
 

Kærlighed

Magi: Sådan får du en kæreste!
Hvordan kan det være at en vase med vand skulle vende op og ned på dit kærlighedsliv? Vi 
har spurgt fengshuimaster Torben Hecksher.
mandag 6.9.10 - Af Vigga Wagtberg, foto: Colourbox

Stil en vase med vand det rigtige sted i din lejlighed, og få en kæreste i løbet af et halvt år.

Sådan mener fengshuimaster Torben Hecksher, at hans kærligheds-trick ”Den magiske vase” virker på singlemænd og -kvinder

Men hvordan hænger det sammen, at en vase med vand skulle påvirke dit kærlighedsliv – bare fordi den står det rigtige sted? 

Vil du også prøve vasen? Køb her: Find kærligheden på 6 mdr. med den Magiske Vase - 149 kr.

Vi har spurgt Torben Hecksher:

Hvorfor skal man bruge vand for at finde kærligheden?
"Vand har magisk kraft der rammer os, og derfor er det vigtigt, at man har balance i sit vand-element, for det er noget, der går ind og berører 
kærlighedslivet for eksempel."

"Vand er et af de fem elementer i feng shui. Vand har nogle specielle egenskaber knyttet til sig. Ro, dybde, balance og kærlighed." 

"Du kender følelsen fra den oplevelse, du har, når du står ved en sø og kan mærke den enorme kraft og ro, der er omkring den." 

"Vand er i øvrigt knyttet til verdenshjørnet nord. Hver gang du er vendt mod nord, vil du mærke denne utrolige ro, inderlighed og dybde, der er 
knyttet til vandet. Hvis du har meget vand omkring dig, vil du mærke meget af denne her rolige energi."

Skal man tro på det før det virker?
Det handler om at koncentrere sig om vandet og stille vasen det rigtige sted – og så tro på det, ja. Jo mere man undlader at spekulere så meget over 
det, desto lettere går det.

"Hvis du kan overlade ansvaret for dit kærlighedsliv til vasen, vil du sørge for at være i ro og balance. Det virker meget tiltrækkende på dine 
omgivelser."

Hvad så hvis man to i samme lejlighed?
"Det vil være noget værre rod! For vasen kan jo kun stå ét sted. Det kan jo godt resultere at den ene finder mere kærlighed, uden at det sker for den 
anden."

http://www.shop.dk/default.aspx?load=main&Data=ProductInfo&key=magiskvase&profile=OestrogenShop&group=OEhoroskop


Hvad sker der, hvis man stiller vasen med vand i det forkerte verdenshjørne?
"Så ville det ikke virke. Grunden til at vasen skal stå et bestemt sted i din lejlighed er, at dens energi skal bringes i overensstemmelse med din egen."

"Vand har sin helt egen tids-cyklus. Det opfører sig helt atypisk og har sin egen rytme. For at kunne skabe overensstemmelse mellem din og vandets 
cyklus, skal jeg bruge din fødselsdato. Ud fra din fødselsdato finder jeg ud af, hvor vasen skal stå. Hvis du stiller vasen et andet sted, får du ikke 
balance mellem din og vandets rytme."

"Der skal være overensstemmelse mellem dig og vandelementet, og det er derfor vi skal have stillet vasen det rigtige sted."


