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Előszó helyett 
 

…önvallomás. ☺ 

 

Joggal kérdezheted, hogy jövök én ahhoz, hogy anyagi problémáid megoldásához tanácsokat 

osztogassak? 

 

Kétszer sikerült padlóra kerülnöm anyagilag. Egyszer alkalmazottként, egyszer 

vállalkozóként. Mindkétszer sikerült talpra állnom.  Tudom, hogy meglepő, de mindkét 

alkalommal a Feng Shui az életem része volt. 

Joggal teheted fel a kérdést, miféle Feng Shui tanácsadó vagyok én, hogy a Feng Shuit 

használva képes voltam tönkremenni. 

 

Rendkívül okosnak képzeltem magam, azt gondoltam mindent tudok a Feng Shuiról. 

Nagyhírű mesterek könyveit olvastam, hitem szerint mindent úgy csináltam, ahogy le volt 

írva. Egy-két metszett kristály piros szalagra fűzve, lyukas pénzérmek a gazdagság sarokba, 

delfin a szerelem részre, egy Buddha szobrocska, no meg egy háromlábú béka, és készen 

vagyok. „Befengshuiztam” a lakást. Hátradőlés, láblógatás, jöhet a vágyott jóllét. AHA, ahogy 

azt Móricka elképzelte. Mindennek az eredménye egy válás, hitelek garmada, pénztelenség, 

konfliktusok, kínlódás. 

 

Lehet, hogy most kikerekedik a szemed, és felteszed a kérdést: Miért? Ezt nem így kell 

csinálni? Nem ebből áll a Feng Shui? Nem, nem így kell csinálni, még csak nem is ebből áll a 

Feng Shui! 

 

Ez a rendszer, ami megfigyelések alapján, több mint 4000 éve alakult ki, sokkal mélyebb, 

sokkal bonyolultabb, sokkal szövevényesebb. Hogy erre rájöjjek, súlyos árat kellett fizetnem. 

Ma sem tudom megmagyarázni, hogy miért nem adtam fel a próbálkozásomat, miért 

kerestem a boldogulásomat az állandó lakás átalakításokkal, festéssel, átrendezéssel. Ma 

már azt mondom, hogy jól tettem, de ez a múltban nem volt ennyire egyértelmű. Azt sem 

tudom, hogy az elhivatottságom miből táplálkozott. Tény, az a tapasztalat, amit a közel 10 

éves „próbálkozásaim” alatt szereztem, ma felbecsülhetetlen értékkel bír. Elkövettem az 

összes hibát, amit csak el lehet követni, használtam ész nélkül a szimbólumokat, a mai 

tudásom alapján az „eredményeim” leolvashatóak voltak az akkori környezetemből. 

 

Elárulok neked egy titkot. A Feng Shuit te is használod, használtad is mindig. Nem csak te, 

hanem minden földi halandó, akár hisz benne, akár nem. (Kivéve, ha egy bögrét kinyújtott 

karral elengedsz, és neked a gravitáció hatására nem a föld felé fog elindulni 

villámsebességgel. Ha felfelé repül, akkor neked ilyen macerás földi dolgokkal, mint Feng 

Shui, nem kell törődni, te már e fölött állsz.) 
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Nos! Mivel ez a Feng Shui ennyire nem hagyott nyugodni, így elkezdtem szakértők után 

kutatni, hogy rendszerezzem a tudásomat. Óvatos duhaj lévén, egyből nem ugrottam bele 

egy több százezer forintos szakértői tanfolyamba, először úgy gondoltam megnézem 

magamnak közelebbről ezt a dolgot, felteszem a kérdéseimet, kicsit még alakítok az 

otthonomon, na, majd utána, mikor jön a hawaii, dizsi, zizi, ropi, na, majd akkor… talán! 

 

A tanfolyam megtalálását követően következett a döbbenet. A tanfolyam vezetője ránézett a 

lakásom alaprajzára, majd elmondta az összes problémámat, ami aktuálisan foglalkoztatott. 

Gondolom sejted, hogy tátva maradt a szám! Ekkor a sorsom itt eldőlt, már nem volt többé 

kérdés a számomra, hogy ezzel akarok a jövőben foglalkozni. Így történhetett, hogy nem csak 

az anyagi helyzetemet, de az egyéb gondjaimat is sikeresen orvosoltam a Feng Shui 

segítségével.  

 

Azt ne gondold, hogy nincsenek problémák most is az életemben, vagy a családtagjaim 

életében. De igen, vannak. De egyáltalán nem mindegy, hogy ezekre a kihívásokra hogyan 

tekintek, hogyan értékelem, vagy éppen mit gondolok róluk. Megoldhatatlan tragédiának 

látom őket, vagy egy feladatnak, amit meg kell oldanom.  

 

Amióta a Feng Shui szabályrendszerét alkalmazva alakítom az otthonomat, nincs olyan 

probléma, amire ne találnék megoldást. Rengeteget változtam. Sokkal nyugodtabb, 

kiegyensúlyozottabb az életem. Megtanultam bízni önmagamban, tudom, hogy ha nem a 

kifogásokat keresem, azon gondolkodom, hogy mit tegyek, nincs az a probléma, amire előbb 

vagy utóbb ne találnék megoldást. 

 

Nem volt ez másként az anyagi helyzetem normalizálásánál sem.  Téves elképzelés azt hinni, 

hogy a Feng Shui segítségével lesz zsíros bankszámlád, palota szolgákkal, és Krőzussá válsz 

pár hónap alatt. Sokkal több ennél az a gazdagság és bőség, amit a Feng Shui alkalmazásával 

elérhetsz. Lesz stabil biztos jövedelmed, munkád, amivel eltarthatod magad, és a családodat. 

Megtalálod azokat a lehetőségeket, ahol a szaktudásodat, és az ismereteidet pénzre 

cserélheted. Bízhatsz abban, hogy a becsületes, tisztességes munkádnak lesz értelme, nem 

csak anyagilag, de erkölcsileg is elismernek.  

Hogyha te ezt másként gondoltad, abban a tévedésben voltál, hogy munka nélkül, tudás 

nélkül, önmagad fejlesztése nélkül a Feng Shui hozzásegít téged vagyonokhoz, akkor ne is 

olvass tovább, mert ez a módszer nem neked való. 

 

Egyik ügyfelem írta nekem a következőt: 

 

„A tértisztítást még a nyáron megcsináltam, átrendeztük a lakást, az ezzel járó takarítással együtt, 

leraktuk a 3 éve megvett kültéri járólapot a régi helyett, ami törött volt már. Mivel nálunk vannak 

cicák, a takarításra és a rendre fokozottan ügyelek. Kidobtam a régi tízen-húszon éves számlákat (!) 

Levettem a kristályokat az ablakból, a Buddhát eltettem, mégse indul semerre semmi. Nekem van 
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kiértékelt alaprajzom, az iránytű szerint, sőt a színek is égtáj szerint vannak a falon. És mégsem 

működik. Ez az igazság.” 

 

Ha valami hasonlót gondolsz te is, csalódni fogsz. Ez épp olyan, mintha éveken át sokat 

ennél, nem mozognál, felhizlalnád magad, 60 kilóról 80-ra. Ez az állapot nem tetszene neked, 

és úgy döntenél, hogy elmész egy jó kis Zumba órára. Az óra végén belenézel a tükörbe, és 

látod döbbenten, hogy még mindig 80 kilós vagy. A dühödet rázúdítanád az oktatóra, és 

méltatlankodnál, hogy miért nem vagy ismét 60 kiló! Tennél ilyet? Ugye mennyire vicces 

lenne?  

 

Nincs ez másként a Feng Shui alkalmazásával sem. Most egy folyamat elején vagy. Ahogy a 

mesterem is mondta: „Nincs egyszeri jóllakás, vagy alapos fogmosás! A lakás jó Feng Shuiját 

fent kell tudni tartani, hogy eredményes legyen”.  

 

A Feng Shui életforma. A tudatalattidat tudod a segítségével lassan, de biztosan átalakítani. 

Válaszokat kapsz általa az élet „nagy” kérdéseire.  Egyfajta szellemi út. Én azért vagyok, hogy 

segítsek neked ezen az úton elindulni, ezt az életformát megteremteni, és ami sokkal 

fontosabb, fenntartani. Nem kell félned, nem annyira bonyolult, mint amennyire elsőre 

hangzik. Egy olyan ismeretről van szó, amit mindig is tudott az emberiség, csak elfelejtette.   

 

Az a nem titkolt célom, hogy ez az egész Feng Shui „dolog” ne legyen túlmisztifikálva. 

Érthetően, hétköznapi nyelven szeretném neked átadni, hogy – akár csak én – békét, 

biztonságot, és harmóniát teremts az életedbe.  

Hisz nem erre vágyunk-e mindannyian? 

 

Nos, ennyi bevezető után, mondhatod, hogy elég a rizsából, lássuk mi a batyu tartalma! 
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Mi fog most történni? 
 

 

Semmi olyan, ami nagyon fájna. Kicsit kényelmetlen lehet, fárasztó biztosan lesz, de nem 

fogsz belehalni, ezt ígérem.  

 

1. Lépésről lépésre végigmegyünk a lomtalanítás fázisain. Tudom, hogy utálod, de 

muszáj. Enélkül az eredményeid olyanok lesznek, hogy a pokolba kívánnál, oda meg 

nem kívánkozom, így kénytelen leszel megcsinálni.  ☺ 

2. Takarítás. Ehhez túl sokat nem szeretnék hozzáfűzni. Ezt mindenki maga tudja, mi a 

megfelelő a számára, csak néhány észrevételt tennék hozzá. 

3. 2.0 verziójú tértisztítás. 

4. Most már muszáj némi elméletet is elmondanom a Feng Shuival kapcsolatban, hogy 

értsd, hogy mit miért úgy csinálunk, ahogy. 

