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Předmluva
Svým způsobem jsem studentkou feng šuej od narození. Mými mistry feng šuej byly moje
maminka Nell Steenburgen a její sestra Lillian Grimes. Domovy, které vytvořily, byly plné
smíchu a krásy. Náš dům byl maličký, ale cítili jste se dobře okamžitě, jak jste do něj vešli.
Dům mé tety, hodinu a půl od nás, byl tak krásný, že jsem se nemohla dočkat, až tam vezmu
kamarádky, abych se jím pochlubila. Ani moje maminka, ani teta neměly formální vzdělání
v dekoratérství. Stejně tak neměly peníze nic společného s tím, co tvořily. Do dnešního dne
zřejmě o feng šuej ani neslyšely. Přesto však intuitivně používaly v praxi mnohé z návrhů
krásně prezentovaných v knize, kterou se právě chystáte číst. Existuje mnoho deﬁnic feng
šuej, ale já feng šuej vidím jako jistý druh využití ladnosti.
Problém při studiu disciplíny, jako je feng šuej, je ten, že nám může připadat – no, prostě
jako disciplína. Ne však v případě této knihy. Moje poradkyně feng šuej, Jayme Barrett, má
ve svém oboru spoustu znalostí, ale neočekává od vás, že svůj dům dáte do dražby, pokud
některý z aspektů jeho designu nebude v souladu se zásadami feng šuej. Její smysl pro humor
a praktičnost ohledně toho, co může a nemůže být změněno, odlišuje tuto knihu od ostatních. Přesahuje tradiční principy feng šuej, a tak s námi sdílí své nádherné vnímání toho,
jak silně naše myšlenky a naše slova ovlivňují to, co zhmotňujeme ve svém životě. (Jedna
z mých oblíbených pasáží popisuje africkou tradici, v níž je věta „Tento příběh se nemusí
stát“ použita k tomu, aby se člověk zbavil dotěrných negativních myšlenek. Podělila jsem
se o ni s mnoha jinými rodiči, které často jejich znepokojivé představy dovádějí k šílenství!)
Život podle feng šuej je poučná, podrobná a zábavná kniha – a právě takové by feng šuej mělo
být. Většina čtenářů bude překvapena tím, jak už dřív instinktivně zkrášlovala své domovy
podle zásad feng šuej. Tato krásná kniha bude potvrzením instinktů vašich vlastních smyslů
a zároveň vám dá úžasné nové nápady. Užijte si ji!

