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5 FENG SHUI FIASKÓ 
 

 

 

 

 

 

Hogyan kerüld el azokat a végzetes Feng 

Shui hibákat, amivel amatır felhasználók 

olykor kritikus helyzetbe sodorják 

életüket? 
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Kedves Olvasóm! 

 

 

Egy olyan tanulmányt „tartasz a kezedben”, mely segítségedre lesz – persze csak 

akkor, ha használod ☺ -, hogy ne kövess el alapvetı hibákat a Feng Shui tudatos 

alkalmazása során, melyek negatívan hatnak az életedre. 

 

Igyekeztem ismét egy olyan anyagot összeállítani a számodra, mely nem igényel 

különösebb elméleti tudást ahhoz, hogy azonnal nekiláss a megvalósításhoz. 

Nem kell mást tenned, mint végigpásztázni a lakásodat, irodádat, és ha felfedezed 

ezeket a bakikat, rögvest meg is szüntetheted. 

 

Ezek a tévedések tipikusak. Egyik-másik biztosan elıkerül a helyszíni tanácsadások 

során. Így ne aggódj, nincs veled semmi baj, ha esetleg te is elkövetted ıket. Jókor 

vagy jó helyen, most alkalmad nyílik a korrigálásra. 

 

Ha az olvasás során bárminemő kérdésed felmerülne, semmi esetre se tartsd 

magadban! Írj nekem, a skultety.andrea@fengshuis.hu email címre! Szívesen 

válaszolok minden egyes felvetésedre. 

 

Kellemes olvasást, hatékony megvalósítást kívánok neked! 

  

     Üdvözlettel: Skultéty Andrea 

       Feng Shui Szakértı 
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#1 Feng Shui fiaskó: lomtalanítás hiánya 
 

 
 

Bizony, bizony ha Feng Shui segítségét veszed igénybe élethelyzeted javítása, 

megváltoztatása érdekében, sejthetı, hogy hordoz magában veszélyeket, ha nem a 

megfelelı módon jársz el. 

 

Van valami olyan mondás, hogy minden példa jó példa, ha másra nem jó, hát 

elrettentésül. Álljon most itt egy elrettentı példa. Bízom benne, hogy megérted, mi 

az üzenete. 

 

Nemrégiben történt meg velem. Egy után követés alkalmával (értsd úgy, hogy a 

személyes tanácsadást követı pár hónapon belül, ha az ügyfelem nem jelentkezik, 

rákérdezek, hogy hol tart, van-e valamilyen nehézség, amit nem tud megoldani, 

illetve tudok-e segíteni valamiben, nem akadt-e el a megvalósítás során, stb.), a 

kérdésemre, hogy minden rendben van-e, hogyan boldogul a kedves kliens a 

feladataival, felháborodás és méltatlankodás volt a válasz. 

 

- Mi történt? – kérdeztem 

 

- Hogy mi történt? Megcsináltam mindent, amit mondtál. Ezt követıen két hétig olyan 

depressziós voltam, hogy még az utcára sem mertem kimenni! - hangzott az 

indulatos válasz. 
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Csak pislogtam nagyokat a reakción, de kíváncsi lettem. Nem hagytam a dolgot 

annyiban, tovább faggatóztam.  

 

- Mégis elmondanád, hogy konkrétan mik azok a dolgok, amit megvalósítottál, és 

hogyan történt a kivitelezés? 

 

Páciensem elmesélte, hogy mit végzett a két hónap alatt.  

 

Én pedig döbbenten hallgattam.  

 

Sajnos, itt hiába volt a személyes jelenlétem, hiába készült a hat órás tanácsadás 

során több oldalnyi jegyzet, mindezek ellenére, amit ı csinált, és amit én javasoltam, 

a két dolog, köszönı viszonyban sem volt egymással.  

 

Az elmondottak alapján, számomra egyáltalán nem volt meglepı, ami ügyfelemmel 

történt, sıt azon csodálkoztam, hogy ennyivel megúszta. „Két hét szobafogság!” 

 

Amikor valaki úgy dönt, hogy azt a teret, amiben eddig élt elkezdi energetizálni, és 

mindezt nem a megfelelı módon teszi, többet árt, mint használ. Hiába a tanácsadói 

segítség, iránymutatás, ha alapvetı feladatokat elsíbol valaki, - puszta kényelembıl, 

vagy lustaságból, vagy, éppen mert jobban tudja -, bizony megfizeti az árát. 

 

A kérdésemre, hogy a lomtalanítás mennyi idıt vett igénybe, és milyen érzései, 

gondolatai voltak közben, a válasz megdöbbentı volt: 

 

- Nálam nincs lom! Mindent kidobok, ami felesleges, nekem nincs szükségem 

külön lomtalanításra! 

