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FORTUNA DEKOR BELSŐTÉR - RENDEZŐ
FENG SHUI TANÁCSADÓ
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TÉRRENDEZÉSI
ALAPISMERETEK
(1 heti tananyag)
Készítette:
Demeter Anikó
A jegyzet bármilyen módon történő sokszorosítása és felhasználása szerzői jogokat sért, ezek
kizárólag a szerző engedélyével lehetségesek!
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I. A FENG SHUI EREDETE, TÖRTÉNETE
Az 1900-as évek közepén történt Hong Kongban, hogy a brittek gyarmatosításuk során egy
alacsony, mély fekvésű, mocsaras, lápos területen szerették volna kiépíteni birodalmuk
központját. Ez a terület ráadásul egy völgyben fekszik, ami a feng shui –t értő kínaiak
véleménye szerint igen szerencsétlen. Meg is ijedtek, amikor ezt megtudták, és nem értették,
hogy követhetnek el az angolok ekkora ostobaságot. Számukra érthetetlen volt ez a viselkedés,
így azzal magyarázták, hogy a brittek biztosan ismerik a feng shuit, csak ezt leplezni próbálják
és félre akarják vezetni a kínai népet.
Megérkeztek az első mérnökök, de rövid időn belül sorra haltak meg sárgalázban. Később az
építkezések alatt a malária pusztított, így az angoloknak sorra el kellett hagyniuk a házukat, a
kínaiak kezdték sejteni, hogy félelmeik jogosak voltak, de még mindig nem fordult meg a
fejükben, hogy az európai népek nincsenek birtokában az ő tudományuknak. Számukra ez
elképzelhetetlennek bizonyult.
Ezek után a gyarmati kormányzat úgy döntött, hogy a központot új vidékre helyezik, és
kiválasztottak egy igen kedvező fekvésű, magasabban fekvő, dombokkal körbevett területet,
amely közelében egy lágy vizű folyó is kedvező energiát teremtett. Részükről véletlen volt
ugyan, hogy a dombokat fával ültették be és hívogatóan beparkosították, a Kínaiak most már
biztosak voltak benne, hogy az előző lépésük csak tudatosan történhetett, hiszen új központjuk
mindenben megfelelt a feng shui elveinek.
Eme történet csak egyike azoknak, melyek kínában elterjedtek és a feng shui hatékonyságáról
nyújtanak bizonyosságot. Sok vád éri a feng shui tanácsadókat, hogy ez egy külföldi kultúra,
melyet ne akarjunk magyar szokásainkba beültetni. Be kellett nekem is látnom az évek során,
hogy van ebben némi igazság. Kilenc éve foglalkozom a feng shuival és bár az elején is távol
állt tőlem, mostanra teljes egészében azt képviselem, hogy nem az ezotéria boltokban
megvásárolt eszközök teszik jobbá életünket, ehhez sokkal mélyebb ismeretek és jóval több tett
kell. Az évek során tanulmányoztam a nyugati térpszichológiát és a magyar ősi térrendezést
egyaránt. Ezen területek és az elmúlt évek tapasztalatai alapján egészítettem ki tehát a
klasszikus feng shui ismereteimet és alkottam meg egy olyan belsőtér-rendezési elvet, amely
kiválóan megállja a helyét a mi kultúránkban is. Hogy így van nem csak én gondolom én, engem
igazolnak az elmúlt időszakban általam és tanítványaim által megtapasztaltak is.
Mi is tulajdonképpen a feng shui?
A feng shui szó, mint ahogyan a mögötte rejlő tudomány is Kínából származik. A feng jelentése
szél, a shui jelentése víz.
Több ezer évvel ezelőtt Kína déli tartományaiból indult el, ahol a földműveléssel foglalkozó
Kínaiak megélhetése a föld termékenységétől függött. Ezért mindennél fontosabb volt
számukra egyrészt, hogy olyan területeket műveljenek meg, amelyek biztosítják sorsuk jobbá
fordulását, másrészt, hogy a várható időjárást kellőképpen meg tudják határozni. Ez nem ment
másképp, csak ha tanulmányozták a természet energiáit és tulajdonságait.
A másik ok pedig, amiért rákényszerültek erre, hitvilágukon alapszik, mely szerint földi
életüket eltávozott szeretteik folyamatosan kísérik és segítik, ezért nagyon fontos, hogy végső
nyughelyük a lehető legnagyobb gondossággal legyen kiválasztva, hogy ebbéli
tevékenységüket semmi sem akadályozza.
Mivel ebben az időben Kínában a Taoista filozófia igen elterjedt volt, a taoista bölcsek is
bekapcsolódtak a földművesek kutatómunkájába és a feng shuit olyan magas szintre
fejlesztették, hogy az a kínai metafizikai rendszer egyik pillérjévé vált. Már ekkor és azóta is
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ugyanannak a tiszteletnek és megbecsülésnek örvend, mint a kínai orvoslás, asztrológia,
gyógynövényismeret, meditációk, szexualitás és harcművészetek tudományai.
Sok – sok éven át szájhagyomány útján terjedt, először a Han – dinasztia idejében – Kr. U. 25ben – fektették írásba. Ettől fogva szigorú titokként kezelték. Nem csak a határokon kívülre
nem juthatott, de a császári udvarokból sem engedték kiszivárogtatni.
A császári udvarok mind a feng shui elvei alapján épültek, sőt több írás utal arra, hogy Peking
kialakításánál is szerepe volt e tudománynak.
Amikor pedig az alsóbb társadalmi réteg az eltitkolt lehetőség miatt zúgolódott, elárasztották a
birodalmat hamis könyvekkel, így vigyázva rangjuk megtartására.
Kína ősi metafizikai rendszerének nyolc pillérét alkotó tudományágak:
1. Vallás, filozófia, pszichológia, mitológia taója az ősi orvoslástan elméletében és
gyakorlatában
2. Koncentráció és meditáció, a jin és jang légzés taója. Belső gyakorlatok gyógyászati
célú gimnasztikai mozgás az ősi kínai gyógyászatban megelőzési és rehabilitációs
célokból.
3. Táplálkozástan, a kiegyensúlyozott táplálkozás taója. Az italok és táplálékok jin és jang
energiája, az öt íz: savanyú, keserű, sós, édes, erős, valamint a kapcsolódás az öt
elemhez.
4. Gyógynövények taója. Gyógynövény és gyógyfű-terápia.
5. Gyógyászat, harcművészet taója. Védekezési erők aktivizálása, akupunktúra,
akupresszúra, masszázsk, meridián – szervóra-terápia és egyéb védekezési módszerek.
6. Szexuális művészet és szerelem taója. Energetikai gyakorlatfajták, azon belül
légzésterápia a szexuális erő és állóképesség erősítésére, a spermaenergia kontrollja,
férfi és nő közötti szexuális diszharmónia elhárítása és fiatalítási gyakorlatok.
7. Asztrológia, numerológia, ji ching és önfegyelem taója. Az ok és okozat törvénye
szellemi és testi cselekvésekben, számmisztika, a mágikus lo-su- négyzete és a kínai
asztrológia szerint. Numerológia szakvélemények az élet szinte minden területére.
8. Alakított sors, feng shui taója. Feng shui tanácsadás asztrológiai és numerológiai
segédlettel. Ok és okozat törvénye a lakberendezés művészetében, az egészséges élet-,
lakás-és munkakörülmények, a színek megválasztása, a lakásfelújítás, az épületek és a
tájkép formálása, a harmonikus külső és belső építészet, valamint a reklámozás és
formatervezés megismerése.
Mint a fenti felsorolás is mutatja, a feng shui igen szerteágazó és jelentős részt foglal el Kína
szellemi felépítésében. De az is látható ebből, hogy önmagában nehezen létezik, tehát ha
jelentős változást akarunk elérni az életünkben érdemes minél több területbe betekintést
nyernünk. A tanfolyam során még jó néhány „pillér” főbb irányvonalait meg fogjuk ismerni.
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A feng shui egy kínai mondásra épül: Tien Ti Ren ( Sors, esély, szerencse)
Tien – sors: születésünkkor adott egy bolygóállás, amely meghatározza életünk főbb vonalát.
Tulajdonképpen kapunk egy töltetet az életünkre, melyen nem tudunk változtatni.
Ti – esély: születtünk egy adott sorssal, de kezünkbe kerülnek dolgok, amikkel javíthatunk rajta.
Esélyt kapunk, hogy rontsunk vagy javítsunk rajta. Pl. feng shui, meditáció
Ren – szerencse: ha változtatunk az életünkön, felismerjük a lehetőségeinket és élünk vele,
merünk lépni, ha szükséges, azáltal mi is változunk és fejlődünk. Tehát sokat javíthatunk az
eleve elrendelt sorsunkon.
Feng shui irányzatai:
1. Forma iskola: Kína déli részén terjedt el elsősorban, a halottak temetése során
használták először. A helyüket gondosan választották ki, hogy békében nyugodjanak. A
táj és a természeti környezet adottságait vizsgálja, jelent minden természeti dolognak
jelentőséget és próbálja orvosolni. Ma is használjuk, de ma már inkább a városi
építmények vették át a természeti formák szerepét és üzenetét. Az vizsgáljuk a
módszereivel, hogy a külső környezet és a házunkat körülvevő dolgok mikként hatnak
életünkre.
2. Iránytű iskola: Kína északi részén terjedt el. Minden egyes égtájnak jelentőséget
tulajdonít, azokat jellemzőkkel és hatásokkal ruházza föl, melyet a feng shuizás során
kivetít a házra. Ezáltal minden égtáj felől más energiák érkeznek otthonunkba,
melyekkel harmóniát hozhatunk létre az iránytű iskola segítségével. Ebben az iskolában
a teret vesszük tehát figyelembe.
3. Repülőcsillag iskola: ebben a módszerben bekapcsolódik a munkába az idő is. Minden
háznak, ahogy nekünk is, van születési horoszkópja abból kiindulva, hogy mikor épült.
Ez alapján vannak alapvető dolgok, melyek kihatnak a ház lakóira, függetlenül attól
hogy ki lakik ott. Itt tehát már az idővel is számolunk és komplex rendszerként próbáljuk
a legharmonikusabb otthont kialakítanil.
4. BHS iskola: Háromajtós bágua módszer. Kb 25 éves iskola, mely nem tartozik az
autentikus kínai feng shuihoz. Amerikában indult el abból a célból, hogy a feng shui a
nagyközönség számára érthető és elérhető legyen. Kiindulási pontnak a munka során a
bejárati ajtót tekinti. A médiában nálunk is ez a módszer terjedt el, hiszen ez a
legegyszerűbb.
FONTOS! Rövid távra és időszakra (kb 2 hónap) szóló változások és hirtelen
változások meghozatalára alkalmas, de utána visszaesés következik. Hosszú távú
harmónia kialakítására nem alkalmas. Ennek ellenére tanuljuk, és tudni kell, mert
napi szinten kérnek tőlünk gyors tanácsokat, melyekre kiválóan alkalmas,
valamint a többi hosszú távú módszer kiegészítéseként is remekül használható.

