feng shui másképp

Otthontervezés feng shuival
Előző havi írásunkban a telekvásárláshoz adtunk ötleteket. Szakértőinkkel, a Tér-Idő Feng Shui Iroda tanácsadóival ezúttal arról beszélgettünk,
mi mindenre kell odafigyelnünk otthonunk megtervezésekor, hiszen
csak olyan környezetben élhetünk
kiegyensúlyozott, boldog életet, amiben jól érezzük magunkat.

• A különböző funkciójú, aktív tevékenységek színteréül szolgáló helyiségek (konyha, nappali) és a passzív, pihenést szolgáló
hálószobák kijelölése. Fontos, hogy a legtöbbet használt hálóés dolgozószoba esetén figyelembe vegyük az ott élők személyes energiáit, és ezt támogatva válasszuk meg a szobák helyét.
• Lépcsők, kandalló, kályha helyének megtervezése. Használatukkal aktivizáljuk az energiákat, ezért fontos, hogy olyan
helyre kerüljenek, ahol hatásuk pozitív.
• Az épület külső megjelenését meghatározó építőanyagok kiválasztása.

A belső tér kialakításánál is
hívjuk segítségül a feng shuit
Miután az építésztől megkaptuk azt a tervet, amely szerint házunk a pozitív energiákat a legoptimálisabb módon fogadja és
hasznosítja majd, a következő feladat a belső tér kialakítása a
kedvező színek és formák használatával. A belsőépítész vagy
a lakberendező segítséget kaphat a feng shui irányelvei által
anélkül, hogy korlátoznák kreativitását.
• A falak és burkolatok színének meghatározása. Olyan színeket válasszunk, amelyek megfelelnek a ház stílusának, és támogatják az adott helyiség energiáját.
• A különböző funkciójú helyiségek be- és elrendezése. A nagy
bútorok akadályozzák a qi áramlását. Formájuk, színük pozitív vagy negatív hatással van az adott helyiség energiájára.

A sikeres telekvadászat után a következő lépés álmaink házá-

Ügyeljünk a tűzhely (főként nyílt láng esetén) és a csapok

nak megtervezése úgy, hogy az hosszú távon harmonikus élő-

elhelyezésére azért, hogy a tűz és a folyóvíz pozitív hatását

helyet biztosítson a család minden tagja számára.

Hangsúlyok
Az épület tervezésekor az építésszel együttműködve a következőkre kell nagy hangsúlyt fektetni.
• Megfelelő tájolás: az épület homlokzati irányának kiválasztásával mi határozhatjuk meg a házunk által befogadott energia minőségét.

a burkolat színéhez.
• Ágyak elhelyezése. Legjobb, ha a feng shui és a radiesztézia
szempontjait egyeztetve választjuk ki az ágyak helyét.
• Speciális berendezési tárgyakkal, mint például egy csobogó
elhelyezésével biztosítható az energia folyamatos aktiválása.
Ne felejtsük el azonban, hogy a legfontosabb a számunkra legmeg-

• A bejárati ajtó tájolása, a belső ajtók helyének és a közlekedési út-

felelőbb környezet kialakítása. Boldog, kiegyensúlyozott életet

vonalaknak a kijelölése annak érdekében, hogy a házba belépve

csak olyan otthonban élhetünk, ahol jól érezzük magunkat, ahol

és a folyosón mozogva aktivizáljuk a pozitív hatású qi-t (csí-t).

feltöltődhetünk. Ez átsegít a mindennapok problémáin, legyen

• A teraszra nyíló ajtó elhelyezése. Mivel teraszunk aktív pihe-

szó akár családi, párkapcsolati, vagy munkahelyi gondokról.

nőhelyként funkcionál, egyáltalán nem mindegy, hol talál-

A következő számban, cikksorozatunk befejező részében, összefogla-

ható. Megfelelő elhelyezésével, használatával több évszakon

lásként egy esettanulmányon keresztül mutatjuk be munkánk gya-

keresztül segíthetjük a jótékony hatású energiák áramlását.

korlati oldalát.

• Az ablakok helyének kijelölése: az ablakok használatával
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könnyíthetjük a pozitív, vagy akadályozhatjuk a negatív qi
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bejutását a házba.



hasznosíthassuk.
• A lakástextilek színvilágának kiválasztása, igazítva a falak és

www.fengshuitanacsadok.hu

