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Bevezetés

2010-ben adtam ki az első könyvemet Feng Shui Your Life: The Quick 
Guide to Decluttering Your Home and Renewing Your (Az élet feng shui-
val: Rövid útmutató otthonod elrendezéséhez és életed megújításá-
hoz) címmel, amely elsősorban a káosz megszüntetésének gyakorlati 
oldalával foglalkozott. Miután magam mögött hagytam a régi kap-
csolatokat a saját rendrakási folyamatom során, megértettem és ér-
tékelni kezdtem a múlt elengedésének erejét, és szerettem volna 
megosztani az általam tapasztalt előnyeit.

A soron következő, a Mind, Body, Home: Transform Your Life One 
Room at a Time (Elme, test, otthon: Varázsold át az életed területről 
területre!) és a Decorating With the Five Elements of Feng Shui (Díszíts 
a feng shui öt elemével!) című könyveimben felderítettem a feng 
shui valamennyi oldalát és az energia minden árnyalatát az általunk 
használt terekben. Élveztem a rendrakásról való írásban és tanítás-
ban tartott szünetet, és őszintén szólva nem terveztem, hogy ismét 
elmerülök a témában. Ez egészen 2016 januárjáig így volt, amikor is 
édesanyám váratlanul elhunyt.

Takaros és rendezett otthonban nőttem fel. Az édesanyám által 
mutatott példából tanultam meg, mi a rendszerezés és a kifogástalan 
dekoráció. Akár az iskolába készített ünnepi díszletekről, kellékekről, 
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akár a barátok vendégül látásáról volt szó – mindig büszke lehettem 
anyámra. Gyakran eltűnődtem, tulajdonképpen miért vált a rend-
rakás témája a munkám ilyen jelentős részévé. Bármikor feng shui- 
workshopot tartottam, a tervezett témától függetlenül előjöttek a 
rendrakással kapcsolatos kérdések. Mindig felelősségteljesen bántam 
a dolgaimmal, rutinosan róttam az adományozó köröket. Általában 
azt tanítod, amire neked is a leginkább szükséged van. Mit kellett 
hát megtanulnom?

Anyám hetvenhat évesen halt meg, mindössze három héttel az 
után, hogy a leukémia egyik agresszív formájával diagnosztizálták. 
A sokk után, a gyászt félretéve a nővéremnek és nekem át kellett 
vennünk édesanyám napi feladatait az egészségügyi problémákkal 
küzdő apámról való gondoskodással együtt. Mint a legtöbb gyer-
mek, akinek elhunytak a szülei, mi is túlságosan megterhelőnek ta-
láltuk, hogy a következményekkel foglalkozzunk.

Amint a nővérem és én nekifogtunk, hogy megbirkózzunk a ház-
tartási feladatokkal, amelyeket anyu pedáns, jellegzetesen szervezett 
módján ránk hagyott, megdöbbentem, ahogy valóban új szemmel 
kezdtem a házra nézni. Régebben a gyermek szemén keresztül már 
láttam, felnőttként is, még feng shuis szemmel is. Anyám anélkül 
rendezte be a házat a feng shui alapján és anélkül gyakorolta a feng 
shuit, hogy ezzel tisztában lett volna. A könyveim elolvasása után 
megelégedéssel nyugtázta, hogy végig a feng shui elveit alkalmazta. 
Hogy mi volt a zárt ajtók mögött, az egy másik történet.

Ahogy kinyitottam a szekrényeket, mint már több százszor, egy-
szerre olyasvalakit láttam, aki kacatok halmai alá rejtette az életét. 
Mit rejtegetett? Ha anyám az ügyfelem, azonnali nagytakarítást ja-
vasoltam volna. Minden szekrényt csordultig pakolt. A szervezettség 
elrejtette a káoszt.
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A lomok alatt, fájdalmunk szívében szunnyad 
a valóság. Ez rejti el az igazságot, tartja sötéten 

árnyainkat és tartja fenn tagadásunkat.

Itt még nem volt vége. Anyám nélkül, aki fenntartotta a szervezett-
séget, gyorsan megmutatkozott apám igazi arca. Papírok és papírhal-
mok mindenütt. Beugrott az irodája látványa, a birodalom, amely 
felett anyámnak nem volt ellenőrzése. A rend illúzióját, amelyben 
felnőttem, hamar felváltotta a két gyűjtögető valósága.

Természetesen én sem álltam a helyzet magaslatán. Nekem, aki 
büszke voltam arra, hogy – miután eladtam mindent és átköltöztem 
az ország másik végébe – kacatmentes vagyok, sokkoló volt, amit a 
gyerekszobám szekrényében találtam. A régi csontvázak és hajdani 
személyiségek még mindig ott lebegtek. A normális, jól szervezett 
család illúziója úgy foszlott szét a szemeim előtt, mint egy szoros 
kötött ruha egy kihúzódott száltól. Az igazság szétfeszítette a látha-
tatlan repedéseket.

A rendetlenség a legjobb bizonyság arra, 
hogy melyek a vakfoltjaink, hol vagyunk  

a múltban megrekedve pusztán kényelmünk 
és félelmeink miatt, és hogy milyen szemé-
lyiségekhez kötődünk még mindig, amelyek 

már nem részei jelenlegi vagy áhított, 
eljövendő életünknek.