Mary Steenburgen

6

Poděkování
Tuto knihu věnuji své krásné mamince Merrily…, tvoje láskyplná energie plná života je požehnáním pro každý můj den. Jsem nekonečně vděčná za tvé vedení a tvá hluboká moudrost
bude vždy mou inspirací.
Kniha Život podle feng šuej se zrodila s pomocí mnoha talentovaných, oddaných a přičinlivých lidí. Jsem jim nesmírně a z celého srdce vděčná za jejich energii a inspiraci. Následují
lidé, jimž patří mé hluboké díky:
Mistr Choa Kok Sui za to, že otevřel mé srdce síle feng šuej a věnoval mi život naplněný neocenitelným učením a požehnáním; mistr Stephen Co za jeho duchovní vedení a praktické rady; Marie
Garcia za to, že mě naučila základům feng šuej; a zesnulý Swami Muktananda, který ve mně
zažehnul vášeň pro meditaci a božskou energii, když jsem byla malá holčička.
Můj milující manžel Zouhir, jehož podpora a oddanost naplňují mé srdce; moji dva úžasní
tátové Bob a Steve za jejich podporu, lásku a trvalou důvěru ve mně; mé skvělé sestry a bratr
Romi, Brielle a Alex za jejich nadšení, štědrost a cenné porozumění; a všichni moji výjimeční
přátelé a rodina, za jejich laskavost, humor, pomoc a sílu ducha.
Všichni ti, kteří tak velkoryse umožnili fotografovat své krásné domovy a kanceláře, mezi
nimi jsou Jane Gekler, Susan a Lou Piattovi, Eletra Casadei, Wendy Katz, Teena Leonardi,
Valerie Hiss, Fran a Terry Flanaganovi, Jeff Ester a Antonia Hutt. A mnoho interiérových designérů, jejichž fantastickou práci fotografoval v průběhu let John Coolidge a která se objevuje
v této knize, aby krásným způsobem ilustrovala smysl feng šuej pro intuici (více informací
viz strana 304). Mary Steenburgen a Ted Danson, kteří v mnoha ohledech v průběhu psaní
této knihy zlepšili můj život.
Všichni ve Sterling Publishing a moje editorky Danielle Truscott a Kate Zimmerman – hluboce si cením jejich vedení a oddanosti této knize. Fotograf John Coolidge, designér Warner
Walcott, ilustrátor Ruben Esparza a designérky Lauren Monchik a Rachel Maloney, kterým
děkuji za jejich kreativitu a talent. Charles Nurnberg, který podporoval tuto knihu od začátku.
A na závěr, všechny síly, které existují, viditelné i neviditelné, a které mě vedly při tomto
tvůrčím snažení; a všichni moji klienti a studenti, kteří jsou mou každodenní inspirací, jak
se jejich životy tou úžasnou silou feng šuej proměňují.
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Úvod
Feng šuej (vysloveno fung šwaj) je pro každého. Prolíná se celým vaším životem, tím, jak
pracujete, a tím, jak se bavíte. Ať už jste mladí, nebo staří, máte prostý, nebo nákladný životní styl, jste žena v domácnosti, nebo profesionál, žijete ve velkém domě, nebo v malém
bytě anebo dáváte přednost tradičnímu, modernímu či eklektickému stylu, zavedete-li do
svého života feng šuej, získáte mnoho obrovských výhod. Toto staré umění rozmísťování
vám pomůže uspořádat si domov, kancelář a prostředí uvnitř i venku tak, aby byl váš život
harmonický a vaše sny se naplnily.
Čínské znaky pro slova „feng šuej“ představují „vzduch“ a „vodu“. Jsou to symboly pro vytvoření
jemného toku energie ve vašem prostředí. Stejně jako krev a kyslík musí volně a smysluplně
proudit ve vašem těle, tak i energie a životní síla kolují prostředím, v němž se každý den
pohybujete. Feng šuej poskytuje praktické metody k posílení pozitivní energie prostředí
a k vytváření krásy. Poskytne vám techniky, kterými proměníte svůj domov v oázu klidu
– místo, kde se budete cítit šťastní, zdraví a motivovaní, kde se vaše touhy stanou skutečností.
Místnosti a prostory, které obýváte, ovlivňují vaši pohodu a životní příležitosti. Můžete velmi
omezit svůj každodenní stres, pokud snížíte na minimum chaos vnějšího světa a vytvoříte
si svůj vlastní bezpečný přístav. Pokud je prostředí podnětné, vaše energie se zvýší a budete
se cítit nadmíru schopni dosáhnout svých cílů. Tím, že naplníte své prostředí pulzující životní
energií a symboly krásy, lásky, úspěchu a hojnosti, se váš prostor stane živoucím, dýchajícím
projevem života, který chcete žít – detailním plánem vašeho osudu.
Život podle feng šuej poskytuje holistický přístup k feng šuej. Vedle nápadů na dekoraci
a vzhled interiéru vycházejících z feng šuej nabízí tato kniha nový způsob interakce se světem
kolem vás. Feng šuej může být životním stylem. Podle mého názoru je uspořádání vašeho
prostředí jedním kouskem skládačky. Je to začátek, vstup do nového způsobu objevování
toho, jak vás energie každý den ovlivňuje. Jak na sebe vzájemně působíte se svým prostředím
a přizpůsobujete je osobním potřebám, spojujete se se svými vnitřními touhami. Věřím, že
abyste změnili svůj život, musíte vdechnout energii způsobu, jakým přemýšlíte, mluvíte,
jednáte, pracujete, milujete a samozřejmě koncipujete své prostředí. Změnou svého vnímání, postojů a chování okamžitě ovlivňujete své kroky. Vaše kroky jsou strůjcem vašeho
osudu. Pokud se naučíte skloubit vnitřní a vnější techniky feng šuej, brzy si ve svém životě
všimnete pozitivních změn.
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V následujících kapitolách najdete:
z