A következő témaköröket nagyon jól meg kell tanulni, ezek az alapok, a nem megfelelő
ismeretük esetén a többi tananyag elsajátítása igen nehéz lesz.
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II. A FENG SHUI ENERGETIKAI ALAPJA ÉS ANNAK FAJTÁI
A csí
A feng shui alapja tulajdonképpen a csí (chi), ami nem más, mint éltető energia. Ez egy
láthatatlan energiaforrás. Mindenütt megtalálható, csak van ahol kevesebb van belőle, és
vannak olyan helyek, ahol felhalmozódik. Az autentikus kínai orvoslás is az emberi testben, a
meridiánokon keresztül áramló csí minőségének és mennyiségének a tanulmányozására épül.
A kínaiak szerint a környezetünkben és lakásunkban is ugyanez az energia áramlik, ezért ezeket
nem szabad egymástól külön választanunk.
Akkor van ránk egy hely kedvező hatással, ha ott a csí összegyűlik és állandó mozgásban van.
Amennyiben álló, pangó csí energia van egy helyen, függetlenül attól, hogy kevés vagy sok van
belőle, problémákat fog okozni az életünkben. A kevés energia az immunrendszer
legyengüléséhez vezet, mely betegségek forrása lesz a későbbiekben, továbbá elvesztik a lakók
az élet, vagy munkakedvüket vagy a jókedvüket. A túl sok energia pedig felpörgeti az ott élőket,
hiperaktivitáshoz, nyugtalan alváshoz, utazási kényszerhez, gyakori távollétekhez vezet.
Azokon a helyeken, ahol több mozgó dolog van, vagy többször fordulnak meg emberek, a csí
is mozgékonyabb, míg a kevesebbet használt helyeken álló csíről beszélünk.
DIA 2. KOCKA
A csí mozgása spirális, ezzel a kanyargós mozgással teremti meg egy ember jó közérzetét.
Lakásunkba a bejárati ajtón át érkezik, és az ablakokon illetve a hátsó ajtón át távozik. Ezért
szabály az ajtók esetében, hogy egy lakásban lehetőleg két ajtó legyen, de több ne. A bejárati
és a hátsó ajtó ne legyen egymással szemben (gyors emésztést, hasmenéses problémákat okoz
a lakóknak.) , ha viszont csak egy ajtó van akkor megragad az ott élők élete, nehezen lépnek
tovább és a gondolkodásuk beszürkül. Orvoslásként több ablak legyen, minél nagyobbak, vagy
jelképesen csinálni kell egy hátsó ajtót. (drapériával, festéssel)

Kedvező energia, melyre tulajdonképpen az egész térrendezési munkának épülnie kell. A lakás
minden részében biztosítani kell a csí jelenlétét és megfelelő mozgását.
Mivel tudjuk biztosítani a csí jelenlétét és spirális mozgását?
- A bútorokat ne toljuk be teljesen a falhoz. Legyenek minél szellősebben elhelyezve.
Nem jók a túlzsúfolt szobák, főként, ha kicsi a helyiség, vagy éppen előszoba funkciót
tölt be.
Az ágyak alá ne pakoljunk, ha ágyneműtartó van alatta, akkor abba csak ágyneműt
tároljunk.
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A zsúfolt könyvespolcok elé vagy tegyünk üveget, vagy rakjuk őket szellősebbre.
A polcok és szekrények ne legyenek telezsúfolva és telepakolva haszontalan vagy sosem
használt dolgokkal. Csak azokat a dolgokat tároljuk, amelyekre valóban szükségünk van. A
régi, nem használt tárgyak álló, pangó energiát termelnek. Továbbá azt az üzenetet hordozzák,
hogy nem hisszük el, hogy megtehetjük majd később is, hogy megvegyük magunknak, ha
egyszer mégis szükségünk lesz rá. Egy ide kapcsolódó mondat, hogy ha valamit két éve nem
használtunk, akkor arra nincs is igazán szükségünk, tehát távolítsuk el a lakásból. FONTOS!
Ezért a térrendezés első lépése mindig a rendrakás és selejtezés!!!
A régiségek, régi kopott dolgok szintén nem mindig kedvező energiát termelnek a
lakásban, ezért óvatosan kell velük bánni. Ha lehet csak olyan antik dolgokat tegyünk a lakásba,
aminek tudjuk a származását, vagy az antik tárgyat mindenképpen alaposan tisztítsuk meg. (
Jól át kell mosni, ha kisebb, akkor folyó hideg víz alatt, és az elhelyezésekor égessünk mellette
fehér gyergyát. A műveletet néhány hétig többször ismételjük meg.)
Minden mozgó és világító tárgy, minden növény energiát termel, ezáltal alkalmas csí
irányítására.
Ne csak a fal mellé tegyünk bútort,hanem a helyiség belső terébe is. Minden térben
álló dolog az energia áramlását szabályozza.
Példák pangó energiákra, energiacsapdára