5. Konkrét anyagi problémák felvetése, és azok megoldása a Feng Shui módszerével.  

6. Ellenőrző lista, ahol tudod pipálni azokat a feladatokat, amin már túl vagy. 

7. Néhány üres oldal, ahová elsősorban kérlek, hogy írd fel, hogy jelenleg milyen anyagi 

helyzetben vagy. Van-e munkád, mennyi a havi bevételed, mennyi a kiadásod, 

szereted-e a munkát, amit végzel, milyen munkahelyi problémákkal kell 

megküzdened? Vagyis mindent pontosan jegyzetelj le, ami most az anyagi 

helyzetedre, illetve a karrieredre jellemző. Ennek a jövőben lesz jelentősége. Nem 

árulom el most, hogy mi, de hidd, hogy megéri leírni.  

8. Az üres oldalak még arra is szolgálnak, hogy feljegyezd milyen érzések, gondolatok 

gyötörtek, merültek fel benned a lomtalanítás, a takarítás, a tértisztítás, az átalakítás 

során. Ezek is fontosak lesznek a későbbiek során. Elsősorban neked. ☺ 

 

Nem kell kapkodni, nem hajt a Tatár! (Ahogy nagyanyám mondaná.) Nyugi, nem egy nap 

alatt kell a több évtized alatt felhalmozott cuccot, ami körülvesz felszámolni, majd 

újraépíteni. Ez lehetetlen. Adj magadnak időt, de csináld. Csinálj minden nap valamit. Ha csak 

egy fiókot, vagy polcot fogsz átválogatni, akkor csak annyit. Ha csak egy függönyt tudsz 

lecserélni egy hónapban, akkor csak annyit.  A lényeg, hogy rendszeresen csináld! 

 

Kész vagy (gondolom teljesen)? Akkor induljunk!  
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Lomtalanítás lépésről-lépésre 
 
 
 

Nem kell ezen meglepődni, ez az egyik vesszőparipám. Egyébként nem véletlenül. A legtöbb 

ügyfelem itt akad el, feladják, mert nagyon fárasztó. Megviseli az embert lelkileg, szellemileg, 

és fizikailag egyaránt. A legnagyobb hiba elkezdeni, és valahol a folyamat közben 

abbahagyni. Ez pont olyan, mintha a sebész főorvos a vakbél-műtétedet félbehagyná, 

elfelejtené a sebedet összevarrni. Gondolom sejted, hogy ez igen káros lenne az 

egészségedre. Nem különben van ez így, ha a lomtalanítást sem fejezed be. Attól is 

összeszedhetsz ilyen–olyan nyavalyát.  

Az egész Feng Shuinak a lényege, hogy a csí, azaz az energia gördülékenyen, lágyan 

áramoljon, keringjen az otthonodban. Ugyanúgy, mint az ereidben a vér. Tudod ugye, 

hogyha a véráramot megakasztja egy aprócska vérrög, az bizony katasztrófához is vezet az 

ember szervezetében. Akkor sem jobb a helyzet, ha valahol pang a vér, vagy esetleg nem jut 

el a megfelelő helyre. Konkrétan bele is halhatsz. Ugyanez a folyamat játszódik le a 

környezetedben is. Ha az energia áramlása elakad, vagy pang, vagy nem jut el a lakásodban 

mindenhová, az igen nehéz helyzeteket okozhat. Talán olyanokat, amit most kell 

elszenvedned az életedben. Ezért fontos a rendszeres lomtalanítás, takarítás, és tértisztítás. 

Egy szellős, tágas környezetben az energia megfelelően tud áramolni, kevésbé akad el. 

 

Akkor ezt tisztáztuk, hogy miért fontos. Nézzük, hogy hogyan tudod ezt a feladatot a lehető 

legkevésbé fájdalmasan, és a lehető leghatékonyabban végrehajtani! 

 

Azt javaslom, hogy ezt a munkát kezdd a legkisebb helyiségben. Az a legkisebb helyiség az 

otthonodban, aminek négyzetméterben számolva a legkisebb az alapterülete. Ez 

matematika, ha van alaprajzod, ezt meg tudod nézni. Valószínű, hogy ez vagy a WC, vagy a 

spejz, vagy a mosókonyha.  

 

Szükséged lesz: szemetes zsákra, takarító eszközökre (rongy, valamilyen lemosó szer, egy 

olyan edény, amibe vizet tehetsz, hogy lemosd a csempét, illetve a polcokat, vízkőoldó, 

porszívó, felmosó szett, és amit még takarításkor szoktál használni) 

 

Lépj be a legkisebb helyiség ajtaján. Nézz körül! Mit látsz? Milyen tárgyak vannak ott? Fogd 

meg őket egyesével, és kezdd el kihordani és közben vizsgáld meg alaposan mindet. Tedd fel 

a kérdést: Kell ez nekem? Működik ez még? Nem járt le a szavatossági ideje? Nem csorba? 

Nem repedt?                      Igen, mindegyiket egyesével!  

Kezdd el szisztematikusan háromfelé szelektálni az itt fellelhető dolgokat. Vegyél elő egy 

szemetest. Ami romlott, nem működik (megjavítani sem lehet), csorba, repedt, azt dobd ki.  

Ami működőképes, nem romlott, nem csorba, de neked már nincs rá szükséged, azt tedd 

külön. Erre később visszatérünk. És a maradék, ami teljesen épp, illetve szükséged is van rá, 

ez lesz a harmadik csoport.  
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Most, hogy teljesen üres a helyiség, mindent kipakoltál, ami mozdítható volt, kérlek, hogy 

először a pókhálókat szedd le körbe a plafonról. Én ezt úgy szoktam, hogy egy puha száraz 

rongyot rátekerek a partvisom fejére, és ezzel simítom végig a falat, illetve a mennyezetet. A 

mosószeres vízzel, a ronggyal alaposan törölj át mindent, majd vegyél egy száraz rongyot, és 

ezzel itasd fel a vizet, illetve a tisztító szert.  Vedd elő a porszívót és porszívózd fel a padlót, 

majd a felmosás következik.  

 

Most már csillog az egész helyiség, ha száraz minden, elkezdődhet a visszapakolás.  Ne 

feledd, csak azt, ami ép, működik és valóban szükséged is van rá. Itt nem játszik a „hátha jó 

lesz egyszer valamire” mondat.  

Ez a hozzáállás azt sugallja, hogy rettegsz attól, ha egyszer mégis valamikor kell majd neked, 

nem lesz rá pénzed, hogy megvedd. Nincs szükség a spejzben 10 db tojástartóra, hacsak 

nincsenek tyúkjaid, és nem tojnak. Nincs szükséged 30 db ajándékzacskóra, vagy Tescós 

zacsira.  Ne tartogass joghurtos dobozkát, vagy tejfölöset, csak akkor, ha magokat fogsz 

ültetni bele, mert a kertedet azzal fogod bepalántázni. Sokkal könnyebb akár a kamrában, 

akár a WC-ben úgy rendet tartani az élelmiszerek, vagy a pipere cuccok között, ha 

dobozokban tartod őket, nem szanaszét. Még a polc is esztétikusabb, ha valami egységes 

tárolókban vannak ezek a dolgok. 

 

Ja! És a legfontosabb! Sírva, könyörögve kérlek, hogy ne vásárolj a Lidlben, vagy a „Madaras 

Tescóban” (Auchan) csak azért, mert akciós valami. Akkor vásárolj, és csakis azt, amire és 

amikor szükséged van. Tedd a szívedre a kezed! Hányszor vettél többet valamiből, mint 

kéne, csak azért mert azt gondoltad, olcsóbban jutsz hozzá? Majd eltelt pár hét, és ki kellett 

dobnod, mert megromlott. Akkor ez most kinek is érte meg? Azt már meg sem említem, 

hogy vajon hányszor utaztál 30-50 km-t azért, hogy 10 forinttal olcsóbban vegyél cukrot. És 

az útiköltség? Számolj! Mindig számolj! NE halmozz fel, ne gyűjtögess! Ez az alakodnak is jót 

tesz. ☺ 

 

Akkor a legapróbb helyiséggel megvolnánk. Na, milyen érzés? Dicsérd meg magad kérlek, állj 

meg egy pillanatra, és örülj, hogy ezen túl vagy. Ugye, hogy nem is olyan borzalmas?  

Ha úgy gondolod, hogy szükséged van rá, pihenj egy, maximum két napot, és jöhet a 

következő etap.  

 

A következő, amit választhatsz, az a fürdőszoba, a konyha, a dolgozó, vagy esetleg a 

hálószoba. Vizsgáld meg mindegyiket, hogy hol van kevesebb holmi. Nem kell feleslegesen 

túlvállalni magad, nem az a cél, hogy belerokkanj.  

 

Itt semmi újat nem kell kitalálni, ugyanaz a metodika. Mindent, ami mozdítható, megfogsz, 

kiviszed, és jöhetnek a kérdések. Kell ez nekem? Működik? Nem repedt? Nem csorba? Újra 

három kupac születik a tárgyakból (ruhákból, cipőkből, könyvekből, DVD-k, CD-k, kazetták, 

kismütyürkék, képek, fotók, virágok, stb.), semmi ne maradjon ki.  
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Nagyon fontos, hogy azokat a tárgyakat főleg ne kíméld, amit olyan valakitől kaptál, akit nem 

szeretsz, vagy fájdalmat okozott neked. Ne foglalkozz azzal, hogy mit fog hozzá szólni. Tudj 

róla, hogy amelyik életterületen ezek a tárgyak állnak, az az életterület szinte elutasításra 

kerül tudat alatt, teljesen negatív módon állsz hozzá.  