- Értsem ezt úgy, hogy nem nézted át tételesen a lakás minden egyes zugát? 

- Nem, nekem erre nem volt szükségem! 
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Nos! Ez, a nem létezı kategória, hogy „nálam nincs lom, nekem erre nincs 

szükségem”!  

 

Mindenkinél van felesleges, kidobásra, elajándékozásra megérett cucc, csak nem 

látja. Ez akkor derül ki, amikor helyiségrıl helyiségre, lépésrıl lépésre haladva 

nekilátsz ennek a „nem szeretem” feladatnak.  

Ha megnézed az összes fiókot, polcot, ágynemőtartót, egyenként átvizsgálod a 

poharakat, tányérokat, bögréket, stb. hamar kiderül, hogy az évek során - tudtodon 

kívül persze -, mennyi kacatot sikerült begyőjteni. 

 

Tisztában vagyok azzal, hogy ez nagy meló. Tény. DE, az elefántot is falatonként kell 

megenni.  

 

Kezdd a lomtalanítást a legkisebb helyiségben. Minden nap szánj egy órát erre a 

tennivalóra.  

Tervezd el, hogy ma a könyvespolcot nézed át tételesen, holnap a DVD-k kerülnek 

sorra, ezután a ruhásszekrény következik, majd a cipıs polc.   

 

Ha következetes vagy, nincs az az Isten, ami megment attól, hogy a végére érj! ☺ 

 

E nélkül eszedbe se jusson a környezetedet bármilyen szimbólummal elkezdeni 

purgálni, mert megjárod! 
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2. Feng Shui fiaskó: tértisztítás elmaradása 
 

 
 

A következı téma, amire rákérdeztem, a tértisztítás volt. Kiderült, hogy az meg már 

volt, egy évvel ezelıtt, ami egy olyan tuti módszer, amit háromévente elég egyszer 

megcsinálni.  

 

Hát, én nem tudom, hogy ki milyen körülmények között él, hogyan éli a napjait, de 

saját tapasztalataim alapján tudom, hogy egy-egy megfázás, hasmenés, egy-két 

hangos szó, nézeteltérés minden háznál elıfordul. Szerintem ez teljesen normális. 

Gondolj arra, ahol komoly beteg van a családban, vagy ahol rendszeres a hangos 

szóváltás, veszekedés. Milyen energiák „köröznek” a lakótérben? Ott van körülötted 

a fájdalom, a betegség, a konfliktus, a szomorúság és a kétségbeesés energetikai 

lenyomata. 

 

Hidd el, nem véletlenül a vesszıparipám a lomtalanítás és a tértisztítás. Ez a Feng 

Shui alapja. E nélkül haszontalan bármilyen szimbólum használata, bármilyen 

aktivátor, kütyü felesleges, hiszen nem az lesz az eredmény, amit várnál. 

 

Összefoglalva: ha úgy döntesz, hogy jobbítani szeretnél az életminıségeden, csak 

akkor kezdj bele ebbe a dologba, ha szent ígéretet teszel magadnak, hogy 

végigcsinálod. Ímmel-ámmal, félig-meddig, szemezgetve a neked tetszı, szimpatikus 
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feladatokból…, ne csináld, csak akkor, ha úgy akarsz  járni, mint a fent említett hölgy. 

� 

Ne feledd! Nincs egyszeri alapos tértisztítás, lomtalanítás, takarítás! Mint ahogy nincs 

egyszeri alapos jóllakás, vagy fogmosás sem. Mint mindent, ezt is rendszeresen kell 

végezni, mint ahogy rendszeresen eszünk, vagy fogat mosunk!  

 

Milyen tüneteket észlelhetsz, ha a lomtalanítást és a tértisztítást megspórolod 

(a teljesség igénye nélkül, csak a legfontosabbak)? 

 

• Reményvesztettség, letargia, szomorúság, depresszió  

• A probléma elmélyülése, fokozódása 

• Megrekedt élethelyzet 

 

 

#3. Feng Shui fiaskó: Egy életveszélyes tárgy 
 

 

 

Az egyik legelterjedtebb Feng Shui eszköz a metszett kristály. Bárhová megyek, ahol 

valaha is halottak a Feng Shuiról, az tuti, hogy egy ilyen kis csecsebecse elıkerül 

valahonnan. Sıt az sem ritka, hogy ez a legfıbb energetizáló eszköz az egész 

lakásban. Mondanom sem kell, helytelenül. 

 

Nézzük mi az igazság a metszett kristályokkal kapcsolatban:  
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A metszett kristályok – már ha igaz – atlantiszi fegyverek voltak. A legnagyobb hiba 

ezt olyan otthonba bevinni, ahol nincs többlet életterület. Itt használható egyedül, a 

többlet energia szétforgácsolására. Igen, igen, szétforgácsolásra. Ha megnézel egy 

ilyen metszett kristályt, a fényt annyi felé töri, ahány metszés van rajta. Mit gondolsz, 

a környezeted energiájával mit tesz? Jól gondolod, ugyanezt. Sıt magadon sem 

célszerő hordani, mert az aurádat ugyanígy szétnyirbálja.  