Hogy a csí spirális mozgását biztosítsuk, nem csak a helyiségeken belül kell dolgoznunk, hanem
magán az egész lakáson belül. Figyelni kell rá, hogy minden helyiségbe megfelelő mennyiségű
csí jusson. A jó térrendezés alapja, hogy minden helyiség megfelelő energiaszinttel
rendelkezzen.
A legfontosabb mindig az az alap dolog, hogy a csí oda áramlik, ahol olyan dolgok vannak,
melyek a tekintetet magukhoz vonzzák. Ezért ha valahová energiát szeretnénk juttatni, a
következőket tehetjük:
amerre terelni akarjuk az energiát, arra mindenképpen el kell helyezni valamit, ami
magához vonzza a tekintetet, vagy a falon olyan színeket, dekorációt megjeleníteni, ami erre a
célra alkalmas lehet. A legjobb, ha ezt szemmagasságba tesszük, de bármilyen megoldás
segítheti ezt a célt. Példa: ajtó felé vagy mellé kép, egyéb dekoráció
ha több irányba szeretnénk terelni az energiát, azt megtehetjük úgy is, hogy a
mennyezetről lelógatunk egy csillárt, vagy mozgókát, vagy szélcsengőt a helyiség
középpontjába, vagy azon helyiségek közelébe, ahová be szeretnénk juttatni a csít.
szintén megoldás energiaterelésre a szőnyeg elhelyezése, vagy a padlóban kialakított
minta, ami alkalmas erre. Például olyan minták, melyek az energiaszegény helyiség felé
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mutatnak, de az is jó, ha maga a szőnyeg arra mutat. Ha több helyiségbe szeretnénk energiát
terelni, akkor kerek szőnyeg, ha egybe akkor inkább a téglalap szőnyeg az alkalmas.
Példák az energia terelésére

Shá
Ha a lakás elrendezésével vagy bútorozásával nem biztosítjuk a csí a spirális mozgást, és csak
egyenesen tud haladni, pozitív hatása csökken, sőt kedvezőtlen energiává válik, amit sá (sha) –
nak hívunk. Ezzel az energiával van dolgunk, ha ajtóval szembe ajtót, ablakot teszünk, vagy
szűk folyosót tervezünk, de ilyen keletkezik lépcsők esetében is, vagy túl sok egy irányba futó
dekoráció által is. Ebben az esetben az energia csak keresztül fut a lakáson vagy helyiségen és
a hosszú helyiség végén összegyűlik. Különösen rossz, ha ezen hosszú rész végén ablak van (ki
is megy az energia a lakásból) vagy mellékhelyiség, fürdő van (elfolyik az energia).
Az ilyen energiát mindenképpen orvosolni kell:
- a mennyezetről le kell lógatni csillárt, mozgókát, szélcsengőt, drapériát…stb
- a padlózat vagy szőnyeg mindenképp vízszintes mintázatú legyen, ezzel lassítja az
energiákat.
- A helyiség két oldalára el kell helyezni bútorokat, növényeket, szobrokat úgy, hogy ne
egymással szembe legyenek, hanem szabálytalanul a két oldalon.
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A fenti módhoz hasonlóan képeket kell elhelyezni a falon nem egymással szembe és
akár eltérő magasságban is.
Világítással szintén orvosolható. A hely két oldalán szabálytalanul kell elhelyezni
világítótesteket.
Ha ajtóval szembe ablak van, akkor az ablakra szemmagasságban kell tenni ablakképet,
vagy a függönyre díszt. Vagy mintás függönyt kell használni, esetleg sűrű szövésűt. Az
ablakpárkányra magas tárgyakat lehet helyezni. Az ablak elé lehet tenni növényt, vagy
magas tárgyat. Az ilyen ablakra mindig kell függöny!!!!
Ha egy sötét fal miatt alakul ki shá hatás, akkor a falra mindenképp kell világos képet
vagy dekorációt tenni.

Példák shá energia orvoslására:
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Vágóél ( Cutting chi)
Nevezik mérgező nyílnak is. Minden éles sarok ilyen energiát termel. Például bútor, háztető él,
de egyszerűen a helyiség külső sarka is. Egy hegyes levelű növény, egy oszlop, egy hegyes
felület kidolgozás szintén vágóélt hoz létre. A gerendát szintén vágóél hatása miatt nem tartjuk
kedvezőnek, de ugyanilyen hatással van ránk egy fejünk fölött lévő polc is.
Ezen energia közelébe fekvő és ülőhelyet nem szabad tenni vagy orvosolni kell:
- elé kell lógatni valamit. Növényt, anyagot, szalagot.
- távolabb kell helyezni az ott elhelyezkedő személytől
- a személy és a vágóél közé valamilyen tárgyat, kiegészítőt kell tenni.
- Festéskor a sarok élét kicsit le kell glettelni.
- Lekerekített élvédőt lehet föltenni.

Példák vágóélre:
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Példa orvoslásra

Jin és Jang
A feng shui hagyományai szerint, ha a csí szabadon áramlik, életre hívja jangot, amikor pedig
kevesebb mozgástere és ingere van, létrehozza a jint. Jang és Jin a világ két pólusa. Jin és jang
tehát a csí két megjelenési formája. Az a kedvező, ha mindkettőből ugyanannyi van. Ha nem
így van, akkor beszélünk jin vagy jang többletről és hiányról.

Ég előtti sorrendet jelképezi a kínai metafizikai rendszer szerint. Ezt az ábrát csak a
gyógyításban és tai chi szimbólumként használjuk.
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Ég utáni sorrendet jelképezi a kínai metafizikai rendszer szerint. Lakótérben ezt az ábrát
használjuk.
Az ég előtti és ég utáni sorrendről neked annyit kell tudni, hogy olyan szimbólumot, vagy
tárgyat, melyen jin-jang jel fölső ábrázolása van – nem gyógyító témájú tárgyon – nem szabad
a lakótérben elhelyezni.
Szó szerint jin a hegy árnyékos oldalát jelenti, míg jang a napos lejtőt.
Két ellentétes pólusú energia, melyek nem léteznek egymás nélkül. Jinben vagy egy kicsi jang,
és jangban van egy kicsi jin. A jin-jang elmélet szerint minden létezőnek van egy egymással
ellentétes jin és jang oldala.
Bár a jin és a jang egymással ellentétesek a kapcsolatuk azonban ennél sokkal összetettebb.
Ellentétes jellegük révén ezek az oldalak kölcsönösen ellenőrzik és gátolják egymást, ami egy
folyamatos dinamikus egyensúlyi állapotot eredményez. Példa: a szervezetben a serkentő (jang)
és a gátló (jin) funkciók folyamatosan, egymást kölcsönösen ellenőrző dinamikus egyensúlyban
vannak. Ha az egyensúly fenntartásában zavarok keletkeznek, akkor az egyik oldal túlsúlya
vagy hiánya egészségi problémákhoz vezet.
Az az egészséges, ha mindkettő egyenlő arányban képviselteti magát, ha elbillen valamelyik
javára az egyensúly előbb- utóbb a harmónia megbomlásához vezet. Amennyiben ez
otthonunkban történik, a feng shui eszközeivel vissza tudjuk állítani az egyensúlyt.
Jang (fehér) képviseli a férfit, jin (fekete) pedig a nőt, de számos analógiát társítottak még
hozzájuk.
Jang
Világos
Tágas
Hegy
Szögletes
Mozgó
Mintás
Élő
Aktív
Munka
Forró
Tűz
Láz
Fent
Energia
Idő
Változás
Serkentő
Vezető
Fortuna Dekor
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Jin
sötét
szűk
síkság
ívelt
mozdulatlan
egyszínű
halott
passzív
pihenés
hideg
víz
fázás
lent
anyag
tér
állandóság
gátló
követő
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Harag
Nappal
Csípős
Édes
Tágulás
Zöld sárkány
Vörös főnix

megbocsátás
éjszaka
savanyú
sós
zsugorodás
fehér tigis
fekete teknős

Hogy miért kell ezt tudnunk, ha a feng shui szerint szeretnénk megtervezni a házunkat? Mert
ez a két erő lakókörnyezetünkben is megtalálható. Vannak jines és vannak jangos helyiségek
funkciójuktól, elhelyezkedésüktől és használatuktól függően.
Jines helyiségek azok, melyeket ritkán használunk, vagy tároló funkciót töltenek, nem részei a
mindennapi életünknek. Később ezeket passzív helyeknek nevezzük majd.
Jangos helyek azok, melyeket napi szinten használunk, az életünket szolgálják, többször,
többen megfordulnak benne.
Általános jellemző:
- jangos: nappali, konyha, gyermekszoba, fürdő
- jines: kamra, hálószoba, vendégszoba, gardrób, raktár
FONTOS! AZ ÁBRÁZOLT JIN-JANG ÁBRÁK MEGFIGYELÉSE ÉS ÁBRÁZOLÁSI
MÓDJUK MEGJEGYZÉSE! AZ ÁBRÁNAK ALUL A POCAKJA JOBBRÓL BALRA
KELL, HOGY KANYARODJON. EZ JELKÉPEZI UGYANIS A JANG, TEHÁT AZ AKTÍV,
AZ ÉLŐ VILÁGOT (ÉG UTÁNI SORREND). MINDEN MÁSFAJTA ÁBRÁZOLÁS
ÚGYNEVEZETT JINES ÁBÁZOLÁS (ÉG ELŐTTI SORREND), AMELY A PASSZÍV, A
HALOTT LELKEK ÉS HELYEK JELKÉPE. OLYAN TÁRGYAT, KÉPET, MELYEN EZ
UTÓBBI TALÁLHATÓ KIFEJEZETTEN TILOS BELSŐ TÉRBE ELHELYEZNI, MÉG
LÉPCSŐHÁZBA SEM SZABAD. KIZÁRÓLAG KÜLSŐ TÉRBEN HELYEZHETŐK EL!!!

