, a következőkre érdemes figyelni.
• Milyen a telek alakja, és hogyan lehet elhelyezni rajta az épületet?
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