Hlavní zásady feng šuej a jak proměňují celý váš život.

z

Jak používat bagua, mapu feng šuej, k umísťování energetických
center doma i v kanceláři tak, abyste mohli dodávat vhodně energii
každému z nich a posílit své zdraví, vztahy, kariéru, ﬁnance, rodinu,
kreativitu, moudrost, dobré jméno a nápomocné lidi.

z

Jak zavést feng šuej do jednotlivých místností, od domovních dveří
přes vstupní halu, ložnice, koupelny, kuchyň, jídelnu, obývací pokoj
a pracovnu až do garáže.

z

Spoustu feng šuej tipů a zkratek, které vytvoří okamžité transformační změny ve vašem domově a životě.

V této knize najdete nové fotograﬁe a mnoho technik, které vás posunou
kupředu na vaší cestě k harmonickému životu a celkovému úspěchu.
Abyste získali fyzické a emocionální zdraví, naučíte se jednoduché způsoby, jak dosáhnout rovnováhy mysli a těla, napojit se na synchronicitu,
vytvořit přirozený domov, provádět požehnání domova, vyzdobit domov
léčivými květinami a rozšířit svůj obytný prostor ven. Abych vám pomohla
vyklízet a organizovat, připojila jsem plán vyklízecích akcí a řešení úložného prostoru. Najdete zde také užitečného průvodce použitím bagua
a rady feng šuej pro manželství, rozchody nebo odchod partnera do duchovního světa.
K dalšímu zvětšování hojnosti a úspěchu jsem zařadila velmi silnou meditaci na prosperitu
a spoustu prostředků k posílení úspěchu ve vaší kariéře. Naučíte se předplácet si, provádět
úklid a požehnání prostoru kanceláře a používat energetické nástroje k odblokování kreativity a zvýšení konta na bankovním účtu. Navíc zde najdete rady, jak zapůsobit pomocí
feng šuej na svá technická a mobilní zařízení, stejně jako používat sociální média ve prospěch svého feng šuej. Na závěr knihy se s vámi podělím o svůj osobní zdravotní režim, který
zahrnuje zdravou stravu, přírodní péči o pleť, marocký arganový olej a holistickou medicínu.
Jsem vděčná za dary feng šuej a za vedení mého učitele, mistra Choa Kok Sui. Poté, co jsem
se naučila tyto techniky a začlenila je do života, se můj život mnohonásobně proměnil. Dar
feng šuej pro mě neustále trvá a jeho síla se násobí každým dnem. Proto se stalo mou vášní
sdílet jej s co nejvíce lidmi. Ať se vám daří a radujte se ze své úžasné cesty.

Jayme Barrett
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Jedna:

Hlavní zásady feng šuej
Feng šuej je založeno na správném toku energie.
Týká se vašeho zdraví, práce a vztahů, stejně tak
i vaší každodenní komunikace s okolím. Jako je
tomu u každého prastarého holistického umění,
myšlenka praktikování feng šuej – dvou slovíček,
která evokují významný životní postoj – nám může
zpočátku poněkud nahánět strach. Ve feng šuej jde
však v podstatě jen o to, že se ve svém životě budeme cítit dobře a bude se nám dařit.
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)HQJäXHMPiSRGREQěMDNRMyJDDPHGLWDFHVYpNRőHQ\YERKDWëFKWUDGLFtFKDVWXGXMHVHDY\XætYiXæWLVtFHOHW9\KOtGN\
QDWRæH]DKiMtWHSURPěQXVYpKRæLYRWDSURVWőHGQLFWYtPIHQJ
äXHME\YHYiVYäDNQHPěO\EXGLWREDY\0ţæHVHWRWLæVWiW
æHMDNEXGHWHSURSORXYDWWRXWRNQLKRX]MLVWtWHæHMVWHQěMDNëP
]SţVREHPIHQJäXHMSRXætYDOLLQVWLQNWLYQěYæG\FN\
&tOHPWpWRNQLK\MHQDXÿLWYiVMDNVHFtWLWäřDVWQěMät]GUDYěMät
DYtFHQDSOQěQtWtPæHIHQJäXHM]DÿOHQtWHGRYäHFKREODVWt
VYpKRNDæGRGHQQtKRæLYRWD1HRÿHNiYHMWHYäDNæHSRVWDYtWH ŐtP QHER VYţM QRYë IHQJ äXHM GRPRY ]D MHGLQë GHQ
'REUi]SUiYDMHæHWHQWRSURFHVPţæHWH]DKiMLWMHGQRGXäH
WtPæHWőHEDMHQSőHVWěKXMHWHURVWOLQX]MHGQRKRURKXGRGUXKpKR]PěQtWHEDUYXSROäWiőţQHER]DNRXStWHVYtÿN\NWHUp
UR]]iőtQěMDNpPtVWRYSRNRML$řXæMHYDätPRWLYDFt]OHSäLW
Y]WDK\ÀQDQFHNDULpUXNUHDWLYLWXPRXGURVWQHERVYpGREUp
MPpQRSőtSDGQěVHFtWLWYtFHYNRQWDNWXVHVHERXVDPëPDVYěWHPNROHPVHEHSRWőHEXMHWH]QiWQěNWHUp]iNODGQtSULQFLS\
IHQJäXHM7DWRNDSLWRODYiPSRVN\WQH]iNODGQtSUDYLGODDY\SXVWtYiVQDY]UXäXMtFtFHVWXQDQtæEXGHWHIHQJäXHMSRXætYDW
NGRVDæHQtVYëFKFtOţVQDGQRDVUDGRVWt
1DGDOätFKQěNROLNDVWUiQNiFKYiPEXGRXSőHGVWDYHQ\ÿW\őL
NDWHJRULHIHQJäXHM$ÿNROLYMHNDæGë]DVSHNWţRGOLäQë]MLVWtWH
æHMVRXYäHFKQ\Y]iMHPQěSURSRMHQp)HQJäXHMMH]DORæHQR
QDP\äOHQFHæHYäHFKQRYQDäHPYQěMätPSURVWőHGtRYOLYłXMH
EěKQDäHKRæLYRWD3RGREQěPRKRXYDäHYQLWőQtP\äOHQN\
VORYDDNURN\]QDWHOQě]PěQLWYiäRVXG9äHFKQ\W\WRDVSHNW\
IXQJXMtQHMOpSHNG\æMHSRXætYiWHVRXÿDVQě7DWRNQLKDYiV
SRYHGHNSURSRMHQtYQLWőQtFKDYQěMätFKVWUiQHNYDäHKRæLYRWDDXPRæQtYiPXFHOHQëP]SţVREHPGRViKQRXWSR]LWLYQt
SURPěQ\
1DXÿtWHVHEXGHWHSUDNWLNRYDWD]DSRMtWHGRVYpKRæLYRWDQiVOHGXMtFtÿW\őL~URYQěIHQJäXHM
praktické feng šuej²ORJLFNpDSUDNWLFNpPHWRG\XVSRőiGiQt
YDäHKRSURVWőHGtSURäWěVWtD~VSěFK
energetické feng šuej²]SţVREMDNëPVHMHPQiHQHUJLHSRK\EXMHNDæGëPSURVWRUHPNWHUëREëYiWHDRYOLYłXMHYiäæLYRW
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Hlavní zásady feng šuej