AZ ÖT ELEM
A Kínaiak azt mondják, hogy minden földi dolgot jines vagy jangos tulajdonságain kívül egyéb
jellemzőkkel is felruházhatunk.
A csí öt különböző megnyilvánulását természeti erők neveivel jelölik. Így megkülönböztetünk
föld, fém, víz, fa és tűz elemű dolgokat. Azokat pedig tovább pontosíthatjuk jines vagy jangos
tulajdonságuk alapján. Erre a fajta megkülönböztetésre elsősorban a személyiségjellemzések
esetén és majd az asztrológia tanulmányaink során lesz szükségünk.
Ez az a témakör, melyet ha álmunkból felébresztenek is betűről betűre tudni kell. Ez az egész
térrendezésnek az alapja!!!
Föld elem
A föld elem energiája egy visszahúzó, lefelé áramló energia. Egyrészt elnyel mindent, másrészt
stabilitást is eredményez. Átmeneti évszakot szimbolizál a nyár és az ősz között, így a többi
elem között is. Mint a föld, lehet kemény, szilárd (jang), és lehet lágy, puha is (jin). Lapos, sík,
szögletes, téglalap, négyzetes formák képviselik. Hozzá tartozó színek a sárga, barna, arany,
mustár, bézs, okker, keki és a föld színek. Tárgyak formájában pedig a kerámiát, agyagot, téglát
társítjuk hozzá.
Fortuna Dekor
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Fém elem
A fém energiája összehúzó energia, amely befelé mozog, begyűjt, egy pontra irányul. Az őszt
képviseli. Igen szilárd és kemény, ezáltal merev alakzatok társulnak hozzá. A jang fém olyan,
mint a kemény öntött vas, míg a jin fém a megolvasztott lágy fajtája. A kerek, gömbölyű, félkör
alakú dolgok, boltívek mind a fém elem csoportjába tartoznak. A színek közül a fehér, szürke,
ezüst és a pasztell színek (kivéve a rózsaszín, ami tűz elem minden árnyalatban) képviselik.
Megjelenítésére a fémből készült, csillogó tárgyakat, kavicsokat, tengeri állatok házát
használhatjuk.
Víz elem
A víz egy állandóan mozgásban lévő energia, mely lehet vad (jang) de akár csendes is (jin). A
tél tartozik hozzá évszakként. Ebből érezhető, hogy a víz energia iránya is állandóan változik.
Lefelé, felfelé, bármelyik irányba mozoghat. Tehát a szabálytalan, hullámos formák képviselik.
A vízhez tartozó szín a kék, türkiz kékbe hajló változata és a fekete. A tükrös, átlátszó, üveg és
szabálytalan tárgyakban mind a víz tulajdonságai jelennek meg. FONTOS! EGYES
KÖNYVEK ÁLLÍTÁSÁVAL ELLENTÉTBEN A TÜKÖR VÍZ ELEMŰ!!!
Fa elem
A fa elem, mint a tavasz szimbóluma is, a feltörekvő, megújuló, növekvő energiák képviselője.
A tavaszi energiái jellemzik. Lehet akár merev (jang) de lehet hajlékony is (jin). A terjeszkedést
szimbolizálja, ezért szétáradó mozgást mutat. Tehát a hosszúkás, magas tárgyak jelenítik meg
leginkább. A színek közül a zöld árnyalatai képviselik. A hosszú, álló, fából készült, vagy
vékony tárgyak mind a fa elem csoportjába tartoznak.
Tűz elem
A tűz elem a maga erőteljességével fölfelé törő, akadályokat nem ismerő energia. A nyár
energiáit kapcsoljuk hozzá. A nagy tűz jang, míg a parázs jines tulajdonságokat hordoz.
Alakzatai az éles, hegyes, szúrós formák. A narancs, piros, vörös, bíbor, mályva, barack, bordó,
lila és rózsaszín színek jellemzik leginkább. Tárgyak képében pedig a bőrből, szőrből, állati
eredetű dolgokból készült darabokban jelenik meg.
ELEMEK MEGJELENÍTÉSE
FA
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TŰZ

FÖLD
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FÉM

VÍZ
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Elemek analógiái
A kínaiak az öt elemnek az élet nagyon sok területéről társítanak jelentést. Az alábbi táblázat
ezekből ad ízelítőt. Kívülről a táblázat első hat sorát kell tudni!
FA
TŰZ
FÖLD
FÉM
VÍZ
Tavasz
nyár
átmenet
ősz
tél___
Reggel
dél
nincs
este
éjszaka
K, DK
Dél
Közép, ÉK, DNY
NY, ÉNY
É_____
3,4
9
5,8,2
6,7
1_____
Zöld
piros, narancs
sárga, barna
ezüst, fehér
kék, fekete
lila, rózsaszín
bézs, keki
pasztell szín
vörös, bordó
okker, arany
szürke___________________
zöld sárkány főnix
nincs
fehér tigris
fekete teknős
születés
növekedés
átalakulás
aratás
raktározás
eső és szél
forróság
nedvesség, pára
fény, szárazság
hideg___
magas
hegyes
négyzet, lapos
kerek, íves,
hullámos
szeretet
öröm, vidámság
hűség, türelem
elengedés
bölcsesség
segítőkészség becsület, szemérem vágy, részvét
bátorság, higgadtság nyugalom
engedékeny virtualitás
alaposság
igazságosság
gyengédség
düh, harag
türelmetlenség
aggodalom
bánat
szorongás
elégedetlen kegyetlenség
tépelődés
szomorúság
félelem
agresszió
bőbeszédűség
töprengés
panaszkodás
makacsság
fantázia
ítélkezés
elemzés,töprengés
emlékezés
átlátás___
savanyú
keserű
édes
csípős, erős
sós______
avas
égett
illatos
korhadt
poshadt__
pikkelyes
tollas
csupasz
szőrös
páncélos__
szem
nyelv
száj
orr
fül_______
izület
erek
izmok
bőr, szőr
csontok, haj
máj
szív
gyomor
tüdő
vese______
epehólyag
vékonybél
hasnyálmirigy
vastagbél
húgyhólyag
jupiter
mars
szaturnusz
vénusz
merkúr
Az öt elem kapcsolatai
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Az elemek kapcsolatát egy olyan ábrán jelöljük, melyen az elemeknek meghatározott sorrendje
van. A rájuk jellemző kapcsolatot is ezen szoktuk jelölni.
Az előzőekben felsorolt öt elem, ahogyan a természetben is mind kölcsönhatásban áll
egymással. A közöttük lévő kapcsolat minőségük és mennyiségük alapján háromféle lehet.
Ezeket az ábrákat bármikor föl kell tudni rajzolni.