 

Mondok egy példát:  

Ha a volt szerelmedtől kaptál mondjuk egy gyönyörű „valamit”. Fáj még mindig, hogy 

elhagyott, rossz érzéseid vannak vele kapcsolatban. Ez a „valami” a Gazdagság, siker 

életterületen áll, akkor lehetnek olyan problémáid, hogy rendszeresen kapsz jól fizető 

álláslehetőségeket, megfelel mindenféle szempontból neked, de az interjúk soha nem 

sikerülnek, mindig más kapja meg a munkát.  

Ezért fontos - bár látszólag semmi baja ennek a „valaminek”, de én mégis azt javaslom -, 

hogy válj meg tőle.  

 

Ezután ismét jöhet a takarítás, ablakpucolás, pókhálókról se feledkezz meg, portörlés, 

lemosás, porszívózás, felmosás. Száradás után pedig a dolgok visszarámolása, amiről úgy 

döntöttél, hogy maradnak. Megint egy-két nap pihi, és vállveregetés! 

 

Most már gondolom, gyűlik azon tárgyak halmaza, amelyek még használhatóak, de nem a 

számodra. Ugye az a kérdésed, hogy mit csináljak velük? 

 

Több lehetőséged is van. Vannak olyan dolgok, amiket eladhatsz a Vaterán ( www.vatera.hu ) 

Regisztrálnod kell az oldalon, ezután tudsz termékeket feltenni, különböző kategóriákban. 

Nézelődj, tájékozódj, hamar rá lehet jönni a kezelésére. Én mindent úgy adtam el itt, hogy 

előre fizetéssel, felszámolva – ha volt – a postaköltséget is (Kérdezd meg a postán, hogy x 

kilós csomagfeladás mennyibe kerül, vagy a www.posta.hu oldalon is van ehhez kalkulátor.). 

Számomra ez egy igazán jól működő bevételi forrás is egyben.  

 

Ha ezt te nem szeretnéd, akkor elviheted a kiselejtezett dolgaidat a helyi családsegítő 

központba, a védőnőt megkérdezheted, vagy az önkormányzat szociális osztályán érdeklődj, 

hogy hová tudod ezeket a dolgokat leadni, mik a lehetőségeid.  

A „kinőtt” ruháimat, cipőimet van úgy, hogy kiteszem a házunk elé, és egy-két óra múlva hűlt 

helye. Elviszik.  

A kis mütyürkéimet elvittem a templomba egy dobozban, ráírtam, hogy szabadon elvihető, 

egy imáért értem cserébe. ☺ 

Megkérdezheted a szomszédodat, hogy kell-e neki, vagy el is adhatod, ha olyan dologról van 

szó. Meghirdeted a lakóhelyeden, biztosan van ingyenes hirdetési felület is (villanyoszlop, 

hirdető tábla, helyi újság, stb.) 

Nyugodtan beszélj az embereknek róla, hogy lomtalanítasz, ez-az feleslegessé vált a 

számodra, nem-e tudnak valakit, akinek szüksége lenne rá. Egy dolgot kérek csak, hogy azt 
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ne halld meg, és ne kezdj el visszapakolni, amikor hülyének néznek, hogy milyen fantasztikus, 

és értékes dolgoktól válsz meg!  

Képzeld el, hogy én mit hallgattam apósomtól, amikor meglátta a kukánkban a kristálypohár 

készletem maradék darabjait… Nem tudott eltántorítani, nyugodj meg. Részemről a kukában 

maradt minden egyes darab.  

 

Szóval, akkor szisztematikusan, helyiségről helyiségre végigmasírozol az egész lakáson. Nem 

mondom meg, hogy hány napod van rá. Kicsit gonoszkodnék veled, no meg, hogy 

motiváljalak is. Az én házam 3 szintes, közel háromszáz négyzetméter. Én 4 nap alatt 

végeztem a pincétől a padlásig, első alkalommal. Tény, nekem a férjem segített. A padlást és 

a garázst ő tette rendbe, illetve a saját ruhásszekrényét. A gyerekeim pedig a saját 

szobájukat átválogatták.  

ŐŐŐŐŐ ha valaki 50 négyzetmétert fél év alatt sem eszik meg, …. akkor azért felszalad a 

homlokomra a szemöldököm! 

Nem kell megszakadni, de elnyújtani sem kell, mert nem rétestészta! Haladjunk! 

 

Összefoglalva: 

 

1. A legkisebb helyiséggel kezdd! 

2. Először lomtalaníts, és rögtön takarítsd is ki a helyiséget, úgy pakolj vissza! 

3. Indíts magadnak „Egy nap, egy helység!” mozgalmat! 

4. Gondold át, mi marad, mit dobsz ki, mit adsz el, mit ajándékozol el! 

5. Nem kell rohanni, élvezd, örülj, és légy elégedett, ha megvagy egy helyiséggel! 

6. Pihenj egy-egy napot, mert fizikailag, lelkileg, és szellemileg is fárasztó ez a meló! 

7. A károgó, „hátha jó lesz valamire” jóakaróktól ne hagyd magad elbizonytalanítani!  

8. Csak te tudhatod, mire van szükséged, és mire nincs! 

9. Ha a családod ebben nem partner, az téged nem mentesít a feladat alól, csináld! A 

közös helységeket mindenképpen megcsinálhatod, a családtagjaid személyes 

holmijához azonban ne nyúlj! 

10. Szánj erre a dologra elegendő időt, de ne nyújtsd a folyamatot, nem rétestészta! 
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2.0 verziójú TÉRTISZTÍTÁS 
 

 

A tértisztítás egy rendkívül fontos, és elengedhetetlen része ennek a folyamatnak. E nélkül 

sem képzelhető el, hogy a változások abba az irányba induljanak el az életedben, amerre te 

az szeretnéd. 

Gyakorlatilag a folyamat eleje nem változott, kizárólag a végére tettem be egy imaginációs 

(elképzelős) gyakorlatot. Az a tapasztalatom, hogy sokkal hatékonyabb ez a rítus úgy, hogy 

ezt a gyakorlatot a végére teszem. 

A tértisztítási szertartás akkor végezhető el, ha te magad úgy ítéled meg, hogy a 

lomtalanítással és a takarítással készen vagy az egész házban. Várd meg, amíg fogyó hold 

lesz, és levegő nap. Vagyis amikor a hold a Vízöntő, Ikrek, Mérleg csillagképek 

valamelyikében jár. Figyelj oda, hogy a szemetesed és a szennyes kosár üres legyen. 

Élelmiszer elől ne legyen, vidd ki a házból, vagy tegyél mindent a hűtőbe, szekrénybe. 

Különösen a felbontott lisztes, cukros, fűszeres zacskók ne legyenek elől. Célszerű, illetve 

könnyebb ezt a folyamatot úgy végigcsinálni, ha nem eszel, csak iszol a tértisztítás előtt, alatt 

és után. Ha ez kivitelezhetetlen a számodra, akkor csak gyümölcsöt egyél, de állati eredetű 

ételt semmi esetre se fogyassz. Kismamák, szoptatós anyukák, illetve hölgyek a menstruáció 

ideje alatt ne végezzenek tértisztítás. Ha pici gyerek, beteg, kutya vagy macska van a háznál, 

őket célszerű a tértisztítás idejére a szomszédra bízni, vagy valamelyik rokonra. Csak az 

legyen otthon, aki a folyamatban részt vesz, ha egyedül végzed a munkát, akkor ne legyen 

más otthon. Semmi szükség vihogó, gúnyolódó kibicekre! ☺ 

 

Akkor most nézzük, hogy hogyan kell a tértisztítást hatékonyan elvégezni. 

Az elején a jól bevált metodikával végzünk mindent, ahogy szoktad.  

 

Szükséges kellékek egy készletben: 
 
1 db füstölő (azonos illatú minden szettben), lehet szantál, tömjén vagy nag champa 
1 db fehér gyertya, vagy mécses 
1 db élő piros virág a boldogságért 
1 db élő sárga virág az örömért 
1 db élő fehér virág a tisztulásért, gyógyulásért (a virágoknak elég csak a fejüket használni) 
 
Egy szettet tegyél a főbejárati ajtóhoz, egyet a lakásod középpontjába, egyet az 
erkélyajtóhoz vagy a hátsó falhoz. 
Ha több szintes a házad, vagy több bejárata van, akkor minden egyes bejárathoz szükséges 
egy szett, illetve minden szint középpontjába. 
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Gyakorlati lépések: 
 
Zuhanyozz le. Vegyél fel lehetőleg fehér ruhát. Cipő ne legyen a lábadon, lehetőleg mezítláb, 
vagy fehér zokniban mászkálj. Ékszer ne maradjon rajtad, (kivéve az, amit esetleg védelmi 
eszközként használsz)  
Minden készletben gyújtsd meg a mécsest, és a füstölőket. Helyezkedj el kényelmesen. 
Csukd be a szemedet, figyelj kicsit befelé, csendesítsd le az elmédet. Gondolatok, amik 
érkeznek, ne pörgesd az agyadba, engedd tovább őket. Légzésed legyen egyenletes.  
 
Ajánld fel a házat szellemi vezetődnek, vagy azon erőknek, amelyek saját hiteddel 
összeegyeztethetők. Ez egyfajta Ima. Addig imádkozz, amíg úgy érzed, hogy készen állsz a 
feladat elvégzésére. Semmi különösebb dologra ne számíts, egy emelkedettebb, nyugodtabb 
állapotba kerülsz. Nem kell betanult szöveget mondanod – bár azt is lehet – mondd, ami 
eszedbe jut. (pl.: Szeretettel és tisztelettel kérem az égi segítőimet, hogy legyenek társaim, 
ebben a tértisztításban. Kérem, hogy segítsenek abban, hogy a házamat megtisztítsam 
minden ide nem való, számomra érdektelen, akadályozó dolgoktól, helyzetektől, 
emberektől.) Ha ezzel megvagy, indulhat az első kör. 
 
