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Lelesz Csilla, aki eredetileg mérlegképes könyvelő
volt, a Feng Shui Akadémia elvégzése után lelkesen
belevetette magát a tennivalókba. Úgy érezte azon-
ban, valami még hiányzik ahhoz, hogy többet tudjon
segíteni az embereknek, minél kielégítőbb választ
adhasson a kérdéseikre. Aztán megismerkedett a va-
szatival, és megtalálta azt, amit keresett, sőt 2006 óta,
megrendelői legnagyobb elégedettségére, alkalmaz-
za, fejleszti és mélyíti vaszati-tudását. Termé sze tesen
saját otthonát is a vaszati elvei alapján energetizálta.

Mi a vaszati lényege?
– A vaszati a védikus építészet tisztán átlátható,

ellentmondásoktól mentes, tudományos alapú tér-
energetikai rendszere, amely tökéletes harmóniá-
ban áll a természettel. Gyökerei visszanyúlnak a
több ezer éves védikus írásokig, mégis független a
földrajzi és kulturális hagyományoktól, tehát univer-
zális: minden országban, minden éghajlaton alkal-
mazható. Ötvözi az ősi és a modern építészettudo-
mányt, hogy minden szempontból ki tudja elégíte-
ni a modern kor embereinek igényeit. Az ősi indiai
építészetben használt építkezési elveket a modern
kvantumfizikai számítások, mérések, törvényszerű-
ségek igazolják. Három fő rendszerre épül, amire a
vaszati szó szótagjai is utalnak: a VA az energetikai
rendszer (fizikai hatások), a SZA az információs
rendszer (a bolygók hatása), a TI pedig a geomet-
riai rendszer (matematikai hatások). 

Mikor célszerű a vaszatihoz fordulnunk?
– Leginkább a tér alkotta energiák felismeré-

sében és elrendezésében, illetve az élettérnek a
természettel és a lakókkal történő összhangba ho-
zatalában nyújt segítséget. Talán a házunk energi-
ái vannak blokkolva, amikor úgy érezzük, hogy az
életünkben valami nem működik, nehezen érjük
el a céljainkat, a mindennapok természetes folyá-
sa megreked. Vagyis ha javítani szeretnénk éle-
tünk minőségén, nézzünk szét a házunk táján!

Vannak tapasztalatai a Móksha Cseppel kap-
csolatban?

– Magam is szedem a cseppeket, és ez sokat
segít a mindennapi döntéseim meghozatalában.
Bár vannak jó és rossz napjaim, de amióta rend-
szeresen fogyasztom a cseppeket, nem esem
végletekbe, kiegyensúlyozottabbnak, harmoniku-
sabbnak érzem magam. Az egyik ismerősöm, aki
– ajánlásomra – szintén szedi, csodálkozva jelen-
tette ki: „Jé, az idén nem is voltam influenzás!”

Hogyan ötvözhető a Móksha Csepp és a va-
szati?

– A kettő támogatja, kiegészíti egymást. 
A Móksha Csepp közvetlenül a testet harmonizál-
ja, hogy minél könnyebben kitaláljunk az elme út-
vesztőiből, a vaszati pedig a környezetünket, az ott-
honunkat, s hozzájárul az adott – esetleg megre-
kedt – energiák szabadabb áramlásához, ezáltal a
mindennapjaink minőségi, pozitív változásához.

Miért fontos, hogy kívül-belül rendet tegyünk?
– Reggelente felkelünk, tisztálkodunk, gondo-

san kiválasztjuk az aznapi ruhánkat, és akár hosz-
szú perceket is eltöltünk a tükör előtt, hogy az
összhatással elégedettek legyünk. Fontosnak tart-
juk, hiszen elsősorban általa vívhatjuk ki mások fi-
gyelmét, odafigyelését. De vajon fordítunk-e lega-
lább ugyanennyi időt arra, hogy milyen útravalóval
lát el, mennyire támogat céljaink, vágyaink eléré-
sében bennünket az az otthon, ahonnan elindul-
tunk a „világ meghódítására”? Törődünk-e azzal,
hogy mennyire van harmóniában az életünkkel a
munkahelyünk, ahol szintén sok időt töltünk? Ész-
revesszük-e, hogy milyen bútorok, ruhák, ajándék-
és egyéb tárgyak vesznek körül bennünket, és mi-
ért éppen ott találhatók, ahol vannak? Milyen em-
lékek, érzések párosulnak hozzájuk? Hát az ott-
honunkhoz? 

Az otthonunk az életterünk, ahonnan irányítjuk
az életünket, tehát a mikrokörnyezetünknek „átlát-
hatónak” kell lennie számunkra. A külső rendra-
kásban, a hozzákezdésben segíthet a vaszati. Az
elmúlt években már több száz otthont láttam és
értékeltem a vaszati szempontjából, majd azt is ta-
pasztaltam, hogy a tanácsaim hatására milyen po-
zitív változások következtek be. Szerintem a rend-
rakással letehetjük az alapokat, és a külső rend-
ből elindulhatunk a belső fény és rend felé.

A Móksha Csepp a belső rendrakás katalizáto-
ra, s aki valóban rendszeresen fogyasztja, az elin-
dított folyamatokat végig is tudja csinálni, érezhe-
tően kiegyensúlyozottabb és elégedettebb lesz. 

Godit

Életünket a számunkra
legtökéletesebb minőség-
ben kellene leélnünk, ám

ebben gyakran akadályoz-
nak a tudatalattinkban

rejlő negatív programozá-
sok. Ezek fokozatos 

oldására többek között a
Móksha cseppek is 

alkalmasak. A Móksha
Csepp csapata a fiolákba
zárt információs cseppe-

ken kívül „Változtass, 
a holnap ma kezdődik!”

című hosszú távú 
programsorozatával is

szeretne segíteni a külső-
belső harmónia 

megteremtésében.
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