PŘEDCHOZÍ STRANA: Obývací pokoj plný přirozeného
světla, čerstvé květiny a jemná zelená přírodní
barva vytvářejí pozitivní energii – dobrý start
k harmonickému životnímu stylu feng šuej.
NAHOŘE: Každá barva tvoří ve vašem domově svou
vlastní vibraci. Polštáře jemných pastelových barev
uklidňují, zatímco jasně červené a oranžové stimulují.
VPRAVO: Uklizený stůl vám umožní se v klidu
a zdravě najíst. Vůně květin a krásný výhled posílí váš
kulinářský zážitek.
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symbolické feng šuej²MDNWRFRREVDKXMHYiäGRPRYDSUDFRYLäWěRGUiæt
WRNëPMVWHDNDPVPěőXMHWH
osobní feng šuej²MDNYDäHI\]LFNiHPRFLRQiOQtPHQWiOQtDGXFKRYQt
HQHUJLHRYOLYłXMHYDäLFHVWXNQDSOQěQt
-DN]DÿQHWHIHQJäXHMXVNXWHÿłRYDW]MLVWtWHæHNDæGiWHFKQLNDREVDKXMH
MHGQXQHERYtFH]WěFKWRFKDUDNWHULVWLFNëFKYODVWQRVWt1ěNG\MHY\XætYi
YäHFKQ\$E\VWHYHVYpPæLYRWěGRViKOLRSWLPiOQtFKYëVOHGNţEXGHWőHED
IHQJäXHMSRXætYDWQDPQRKD~URYQtFK3őHGVWDYWHVLQDSőtNODGQHSRőiGHNQDYDäHPMtGHOQtPVWROH9UätVHQDQěPäSLQDYpQiGREtQH]DSODFHQp
VORæHQN\DNOtÿHRGDXWDMVRXVFKRYDQpSRGQHY\æiGDQRXSRäWRXVSROX
VGţOHæLWëPGRNXPHQWHPNWHUëSRWőHEXMHWHGRSUiFH-DNEU]\]MLVWtWHQHSRőiGHNMHMHGQRX]QHMYěWätFKSőHNiæHNSURY\WYRőHQtGREUpKRIHQJäXHM
YHYDäHPæLYRWě2GVWUDłRYiQtQHSRőiGNXMHQiVWURMNWHUëVSDGiGRYäHFK
ÿW\őNDWHJRULt=SUDNWLFNpKRKOHGLVNDYiPXNOL]HQtMtGHOQtKRVWROXXäHWőt
ÿDVSURWRæHEXGHWHPRFWQDMtWVYpNOtÿHDGRGiYiPWRMLVWRWXæHMHYiä
GRNXPHQWXFKUiQěQSőHGVNYUQDPLRGMtGODDGDOätPFKDRVHP=KOHGLVND
HQHUJLH]DVWDYtQHSRőiGHNMHMtWRND]SţVREtSRFLW]PDWNX-tGHOQtVWţOSOQë
ÅQHVP\VOţ´WRKRRYiVV\PEROLFN\Y\SRYtGiKRGQě0ţæHWR]QDPHQDW
æHVHFtWtWH]DKOFHQLQHER]PDWHQLDQHERæHVLQH]DVORXætWHMtVWYNUiVQpP
SURVWőHGt0ţæHWRWDNpVYěGÿLWRWRPæHVHFtWtWH]DSODYHQLYäHPLWěPLQH]DSODFHQëPLVORæHQNDPL-DN~NOLGQHSRőiGNXRGNOiGiWHQDRVREQt~URYQL
VHYDäHHQHUJLH]DÿtQiY\ÿHUSiYDW1ěNG\WRY\SDGiWDNæHVSRWőHEXMHWHYtFH
HQHUJLHVWUHVRYiQtPVH]QHGRNRQÿHQëFK~NROţQHæNG\E\VWHREěWRYDOLSiU
PLQXWQDWRDE\VWHMHGRNRQÿLOL-HGQRGXFKë~NOLGXORæHQtYäHFKYěFtQDMHMLFKVSUiYQpPtVWRDXPtVWěQtÿHUVWYëFKNYěWLQGRVWőHGXVWROXPţæHEëW
SRWUDYRXSURYDäLGXäL8GUæRYDWPtVWRNGHMtWHXNOL]HQpYiPPţæHSőLQpVW
YHOPLSőtMHPQpUiQRQDSOQěQpNOLGHPDVFKRSQRVWtMDVQěP\VOHW7DNpYiP
WRQDEtGQHKH]NpSURVWőHGtSUR]GUDYRXVQtGDQLFRæ]YëätYDäLSURGXNWLYLWX
EěKHPFHOpKRGQH7RMHGREUpIHQJäXHMYSUD[L