1. A tápláló, teremtő ciklus alapján a föld táplálja a fémet, a fém a vizet, a víz a fát, a fa a tüzet,
a tűz pedig a földet. Ebben az esetben az elemek egymásutániságát követjük az óramutató
járásával megegyezően. Ezek minden alkalommal harmonikus kapcsolatot mutatnak.
Példa: ha sok növény van a lakásban, akkor kell egy kicsi vizet is megjeleníteni (pl. hullámos
függöny), hogy a fa táplálva legyen és a hatása érvényesüljön.
2. A lassító, korlátozó ciklus az óramutató járásával ellenkező irányba halad. Ezek a helyzetek
akkor fordulnak elő, ha a teremtő kör szerinti következő elemből jóval több van, mint az
előzőből. Ekkor a ciklus iránya megfordul és az erősebb hatású elem csökkenti az előző elem
hatását. Ez is harmonikus kapcsolat, orvoslások céljából bátran használható.
Példa: nagyon mozgékony gyermek esetében (tűz elem jellemzője) föld elemet kell használni a
szobájában, hogy lassítsa a tűz hatását. Barna, bézs, sárga színek
3. Romboló ciklusról akkor beszélünk, ha két elem között egy kimarad a sorból, tehát
semmilyen formában nem jelenik meg.
A föld gátak közé szorítja a vizet, víz eloltja a tüzet, a tűz megolvasztja a fémet, a fém elvágja
a fát, a fa elszívja a föld energiáját.
Ezek nem kedvező kapcsolatok, a harmóniát úgy tudjuk megteremteni, hogy a közöttük lévő
elemet bármilyen formában megjelentetjük létrehozva ezzel a tápláló sorrendet.
Példa: narancssárga nappalinál (tűz elem) az apa ( fém trigram tartozik hozzá – 9 csillag ki
asztrológia később) nem tudja a családi tekintélyét kivívni békés úton, csak viták árán. A fém
–tűz ellentét eredménye, föld elemet kell a nappaliban megjeleníteni.
FONTOS! KERÜLNI KELL EZ ELEMEK JELENTŐS TÚLSÚLYÁT. EGY ELEM
TÚLSÚLYA SEM JÓ, KIVÉVE, HA VALAMILYEN OKBÓL NAGYON MUSZÁJ. A
LEGJOBB, HA MIND AZ ÖT ELEM MEGJELENIK VALAMILYEN FORMÁBAN.
PÉLDA: EGY DEPRESSZIÓS EMBER LAKÁSÁBAN A FA ELEM TÚLSÚLYBAN
LEHET, MERT AZ CSÖKKENTI A VIZET.
Példák elemek túlsúlyára
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Fa

Tűz

Föld

Fém
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Víz

Azokban az esetekben amikor egy-egy szín, forma, vagy anyag dominál a helyiségben, azt az
elemet tekintjük uralkodónak amelyik első pillantásra a legdominánsabb a térben. Alább
ezekre a hatásokra látunk néhány példát:

Tűzhatás
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Földhatás

Fémhatás

Vízhatás

Fahatás
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A HÁZ HARMONIKUS ELHELYEZKEDÉSE, NÉGY ÁLLAT FORMÁCIÓ
A feng shui igen nagy hangsúlyt fektet az építkezés megfelelő helyszínének a kiválasztására.
Bár gyakran hallani legendákat és mesébe illő történeteket ezekről a szempontokról, valójában
a tapasztalatokra és a józan észre vannak alapozva. Az ókori kínaiaktól viszont természetes,
hogy a magyarázatokra szimbólumokat és analógiákat használnak. Megfigyeléseiket egy
csokorba gyűjtötték, és az így létrejött szabályok összességének a Forma iskola nevet adták,
mely a feng shui egyik iskolájává vált.
A Forma iskola a táj jellegét vizsgálja és igen fontos szerepe van a gyakorlati feng shui
területén. Ha építkezésbe kezdünk, törekednünk kell rá, hogy a ház jin és jang vonásai
egyensúlyba legyenek. Az a legjobb, ha ez már a telek adottságaiban megvan. Tulajdonképpen
ez a célja a Forma iskola, azaz a négy állat tájinformáció feng shuinak.
A Forma iskola tana négy állatra épül: a zöld sárkányra, a fehér tigrisre, a fekete teknősre és a
vörös főnixre. Ezen állatok akár természeti képződményekben, akár épületek vagy egyéb
tárgyak formájában megjelenhetnek, tehát mesterségesen is létrehozhatók.
1. A vörös főnix egy energikus jang energiát képvisel, amely állandó mozgásban van, a
levegőben határtalan lehetőségei vannak. Ezért őt értelmezzük a házunk előtt található nyílt
térként, ahol rengeteg csí kering és ezáltal bíztató jövőképet tár elénk. A vörös főnix esetében
a tekintetünket egy távolabb eső pont állítja meg, a monda szerint itt lakik a madár.
Nagyon fontos, hogy otthonunk vörös főnixét jól állapítsuk meg, ehhez alaposan meg kell
vizsgálnunk a ház elhelyezkedését. A vörös főnixet keresve nem a bejárati ajtót kell figyelembe
vennünk. Tehát nem biztos, hogy a főnix arra van, amerre az ajtó, bár kétség kívül ez a
legkedvezőbb megoldás. Körbe kell járnunk a házat és a főnixet a ház bármely oldalán
megtalálhatjuk. Abba az irányba lesz, ahol a legnagyobb tér van, vagy amerre a legmesszebb
ellátunk.
A vörös főnixet későbbi tanulmányaink során homlokzati iránynak fogjuk hívni. Tudnunk
kell, hogy a kínaiak nem a nyugati építészeti előírások alapján határozzák meg egy ház
homlokzatát, hanem más szempontok szerint, melyeket lejjebb ismertetek.
2. A zöld sárkány Kína nemzeti jelképe. Ő a domináns jang állat, nagy mennyiségű energiát
termel. A valóságban magas hegyek, dombok, fák, vagy épületek jelképezik. A sárkány akkor
fejti ki kedvezően a hatását, ha körülbelül akkora magas, mint a ház. Ő képviseli a ház lakóinak
jangos, férfias energiáit és megléte vagy hiánya szemlélteti a férfi családban elfoglalt helyét is.
A ház mellett állva a vörös főnix felé tekintve bal oldalon találjuk.
3. A tigris a sárkány párja, vele szemben, tehát a jobb oldalon fekszik és jines energiát képvisel,
tehát a házunkba lévő női energiákra lehet utalással. Míg a sárkány termeli az energiát, a tigris
a negatív hatásokat vezeti el. A gyakorlatban az alacsonyabb, szélesebb dombok, kisebb,
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lombosabb fák illetve kisebb épületek szimbolizálják. Vigyázzunk rá, hogy a tigris mindig
alacsonyabb legyen, mint a zöld sárkány. Hogyha ez fordítva van, a telekről a szennyezett
energiák nem tudnak eltávozni és a jin energiák elnyomják a számunkra pozitív jang hatásokat.
Az ilyen házakban rendszerint női dominanciát tapasztalhatunk.
4. Ahol a tigris és a sárkány ágyéka összefonódik, találjuk a fekete teknőst. A teknős nyugalmat,
stabilitást és biztonságot hoz a környezetébe a maga jines energiáival. E három állat találkozása
a legideálisabb helyszín házunk felépítésére. A teknős a vörös főnixxel ellentétes irányban
található. A legkedvezőbb, ha a ház hátuljának az irányába van. A magas természeti formák,
lombos fák és szilárd épületek mind fekete teknős módjára a telkünkön tartják az éltető
energiákat.

Amikor a négy állatot keressük a ház körül, a következő szabályokat kell betartani:
- társasháznál, lakótelepnél nem a lakáshoz viszonyítunk, hanem az egész háztömbhöz
- Hogyan keressük az állatokat, ha több lépcsőházból áll? Abban az esetben, ha maximum
három lépcsőházból áll a háztömb, akkor a háztömböt vesszük figyelembe, nem a
lépcsőházat, ha háromnál több lépcsőházat ölel fel, akkor az adott lépcsőházhoz állunk.
Ez abban az esetben igaz, ha a hagyományos sorban épült lakótelepi lakásokról
beszélünk.
- Annak, hogy háztömböt vagy lépcsőházat veszünk alapul, nem a lépcsőházak száma a
meghatározó, hanem magának a háztömbnek a mérete. Tehát, ha a háztömb
körbejárható annak ellenére, hogy háromnál több lépcsőház van benne – tehát úgy
vannak elrendezve, hogy nem hosszú láncot alkotnak – akkor az egész háztömböt
nézzük. A három lépcsőház számot csak a gyakorlati megközelítés könnyítésére
mondom. Valójában azt kell figyelembe venni, hogy a háztömb kényelmesen
körbejárható – e vagy sem.
- Családi ház esetében azt az épületet járjuk körbe, ahol a lakótér van. Ha valamelyik
oldalról például melléképület határolja, akkor az már valamelyik állatot fogja
szimbolizálni. Biztos, hogy a vörös főnix nem abba az irányba lesz.
- Sor vagy láncházak esetében az egész házsort vizsgáljuk kb három – négy házig. Ha
több házból áll, akkor az adott házhoz állva keressük az állatokat. A szomszédos házak
tehát már valamelyik állatot fogják jelképezni.
- a négy állatot mindig a földszinten állva keressük. Ha a domborzat miatt nem síkban áll
a ház, akkor a domborzati formákat követve haladunk a ház mellett. Tehát, ha a ház
egyik oldalán egy félemelettel lejjebb pinceszint van kialakítva, vagy garázslehajtó,
akkor azon az oldalon lejjebb kell mennünk addig, ahol a padlószint fut.
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a négy állatot mindig a fal mellett állva, maximum attól két méterre állva keressük.
Tehát a fal előtt két méterre futó sövény felé nem lehet a vörös főnix, mert nem állhatunk
a sövény elé, csak a sövény és a fal közé.

