Molnárné Papp Gyöngyi vagyok. Erdélyben születtem, olyan családban,

amelyben

hitünknek,

magyarságtudatunknak,

hagyományainknak

megőrzése igen fontos fogalmak voltak. Mindennapjaink a természet
ritmusát követték, éltető Forrásként tekintettünk a természet kincseire, az
erdők gyümölcseire, a havasok gyógynövényeire. Meggyőződésem, hogy a
gyerekkorban megtöltött „tarisznya”, a benne rejlő ősi tudás végigkíséri az életet, táplál és
erőt ad minden nehéz helyzetben. Szülővé válva, magam is arra törekedtem, hogy a kapott
tudást tovább örökítsem, és örömmel látom, hogy mára már felnőttkorban lévő gyermekeim
is használják saját tarisznyájukat.
Saját Utam megtalálásához néhány mellékutcába is be kellett menni, így a gimnázium után
közgazdász diplomát szereztem. Jó néhány évet dolgoztam is ezen a területen, egészen
addig, amíg az üzleti világ által diktált tempó, a járulékos stressz meg nem ajándékozott egy
komoly betegséggel. Ekkor vált világossá számomra, hogy Önvalómmal teljességgel
összeegyeztethetetlen az a világ, amelyben napi 10-12 órákat voltam kénytelen eltölteni.
Ma már valóban ajándékként gondolok arra a nehéz időszakra, hiszen akkor kezdtem el
komolyan foglalkozni azzal, hogy ki is vagyok én, mi a valódi feladatom, és azt hogyan
valósíthatom meg. Rájöttem, hogy csak az Önismeret ösvényét járva juthatok el a
válaszokhoz. Így talált rám elsőként a Feng Shui, amely a köztudatba a „bútortologatás”
szinonimájaként került be, valójában viszont, egy igen hatékonyan harmonizáló, térrendezési
módszer, nagyon mély energetikai és önismeret fejlesztő rendszerrel.
Sok évig, több iskolában tanultam és fejlesztettem magam a témában, nagyon sokat
köszönhetek ennek az időszaknak. Megértettem, hogy minden mindennel összefügg, hogy
Önmagamat tükrözi vissza a Világ, hogy a változásokat Önmagamon kell végrehajtani ahhoz,
hogy a Belső Egyensúly helyreálljon és megőrizhető legyen.
A Feng Shui mellett a holisztikus szemléletű gyógyítás, a szelíd gyógymódok érdekeltek, ezért
a gyógynövények és az aromaterápia csodás világában szereztem további ismereteket.
Gyerekként a havasi legelők és erdők jelentették családunk számára a gyógynövények
beszerzési forrását. Már akkor megtanultam, hogy a természet milyen bőkezűen kínálja fel

gyógyító kincseit, és hogy hozzáértéssel milyen sok probléma orvoslására lehet őket
használni.
A természetgyógyász képzettség megszerzése lehetővé tette, hogy ne csak szűk családi
körben alkalmazhassam ezt a segítő tudást.
Mára pontosan tudom, hogy harmonikus, boldog életet akkor élhetünk, ha a munkánk a
hivatásunk is egyben. Én azon szerencsések közé tartozom, akiknek ez megadatott.
Egyik kedvenc idézetem Hamvas Béla „A láthatatlan történet” című írásából való:
,,A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is
ad belőle. Mert amikor bennünket elküldtek, az útrabocsátó Hatalom így szólt:
Rádbízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát,
mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni. Amit szerzel,
amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg. Az egész világ tied. Szabad vagy a kövektől
az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj, neked, ha magadnak tartod.
Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: felelős vagy minden emberért, aki veled él, s el kell
számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál,
és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a
tied!''
Tanítványaimnak a legjobb tudásomat tovább adva segítek, hogy ők is rátaláljanak a Saját
Útjukra, a közismert idézettel élve, „ne csak álmodják az életet, hanem éljék az álmaikat”.
Gyógyítóként arra törekszem, hogy a hozzám fordulók a testi tünetek mögé látva, a Lélek
hangját ismerjék fel, és azt követve teremtsék meg önmagukban a Belső Békét.
SZAKTERÜLETEIM:
FENG SHUI
A Feng Shui, ez a sokáig titkos tudománynak számító kínai térrendezés-tan, egy hatezer éves
kínai bölcsesség, a szél (Feng) és a víz (Shui) kínai írásjelek kombinációja, a tökéletes hely
megtalálásának tudománya.

Feng Shui tanácsadóként
-

építkezés, lakásvásárlás, lakás felújítása, -átrendezése előtt állóknak tudok abban
segíteni, hogy leendő életterük energetikailag számukra a legmegfelelőbb legyen;

-

a vállalkozók számára kínált tanácsadás keretében üzletterek, irodák harmonizálására
van lehetőség, amivel javítható a dolgozók teljesítménye, növelhető a vállalkozás
eredménye.

RADIESZTÉZIA (FÖLDSUGÁRZÁS MÉRÉS), ÁRNYÉKOLÁS
A radiesztézia a Föld belsejéből a földfelszín, majd a Kozmosz felé irányuló, az életműködést
alapvetően befolyásoló sugárzásokat méri. Több ezer éves tudomány, amelyet a kínai
mesterek, az egyiptomi papok, illetve különféle kultúrákban a gyógyítók, beavatottak is
használtak. A földi élet ebben a sugárzási térben fejlődött ki, és él ma is. Bolygónk
szüntelenül bocsátja ki a gyengébb vagy erősebb intenzitású sugárzásokat. Ezek lehetnek
hasznosak és károsak egyaránt. Megfigyelések szerint, ha az ágyunk vagy székünk, amin ülve
dolgozunk egy vagy több földsugárzás által érintett, az rövidebb távon állandó
fáradtságérzetet, kialvatlanságot, hosszabb távon komolyabb egészségi károsodást is
okozhat.
Radiesztétaként a hozzám fordulóknak a helyszíni mérések elvégzésével, az ágy, szék
megfelelő helyre való áthelyezésével, vagy ha erre nincs lehetőség, a sugárzások
árnyékolásával (árnyékoló lapokkal) tudok segíteni.
AROMATERÁPIA
Számos gyógynövénynek a betegségek megelőzésében és kezelésében játszott szerepét már
gyerekkoromban megismertem, felnőttként pedig, kiegészítettem ezt a tudást, mert saját
betegségem kapcsán is megtapasztalhattam, hogy a megfelelő gyógynövénykeverékekkel
milyen jól kezelhetők a panaszok.
Az aromaterápiával való első találkozásom meghatározó élményként él bennem. A növények
quinta essentia-jaként is nevezett illóolajok valóban a növény Lelkét tárják elénk.
Potenciáljuk, hatóanyag összetételük lenyűgöző, a velük való tevékenykedés minden

pillanata élvezetes, hatásuk gyors és tartós, test-lélek-szellem szinten járulnak hozzá a
problémák megoldásához.
Aromaterapeutaként tanácsadással és egy speciális technikájú illóolajos masszázzsal segítem
a hozzám fordulókat.
Alap- és haladószintű aromaterápia és az aromaterápiás masszázs témákban rendszeresen
tartok tanfolyamokat, amelyeken az általam megszerzett elméleti tudást és tapasztalatokat
adom át, illetve a gyakorlatban azonnal használható technikákat tanítom meg a
résztvevőknek.