A főbejárati ajtónál állva, gyújts meg egy új illatpálcát (füstölőt), azonosat, mint amilyet a 
szettekben használtál. Az óramutató járásával ellentétes irányban indulj el! Járd körbe az 
egész lakást a falak mentén! A füstölőt a padló, és a mennyezett között mozgasd, fel és le. 
Nem kell ugrálnod, nem kell bútorokat elhúzgálni, csak simán fel-le mozgatva a füstölőt, 
haladj a falak előtt, a bútorok előtt. Minden helyiségbe szükséges bemenni, körbejárni, majd 
kijönni. Közben végig gondolj arra, hogy megtisztítod a területet! 
Amikor a kiindulási ponthoz visszaérsz, egy fektetett nyolcast rajzolj a főbejárati ajtóra, a 
szerencse és védelem jeleként! Vigyázz, ne hagyjon nyomot a füstölő, csak a levegőbe rajzold 
a szimbólumot! 
Oltsd el a füstölőt, dobd ki a lakásból, köszönd meg a segítséget, majd zuhanyozz le! 
Újra a bejárati ajtótól indulva, szintén az óramutató járásával ellenkező irányba, most 
tapsold végig a teret a falak mentén. Ez szintén a fal egészére vonatkozik. Tehát ágaskodva, 
leguggolva is tapsolj addig, amíg jól visszhangzóan nem verődik vissza a taps. 
Visszatérve a bejárathoz mondj ismét köszönetet, ismét zuhanyozz le. 
Ismét a bejárati ajtótól indulva egy szép hangú csengővel járd végig a lakást, ahogy azt a 
füstölővel és tapsolva tetted.  
A bejárati ajtóhoz visszaérve mondj köszönetet segítőidnek, zuhanyozás a szokott módon. 
Olts el minden gyertyát, füstölőt a szettekben, egy fekete zacskóba téve dobd ki a szettek 
minden darabját a lakásból. 
A csengettyűtől is célszerű megválni, és minden egyes tértisztításhoz újat vásárolni. Nagyon 
fontos, hogy ne a benti szemetesbe tedd a szetteket, hanem vidd ki, ha lehet a házból is. 
Vegyél egy minimum 10 perces sós fürdőt langyos vízben, hogy regenerálódj, de a zuhany is 
megteszi. Ruhát nem váltunk a szertartás alatt. A végén, az utolsó zuhanyozáskor tedd 
egyenesen a mosógépbe, és mosd ki. 
 

Eddig semmi változás. Ha megvagy a zuhannyal, vagy kicsit regenerálódtál a kádban, akkor 

kérlek, hogy vegyél magadra egy tiszta ruhát (nem kell, hogy fehér legyen, sokkal fontosabb, 

hogy kényelmeset válassz) ülj le a szőnyegre, vagy a kedvenc foteledbe. Csukd be a szemed. 
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Most az öt elemet fogjuk segítségül hívni gondolatban, hogy ha maradt még olyan hely a 

lakásban, ahol a tisztítás kimaradt, vagy esetleg nem volt teljesen megfelelő, akkor azokat a 

helyeket is alaposan megtisztítjuk a segítségükkel.  

Csukva van tehát a szemed. Gondolj először a tűzre. Gondold azt, hogy a tűz, végigsöpör az 

egész házon. Lásd, ahogy a falak mentén, az összes pici apró helyre „belobog” és eléget 

mindent, ami nem odavaló, majd ellobban az ég felé. 

A következő a Föld elem. Most képzelj el egy sivatagi homokvihart, ami végigsöpör az egész 

lakásodon. A homokszemek mágnesként viselkednek, magukkal ragadnak mindent, ami nem 

tartozik már hozzád. Lásd, ahogy a homokvihar távozik a házból, fel egészen az ég felé.  

A következő a fém elem lesz. Most gondolj 5 darab gyönyörű, fényes szablyára, melyek 

körkörösen pörögnek, mint a helikopter propellerei, a házad körül. Levágva, elvágva, 

megsemmisítve minden olyan szipolyozó energia vámpírt, aki eddig az életerődre pályázott. 

Ha a szablyák végeztek, távoznak oda, ahonnan jöttek. 

A következő a víz elem. Gondold azt, hogy egy jótékony áradat, egy vízoszlop érkezik az 

égből, és átmossa az egész otthonodat. Mint egy szökőár, áthatol minden helyiségen, és 

azzal a lendülettel tovább is zubog. Szinte ragyog most már minden a tisztaságtól.  

A következő elem a fa. Most rengeteg magocska érkezik az égből, erre a tiszta, termékeny 

talajra, amivé az otthonod vált. Tudd, hogy ezek a magok olyan fává fognak fejlődni, 

amilyenné te neveled őket, attól függően, hogy neked mire van szükséged. Lásd, amint 

megérkezik az új munkahelyed magja, a következő bevételi forrásod magja, vagy az új 

párkapcsolatod magja. Tudatosítsd magadban, hogy te vagy az, aki képes vagy ezekből a 

magokból fát, majd termést nevelni. 

 

Ha ezzel megvagy, akkor most az utolsó momentum következik. Gondold azt, hogy az égből 

leereszkedik egy csodálatos aranyban és fehérben pompázó gömb, mely körbefogja a 

lakásodat. Lásd, ahogy ez a gömb tele van szeretettel, pozitív, a családodat, és téged 

támogató energiákkal. Tudd, hogy ez a gömb 3 hónapig, a következő lomtalanítási, és 

tértisztítási eseményig ép marad, semmiféle számodra kedvezőtlen történést nem enged be 

az életedbe.  

 

Lassan kinyithatod a szemed, és éld át az elégedettség érzését minden porcikáddal, légy 

magadra nagyon büszke, mert megérdemled. Pihenj, aludj pár órát, biztosan nagyon 

elfáradtál. 

 

Még valamit szeretnék kérni tőled, hogy próbálj ki. Nekem ez alapjaiban változtatta meg az 

életemet.  

 

2009-ben egy egy hetes zarándoklaton vettem részt. Nagyon megterhelő volt, sokat 

nyűglődtem az úton. Az edzetlen testem rengeteget tiltakozott a napi 20-30 kilométeres 

távok megtétele ellen. Nagyon nehezen viseltem a fizikai és lelki megterhelést. Az ötödik 

napra, annyira elcsigázott voltam, hogy az egész feladásán gondolkodtam. Olyan 
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mérhetetlen halálfélelem lett úrrá rajtam, hogy fizikai tüneteim lettek a félelemtől. 

Remegtem, majd elájultam. Gondolj bele, napokon át csak kukoricatáblák között haladtam. 

Megtapasztaltam a jelentéktelenségemet. Rádöbbentem, hogy milyen apró és törékeny az 

életem. Rossz volt arra gondolni, hogy ha ma meghalok, a Nap holnap újra felkel, és minden 

megy tovább a maga kerékvágásában, csak én nem lennék itt.. Ráadásul ezen a napon vihar 

volt este. A szél rázta az ablakokat, dörgött, villámlott. Egy hatalmas sportcsarnokban 

aludtunk, tábori ágyakon, hetvenen, bezsúfolva… mit ne mondjak, rémisztő volt az egész.  

Vergődésemet látva, egyik zarándoktársam ült mellém, megkérdezte, hogy mi a bajom. 

Vázoltam nagyvonalakban, hogy min jár az eszem, és mitől rettegek. Egy alig észlelhető apró 

mosoly jelent meg a szája csücskében, és azt mondta, tudja, hogy miről beszélek. Amikor a 

Caminót járta (a Camino egy több mint 800 km-es több száz éves zarándok útvonal 

Franciaországból Spanyolországba, Santiago de Compostelaba. Szent Jakab zarándoklatnak is 

nevezik) ő is átélt, megtapasztalt hasonlót. Úgy tudott ezen túljutni, hogy azon gondolkodott 

egy hasonló éjszakán, hogy milyen jó dolgok történtek aznap vele. Ahogy ezen elmélkedett, 

csökkent az a vad, elviselhetetlen halálfélelme. Eszébe jutott, hogy tulajdonképpen milyen 

hálás azért, hogy itt lehet, végigjárhatja ezt az utat, ez neki megadatik, stb. E gondolatok 

hatására enyhült, majd meg is szűnt ez a kínzó halálfélelem. 

Azt mondta, hogy ezek után szokásává vált, hogy minden este úgy fekszik le, hogy felidézi 

magában az aznapot, és keres legalább három dolgot, amiért hálás lehet, és ami jó 

érzésekkel töltötte el. 

Kipróbáltam, és valóban csökkent a félelmem. Ez akkor megmentett. Természetesen 

eljutottam Lébényig, ami az „úti cél” volt.  

 

Ez a gyakorlat azóta is szokásom. Minden este, mielőtt elaludnék, keresek az aznapból 

három dolgot, ami jó érzésekkel töltött el, és hármat, amiért hálás lehetek. Ha nincs három, 

egy mindig akad. ☺ 

 

Azt szeretném kérni, hogy próbáld ki, hátha neked is működni fog. És hogy miért? Rászoktat 

arra, hogy észrevedd az életedben az apró örömöket, jóságokat. Segít abban, hogy az 

életedet ne csak reménytelennek, nyomorúságosnak, és hiábavalónak érezd, hanem lásd az 

értékeit is. Ez fontos. 
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Elmélet csak „szőrmentén” 
 
 
 

Most már elkerülhetetlen, hogy egy inci-finci elméletet ne mondjak el a Feng Shuiról, hogy 
értsd, mit, miért javaslok úgy, ahogy! 
 
Előbb tisztázzuk, hogy mi is az a Feng Shui!  
 
Először is vonatkoztassunk el attól, hogy kínai, hogy lakberendezés, és hogy marhaság. ☺ 
Használjuk a logikát, a józan paraszti eszünket. 
 