 

Metszett kristálynak kell tekinteni a csiszolt kristálypoharakat, vagy éppen a kristály 

csillárt is. 

 

A Feng Shui tanácsadói képzésen volt egy osztálytársam, akinek az anyukája hat 

évig aludt kristály csillár alatt. Ez volt az éjjeli lámpája, így a feje felett volt. A néni 

agydaganatban halt meg.  

Egy másik ismerısöm a család egészség életterületen tartott a mennyezeten 

kristálycsillárt, nem olyan régen a Balatonon beleesett a stégrıl a sekély vízbe, ahol 

kövek voltak, és eltört a gerince.  

 

Jómagam sohasem javaslom a metszett kristályt a többlet életterület orvoslására, 

vannak ennél sokkal biztonságosabb, szelídebb módszerek is. 

 

Ha van valahol ilyen a te otthonodban is, kérlek, hogy válj meg tıle mihamarabb! 

 

Más kérdés a cseppentett kristály, aminek a felülete teljesen sima, nincs rajta 

metszés, ez valóban aktivizáló eszköz lehet, de csak megfelelı céllal, és a megfelelı 

helyen használva. Tekintettel arra, hogy üvegbıl készül, így az 1. Észak, Karrier 

emberi kapcsolatok, a 3. Kelet, Család egészség, valamint a 4. Dél-kelet, Gazdagság 

siker életterületekre tehetı. 
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Milyen tüneteket észlelhetsz a metszett kristály nem megfelelı 

alkalmazásakor? 

 

• Fáradtság, levertség, enervált állapot 

• Törekvéseid nem hoznak beteljesülést, munkádnak nem lesz „gyümölcse” 

• Az életedbe túl sok lehetıség érkezik, de a megvalósításukig nem jutsz el, mert 

közben szétforgácsolódsz, egyikre sem tudsz kellı mértékben koncentrálni. 

 

 

#4. Feng Shui fiaskó: az akvárium 
 

 
 

Tudom, hogy sokak számára kedvelt berendezési tárgy az akvárium, sokan csak 

leülnek elé, nézik, hogyan úszkálnak a halacskák, és megnyugtató érzéssel 

szemlélik az élettel teli, állandóan mozgó vizet.  

 

Úgy gondolom, nem árt, ha tisztában vagy néhány alapvetı szabállyal, az 

akváriummal kapcsolatban.   

 

Az akváriumot kizárólag víz és fa életterületekre lehet elhelyezni, azaz 1. Észak, 

Karrier emberi kapcsolatok, 3. Kelet, Család egészség, 4. Dél-kelet Gazdagság siker.  

 

Ezekre az életterületekre is csak akkor, ha a fıbejáratnak háttal állva,(kifelé nézünk a 

lakásból) a baloldalon van megfelelı hely, ahová el lehet helyezni.  
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A fıbejárat jobboldalára helyezve, számíthatsz a harmadik személy megjelenésére a 

párkapcsolatodban.  

 

Ha kellı mértében tudatos vagy, és ellent tudsz állni az érkezı kísértésnek, lelked 

rajta, teheted jobboldalra is. ☺ 

 

DE, tilos az akváriumot WC-be, fürdıszobába, hálóba vagy konyhába elhelyezni. Ott 

is kerülendı, ahol a konyha, étkezı, nappali egy légtérben van.   

 

Az akvárium vize mindig legyen tiszta.  

 

Tradicionálisan nyolc piros, és egy fekete halnak kell az akváriumban lennie. Ha 

olyan halakat teszel bele, akik a te kedvenceid, és ezek nem pirosak, nem feketék, 

hanem színesek éppen, ezen ne görcsölj, a lényeg, hogy számodra kellemes jó 

érzéseket adjon, ha ránézel. Sokkal fontosabb a rendezettség, és a makulátlan 

vízminıség.  

 

 

Milyen tüneteket észlelhetsz, ha az akváriumot nem a megfelelı helyre 

helyezed? 

 

• Harmadik fél megjelenése a párkapcsolatodban 

• Értékes kapcsolatok helyett, konfliktussal teli baráti, munkahelyi kontaktusok 

• Instabil anyagi helyzet, váratlan, nem tervezett kiadások 
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#5. Feng Shui fiaskó: kínai bazáráruk használata 
 

  

 
 

Nem emlékszem, hogy mondtam-e már neked, de a Feng Shui tudatos 

alkalmazásakor elsısorban a színekkel, anyagokkal, formákkal manipuláljuk az 

életterünket.  