A következő részt nagyon kell tudni! Ez az egyik terület, amivel problémáik szoktak lenni a
hallgatóknak. A gyakorlás nagyon fontos, ki kell menni az utcára és a házakat figyelni.
A homlokzati irány meghatározásának a szempontjai:
1. Ahol a háznak háttal állva és előre tekintve a legnagyobb teret látjuk, amerre a legmesszebb
ellátunk
2. Az az oldala a háznak, ahol a legtöbb ablak van, pontosabban, amelyik oldalon nagyobb
üvegfelületek vannak.
3. Az az oldala a háznak, amerre forgalmasabb út van.
4. Amerre alacsonyabb épületek vannak, vagy laposabb tér van.
5. Amerre több fény van, vagy amerre a víz valamilyen megjelenési formája van.
A fenti felsorolást a következőképpen kell értelmezni:
- nem minden szempontnak kell megfelelni ahhoz, hogy a homlokzati irányt megtaláljuk
- a felsorolás szerint sorrendben kell, hogy keressük a környezetre alkalmas jellemzőt.
- ha az első pont meghatározásnak megfelelőt nem találunk (nincs semerre nagyobb tér a
többinél), akkor megkeressük a második pontra jellemzőt. Ha azt sem találjuk (mindenhol
ugyanannyi ablak van), akkor keressük a harmadik pontot…..stb.
- ha az első, második vagy valamelyik pont meghatározása alapján megtaláltuk a homlokzati
irányt, akkor a többi ponttal nem foglalkozunk, nem keresünk tovább.