Az ugye nem elvitatható, hogy vannak dolgok körülöttünk. Emberek, tárgyak, helyek, amik 
tetszenek nekünk, ami elfogadható a számunkra, és vannak olyan dolgok, amiket elutasítunk, 
amit nem tudunk magunkba fogadni.  
 
Miért van ez?  
 
Mindenkinek van egy látásmódja, egy szemlélete, egy értékrendje, egy habitusa, egy 
személyisége, ami eldönti, hogy mi az, ami tetszik neki, és mi az, ami nem. A választásaink 
ezt tükrözik vissza. 
Amikor vásárolsz valamit, legyen az bútor, törölköző, pohár, TV, vagy ruha, cipő, táska, azért 
veszed meg, mert tetszik, mert jó érzés neked. Örülsz, hogy a környezetedben lehet, mert jól 
esik ránézni, felvenni, jó az „atmoszférájában” lenni. 
Ezek után mondhatjuk azt, ugye, hogy amit magad körül látsz, az gyakorlatilag a te 
kivetülésed, a te személyiségednek a megtestesült, tárgyiasult formája. Vagyis mint bent, 
úgy kint.  
 
Problémával, feladatokkal, kihívásokkal mindenkinek szembe kell néznie, ez szükséges ahhoz, hogy 
fejlődjünk, változzunk, tapasztaljunk, és ezáltal beteljesítsük földi küldetésünket.  
 
A környezetünkben található tárgyak, a lakásunk alaprajza megmutatják, hogy milyen problémával, 
gonddal, bajjal kell most aktuálisan szembenéznünk. Vagyis nagyon fontos, talán a Feng Shui 
kvinteszenciája, hogy a tárgyaink nem okozzák a problémát, hanem jelzik! Ezt nagyon fontos 
megjegyezni! 
 
A Feng Shui szakértő szeme van ehhez – ha úgy tetszik – „beavatva”, hogy lássa, észrevegye mindezt, 
ő az, aki olvasni tud a tárgyak, és a lakásod alaprajzának rejtjeles üzeneteiből.  
 
A négyzet a stabilitás, a Föld, jelképe. Azt az embert szimbolizálja, aki fejlődik szellemileg, lelkileg. 
Dolgozik a saját tökéletesítésén, de még nem képes elfogadni önmagát. Tisztában van saját 
korlátaival, amit folyamatosan tágít, új ismeretek, tapasztalatok által. 
 
Éppen ezért a Feng Shui ezt a házformát próbálja szabályrendszerén keresztül kialakítani. Vagyis, 
mindenegyes lakásnak az alaprajzát négyzetté, vagy téglalappá alakítjuk, különböző szabályok 
alapján. Így lehet az, hogy az otthonod alaprajzában lesznek hiányok, vagy többletek, attól függően, 
hogy a jelenlegi életed milyen kihívásokat tartogat a számodra, milyen problémákkal kell 
szembenézned. Ezt mind mutatja a lakóhelyed alaprajza. 
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Mutatok erre egy példát, hogy hogyan is néz ez ki: 
 
Így néz ki egy alaprajz, amikor elkészíted. Kockás papírra, felrajzolod a lakásod felülnézeti, 
méretarányos, kicsinyített mását. 
 
 

 
 
 
 
Ezt követően jövök én az eszközeimmel, és a szabálytalan alaprajzot, a Feng Shui 
szabályrendszerének figyelembe vételével kiegészítem, téglalappá vagy négyzetté. Ekkor így fog 
kinézni.  
 

 
Láthatod, hogy ahol a „-„ mínuszjelek vannak, ott a hiányos életterületről beszélünk, ahol „+” pluszjel 
található, ott pedig többlet területről. 
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Az ép és a hiányos részeken energetizáljuk a teret, a többlet zónán pedig elvezetjük a felesleges 
energiát. 
 
Nem tudom, hogy hallottál-e már a kínai öt elem tanáról?  
 
Gyakorlatilag, ha úgy képzeled el, hogy a lakásodban a többletek és a hiányok betegséget jelölnek, 
akkor az öt elem tanát hívhatod segítségül, hogy a betegséget meggyógyítsák. 
 
Az öt elem tanának ismerete és logikai összefüggése segít eldönteni, hogy a lakásodon belül hol, 
milyen anyagokat, színeket, formákat, tárgyakat és szimbólumokat használj. 
 
Az öt elem:  

• Tűz 

• Föld 

• Fém 

• Víz 

• Fa 
 
Kéttípusú ciklust különböztetünk meg a rendszeren belül. Az egyik a tápláló ciklus. Ezt a metodikát 
alkalmazzuk az ép, illetve a hiányos életterületek aktiválásakor. 
 
Az egyik elemből alakul a másik, azaz az egyik elem táplálja a másikat. Kedvezően, egymást 
támogatva változtatják formájukat. (A tűz táplálja a földet, mert hamu lesz belőle. A föld táplálja a 
fémet, mert az érceket a földből bányásszak, vagyis a földben keletkeznek. A fém megtartja a vizet, 
és a víz táplálja a fát. Víz nélkül ugye a növények kiszáradnának) 
 
A romboló, korlátozó, vagy akadályozó ciklus esetén, az öt elem akadályozza a másik működését. Ezt 
alkalmazzuk akkor, amikor többlet életterületet akarunk orvosolni. Nagyon fontos, hogy csak a 
többlet részen használjuk ezt a metodikát, az ép részen szintén a tápláló ciklust vetjük be. (A víz 
eloltja a tüzet, a tűz megolvasztja a fémet, a fém kivágja a fát, a fa elszívja a föld erejét, a föld 
korlátok közé szorítja a vizet) 
 
Az elemek között nincs hierarchikus rendszer, nincsenek alá-, fölérendelt viszonyban egymással, épp 
oly fontos az egyik, mint a másik. 
 
Minden otthont 9 területre osztunk egy meghatározott szisztéma szerint. Ezeket a területeket élet-
területeknek nevezzük. Az életünkben minden egyes esemény, probléma, kihívás, nehézség, 
beazonosítható valamelyik életterülethez. Jól érted. Nem történik semmi veled, csak és kizárólag 
olyan esemény, ami a Feng Shui szerint valamelyik életterülethez kapcsolható. 
 
Az öt elemhez rendeljük a 9 életterület mindegyikét: 
 

1. Karrier, emberi kapcsolatok, Víz elem, Észak 
8. Önművelés, tudás, Föld elem, Észak-kelet 
1. Család, egészség, Fa elem, Kelet 
2. Gazdagság, siker, Fa elem, Dél-kelet 
9. Hír, hírnév, Tűz elem, Dél 
2. Szerelem, házasság, Föld elem, Dél-nyugat,  

        7.   Alkotókészség, gyerek, Fém elem, Nyugat 
        6.   Segítőkész emberek, utazás, Fém elem, Észak-nyugat 
        5.   Középpont, Föld elem  
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A számok az életterület számai, nem sorszámokat jelölnek. Láthatod, hogy nem csak az öt elemhez 
tartoznak az egyes életterületek, hanem égtájakat is társítunk hozzájuk. 
 
Minden egyes életterülethez tartoznak színek, anyagok, formák, valamint növények, illatok, 
szimbólumok. 
Ebben az anyagban nem tárgyalom részletesen minden egyes életterülethez tartozó problémákat, 
azok orvoslási metodikáját. Minket most kizárólag kettő életterület foglalkoztat, mégpedig az a kettő, 
amelyek az anyagi helyzetünkre vannak komoly hatással. 
 
 1.   Karrier, emberi kapcsolatok, Víz elem, Észak,  
 4.   Gazdagság, siker, Fa elem, Dél-kelet. 
 
 
Összefoglalva! 
 
Megtanultuk mit jelent a lakáson belül az, hogy hiányos terület van, és mit jelent az, hogy többlet 
terület van. 
Megismerkedtünk a kínai öt elem tanával. 
Tudjuk, hogy a kilenc életterület hogyan kapcsolódik az öt elem tanához, és az egyes égtájakhoz. 
Az is kiderült, hogy melyik az a két életterület, amelyik mutatja, jelzi az anyagi helyzetünket. 
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Problémák, és orvoslásuk 
 

Kiderült, hogy a jelenlegi anyagi helyzetedet az Északon található Karrier, emberi kapcsolatok 
életterület határozza meg, mely a Víz elemhez tartozik, száma az 1, valamint a Dél-keleten 
található Gazdagság, siker életterület „felelős”, mely Fa elemű, a száma pedig 4. 
 
Nézzük, milyen problémákat okozhat e két zóna orvosolatlanul.  
 
Mivel kiértékelt alaprajz nélkül, nem ismerve a hiányok és többletek hol létét a lakásodban, 
lehetetlen kedvezően befolyásolni, illetve rendbe hozni az anyagi helyzetedet, ezért én azt 
feltételezem, hogy te rendelkezel ezzel. Tisztában vagy azzal, hogy hol vannak a jelenlegi 
otthonodban hiányos zónák, és hol vannak a többletek, illetve hol ép a terület.  
 
Fontos, hogy tudd. Problémák nem csak akkor jelentkezhetnek, vagyis nem csak akkor 
lehetnek anyagi nehézségeid, munkahelyi gondjaid, ha hiány, vagy többlet van e zónákon, 
hanem akkor is, ha nem megfelelő tárgyakat, színeket, anyagokat és formákat használsz itt. 
 
Készítettem neked egy táblázatot, amiben az egyes területek színeit, anyagait, formáit, 
számait gyűjtöttem össze. Jól láthatod, hogy mit használhatsz akkor, ha hiányosak vagy épek 
ezek a területek, és mit használhatsz a többlet energia elvezetésére. 
 