 

Nem szerencsés, sıt kifejezetten káros, ha számodra a Feng Shui azt jelenti, hogy 

mindenféle kínai bazárárut bevásárolsz valamelyik piacon, majd hazaviszed, jól-

rosszul elhelyezed a lakásodban, hátradılsz és várod a csodát.  

 

Most szólok, ez így nem fog menni. Vagy amit tapasztalni fogsz, valószínő hasonló 

lesz, mint fentebb felvázolt kliensem esete.  

 

Nagyon kérlek – mert ezt is tapasztalom, amerre járok – ne vegyél piros szalagra 

főzött, lyukas, mőanyag pénzérméket. (és egyéb kínai ketyeréket sem).  

Egyrészt a magyar hagyományok szerint, a mi kultúránkban nagyon nehéz anyagi 

helyzetben van az, akinek nincs egy lyukas kétfillérese sem. Kötve hiszem, hogy 

számodra egy vacak, mőanyag pénzérme a bıséget szimbolizálná.  
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Kínában azért van középen lyuk a pénzen, mert ık valóban felfőzve, és a ruhájukra 

felkötözve viselték szinte az összes vagyonukat. Egy kínainak ez jelentheti a 

gazdagságot, de nekünk, magyaroknak nem valószínő. 

Ugyanez a helyzet a többi kínai csecsebecsével is. Amivel nem tudsz azonosulni, ne 

használd! Inkább készíts te magad mandalát, festményt, ami büszkeséggel tölt el, és 

emlékeztet a saját teremtı képességedre. 

 

 

Milyen tüneteket észlelhetsz, ha kínai bazáráruval rakod tele az otthonodat? 

 

• Nem várt, kellemetlen események 

• Nem megfelelı helyrıl, nem megfelelı segítség 

• Állandó belsı konfliktus, elégedetlenség érzése 

A lényeg 
 

Most pedig foglaljuk össze, mi is az az öt alapvetı hiba, amit ezek után, már 

laikusként sem követhetsz el, még akkor sem, ha csak szır mentén érdekel a Feng 

Shui. ☺ 

 

Biztos lehetsz abban, ha így cselekszel, kevesebb viszállyal találkozol az életedben. 

A felmerülı problémáid nem fognak a gödör aljára rántani, hanem mindig 

megoldásokban fogsz gondolkodni, amihez lesz elegendı erıd, kitartásod és 

energiád! 

 

1. Lomtalanítás - Megtanultad, hogy felesleges holmi mindenkinél van, csak jól 

elbújnak elıled. Úgy tudsz hatékonyan rátalálni, ha falatonként eszed meg az 

elefántot. Ha a legkisebb helyiséggel kezded a lomtalanítást, és minden nap 

rászánsz – na, jó – egy fél órát, és egy szép napon – nem is olyan soká – azt 

veszed észre, hogy a végére értél. Majd eltelik három hónap, és újra szépen 

nekilátsz. A második lomtalanítás alkalmával észreveszed, hogy fele annyi idı 

is elég volt, mint az elsı alkalmával.  ☺ 
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2. Tértisztítás - Most már azt is tudod, hogy a lomtalanítást a tértisztítás követi. 

E nélkül semmiféle új tárgyat, energetizáló eszközt nem viszel a lakásodba, 

mert baj lesz belıle! 

3. Veszélyes tárgy - Metszett kristály nem való a lakás energiájának fel 

turbózására, sıt kifejezetten nem javasolt eszköz. A cseppentett kristályt lehet 

bevinni az otthonodba, de csak a megfelelı életterületre lehet elhelyezni.  

4. Akvárium - Az akvárium (idetartozik a szobai szökıkút is) elhelyezését is jól 

át kell gondolni. Egy állandóan mozgó, élettel teli berendezés, folyamatosan 

mozgatja az energiákat. 

5. Kínai bazáráruk - Nem javaslom, hogy olyan kínai szimbólumokat vásárolj, 

ami a magyar kultúrkörnek nem része, nem ismered a jelentését. Sokkal 

szerencsésebb, ha olyan orvoslási eszközt választasz, ami számodra kifejezi 

azt az aktuális célt, vágyat, amit el akarsz érni.   

 

Még egy intelem: ne feledd, hogy a lakásod üzen számodra. A Feng Shui csak a 

kulcs, amivel megfejtheted üzenetét, mely kezedbe adja a megoldást, hogy mit kell 

tenned ahhoz, hogy sikeresebb, gazdagabb, bölcsebb, egészségesebb és ez által 

boldogabb légy! 

Kérlek szépen, hogy így tekints erre a rendkívül hatékony eszközre! 

 

                                           
 

     Szeretettel:  Skultéty Andrea 

                                                                Feng Shui Szakértı   

       skultety.andrea@fengshuis.hu 

       


