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Készőlt: Halzer Dorottya  
Feng Shui iskolák titkai  

c. könyv alapján. 

 

 
Fa elem  

            Bagua szám    3.  Család, egészség - Kelet  
              Bagua szám   4.  Gazdagság, siker —Délkelet  

 
Energetikai jellemzıi 
 
Energiamozgás: gyors növekedés, terjeszkedés 
Évszak:              tavasz 
Napszak:            reggel 
Égtáj, irány:       kelet 
Idıjárás:             szél 
Energiakarakter: langyos, lágy 
Életciklus:           szü1etés, növekedés 
 

Feng Shui szerinti jellemzöi  
 
Szín:  

zöld és árnyalatai  

Környezet:  erdık, magas hegyek  

Épület:  
tornyok, toronyházak, gyárkémények, 
felhıkarcolók  

Forma:  magas, egyenes, henger alakú tárgyak  

Dísztárgyak:  
bambusz, parafa, magas faszobrok, kosarak, 
függılegesen  

 álló könyvek, hosszúkás tárgyak, gyertyatartók  

Bútorok:  
fa- és nádbútorok, oszlopformák, magas 
szekrények  

Kertben:  
fák, felfelé hajtó, magas törzső növények, 
magasra nyíló  

 tárgyak, fa alapanyagú dolgok  
Anyag:  minden fából készült dolog, élı fa  
Textília:  pamut, zöld színőek  
Minta:  függıleges csíkozás  
  
Bolygója                 Jupiter                                                                                                                                                                           
Szerv                       Máj 
 



 
Tőz elem 

Bagua szám 9. Hír, hírnév — Dél 
 

Energetikei jellemzık: 
 
Energiamozgás:          Felfelé, elıretörı 
Évszak:                       nyár 
Napszak:                     dél 
Égtáj, irány:                dél 
Idıjárás:                      hıség 
Energiakarakter:         forró. Gızölgı 
Életciklus:                   virágzás 

 
Feng Shui szerinti jellemzıi 
 
  
Szín:  piros, vörös, bordó, lila, bíbor  
Környezet:  meredek hegycsúcsok  
Épület:  meredek háztetık, templomtornyok, piramis  
Forma:  piramis, felfelé mutató háromszög, spirál  
Dísztárgyak:  élı állatok, lámpa, gyertya, kandalló, tőzhely, füstölı,  
 napfényt, Napot, csillagokat, személyeket ábrázoló fotók,  
 festmények  
Bútorok:  piros színőek, mőanyagból vagy állati bırbıl, szırbıl  
 készültek, háromszög alakúak, éles sarkúak  
Kertben:  virágzó növények, kerti lámpások, tőzrakó hely  
Anyag:  bır, mőbır, mőanyag  
Textília:  mőszál, latex, piros színőek  
Minta:  háromszög, virágos  
Bolygólya                    Mars 
Szerv                           Sziv 
 



 
 

Föld elem 

 
 

         Bagua szám 2. Szerelem, házasság - Délnyugat  
        Bagua szám 5.  Középpont – Közép ( Tan Tien) Egyenlitı  
        Bagua szám  8. Tudás, önmővelés - északkelet 
 
Energetikai jellemzıi  
 
Energiamozgás:        vízszintesen ide-oda mozgó 
Évszak:                     átmenet egyik évszakból a másikba 
Napszak:                  délután 
Idıjárás:                   nyirkosság 
Energiakarakter:      semlegesítı 
Életciklus:                érettség 
 
 

Feng Shui szerinti jellemzıi 
 
Szín:                         citromsárga, narancssárga, barna, terracotta 
Környezet:               lapos dombok, fennsíkok, alföld, sivatag 
Épület:                     lapos tetık, raktáráruházak 
Forma:                     négyzet, téglalap alakzatok 
Dísztárgyak:            lapos tálak, agyag, kerámia alapanyagból készült dolgok terracotta, porcelán figurák,  
Bútorok:                  alacsony szekrények, ládák, padok 
Kertben:                  lefelé csüngı növények, kerti k6figurák, 
Anyag:                    agyagdíszek porcelán, kerámia, terracotta 
Textília:                  vászon, Len 
Minta:                     márványos, vízszintes csíkozás, kockás 
Bolygója                 Szaturnusz 
Szerv                       Epe 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fém elem 
 

Bagua szám 6. Segitıkész emberek, utazás - Északnyugat 
                                 Bagua szám 7. Alkotókészség, gyerek — Nyugat 
 

Energetikai jellemzık: 
 
Energiamozgás: befelé irányuló 
Évszak:               ısz 
Napszak:             este 
Idıjárás:              szárazság 
Energiakarakter. lehülı 
Életciklus:           hanyatlás 
 
Feng Shui szerinti jellemzıi 
 
Szín:  fehér, szürke, arany, ezüst, bronz, vas, réz, króm  
Környezet:  lekerekített dombtetık  
Épület:  kupolák, boltívek  
Forma:  gomb, kerek, ovális  
Dísztárgyak:  kerek képkeretek, fém szobrok, fém dekorációk  
Bútorok:  kovácsoltvas, fémbıl készült székek, asztalok,  
 szekrények  
Kertben:  nagy, kerek levelő növények, gömb alakzatra vágott  
 sövények, bokrok, kerti lugasok  
Anyag:  minden érc, fém  
Textília:  lurex, brokát, fémszálas, fényes hímzett  
Minta:  pöttyös, félkör, ellipszis  
  
 Bolygója                  Vénusz 
 Szerv                       Tüdı 
 

 
 



 
 
 

Víz elem 
 

Bagua szám 1. Karrier, emberi kapcsolatok - -Észak 
 
Energetikai jellemzıi 
 
Energiamozgás:           hullámzó 
Évszak:                         tél 
Napszak:                       éjszaka 
Égtáj, irány:                  észak 
Idıjárás:                       hideg 
Energiakarakter:          kemény, hideg fagy 
Életcikius                :    stagnálás, pusztulás 
 
 
Feng Shui szerinti jellemzıi 
 
Szín:  fekete, kék és árnyalatai  
Környezet:  patak, folyó, tó tenger, víz  
Épület:  szabálytalan alakzatok, nagy üvegfelületek  
Forma:  hullámos vonalak, szabálytalan  

Dísztárgyak:  
szobai szökıkút, akvárium, üvegpoharak, üveg tárgyak, üveg, tükör, 
csobogó   

Bútorok:  vitrin, üvegasztal, üvegtéglás térelválasztók  
Kertben:  kerti tó, szökıkút, halas tó, szabálytalan alakzati növények  
Anyag:  üveg  
Textília:  selyem, szatén  
Minta:  hullámvonal, nem egységes mintázat  
Bolygója                     Merkur 
Szerv                          Vese 
 