Nyilvánvalóvá vált, hogy a rendetlenség nem okoz elakadást, kény-
szerképzeteket, kimerültséget vagy betegséget – hanem  elfedi azt, 
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ami a kacatkupac alatt húzódik. Eltakarja a vakfoltjainkat. Elindítja 
a tárgyak felhalmozódásának ördögi körét, és ezzel tart minket le-
láncolva. A lomok alatt, fájdalmunk szívében szunnyad a valóság. Ez 
rejti el az igazságot, tartja sötéten árnyainkat és tartja fenn tagadá-
sunkat. Míg ebben az állapotban vagyunk, az igazság hozzáférhetet-
len számunkra, és nem tudunk előrelépni.

Otthonunkban minden önmagunk fizikai kiterjesztése, és jelzé-
sekkel szolgál arról, mihez ragaszkodunk láthatatlan érzelmi és men-
tális világunkban. A rendetlenség a legjobb bizonyság arra, hogy 
melyek a vakfoltjaink, hol vagyunk a múltban megrekedve pusztán 
kényelmünk és félelmeink miatt, és hogy milyen személyiségekhez 
kötődünk még mindig, amelyek már nem részei jelenlegi vagy áhí-
tott, eljövendő életünknek.

Ahogy az adott tárgyhoz való ragaszkodás mögött húzódó indok 
napvilágra kerül, a konkrét elengedés már könnyű. És ahogy a tár-
gyat elengeded, a hozzá kapcsolódó, mögöttes érzelmek is azonnal és 
spontán kioldódnak. Ez a rendrakás mágiája és a beavatkozás célja. 
A tudatosítás változást hoz. A változás pedig biztosítja számodra, 
hogy azt az életet éld, amelyet igazán szeretnél, és amely a legmeg-
felelőbb a számodra. Azt remélem, hogy ez a könyv meg fogja ezt 
adni neked.

Az utóbbi ötven évben az átlagos amerikai otthon mérete meg- 
triplázódott, és hozzávetőlegesen háromszázezer1 tárgy található 
benne. És ha ez még nem lenne elég, a lakáson kívüli tárolóhelyi-
ségek váltak a leggyorsabban növekvő kereskedelmi célú ingatla-
nokká2. Nem kell mondanom, hogy egyre nagyobb problémát 
jelentenek a tárgyaink. Valószínűleg ezért vetted kézbe ezt a könyvet. 
Arról azonban bizonyára nincs tudomásod, hogy miért ragaszkodsz 

1 Mary MacVean: For Many People, Gathering Possessions is Just the Stuff of Life. 
Los Angeles Times, 2014. március 21.

2 John Mooallem: The Self-Storage Self. The New York Times Magazine, 2009. szep-
tember 2.
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azokhoz a dolgokhoz, amelyekhez ragaszkodsz. Amint megtalálod a 
miértet, az elengedés hogyanja is könnyűvé válik.

A rendrakás hasonló a fogyáshoz. Rengeteg könyv szól a legha-
tékonyabb módszerekről, de ahhoz, hogy eredményesen csináld, el 
kell jutnod annak az alapvető kérdésnek a gyökeréhez, hogy miért 
ragaszkodsz a túlsúlyhoz vagy – jelen esetben – a kacatjaidhoz. Min-
denki tudja, hogyan kell fogyni: kevesebbet eszel és többet mozogsz. 
Mindenki tudja, hogyan kell rendet rakni: berakod a nem használt 
vagy nem kedvelt dolgaidat egy zsákba, és eladományozod őket. De 
miért nem vagyunk képesek megtenni ezeket az egyszerű lépéseket?

Fengshui-tanácsadóként évekig segítettem embereknek a tár-
gyaik elengedésében, és az összes elképzelhető indokot hallot-
tam, hogy miért ragaszkodnak bizonyos dolgokhoz. Azt vettem észre, 
hogy – mivel ez egy jóleső, természetes folyamat – a legtöbb ember-
ben erős a vágy a holmija rendszerezésére, mindaddig, amíg érzelmi 
töltetű tárgyak nem bukkannak elő. Egy-két szívfájdító darab elég 
ahhoz, hogy letérítsen az útról és eltántorítson a következő fiók vagy 
szekrényajtó kinyitásától. Ekkor lelkesedésünk hirtelen alábbhagy, és 
úgy érezzük, hogy nincs elég akaraterőnk vagy időnk. Így továbbra is 
kötődünk bizonyos darabokhoz, amelyek akadályoznak bennünket.

Amikor az elengedés természetes folyamatában zavar keletkezik, 
lebénulunk, bármit is kellene elengednünk. Hamarosan megakadva 
érezzük magunkat az életünkben is. Megakadva alatt azt értem, hogy 
nem azt az életet éljük, amelyet szeretnénk. Otthonunkban és va-
gyontárgyainkban mi magunk tükröződünk vissza. Amikor a saját 
holmink közé szorítva érezzük magunkat, az életünkben vagyunk 
megrekedve, különösen azon a területen, amelyet a tárgyak képvi-
selnek. Amikor szélnek eresztjük ezeket az akadályozó dolgokat, egy 
csapásra új energia zúdul életünk érintett területére. A következő fe-
jezetekben látni fogod, hogy bizonyos darabok hogyan kapcsolód-
nak bizonyos életterületekhez.

De először is: miért ragaszkodunk a tárgyainkhoz?




