feng shui másképp

Az én házam, az én váram
Hónapról hónapra szakértőinkkel, a
Tér-Idő Feng Shui Iroda tanácsadóival a tradicionális feng shui rejtelmeibe kalauzoltuk el olvasóinkat. Befejező részünkben egy 2009-ben épült
családi ház felépítésének történetét
mutatjuk be.

ki. Döntésemet a régóta meglévő egészségügyi problémáim is
megerősítették. Gyakran küszködtem alvászavarral, nyugtalan
voltam – látszólag ezeknek semmi oka nem volt.
A feng shui tanácsadó által javasolt változtatásokra az építész
tervező mennyire volt fogékony?
Szerencsére nyitott volt minden ötletre. Igaz, el kellett magyaráznom, miért szeretnék változtatni az elképzelésén, de ezt követően teljes egyetértéssel segített a megvalósításban. A fővállalkozó
és a szakemberek is mind megértésessel fogadták kéréseimet,
miután pár szóban összefoglaltam azok jelentőségét.
Mi volt a legfontosabb szempont az építkezés során?
A feng shui szempontjából az, hogy a lehető legtöbb helyiséget
az egészségnek és a teljes harmóniának megfelelően alakítsuk
ki. Másodlagos szempont volt, hogy praktikusan helyezzünk el
egy-egy ablakot vagy ágyat. A harmónia és az összhang minden
észérvet elsöpör, a nyugalom fontosabb lesz az elveknél. Amikor feng shui tanácsokról van szó, nem kell bonyolult dolgokra
gondolni. Némi ötletesség és találékonyság elég ahhoz, hogy valóban élhető környezetet teremtsünk magunknak.
Milyen pozitív változások történtek az életében, amióta az új
házban él?
Sokkal jobban érzem magam, mint az előző 12(!) lakhelyem bármelyikében is. Megszűntek a panaszaim, nyugodtabban és mé-

Az építtető hölgy már a tervezés kezdeti fázisában szakértőink

lyen alszom, így nappal kiegyensúlyozottabban és lendületeseb-

segítségét kérte. A ház végleges alaprajzát az építész tervező-

ben végzem teendőimet. Alapjában véve a ház energiája életem

vel közösen alakították ki. A lakásban minden a tradicionális

minden területére pozitívan hat. Boldogságomat fokozza, hogy

feng shui alapelveinek megfelelően – a Repülő Csillag mód-

sikerült megtalálnom álommunkahelyemet is. Anyagilag biz-

szer alkalmazásával – került a helyére: a nyílászárók ott kaptak

tonságban érzem magam, nincs okom panaszra.

helyet, ahonnan a legtöbb jó minőségű qi áramolhat az épület-

Hogyan tudja megőrizni a harmóniát?

be. Ugyanezt a szempontot vették figyelembe a hálószobák és

Mivel életünkben minden változik, ezért házunknak is meg kell

a dolgozószoba elhelyezésénél is. A mellékhelyiségek a ked-

néha újulnia. Szerintem az ember közérzete is jelez, ha itt az ide-

vezőtlen energiájú helyekre kerültek. A burkolatok és a falak

je a változtatásnak. Ezt évente meg is teszem, hiszen követni kell

színeinek kiválasztásánál a vezérelv az volt, hogy támogassák

az energia változását.

a pozitív hatású energiát, és gyengítsék a negatív qi hatását.

Hogyan ítéli meg, sikeres volt az együttműködés?

Mindezt természetesen úgy, hogy a lakók ízlésének is megfe-

Teljes mértékben elégedett vagyok. Bárki látogat el hozzám, az

leljen. Az eredmény: az épületben harmónia és nyugalom fo-

első benyomása mindig az, hogy harmóniában vagyok a ház-

gadja a lakókat. Hogy ez mennyire így van, arról magát a tulaj-

zal. A tradicionális feng shui működésének alapjait megismerve

donost kérdeztük.

sokkal jobban megértem, mi miért történik, és én hogyan tudok

Miért döntött úgy, hogy a tradicionális feng shui elveit figye-

hatni mindennapjaimra azáltal, hogy a természeti törvényeket

lembe véve építteti fel házát?

„segítségül hívom” – vagyis összhangba kerülök velük, és nem

A tanácsadómmal már régóta ismerjük egymást. Részt vettem

ellenük cselekszem.

az egyik előadásán, ahol világossá vált, miért fontos a feng shui



alapelveiben megfogalmazott természeti törvények ismerete.

Fáska Ágnes

Megértettem annak a jelentőségét is, miért szükséges, hogy élet-

A Tér-Idő Feng Shui tanácsadói

terünket tudatosan, „tudományosan” megalapozottan alakítsuk

www.fengshuitanacsadok.hu

