
A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belıle. 
 
Egy sok évvel ezelıtti fıiskolai élményemet osztom meg most Önökkel. 
 
A Professzorom szokásához híven, meditációval fejezte be az órát, melyért ma is hálával 
gondolok az elıadásaira. 
A feladat az volt, hogy merüljünk le a tengerbe, és hozzunk fel 3 dolgot, amit ott találunk. 
(Tájékoztatásul közlöm, hogy nem tudok úszni, és mindig féltem a mély vízben.) 
 
Gondolatban felvettem a búvárruhát, és bár nehézkesen szántam rá magam, de elindultam a 
tenger mélysége felé.                                  
 
Hamarosan megláttam egy nagy hajóroncsot, melynek az oldalán egy kalligráfiával írt 
réztáblát találtam.                           
 
Örültem, hogy megvan az elsı tárgy, gyorsan a csuklómra erısített hálóba tettem, és a hajó 
fedélzetén keresgéltem tovább. 
Alig akartam elhinni, hogy kívül, az óriási fedélzeten nincs semmi!   
 
Lementem a kapitányi fülkébe, és ott az asztalon találtam egy térkép külsejő, aranypántos 
könyvet, és egy iránytőt. Belenéztem, és láttam, hogy a hajónaplóra találtam rá. 
 
A naplót is eltettem, az iránytőt pedig a tenyeremben hoztam fel a víz alól. 
Amikor a parton kinyitottam a tenyerem, az iránytő közepe 
 fényesen ragyogó, igazgyönggyé változott. 
 
Tudtam, hogy a meditációban megjelent képektıl, egy életre szóló útmutatást kaptam. 
Ekkor már külföldi szakirodalmakból tanulmányoztam a feng shuit. 
Tudtam, hogy ezzel az ısi bölcsességgel sok embernek tudok segíteni. 
 
Amikor a feng shuival kapcsolatba kerülünk, megértjük, hogy a ház énünk, lényünk, 
szeretteink és önmagunk kifejezıdése. 
 
A ház vagy lakás, amelyben élünk, rólunk szól, mint az írás, a rajz melyet papírra vetünk, 
vagy a zene, amit hallgatunk, az íz, melyet választunk. 
A feng shui segít a tereinket meggyógyítani, hogy rend és béke legyen a környezetünkben és a 
szívünkben egyaránt. 
 
Közreadom a magam számára levont tanulságokat, hátha segít másnak is erıt meríteni belıle. 
1. Tanulság: A cél segít leküzdeni a múlt félelmeit.  
2. Tanulság: A hit és az ısi kultúrák megismerése, segít megoldani a ma feladatait. 
3. Tanulság: Ne a külsıségekre figyelj, mert ott a semmivel fogsz találkozni. 
4. Tanulság: Tudd, hogy az igazgyöngyöt azért kaptad, hogy oszd meg másokkal.  
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