Hiányzó „állatok” a ház körül
A legideálisabb az, ha a négy állat mind képviselteti magát a ház körül. Tudnunk kell, hogy az
esetleges hiányok és hibák általában nehezen orvosolhatók, a negatív hatásokat enyhíteni ugyan
tudjuk, de életünkre azért kihatással lesznek.
Ha a vörös főnix hiányzik és a szabad kilátást akadályozza valamilyen építmény, a lakókból
általában hiányzik a derűlátó képesség, indokolatlanul is komorrá és lehangolttá válnak. Például
magas kőkerítés.
Ha viszont túl nagy, az szétszórttá, merengővé teheti őket. Az ilyen telken lakókra jellemző,
hogy hatalmas terveik vannak, gyakran irreálisak is, de megvalósítani nem tudják őket.
Hogyha baloldalon nem határolja a telket semmi, vagy az alacsonyabb, mint a ház, ez két dolgot
eredményezhet attól függően, hogy mi található a másik oldalon.
- ha a telek túloldalán sincs semmi, a cselekvőkészségünk igen gyenge, a szél átjárja
otthonunkat, ami idegrendszerünk gyengüléséhez vezet
- ha a fehér tigris megvan, akkor viszont túlságosan arrogánsakká és törekvőekké
válhatunk
Abban az esetben pedig, ha csak bal oldalról határolt a ház, a bennünk lévő életerő hamar
elszáll, még mielőtt a megvalósulás bekövetkezett volna. Hamar föllángolunk, rengeteg jó
ötlettel és ambícióval rendelkezünk, de elképzeléseink befejezetlenek maradnak.
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Ház elhelyezkedések a gyakorlatban és hatásaik
Ami minden esetben kedvező, az az, ha a ház mögött lankás zöld domb vagy csak enyhén lejtős
hegyoldal áll. Ez kellő biztonságot nyújt a ház lakói számára. De ugyanezt a funkciót töltheti
be egy erdő, vagy egy fasor is.
Ha viszont éles hegygerinc, sziklás hegycsúcs vagy meredek hegyoldal van, a ház rossz csível
fog megtelni. Az éles hegygerincek minden egyes kiszögelése vágóenergiát termel, ami a házat
és környezetét sújtja. Telekhatárra mindenképp ültetni kell magas fákat.
Sem a völgyben, sem a hegytetőn való építkezést nem támogatja a feng shui. A mélyben ködös,
nedves, pangó és nyomasztó csí éri telkünket, míg a magasban védtelenné válnak a lakók és
erőteljes, szeles és nyugtalan csí nyomását érezhetik. Továbbá nem szerencsés egy domb, vagy
szikla tetején álló telek sem, hogyha a rá épülő háznak nincsen szilárd háttere. Az ilyen
esetekben rendszerint a ház alapjai sem szilárdak, így az itt lakók ritkán kapnak támogatást az
életük során, nehezen érvényesülnek és csak fárasztó munka árán jutnak előre. A domb
folytatásába fölfelé a ház mögé ilyenkor mindenképp ültetni kell fákat.
Kedvező viszont, ha a ház félúton fekszik a dombtető vagy hegycsúcs felé, valamint ha kissé
magasabban a környezethez képest. Magasabb telek megkíméli a lakókat az érzelmi életünkben
eluralkodható zűrzavartól is. Ha mocsaras vidéken van ház, vagy belvíz áztatja, az arra szólítja
fel lakóit, hogy érzelmeiket hagyják szabadabban áramolni és mutassák ki jobban embertársaik
felé. Túlságosan bezárkóztak.
A gazdag növényvilággal – de nem gazzal – rendelkező területek rengeteg életerőt biztosítanak
az ott élők számára, amíg a gyér növényzetű, kopár, pusztás vidékek nem hatnak táplálólag.
A túl sűrű és végeláthatatlan erdő félelmet is kelthet és a bezártság érzetét nyújthatja, vagy
nyomasztólag hathat
Négy állat formáció a városban
A városban a négy állathoz kapcsolódó tényezőket egészen másként kell értelmezni. Ebben az
esetben természeti formák híján a környező épületeket és egyéb építményeket, valamint az utak
elhelyezkedését is vizsgáltjuk.
Kedvezőtlen az a telek:
- amely zsákutca végén fekszik, mert ez a terület már rendszerint el van zárva a beáramló
csítől, ami változékony és kiszámíthatatlan életvitelt eredményez. Az egyirányú utcában
lakók az egyoldalú energiaáramlás hatására nem képesek új távlatokat nyitni és új
lehetőségeket befogadni.
- amely T kereszteződésben található úgy, hogy az út éppen nekimegy a háznak. Az ilyen
házban lakók komoly egészségügyi problémákkal küszködnek, mivel az autók által
keltett szennyező légáramlatok folyamatosan bejutnak a házba. Ráadásul
biztonságérzetük is csökken, mivel mindig úgy érzik, hogy belerohannak a házukba. Ha
egy ilyen kereszteződés emelkedőn áll, kedvezőbb a helyzet, mivel az autók egyébként
is lelassulnak, viszont fordított esetben a negatív hatások még inkább fölerősödnek.
Orvoslása: a ház elé magas kerítést, lugast, fákat kell elhelyezni. Ha a ház előtt viszont
túl nagy emelkedő akadályozza a kilátást, anyagi akadályok várhatók.
- amelyik forgalmas út mellett van, ebben az esetben a házat lehetőleg ne építsék
közvetlen az utca mellé, inkább a telek belső részébe. A ház és az út közé pedig kell
sok-sok bokor, cserje, virág. Különösen negatív, ha kanyarodó forgalmas út mellett a
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kanyar külső oldalán van a ház. A járművek negatív energiái, mind a mi telken fognak
lecsapódni. Mindenképpen ültetni kell a ház elé, vagy a kanyar vonulata mentén
növényeket, bokrokat.
Amelyik az átlagosnál szűkebb utcákban, vagy széljárta szorosban van. Az ilyen
házhely igen baljós lehet. A lakók hajlamosabbak a depresszióra, szív és
veseproblémákra. Hasonló helyzetet teremt, ha a házra két háztömb által közrefogott
szűk folyosó mered.
amelyik rádiótelefon és televízió átjátszó állomások 500-1000 méteres körzetében van.
Ezeknek az építményeknek igen magas az elektromágneses sugárzása. Nagyon nagy
baj, hogy manapság ezeket az állomásokat a társasházak tetejére építik. Hasonló hatásuk
van a házon elhelyezett parabola antennáknak is, továbbá jellemző rájuk, hogy hatalmas
tányérukkal a levegőből más negatív energiákat is összegyűjtenek, melyek bár kb. 5-10
méter távolságig érzékelhetők. Ezért ezeket inkább a ház mellé, de semmiképpen sem
az épületre szereljük.
Amely nagyfeszültségű vezetékek közelében van. Ezek igen magas elektromágneses
sugárzással rendelkeznek. Hatásuk 150-250 méterig terjed. Mivel az emberi szervezet
képes elnyelni az elektromos sugárzást, ezek egy idő után energiablokkokat hoznak létre
a testben, mely több betegség forrása is lehet. Továbbá tudnunk kell róluk, hogy az
általuk kibocsátott sugárzás jelentős mértékben szennyezi a levegőt ezzel egészségtelen
közeget teremtve, valamint allergiát okozva a körzetében lakóknak.
Amelyik imahely közelében van. Templomok, katedrálisok imahelyek nem véletlen
lettek ott létrehozva, ahol jelenleg is vannak. Ezeknek a területeknek nagyon magas a
rezgésük, az embert rövid ideig megemelkedett állapotba segítik, hosszú távon itt
tartózkodva viszont a szervezet töltődik általuk, ami az egészségügyi problémákon túl
összetűzésekhez, vitákhoz, sőt öngyilkossági hajlam kialakulásához vezethet. Továbbá
ezen helyek körzetében régen még általában temetkeztek is, bár ezeknek a
szertartásoknak a nyomai az évek során eltűntek. De a holtak energiái továbbra is
érzékelhetők és nyomasztólag hatnak a ház lakóira.
Amely közvetlen vasúti sínek mellett van. A ház alapjai folyamatos rázkódásnak vannak
kitéve, ami az anyagi boldogulás területén okozhat problémákat.
ahová közeledvén kopár, koszos úton kell végigmenni, jóval több csít termel az az utca,
amelyiknél az utat fák és növények szegélyezik.
Amelyik temető, börtön, kórház közelében van. Ezek mind sok jin energiát sugároznak,
szomorúságot és bánatot árasztanak.
Amely állati részeket felhasználó gyárak, mészárszékek, hentesbolt mellett van:ezen
helyek környékét a halál, a félelem és kétségbeesés energiái járják át
Amely csatahelyek, régi háborús helyszínek, katonai bázisok, repülőterek helyén vagy
mellett van: igen sok negatív energiát hordoznak
Amely veszélyes anyagokat feldolgozó vagy tároló üzemek, vegyiraktárak mellett van:
ezek egészséget nagy mértékben veszélyeztetik
Amely betemetett szemétlerakó helyek felett vagy mellett van: az itt keletkezett
bomlástermékek energiái folyamatosan szennyezik a levegőt még hosszú évekig.
Amely mocsár fölött van. A lecsapolt mocsarak földje, feltöltött bányák feletti talaj nem
alkalmas építkezésre, mivel a földnek a feltöltés ellenére sincs szilárd alapja. Ilyen
helyen a lakók nem kapják meg a sikerhez szükséges szilárd alapokat.
Amely szemétlerakó 3 km-es körzetében van.
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Víz a ház körül
Az élővizekben rejlő erőt már nagyon korán fölfedezték a Kínaiak és gyakran készítettek és
készítenek a mai napig is mesterséges vízfolyásokat, szökőkutakat.
A természetes formájában kanyargó folyó jóval kedvezőbb energiákat hordoz, mint a
mesterséges módon kiegyenesített vízfolyás. A természetes folyó az általa termelt sok kedvező
csível nem csak környezetére hat pozitívan, hanem az élő szervezet számára is gyógyító tud
lenni.
Kínában a vizet a gazdagság szimbólumaként is tartják számon.
A víz többféle megjelenési formája más és más üzenetet hordozhat számunkra, és különböző
hatással lehet a lakók életére.
Ha a ház környezetében folyó víz található, figyeljük meg milyen irányba folyik. Abban az
esetben, ha egyértelműen távolodik a háztól, vagy a mögött folyik, a kedvező energiákat elviszi.
Hogyha viszont a ház felé közeledik, vagy netalán a vörös főnixünk határában folyik – de nem
távolodik tőlünk - , az általa hozott sok-sok életerővel gazdagítja a lakókat.
Viszont a folyó nagysága és folyásának sebessége is befolyásolja az életvitelt. Lassú mozgású,
kanyargós folyó vagy patak mentén halmozódik föl a legtöbb csí. Viszont nem a sebesen zúgó
kis patakok mellett, az ilyenek mellett lakók egy idő után gyengülő idegrendszerről számolnak
be, a tápláló energia a patakkal együtt tovább is zúdul. Ezért gyakran jobb egy – egy kisebb
oldalág mellé építkezni, mint a főfolyó mellé, mert annak még általában túl nagy a sodrása. A
