
Azokról az információkról írok ma, melyek hiányoznak a fengshui könyvekbıl. 
 
Remélem, hogy az eddigi kérdéseire Ön is megtalálja a választ ebbıl a hírlevélbıl, vagy segít 
megérteni a feng shui mőködését. 
Mire akar megtanítani a feng shui? 
 
Az energiaáramlás törvényére, megértésére! 
Lehetséges, hogy Ön is olvasta már James Redfield: Mennyei prófécia címő könyvét, vagy 
látta a filmet? Talán már ki is próbálta az energia érzékelését?  
Részt vett már az agykontroll, vagy más energetikai tanfolyamon, akkor érti, mirıl beszélek. 
 
A kozmikus csít kapjuk a természettıl. Ingyen kapjuk. Nem kérdezi, hogy jó vagy-e, vagy 
rossz, mint a liliom ontja illatát mindenkinek, úgy kapjuk az életenergiát. 
Tılünk függ, hogy mire és hogyan hasznosítjuk. 
 
Minden életmódnak, születésnek és változásnak a gyökere a csí /energia/; az égben és a 
földön megszámlálhatatlan dolog, mind ennek a törvénynek veti alá magát. 
Ezért mőködik az egész világon kultúrától, földrajzi helytıl függetlenül. 
Mi a célja a pozitív energia növelésének? 
A kiegyensúlyozott, boldog, egészséges és harmonikus élet megélésének lehetısége. 
 
A fengshui eredete a Tao filozófiára épült. A Tao 8 alappillére az energia törvényeit foglalja 
magában. Gyakorlata a természet megfigyelésére épült, és a Bágua térképben értelmezhetı. A 
bágua életfeladatokat határoz meg, mely a kiegyensúlyozott élet minıségét segíti elı.  
 
Hogyan mőködik? 
Az fengshui tanfolyamok azért fontosak, mert az elméleti tudást nem egyszerő átültetni a 
gyakorlatba, alkalmazni a konkrét személyes célkitőzések vagy problémák esetén.  
  
El kell sajátítani a fengshui szemléletmódot. 
A kínai gyógyászat és a fengshui egységben vizsgálja a személyt és a környezetet. 
Egységben kell látni a dolgokat, hiszen minden mindennel összefügg, kölcsönhatásban van 
egymással. Minden él, és minden változik!  
Ahogyan mi, a környezetünk is úgy változik, ezért annak megfelelıen szükséges az 
energiákat irányítani, az egyensúlyt létrehozni. 
Az éltetı energiák szabad áramlásának biztosítása a mi feladatunk, ez nem pótolható 
tablettákkal és illatosító szerekkel! 
 
Az egészségünk érdekében szükséges tudni, hogy vannak káros földsugárzások és 
elektromágneses sugárzások a környezetünkben, melyek ismerete a fengshui alapját kell, 
hogy képezzék! Az ellenük való védekezés fontosabb szempont egy lakás harmonizálása 
során, mint a fengshui eszközök, vagy a lakberendezés. 
 
Miért nem mőködik egyes embereknél a fengshui?  

• Mert hiányoznak a tértisztítás alapvetı szabályai, a rend! (rendetlenség, akadályok 
mindenütt, minden a földön, túlzsúfoltság, régi emlékek fékezı energiái, hibás nem 
mőködı mőszaki cikkek – tárgyak fizikai és spirituális tisztításának hiánya, stb. 

• Nincs konkrét célkitőzés és idıpont. 
• Mert nem programozunk, csak kitesszük a harmonizáló eszközt. 



• Nincs hit a megvalósulásban. Hit nélkül nem történik pozitív változás. Az energiák hit 
nélkül is mőködnek, csak ilyen esetben stagnál, vagy visszahúz, leköti a csí pozitív 
keringését. 

• A pozitív gondolkodás hiánya. Szeretet nélkül nincs harmónia! (az ÉN és mások 
szeretete tölt fel energiával, olyan, mint a tavasz, az újjászületés energiája. 

• A múlton rágódunk, a jövırıl ábrándozunk, csak a jelen hiányzik! Pedig cselekedni, 
csak a jelenben lehet! Ajánlom Echart Tolle: A most hatalma címő könyvét.  

• Általában arra koncentrálunk, amit nem szeretnénk, és nem arra, amit szeretnénk 
elérni. A gondolatnak teremtı ereje van! Bármire gondolunk, az idıvel megvalósul. 
A jó is és a rossz is, ezt ne feledjük soha.  

• A túlzott, görcsös, erıszakos akarás, fékezi a megvalósulást, blokkolja az energia 
áramlását. A leggyakoribb probléma kortól függetlenül, a párkapcsolat hiánya. 
Nyitottság nélkül, amikor nem járunk társaságba, hiába várjuk a nagy İt. Emberek 
közé kell járni, és nem akarni az "ideális" párt. Ne feledjük, hogy amikor felsoroljuk, 
hogy milyen személyre vágyunk, mi sem vagyunk tökéletesek!  

    
Csak így érvényesülhet a Vonzás Törvénye. 
Ilyen nagy Titok a fengshui. 
A császárok által féltve ırzött titkos tudást, bölcsességet kaptuk általa. 
Végezzen Ön is nagytakarítást a gondolataiban, ahogyan a környezetében rendet rak. 
 
A fizikai elfoglaltság kiválóan alkalmas arra, hogy közben feltérképezze a lelki vagy testi 
problémáját. 
Keresse az összefüggéseket az életvitel, a környezet és a problémák között. 
A tárgyak megmutatják, hogy mi foglalkoztatja az elmét, mi blokkolja az életenergiát. 
 
Itt az ideje, hogy megszabaduljon a feleslegtıl, az idejét múlt dolgoktól. 
Ne bosszankodjon, és ne féljen attól, hogy a környezete tükröt tart. 
Soha nem késı egy boldogabb új életet kezdeni! 
 
Helyezze el az energiával feltöltött tárgyakat a bágua szerint, vagy készítsen falinaptárt, 
amelyre tőzze ki a vágyait megjelenítı képeket. Miután eltávolította a nemkívánatos 
tárgyakat, tegyen mindent a megfelelı helyére. Így vonzza be a megvalósulást! 
 
Vigyázzon, hogy ne essen a "Miért nem" csapdájába. 
Így mőködik az összes fengshui harmonizáló eszköz! 
 
Hamarosan indítunk Klubfoglalkozásokat, melyet elsıként a hírlevélre feliratkozottak 
vehetnek igénybe.  
Hozzászólását, kérdését az info@harmoniaszabadegyetem.hu e-mail címen várom. 
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