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Feng shuival a sikeres vállalkozásért
Hónapról hónapra a tradicionális 
feng shui izgalmas világába kalauzol-
juk el az olvasót. E havi írásunkban 
többek közt arról kérdeztük a Tér-Idő 
Feng Shui Iroda tanácsadóit, milyen 
szempontokat vizsgálnak egy üzlet 
vagy iroda feng shui felmérése során, 
melyek azok a feng shui eszközök, 
amelyek segítenek abban, hogy egy 
üzlet sikeresen működjön.

Mi történik egy üzlet vagy iroda feng shui felmérése során?
Elsőként azt vizsgáljuk meg, hogy az épület, amelyben a kivá-
lasztott  iroda vagy üzlethelyiség található, milyen környezet-
ben helyezkedik el. A környezeti elemek ugyanis alapvetően 
meghatározhatják, hogy az épület adott ságai jók vagy rosszak 
a feng shui szempontjából. A felmérés másik felében megha-
tározzuk az általános érvényű feng shui alapelveknek megfe-
lelően az épület és a helyiség pontos tájolását – a homlokzati 
irányt – Luo Pan (feng shui iránytű) segítségével. A pontos mé-
rési adatok és az alaprajz ismeretében elkészítjük az üzlet/iro-
da energiatérképét a Repülő Csillag módszer szerint.

Milyen szempontokat vizsgálnak?
Mivel a cég működése nagyrészt az ott  dolgozó munkatársak 
teljesítményétől függ, meg kell vizsgálni, hogy a számukra és 
tevékenységüknek megfelelő energiájú helyen végzik-e mun-
kájukat, hiszen a vállalkozásnak ott hont adó helyiségek energi-
ái különböző tevékenységek elvégzésére lehetnek alkalmasak. 
Más energiák támogatják pl. a könyvelést, a HR tevékenységet, 
a döntéshozatalt, illetve a PR részleget. A kiértékelt energiatér-
kép alapján, már az egyes helyiségek energiáit külön-külön, a 
tevékenységi körnek megfelelően, és az ott  dolgozók születési 
időpontját fi gyelembe véve tesszük meg javaslatainkat.
Ezt a következő egyszerű példával jól lehet szemléltetni: ve-
gyünk egy, a víz energiával jellemezhető vezetőt, aki fém 
energiájú helyen dolgozik. A fém elemű qi (csí) segítheti őt a 
kommunikációban, megfontolt döntéshozatalra késztetheti, és 
támogathatja a tekintélyét, kifejezőkészségét, valamint nyitott á 
teheti az absztrakt gondolkodásra. Ugyanez a menedzser egy 
föld energiájú helyen nagy valószínűséggel kimerültséghez 
vezető stresszel, bizonytalansággal végezné munkáját, és arro-
ganciával kezelné a konfl iktusokat.

Melyek azok a hatások és feng shui eszközök, amelyek si-
kerre vihetnek egy céget?
Elsősorban a helyiség és a cég profi lja szempontjából legked-
vezőbb energiák akadálytalan bejutását, szabad áramlását és 
megfelelő használatukat kell biztosítani, melyek segítik az üz-
letmenetet és a forgalmat. A különböző munkafolyamatokra 
a számukra megfelelő, a tevékenységet támogató energiájú 
helyiségeket kell kĳ elölni. Például a kreatív, művészi munka-
végzést elsősorban a fa energiája támogatja, a döntéshozatalt 
a fém, a könyvelést a föld, az ügyfélszolgálatot a tűz. A helyi-
ségekre jellemző energiaáramlás harmonizálásának érdekében 
tanácsokkal szolgálhatunk belsőépítészeti átalakításokra, a he-
lyiség berendezésére (íróasztal irányának megadása) és deko-
rálására (fal és padlóburkolat, berendezési tárgyak elhelyezése, 
terek alakítása, színek kiválasztása). 

Miben nyilvánul meg az az előny, amelyet a feng shui ta-
nácsadástól várhatunk?
A harmonizáció után a vezetők, az alkalmazott ak nagyobb elé-
gedett sége és jó egészségi állapota – mely kevesebb hiányzást 
és jobb minőségű kapcsolatokat eredményez – a produktivitás 
növekedését vonzza maga után. Növekszik a profi t és a forga-
lom, az ügyfélkör bővül. Hatalmas külföldi cégek kovácsoltak 
már stratégiai előnyt, szakmai sikereket a feng shui bölcsessé-
géből. Többek között  Donald Trump, a Citibank, a Coca Cola 
Company, a Disney Studios is feng shui szakértőinek bevoná-
sával épített ék fel birodalmukat.
A következő számban néhány támpontot adunk, hogyan válasszunk 
telket vagy lakást a feng shui alapelveinek megfelelően.

Fáska Ágnes
A Tér-Idő Feng Shui tanácsadói 

www.fengshuitanacsadok.hu

A felmérés során számos fontos 
tényezőt fi gyelembe kell vennünk:
• a szomszédos házak elhelyezkedése, tömege, formája;
• utak, parkok, terek, amelyek körülveszik; 
• a vizsgált épület alakja, vannak-e olyan szerkezeti ele-
mei, amelyek kedvezőtlenül hatnak az energiaáramlására 
vagy sem;
• a főbejárat, a lift , a nagy forgalmú közlekedési útvonalak 
(előcsarnok, lépcsők, folyosók) elhelyezkedése, építészeti 
megoldásuk,
• az épületen belül az iroda vagy üzlethelyiség elhelyezke-
dése, ebből adódó előnyök, hátrányok, amelyek kedvezően, 
illetve kedvezőtlenül befolyásolhatják a későbbi üzletmenetet.