sebes folyású vizek elragadják, és ezáltal csökkentik a csí erejét, a lakók hajlamossá válhatnak
az aggódásra és gyakori megfázásokra. Kifejezetten szerencsés két folyó vagy folyó-patak
találkozásánál építkezni, hogyha azok lágyan folynak egymásba, és nem vadul egyesülnek.
Hogyha mégis egy széles, bővizű folyó vagy sebesen zúgó patak mellett van a ház, a folyó és a
házunk közé ültetni kell sűrűn magas fákat, vagy a bejáratot legalább ne a folyó felőli oldalon
helyezzék el.
Ha tó van a ház mellett: amennyiben a tó nincsen túl közel a házhoz, és a házból van közvetlen
kijárat felé, kiegyensúlyozott, sikeres életet és jómódot ígér. Ebben az esetben is fontosak az
arányok. A tó ne legyen túl nagy a ház méreteihez képest. Minél nagyobb, annál távolabb legyen
a háztól. A legjobb a főbejárat elé helyezni, ha minden később tanult feng shui szempont is
megengedi, akkor lehetőleg kifelé tekintve a házból a jobb oldalra tegyük. Itt főleg vigyázni
kell, hogy a ház méretéhez képest ne legyen túl nagy. De csak abban az esetben kedvező a
hatása, ha vize tiszta, partja pedig gondozott. A posványos, koszos vizet inkább fákkal,
bokrokkal próbáljuk elrekeszteni a háztól. Szintén kedvező lehet a bejáratnál a szökőkút is,
mely jómódot ígér a lakóknak.
A telek formája
A telek formája a jó feng shui szempontjából igen fontos. Az ideális a négyszögletes házhely.
A telket szimbolikusan három egyenlő részre tudjuk felosztani. A bejárat felőli rész képviseli a
jelent és bennünket. A második a jövőt és a gyermekeinket, míg a harmadik a távoli jövőt és az
unokáinkat. Ennek az a magyarázata, hogy a Kínaiak szerint a család életét egy adott földterület
akkor is befolyásolja, ha onnan már elköltözött. Annak nyomai bár kisebb mértékben, mintha
ott élnének, de hatással van rájuk, sőt leszármazottaikra is. Egy szabályos telek emiatt is igen
kedvező lehet, kiegyensúlyozott életet és hosszú távú biztonságot hoz a családnak Hogyha a
telek sarkai ráadásul le vannak kissé kerekítve, az kifejezetten az anyagi gyarapodás jeleit
mutatják.
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Amikor egy földterületet birtokba veszünk annak máris befolyása alá kerülünk legyen az pozitív
vagy negatív. És az alakjából következtetni tudunk a család sorsára is.
Ha a telek a bejárat felé szűkül, a telket kedvezőnek mondhatjuk, mert ebben az esetben a
családban fokozatos gyarapodás ígérkezik a leszármazottak számára is. A jelenlegi életük
szempontjából pedig azért kedvező, mert a telekre beáramló csít a táguló tér elnyeli és ezáltal a
ház lakóinak hasznára válhat.
Hogyha viszont a telek vége felé keskenyedik, az előbbi esetnek az ellenkezője fog
bekövetkezni. Az idő folyásával a család előrehaladása megtorpan és gyarapodása csökken, a
szülőkre igen dolgos, kemény évek várnak. A telket érő csí pedig nem tud megmaradni, hiszen
a tág bejáraton át könnyen távozni tud a telekről maga mögött hagyva egy álló, pangó energiát.
Találkozhatunk olyan telekkel is, amelynek jobb vagy baloldalon van kiszögelése, esetleg
beugró része. Ezekben az esetekben a négy állat formációból a bejárat felé tekintve a jobb oldal
a tigrist, a bal oldal pedig a sárkányt képviseli.
Jobb oldali kiszögelés esetében elmondhatjuk, hogy a család nő tagjai tudhatnak magukénak
nagyobb sikert az életben. Hogy konkrétan melyik generációnál jelentkezik ez majd, azt a
kiszögelés helyéből állapíthatjuk meg. Bal oldali kiszögelés esetén ugyanez a család férfi
tagjainak fog megadatni.
Egy-egy beugró a telken annak helyétől függően az adott generáció női vagy férfi tagjainak hoz
majd nehezebb, kihívásokkal teli, küzdelmesebb életet.
A háromszög alakú telek kifejezetten kedvezőtlen, főként a hátrafelé szűkül. Ekkor egy tölcsér
módjára szívja a telek sarkába az összes energia egy részét, a másik része pedig a széles bejárati
részen át távozik is a telekről. Viszont ezzel a mozgással egy nagy mértékű energiaáramot hoz
létre, ami a lakók nyugtalanságához és idegrendszeri problémákhoz vezethet.
De nem tartjuk túl kedvezőnek a túl hosszú és keskeny telket sem, mert itt az energia túlságosan
egyirányú mozgásra van ítélve. Az átlagosnál szélesebb és kevésbé mély telek energiái pedig
könnyen kavarodnak az utca szennyezett levegőjével.
Orvoslások: a házhely alakját szabályossá tehetjük oszlopokkal, fákkal, udvari lámpákkal.
Vagy másik megoldás lehet a telken belüli térelválasztók használata, amelyek elhelyezésével a
kiálló kedvezőtlen földrészeket lerekeszthetjük, és ezáltal használaton kívül helyezhetjük. Erre
a célra használhatunk sövényt, lugast, bokrokat, tujasort, vagy akár kerítést is. Az ilyen és más
szabálytalan telkek esetében kifejezetten hasznos lehet kerti tavak, vízesések telepítése, vagy
szélcsengők kihelyezése, melyek a csí odavonzását segítik.
Szomszédaink
Minden, ami körülvesz bennünket a ház és a benne lakók terét érinti, tehát hatással van rájuk.
Mindennapi életünket és hosszú távú sorsunkat is befolyásolja házunk környezete. A házat
pedig általában nem csak természeti és építészeti dolgok veszik körül, hanem szomszédok,
emberek is. Mint a feng shui szerint semmi, az sem véletlen, hogy olyan szomszédot választunk,
mint amilyet. Szomszédainkat nem véletlenül kapjuk, ők is üzenetet hordoznak számunkra, sőt
jelenlétükkel és szemléletükkel tanítanak bennünket, formálják az életünket.
Régen Kínában a törvények szerint csak azután kezdhetett valaki építkezésbe, miután a leendő
szomszédaival megismerkedett és azok áldásukat adták a költözésre. A nyugati világban ez nem
jellemző, sőt az sem, hogy figyelembe vesszük építkezésnél a szomszéd életterületét. Azt, hogy
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ebbe az életterületbe nem avatkozzunk bele és a házunk formája ne legyen negatív hatással a
szomszédunk életére és viszont.
- Ha a szomszéd épületek túl közel vannak egymáshoz, az olyan érzést volt ki belőlünk,
lakókból, mintha folyamatosan mögöttünk állna valaki és nyomon követne bennünket. Ezáltal
egy idő után beszorítottnak, korlátozottnak érezhetjük magunkat.
Ebben az esetben, ha van rá módunk a házunknak erre a falára ne tervezzünk ablakot, az udvar
ezen részére pedig pihenőhelyet, hogy minél kevesebbszer szembesüljünk „betolakodó”
szomszédunkkal. A két épület közötti részt pedig világítsuk meg jól.
- Ha házunk jóval kisebb, mint a szomszédunké, kisebbrendűségi érzésünk lesz, vagy igen
hamar elveszítjük biztonságérzetünket.
- Amennyiben a szomszéd háznak fenyegető tetőcsúcsai merednek otthonunkra, nagy éles
sarkok és szélek szurkálják hajlékunkat, egy idő után állandósulni fog bennünk a harag érzése
és agresszívebbeké válunk. Úgy fogjuk gondolni, hogy szomszédunk állandóan le akar szúrni
bennünket. És mivel erre okot nem adtunk, így feldühít bennünket ez a viselkedés, és ellene
fordulunk. A szomszédos ház éles sarkainak szúrását orvosolhatjuk, ha a ház falára a „mérgező
nyíl” felé irányítva fölteszünk egy domború tükröt.
- Kellemetlen az élet egy nap mint nap veszekedő és zsörtölődő szomszéd mellett is.
Amennyiben nem adunk okot a felháborodásaira, egy idő után torkig leszünk vele és
agresszívvé válunk. Ebben az esetben azonban gondolkozzunk el rajta, nincs e olyan ember
vagy közeg a környezetünkben, akivel szemben mi pont ugyanezt tesszük, amit ő velünk. Ekkor
érdemes építeni átlagon felüli méretű kerítést, vagy a telekhatárra egybefüggő növényzetet
ültetni.
- A túl zajos szomszédok, vagy nyugalmunkat gyakran megzavaró emberek hatására urrá lesz
rajtunk a bizonytalanságérzet. Szomszédaink tőlünk idegen zenei ízlése lehangoló érzéseket
kelt bennünk, ami párosulhat a tehetetlenség, általunk nem kedvelt komoly vagy operazene
hatására pedig az értelmetlenség érzésével is. Hasonló hatása van a szomszédból átszűrődő
gyakori állati hangoknak, például kutyaugatásnak is. Segíthet valamennyit, ha a telekhatárra
szúrós levelű, hegyes végű növényeket ültetünk.
- Hogyha a házunkhoz vezető járda bármilyen okból eltorlaszolásra kerül, vagy akadályokat
állítanak rá, úgy fogjuk érezni, hogy lehetőseinkben korlátozottak vagyunk, úgymond az
utunkba állnak újra és újra. Egy ilyen helyzet feladatként azt állítja elénk, hogy próbáljuk
kifejezőkészségünket növelni, kommunikációs képességeinket fejleszteni.
- Piszkos telek a környezetünkben, de a túlzott tisztaságmániás szomszéd hatására is
függőségben érezhetjük magunkat. Ilyen helyen a két telek határára minél több apró, kerek
levelű növényeket és örökzöldeket ültessünk.
- A kíváncsi, vagy hatalmi harcot folytató szomszédok hatására elnyomottság érzése keríthet
bennünket hatalmába. Igyekezzünk elkerülni a jogi vitákat a szomszédainkkal, különben
könnyen eluralkodhat rajtunk a szégyenérzet és a bűntudat.
- Ha a szomszéd háza, vagy a telkén lévő egyéb épületek, esetleg magas fa hatására a mi
telkünkre kevés fény jut, gyakran fogunk indok nélkül gyűlöletet érezni mások iránt,
igénytelenné válhatunk magunkkal és környezetünkkel szemben, miközben a büszkeség
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alaptalanul egyre inkább urrá lesz rajtunk. Orvosoljuk a problémát mesterséges fénnyel, amely
nem csak éjszaka, hanem nappal is világítson házunk körül.
- Abban az esetben, ha szomszédunk igen élénk társasági életet él, gyakorta érkeznek hozzá
idegen emberek és túl nagy nála a jövés-menés, ez állandó izgalommal tölt el bennünket és
folyamatos stresszhelyzetet okozhat számunkra. Magas fákkal és egybefüggő növényzettel
próbáljuk őt kizárni életünkből.
Az orvoslások esetében vigyázzunk arra, hogy a magas „védvonalat” csak a kedvezőtlen
szomszéd felől építsünk magunknak. Ha minden oldalról ily módon határoljuk el magunkat, az
egy idő után elmagányosodáshoz és beszűkült tudathoz vezethet.
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