ÉLETTERÜLET Hiányos, vagy ép életterületen használható

Anyagok Formák Számok Színek

Karrier, emberi kapcsolatok üveg hullámos 1, 6, 7 fekete

fém gömb kék

kör arany

ezüst

bronz

fehér

szürke

beige

vaj

pasztell

fém színek

Gazdagság, siker fa hasáb 1,4,3 zöld

üveg hulllámos kék

nád fekete

bambusz  
 

1.1 hiány és ép életterületek orvoslásárnál használható táblázat 
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Milyen problémákkal kell szembenézned, ha orvosolatlan, energiahiányos a karrier, emberi 
kapcsolatok területe (1.1 táblázat)? 
 
Gondolom, egyetértesz velem abban, hogy egy állásinterjú halálra van ítélve, ha csak 
makogsz, egyetlen épkézláb mondatot nem tudsz kisajtolni magadból. Akár a rossz 
kommunikációs képességed az oka, akár a rajtad uralkodó félelem, tök mindegy, esélyed 
sincs az állás elnyerésére.  
 
Ugyancsak nehéz helyzetben lehetsz, ha nincsenek barátaid, híján vagy a kapcsolatoknak, 
magányosan a négy fal közé bezárva kell elszenvedned, amit a sors rád mért, még csak az 
sincs, akinek elmondhatnád. 
 
Az sem segít rajtad túl sokat, ha képtelen vagy csapatban dolgozni, hiányzik belőled az 
együttműködés képessége. Gondolom sejted, hogy ez nem egy szimpatikus tulajdonság, ezt 
annyira nem díjazzák a kollégák. 
 
Akkor is gyanakodj arra, hogy ezen a területen nincs minden rendben, ha nehézségeid 
vannak a munkahelyeden, nem téged léptetnek elő, sok a konfliktusod, és a 
kellemetlenséged az emberekkel (nem a vérszerinti rokonaidra gondolok). 
 
Nem ismerik el a szakmai tudásodat, felkészültségedet, akadályokba ütközöl folyamatosan, 
nem tudsz érvényesülni a hivatásodban, döcög a karriered. 
 
Mindezek következménye a depresszió, életuntság, semmihez nincs kedved állapot. Nincs 
elegendő energiád, csökken a teljesítményed, így nem csoda, ha te leszel az első, aki csődöt 
jelent, vagy éppen felmondanak a munkahelyén. 
 
Mi a megoldás? 
 
Ugorj vissza a táblázathoz, és nézd meg, hogy ezen az életterületen milyen anyagú tárgyakat, 
formákat, színeket, használhatsz. Ami nem felel meg a követelményeknek, azt kérlek, hogy 
távolítsd el innen.  
Például, ha a függönyöd, a csempéd, és a fal színe, nem egyezik a táblázatban olvasottakkal, 
akkor legyen az a következő, amit átalakítasz. 
 
Az elsődleges aktivátorok a színek, az anyagok, és a formák. Ezzel nem tudsz magadnak kárt 
okozni.  
 
Szeretném kiemelni, hogy a fürdőszobát, WC-t, mosókonyhát a fentieken kívül semmivel 
nem energetizáljuk. Nincs delfines WC-ülőke, virágmintás zuhanyfüggöny, se virág, se semmi 
böngyörke ezeken a helyeken. Ha a karrier zóna itt van, akkor ide nem teszünk 
szimbólumokat, vagy a helyiségen kívül keresünk egy falfelületet, ahová elhelyezhetünk 
bizonyos dolgokat, ami a céljaink megvalósításában segít. Ha nincs ilyen lehetőségünk, akkor 
ezt fogadjuk el. 
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Gyakorlatilag azáltal, hogy az ide nem való dolgokat, színeket, anyagokat eltávolítottuk, a 
probléma maga orvoslásra került. Igen ám, de ettől még nem kommunikálsz jól, nem lett 
munkahelyed, nem léptettek elő, nincs kapcsolati tőkéd. 
 
Akkor jöjjenek a célok. Milyen törekvéseidet támogatja a Karrier emberi kapcsolatok terület, 
illetve milyen szimbólumokat, növényeket, illatokat tudsz itt használni, melyek segítenek 
elérni a vágyott helyzetet. 
 
Szeretném hangsúlyozni, hogy szimbólumokat, illetve az itt felsorolt növényeket, illatokat, 
köveket kizárólag ép, vagy hiányos területeken alkalmazhatsz. A többlet területen nem. 
 
Ha új munkahelyet szeretnél, abban az esetben a vitorlás hajó kiváló szimbólum annak 
megtalálásáig. Ha megvan az új állás, vagy munka, akkor vedd le, mert beteljesítette a 
feladatát. Nagyon figyelj oda, hogy a vitorlás balról jobbra haladjon, ha szemben állsz vele. 
(ahogy olvasunk) Ne legyen sanyarú sorsú (Titanic), vagy üvegbe zárt hajó. 
 
Ha nívós kapcsolatokra vágysz, vagy nagyobb társadalmi elismerésre, vagy a munkahelyeden 
több fizetésre, akkor fém, vagy üveg edényben, forgalomban lévő apró pénzt (fémpénzt) 
gyűjthetsz ezen a helyen. 
 
Nagy segítség stagnáló karriered fellendítésében, munkahelyi előremeneteled 
támogatásában, aktiválja a kapcsolataidat, új emberekkel hoz össze, ha vizet ábrázoló képet, 
csobogót, esetleg akváriumot helyezel el ezen a területen.  
 
Ezen eszközök használatakor van néhány fontos szabály, amit célszerű betartani. Konyhába, 
hálószobába, a már említett helyekre ne tegyél ilyen aktivizátorokat. Konyhába azért ne, 
mert tüzet, vizet nem célszerű párosítani, ezt nem kell mondanom, miért. Ha a konyhád esik 
a karrier, emberi kapcsolatok életterületre, akkor a Víz elem helyett Fém elemű dolgokkal 
ajánlatos fokozni az energia áramlását.  
Hálószobában pedig ezek az eszközök gátolják a nyugodt, békés, pihentető alvást.  
 
Ha erőt vett rajtad a melankólia, fásultnak, depressziósnak érzed magad, kiváló ellenszer 
erre az állapotra a KORALL. A tenger erejével, csendjével, mozgásával van átitatva. 
 
Abban az esetben, ha túlságosan kimerült vagy, a fizikai erőd fogytán van, akkor lehet ezen a 
területen időnként párologtatni egy kis fahéj illatot.  
 
Ha kevés barátod van, elveszítetted az optimizmusodat, remek aktivátor itt a fokföldi ibolya 
((legjobb a fehér), illetve a fehér orchidea. 
 
Ha túlságosan eluralkodna rajtad a félelem, bátortalan vagy, sokszor kérdőjelezed meg 
tetteid helyességét, nehezen hozol döntéseket, akkor javaslom, hogy többször párologtass a 
karrier területen GYÖMBÉRT. Ez segít e problémák feloldásában. 
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ÉLETTERÜLET Többlet életterületen használható

Anyagok Formák Számok Színek

Karrier, emberi kapcsolatok műanyag háromszög 2, 3, 4, 5, 8, 9 zöld

fa négyzet piros

bambusz téglalap bordó

agyag hasáb lila

kő narancs

citrom

barna

Gazdagság, siker fém kör 2, 5, 6, 7, 8, barna

műanyag gömb piros

kő háromszög bordó

agyag négyzet lila

fehér

szürke

ezüst

arany

narancs

citrom

beige  
 

1.2 többlet életterület orvoslásánál használható táblázat 

 

 
Milyen problémákkal kell szembenézned, ha orvosolatlan, többletterület van a karrier, 
emberi kapcsolatok zónán (1.2 táblázat)? 
 
Ha e terület nincs hatékonyan orvosolva, nagy valószínűséggel rengeteg ember, barátok, 
kollégák, szomszédok vesznek körül. Annyi kapcsolatod van szerteágazóan, hogy ezek 
ápolása veszi el minden figyelmedet. Nem jut időd a családodra, munkádra, szerteszéjjel 
folyik az életerőd, olyan állapot ez, mintha egy folyónak se partja, se medre nem lenne. 
 
A másik veszélyes tünet, amikor nem a rengeteg barátra, ismerősre fordítod a figyelmedet, 
hanem kizárólag a munkáddal foglalkozol. Nincs magánéleted, nincsenek barátaid, kizárólag 
a munka, a karrier kap helyet az életedben. 
 
Ezeket a problémákat célszerű megszüntetni. Idegi kimerültséghez, túlhajszoltsághoz vezet, 
egyenes út a szívinfarktus felé.  
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Ha ránézel a táblázatra, láthatod, hogy milyen színeket, anyagokat és formákat használhatsz 
a többletenergia elvezetésére.  Ide szimbólumok nem tehetők, hiszen csak fokoznák az 
amúgy sem kedvező, felfokozott élethelyzetet. 
 
A Karrier, emberi kapcsolatok életterületet ezzel normalizáltuk. Akár energia hiányban 
szenvedett ez a zóna, akár energia többlettel kellett megbirkóznunk. 
 
 
A következő a Gazdagság, siker életterület, amit ráncba kell szednünk.  ☺ 
 
Milyen problémákkal kell szembe nézned, ha orvosolatlan, energiahiányos a Gazdagság, siker 
területe az otthonodnak (1.1 táblázat)? 
 
Legjellemzőbb tünet az állandósult pénzhiány. Mindig kevesebb a bevétel, mint amennyi a 
kiadásokra szükséges lenne. Ez most teljesen mindegy, hogy konkrétan mi okozza ezt az 
állapotot. Adódhat hiteltörlesztésből, rezsiköltségből, tandíjból, vagy bármiből. 
 
Ha félreteszel némi kis pénzt, tuti jön valami váratlan kiadás, ami miatt fel kell törnöd a 
bankbetétedet, így arra, hogy gyarapodjon a pénzed, semmi esély. 
 
