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e ce unele concedii au fost reuºite
iar altele þi-au lãsat un gust amar? De ce în
anumite excursii ºi hoteluri te-ai simþit foarte
bine iar în altele ai aºteptat sã ajungi
acasã?
A jucat energia un rol important? Categoric DA! Ar fi putut oare câteva schimbãri
minore, respectând principiile Feng Shui,
sã schimbe situaþia?
Rãspunsul la aceastã întrebare este afirmativ. Dacã vei þine cont de urmãtoarele
sfaturi, vei reuºi sã transformi un concediu
nereuºit, într-o ºedere foarte plãcutã, de
care sã îþi aminteºti cu plãcere.
Camerele de hotel
În ciuda faptului cã ai rezervat o camerã
cu pat matrimonial, ai ajuns la hotel ºi
camera este cu douã paturi separate.
Frustrarea este maximã: eºti în concediu cu
persoana iubitã, totul trebuia sã fie perfect,
însã neglijenþa unui angajat de la agenþia
de turism sau de la hotel te depãrteazã
de partener.
Soluþia este simplã: în cazul în care nu vei
reuºi sã schimbi camera cu una care sã
aibã pat matrimonial, va trebui sã apropii
chiar tu paturile – bineînþeles acolo unde
acest lucru este posibil. În acest mod, vei
avea un pat mare, aproape dublu.
Un alt aspect de care trebuie sã þii cont
sunt tablourile din camerã. Mai ales în
hotelurile moderne, vei întâlni multe reproduceri dupã opere de artã moderne, care,
la prima vedere nu îþi sugereazã nimic. Nu
la fel stau lucrurile ºi pentru conºtientul/
subconºtientul tãu. Este de preferat, dacã
observi cã nu v-aþi odihnit în prima noapte,
sã acoperiþi sau sã daþi jos tablourile –
mai ales cele amplasate deasupra capului
patului. Un prosop de baie sau un halat
va rezolva într-un mod foarte simplu ºi
aceastã problemã.
Oglinzile din camera de hotel sunt de
asemenea foarte negative, mai ales dacã
reflectã patul. Rezultatul imediat urmãtor
este apariþia problemelor de sãnãtate ºi a
problemelor în cuplu. Rezolvarea în acest
caz este la fel de simplã: acoperã oglinda
respectivã cu un halat sau cu un cearºaf –
cel puþin pe timpul nopþii.
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Restaurantul
O recomandare general valabilã atunci
când serveºti masa la restaurant este sã
te aºezi cu spatele la un perete solid, fãrã
geamuri – pe cât posibil sã poþi vedea
uºa de la intrarea în local. În acest fel nu
vei fi surprins, la mod propriu ºi energetic,
de nici o persoanã care s-ar apropia de
tine.
Curgerea energiei
Pe lângã aspectele fizice, formale, care
pot fi corectate, existã o serie de aspecte

subtile de care trebuie sã þii cont atunci
când planifici un concediu.
Primul aspect este suprasolicitarea: din
cauza faptului cã doreºti sã vezi cât mai
multe lucruri ºi sã vizitezi cât mai multe
obiective turistice, nu mai reuºeºti sã
te relaxezi. Concediul devine astfel un
maraton, din care abia aºtepþi sã scapi. Ar
fi bine sã încerci sã pãstrezi un echilibru
ºi sã nu uiþi scopul pentru care ai ales
sã pleci în concediu: odihnã, relaxare,
apropierea de partenerul de viaþã ºi de
familie.
Þine cont de faptul cã locurile vizitate
de foarte mulþi oameni ºi-au pierdut din
strãlucire, farmec ºi încãrcãturã energeticã.
Au devenit un subiect de marketing, fãrã
însã sã te ajute pe tine atât de mult. Ar
fi de preferat sã mergi în locuri mai puþin
umblate, alãturi de partener, ºi sã savuraþi
tot ceea ce este nou.
Teama de a rãmâne blocaþi sau de a
avea probleme la drum – aceastã situaþie
este des întâlnitã mai ales în timpul concediilor în strãinãtate ºi dã multe bãtãi de
cap ºi nopþi nedormite, mai ales înaintea
plecãrii.
Soluþia este ºi aici relativ simplã: pe lângã
siguranþa pe care o asiguri prin bani,
cãrþi de credit ºi rezervãrile de la hotel,
va trebui sã vezi puþin altfel lucrurile: lasã
divinitatea sã îþi ghideze paºii. Chiar dacã
nu ai ajuns la timp la hotel, pentru cã ai
fãcut o panã de cauciuc sau te-ai rãtãcit,
considerã acest lucru o nouã oportunitate
care a apãrut în viaþa ta, din care trebuia
sã înveþi ceva sau din care trebuia sã
vezi ceva. Ia lucrurile aºa cum au venit ºi
încearcã sã te bucuri de orice moment.
Nu uita: concediul este ca mersul pe o
stradã semaforizatã - trebuie sã ai vitezã
constantã ºi sã prinzi toate semafoarele
pe culoarea verde.
Iar în încheiere dorim sã îþi reamintim gândurile lui Osho: atunci când sunteþi acasã,
vã gândiþi la concediu, iar atunci când
sunteþi în concediu, vã gândiþi la casã.
Cel mai bine ar fi sã trãiþi clipa, sã gustaþi
prezentul cu tot ceea ce are el mai frumos.
Vã dorim un concediu plãcut, relaxant, în
urma cãruia sã vã întoarceþi acasã odihniþi, motivaþi ºi fericiþi!
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