Vannak remek ötleteid, életképesnek látszó próbálkozásaid, de valami hiba mindig becsúszik, 
így kudarcokat és sikertelenséget kell elszenvedned. 
 
Mi a megoldás?  
 
Először is ismételni tudom önmagamat: 
 
Ugorj vissza a táblázathoz, és nézd meg, hogy ezen az életterületen milyen anyagokat, 
formákat, színeket, tárgyakat, és ebből hány darabot használhatsz ezen a zónán. Ami nem 
felel meg a követelményeknek, azt kérlek, hogy távolítsd el innen.  
Ha a függönyöd, a csempéd, és a fal színe, nem egyezik a táblázatban olvasottakkal, akkor 
legyen az a következő, amit átalakítasz. 
 
Ezek az elsődleges aktivátorok. A színek, az anyagok, és a formák. Ezzel nem tudsz magadnak 
kárt okozni.  
 
Szeretném kiemelni, hogy a fürdőszobát, WC-t, mosókonyhát, a fentieken kívül semmivel 
nem energetizáljuk. Nincs delfines WC-ülőke, virágmintás zuhanyfüggöny, se virág, se semmi 
böngyörke ezeken a helyeken. Ha a karrier zóna itt van, akkor ide nem teszünk 
szimbólumokat, vagy a helyiségen kívül keresünk egy falterületet, ahová elhelyezhetünk 
bizonyos dolgokat, ami a céljaink megvalósításában segít. Ha nincs ilyen lehetőségünk, akkor 
fogadjuk ezt el. 
 
Gyakorlatilag azáltal, hogy az ide nem való dolgokat, színeket, anyagokat, tárgyakat 
eltávolítottuk, a probléma maga orvoslásra került. Igen ám, de ettől még nem lesz több a 
bevételed, nem lettél sikeresebb, nem oldottuk meg a pénzhiányt. 
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A leghatékonyabb gazdagságfokozó eszköz az úgynevezett „Gazdagság váza”. Ez az eszköz 
azért a leghatékonyabb gyarapodást elősegítő szimbólum, mert magunk állítjuk össze a 
tartalmát. Ez ugye, arra utal, hogy készek vagyunk tenni azért, hogy több pénzünk, nagyobb 
anyagi hasznunk, bevételünk legyen.  
 
Milyen vázát válassz? 
 
Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen a váza formája, az anyaga, és a színe. 
Kék, zöld esetleg fekete színekben érdemes gondolkodni. Elsősorban üvegből, fából, nádból, 
vagy bambuszból készülhet. A formáját tekintve hagyományos vázaforma legyen – széles 
száj, keskeny nyak, öblös has. Arra ügyelj, hogy a kezed a száján kényelmesen beférjen. 
Valami hasonló, mint amit a képen látsz. 
 

 
Mi legyen a tartalma? 
 
Tegyél bele mákot, a sok-sok sűrű fillér érdekében, babot, a ritka forintért, lencsét, mint a 
hagyományos pénzteremtő magfajta. 
Kerüljön a vázába valódi, forgalomban lévő papírpénz.  
Én, egy évben sem hagyom ki belőle, a gazdag embertől kapott/kért marék földet. Fontos, 
hogy olyan embertől származzon, aki tisztességes úton, becsületes munkával kereste a 
vagyonát (igen, van ilyen, küldöm is neked a tőle kapott földet ☺)! 
Tartalmazzon néhány követ. A citrin például segíti az anyagi gyarapodást, míg a borostyán 
szakmai életünkbe hoz sikereket, a jáde pedig hosszú, szerencsés életed záloga lehet. 
Egy-két szimbólumot is elhelyezhetsz a vázádban. Teknőst – feltéve, ha ajándékba kaptad – 
aki az anyagi biztonság megteremtését támogatja, vagy egy pontyot, aranyhalat, mindkettő 
segít, hogy becsülettel, tisztességgel tudj pénzbőséget teremteni az Életedbe. 
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A Gazdagság vázát úgy helyezd el ezen a zónán, hogy senki ne lássa. Leghelyesebb, ha 
beteszed itt egy szekrénybe, vagy dobozba. Nagyon fontos, hogy az ismerőseidnek ne 
mutogasd, nem vásári látványosság. Zárt helyen tartsd, csak te és a családod ismerje a 
helyét. 
 
A csobogó, az akvárium, a vizet ábrázoló kép a Gazdagság, siker életterületen is általános 
aktivátorként használható, a már ismertetett szabályok szerint. Fokozza az életerőt, a 
vitalitást, erőt, és kitartást ad a munkád sikeres elvégzéséhez, ezáltal nagyobb bevételhez 
juthatsz. 
 
A stagnáló, állóvízre emlékeztető anyagi helyzetedet kiválóan felpezsdíti a bőségszaru 
szimbólum. Ez az eszköz nem csak az anyagi helyzeted javulását segíti, hanem az isteni 
kegyelem kifogyhatatlanságára is utal. Az ugyanis igen hasznos, ha a tevékenységeden, amit 
végzel, van isteni áldás.  
 
Ha tele vagy félelemmel és aggodalommal az anyagi helyzeted miatt – akár indokolt, akár 
nem – akkor javaslom, hogy CITRINT tarts magadnál marokkőként, vagy akár a 
pénztárcádban. Segít, hogy több bevételhez juss, és megnyugtat. 
 
Ha jelenleg egy olyan patt helyzetben vagy, ahol még csak egy parányi fényt sem látsz, nem 
tudod, hogy merre indulj el, fogalmad sincs arról, hogy mit csinálhatnál, miben lennél 
sikeres, akkor a te köved a SÁRGA ACHÁT. Segít, hogy fény gyúljon a lelkedben, hogy rálelj a 
helyes útra. 
 
A TÖMJÉN az az illat, ami segít megválni olyan helyzetektől, emberektől, tárgyaktól amik, és 
akik már nem szolgálják a javadat, vagy hátráltatnak az előrejutásban. Csökkenti a 
szorongást, az aggodalmat, és rettegést. 
 
Két növényt szeretnék még megemlíteni, ami igen hatékonyan segíti a sikeres működésedet 
az anyagiak terén. Az egyik a majomkenyérfa, a másik a filodendron. Mindkettőt hívják 
pénzvirágnak is. E növények segítenek a vágyott sikerek elérésében, valamint anyagi 
gyarapodásodat igen hatékonyan támogatják. Gondozd őket nagy körültekintéssel. 
  
Milyen problémákkal kell szembe nézned, ha orvosolatlan, többletterület van a gazdagság, 
siker zónán (1.2 táblázat)? 
 
Az alapvető probléma ilyen esetben, hogy nem tudsz megfelelően bánni a pénzzel. 
Felesleges dolgokat, vásárolsz, talán olyanokat, amikre igazából csak vágysz, de semmi 
szükséged nincs. Fogalmazhatnék úgy is, hogy kifolyik a pénz a kezeid közül. Gyakorta 
kezeled a stresszt, például vásárlással. Talán bánatodban, esetleg örömödben vásárolsz, 
olyan dolgokat is, amiket később megbánsz.  
 
Ha ránézel a táblázatra, láthatod, hogy milyen színeket, anyagokat és formákat használhatsz 
a többletenergia elvezetésére.  Ide szimbólumok nem tehetők, hiszen csak fokoznák az 
amúgy is felfokozott élethelyzetet. 
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Ezen az életterületen tarthatod például a céged papírjait, az adóbevallásokat, vagy a 
kifizetett számlákat. Minden olyan tárgyat, ami pénzmozgással kapcsolatos 
(bankszámlakivonatok). Fontos, hogy rendezetten, kék, fekete, vagy zöld dossziéban, vagy 
dobozban legyenek elhelyezve. 
 
A Gazdagság, siker életterülettel is megvolnánk. Normalizáltuk a helyzetet, akár energia 
hiányban szenvedett ez a zóna, akár energia többlettel kellett megbirkóznunk. 
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Mire figyelmeztetnek a különböző hibák az otthonodban? 
 

Milyen kérdéseket érdemes feltenned magadnak, ha az alábbi problémákat tapasztalod: 
 
Kiégett izzó: mi az az életemben, amivel nem akarok szembenézni, amit nem akarok 
világosan, tisztán látni? 
 
Áram nélküli konnektor: életem mely területe energiahiányos, mihez nincs elegendő erőm, 
hogy véghezvigyem? 
 
Csöpögő csap: mitől félek túlzottan, mi miatt aggódom, így elterelve a figyelmemet arról, 
hogy itt az ideje a változtatásnak? 
 
Apró háztartási balesetek: mire nem összpontosítok, figyelek kellő mértékben? 
 
Tűz, felrobbant kávéfőző, kukta: hol a legsürgősebb cselekednem? 
 
Egértől, patkánytól származó rágásnyomok: mi emészt belülről, min rágódom, ahelyett, 
hogy beszélgetést kezdeményeznék az érintettekkel? 
 
Leszakadt polc: milyen problémákat hárítok, ahelyett, hogy megoldanám? 
 
Mit tapasztalhatsz, ha a lomtalanítást nem elég körültekintően végzed el: 
 
Csorba törött tárgyak: bármely lehetőség érkezik az életedbe, mindig kiderül, hogy van a 
dolognak valami szépséghibája. Nem tökéletes. 
 
Használaton kívüli tárgyak: elzárják az új lehetőségek útját. Nem tudod fogadni őket az 
életedbe. 
 
Régi, ósdi ruhák, cipők: Idejét múlt szerepek, helyzetek, emberek megtartása, nem 
megfelelő önismeret, énkép. 
 
Nem működő tárgyak: beleragadás egy élethelyzetbe, kilátástalanság, hezitálás. 
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Ellenőrző lista 
 
 
Most pedig – mivel igen nagy munka előtt állsz - álljon itt egy lista azokból a munkálatokból, 
amit el kell végezned lépésről-lépésre. A sorrend is fontos. Nem lehet előbb aktivátorokat, 
azaz szimbólumokat elhelyezni a lakásban, mielőtt lomtalanítás és tértisztítás nincs készen. A 
lomtalanított helyiségek sorrendje azonban szabadon választható, ahogy neked egyszerűbb 
és könnyebb. Ezt a listát, negyedévenként kell előszedned, kinyomtatnod, és pipálgatni, 
amivel már megvagy. Nem olyan borzalmas, ahogy egyre többször csinálod, nagyobb rutinod 
lesz benne, és hipp-hopp, megtanulod, és gyerekjátéknak fog tűnni az egész. Az első kihívás a 
félelem leküzdése lesz, hogy ne rettegj a feladatoktól.  
 
Ha egy ilyen apróság elriaszt, ha ennyi feladatot sem vagy képes rendszeresen elvégezni, 
hogy a sorsod jobbra forduljon, hogyan várhatsz el bármit is az Univerzumtól? Milyen 
erőfeszítéseidet kellene viszonoznia?  
 

� Lomtalanítás 

• WC 

• Előszoba, bejárat 

• Mosókonyha 

• Dolgozószoba 

• Hálószoba 

• Gyerekszoba 

• Fürdőszoba 

• Konyha 

• Étkező 

• Vendégszoba 

• Erkély 

• Terasz 

• Garázs 

• Lépcső 

• Pince 

• Padlás 
 

� Tértisztítás 
� Karrier, emberi kapcsolatok életterület átvizsgálása a táblázat alapján 
� Gazdagság, siker életterület átvizsgálása a táblázat alapján 
� Problémák, célok megfogalmazása, felülvizsgálata 
� Színek, anyagok, formák elhelyezése 
� Szimbólumok elhelyezése, levétele, az aktuális céljaidnak megfelelően 
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Néhány praktikus ötlet, és tanács 
 

…., hogy könnyebb legyen neked. 
 
Ha valamilyen fontos munkád van, aminél fontos a koncentráció, vagy éppen az, hogy az 
elejétől a végére eljuss a munkának, akkor nagyon hasznos lehet, ha fehér gyertyát gyújtasz 
munka megkezdésekor, és egészen a végéig égeted. Ha erőd, vagy kedved nincs a feladat 
elvégzéséhez, akkor is segít.  
 
A háláról, és az aznap történt pozitív dolgok esti, elalvás előtti felidézéséről már volt szó, 
nagyon javaslom, hogy próbáld ki. 
 
Én több éve nem nézek már TV-t, nem hallgatok rádiót, nem olvasok híreket. Mily meglepő, 
mégsem maradok le semmiről, ami engem érint, vagy valamivel dolgom van. A barátaim, 
ismerőseim, rokonaim mindig elmondanak annyit – sőt, sajnos néha többet is – amire 
szükségem van. Tiszta szívből csak ajánlani tudom, hogy légy oly bátor, és igényes 
önmagaddal szemben, hogy abbahagyod a TV bámulását. Kívánom, hogy tapasztald meg azt 
az áldást, nyugalmat, békét, amit az fog hozni az életedbe, hogy lemondasz az idegtépő, 
bosszantó hírek hallgatásáról.  
Gondold végig: hatni nem tudsz a politikusokra, hogy használják az eszüket. Megmenteni 
már nem tudod azokat az áldozatokat, akiket a hírekben látsz. Nem tudod befolyásolni azt, 
ami a világban történik. Legalábbis közvetlenül nem. Ideges leszel tőle, szorongás, félelmek, 
pánik uralja a testedet és a tudatodat. Gyakorlatilag olyan problémákkal foglalkozol, ami 
nem a tiéd, és ez által a figyelmed elterelődik a saját életedről.  
 
Arról hosszasan tudnék neked beszélni, hogy kiknek, és milyen érdekei fűződik ahhoz, hogy 
te ne gondolkodj. Hidd el feltétel nélkül, ami a médián keresztül hozzád folyik. Ne tegyél fel 
kérdéseket, csak bégessél szépen a birkákkal együtt.  
 
Ha érdekel ez a téma, figyelmedbe ajánlom Drábik János könyveit, előadásait. Az EzVan 
Kiadó jelentette meg az Orvostudomány a fejetetején, az Egészségügyi Maffia, …és az igazság 
felszabadít, vagy a Mi a csudát tudunk a világról című írásokat. Ezekből a könyvekből te is 
ráeszmélhetsz, hogy hogyan manipulálnak mindannyiunkat, kik, és milyen célból.   
Hmmm mindjárt meg is találtam neked a programot TV nézés helyett! ☺ 
 
A legfontosabb üzenetem neked, hogy azzal foglalkozz, amire közvetlenül befolyással vagy. 
Ez nem más, mint a lakásod tudatos átrendezése, és önmagad fejlesztése. Ne a világot akard 
megváltani! Ez lehetetlen! Sokkal nagyobb eséllyel indulhatsz önmagad megváltásáért.   
 
Hiszem, ha mindenki saját magával foglalkozik, és azon munkálkodik, hogy az élete 
boldogabb, harmonikusabb és kiegyensúlyozottabb legyen, és ezt sikerül egyre jobban 
megvalósítania, csak utána képes másokat befolyásolni, azt is csak a saját példáján, életén 
keresztül. Ennek talán még értelme is van.  
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Tudom, hogy bosszantó, hogy csökken a bevételed, miközben emelkedik a kenyér ára, hogy 
nő a svájci frank árfolyama. Utálatos dolog feltenni azt a kérdést, hogy együnk, vagy 
tankoljunk? Borzalmas érzés, hogy a fejed fölött döntenek a sorsodról, és még csak bele sem 
szólhatsz. Próbálják a választott képviselőink racionalizálni, ideológiát szerkeszteni a 
döntéseikhez. A politikusaink lenyomnák azt is a torkunkon, hogy mindez a mi érdekünket 
szolgálja! Felháborító! Szerintem is az.  
 
DE Mit tehetsz? Normális szerinted, hogy a családi ünnepek, a gyerek szülinapi zsúrján ez a 
téma? Ha megkérdezel valakit, hogy hogy van, folyik belőle a panasz, szidja a kormányt, az 
egész világegyetemet?  
Ne érts félre! Nem azt akarom ezzel mondani, hogy nem jogos a felháborodás, de a nap 
huszonnégy órájában? Tényleg erről kell szólnia minden percnek? Ez arra jó, hogy menekülj. 
Olyan problémákkal foglalkozni, amiket nem lehet megoldani az egyén szintjén, felmentést 
ad. Felmentést ad az alól, hogy TE tegyél valamit. Felmentést ad a felelősségvállalás alól.  
Mennyivel könnyebb az aktuális miniszterelnök k..va anyját szidni, mint azt mondani, hogy 
ezt elrontottam. Rosszul döntöttem. Hibát követtem el.  
 
Tisztában vagyok azzal is, hogy nem lehet teljes egészében kívül helyezkedni azokon a 
dolgokon, amik a bőrünk nyúzására irányulnak. Ezek fájdalmasak is. Öt percet naponta 
érdemes bosszankodni rajtuk. De a hatodik percben már azon gondolkodj, hogy: „Hogyan 
szerezhetnék több bevételt? Milyen munkát végezzek, ami örömet okoz? Hogyan tudnám a 
munkám mellett a saját vállalkozásomat építeni?  Milyen önfejlesztő könyvet vegyek ki a 
könyvtárból? Hogyan tudassam a környezetemmel, hogy én … ezzel is foglalkozom?” 
 
Ez a pozitív gondolkodás az én olvasatomban. A sok „ezo mókus”, akikkel mostanában 
találkozom, ezt szajkózzák, „ne foglalkozz vele, gondolkodj pozitívan, csak az egód kérdezi a 
miérteket, vállald fel önmagad, hidd el magadról és meglesz”. Jól felrúgnám az ilyet.  
 
Azt gondolom, hogy igen is kérdezz, kérdőjelezz meg mindent, járj utána mindennek, semmit 
ne fogadj el feltétel nélkül. (Ezt az anyagot, sem amit most olvasol). Ismered a három „K”-t: 
Kérdezz! Keress! Kételkedj! 
 
Zárszóként pedig csak annyit, hogy a Feng Shui nem kívánságteljesítő automata. Nincs olyan 
része, ami, ha felül bedobsz egy százast, alul kidobja a vágyott életet. Munkával, helyes 
döntésekkel, az előre látás képességével tudod megteremteni azt az életet magadnak, amire 
vágysz.  
Ehhez hatékonyabb eszközt, mint a Feng Shui, nem is választhattál volna magadnak. 
 
Ha elvégzed a feladatokat, garantálom, hogy lesz erőd, energiád ahhoz, hogy elkészítsd az 
önéletrajzodat, hogy állásinterjúkra jár, hogy a munkahelyi konfliktusaidat frappánsan 
megold. A döntéseidet megfontoltan, mások bántása nélkül, de a saját érdekeidnek 
megfelelően fogod meghozni.  
Tudj: nemet mondani, csak elsőre nehéz, de még mindig jobb, mint egy olyan igen, ami 
hosszú időn keresztül gyötör. 
 
Kívánom neked, hogy legyen sok-sok felismerésed ebben a különleges folyamatban! 
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És még egy ajándék video itt a végére. Talán könnyebb megérteni a segítségével a Feng Shui, 
és az Univerzum működését is. 
 
http://www.vntv.hu/vivanaturavideo.php?vid=1bd8ed545 
 

Jelöld ki a linket, jobb egér gomb, majd „másolás”, és a böngésződbe illeszd be a 
„beillesztés” gombbal.  
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Üres oldalak a jelenlegi helyzeted felvázolásához 
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Üres oldalak a gondolataidnak, és érzéseidnek 
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