Praktické feng šuej
)HQJäXHMY]QLNORYHVWDUpþtQěDOHY\MHPţæHWH]DÿtWVQDGQRSUDNWLFN\
DPRGHUQěSRXætYDWYHVYpPNDæGRGHQQtPæLYRWě1iSDG\SőHGORæHQpYWpWR
NQL]HMVRXXQLYHU]iOQtDSODWtSURQHMUR]PDQLWěMätNXOWXU\DSURVWőHGt)HQJ
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XGRPRYQtFKGYHőtSRPiKDMtVWLPXORYDWHQHUJLL]GUDYtDOHGRNRQGLFHVH
QHGRVWDQHWHWtPæHNROHPQLFKEXGHWHMHQSURFKi]HWFHVWRXNHJDXÿL9\WYRőHQtPVSUiYQëFKYQLWőQtFKSRGPtQHNYHVYpPPHQWiOQtPHPRFLRQiOQtP
DGXFKRYQtPæLYRWěRWHYőHWHGYHőHSRKRGěDVSRNRMHQRVWLãWěVWtDQDSOQěQt
SőLFKi]HMt]HYQLWő1DäWěVWtH[LVWXMtVNYěOpWHFKQLN\DQiVWURMHNWHUpMHYDäHPX
VUGFLSőLEOtætDYSőtäWtNDSLWROHEXGHWHPtWSőtOHæLWRVWMHSR]QDW

Vaše energetické pole
2ENORSXMHYiVQHYLGLWHOQpHOHNWURPDJQHWLFNpHQHUJHWLFNpSROHNWHUpMHQDSRMHQRQDYDäHWěOR7RWRHQHUJHWLFNpSROHMHQěNG\R]QDÿRYiQRMDNRÅDXUD´
.DæGiæLYiYěFPiDXUXþDVRGÿDVXMVWHPRæQiFtWLOLQěÿtDXUX-LQëPLVORY\
SRFtWLOLMVWHRNDPæLWpY]iMHPQpSRUR]XPěQtQHERVLOQRXY]iMHPQRXSőLWDæOLYRVW
VÿORYěNHPXæSRSiUVORYHFK9DXőHMVRXHQHUJHWLFNiFHQWUD]YDQiÅÿDNU\´
9VDQVNUWX]QDPHQiÿDNUDÅVYěWHOQpNROR´ þDNU\VHQHXVWiOHRWiÿHMtDSőLMtPDMtSURXG\HQHUJLH&DUROLQH0\VVVHYHVYpNQL]HWhy People Don’t Heal and
How They Can 3URÿVHOLGpQHOpÿtDMDNPRKRX7ULWRQ ]PLłXMHRÿDNUiFKMDNR
RÅSRÿtWDÿRYëFKGLVFtFKVYORæHQëPLLQIRUPDFHPL´þDNU\őtGtXUÿLWpRUJiQ\
DV\VWpP\YHI\]LFNpPWěOHVWHMQěMDNRI\]LRORJLFNpIXQNFHYWěOHHPRFLRQiOQtP3RNXGVLXGUæXMHWHI\]LFNRXDHPRFLRQiOQtURYQRYiKX]GUDYëPMtGOHP
FYLÿHQtPMyJRXDPHGLWDFtYDäHÿDNU\]ţVWiYDMtYGREUpPVWDYX$EXGHOLYDäH
HQHUJHWLFNpSROHQHXVWiOHSOQpæLYRWDEXGHWH]GUDYRWQěSURVStYDW
7UDGLÿQtYëFKRGQtÀOR]RÀHVH]PLłXMHRVHGPLKODYQtFKÿDNUiFKXPtVWěQëFK
RGVSRGQtÿiVWLSiWHőHNYUFKRONXKODY\0LVWU&KRD.RN6XLYäDNYHVYpNQL]H
0LUDFOHV7KURXJK3UDQLF+HDOLQJ /pÿHQtSUiQRX3UDJPD WYUGtæHMLFKH[LVWXMHMHGHQiFW7\IXQJXMtMDNRÅHOHNWUiUQ\´æLYRWQěGţOHæLWëFKRUJiQţ3UiQLFNp
OpÿHQtVWDURGiYQiOpÿHEQiPHWRGDNWHURX&KRD.RN6XL]PRGHUQL]RYDOSRXætYiÅSUiQX´QHERÅæLYRWQtHQHUJLL´NOpÿHQtI\]LFNpKRWěODMDNRæLSV\FKLFNëFK
QHPRFt
-DNYLGtWHQDGDOätVWUiQFHNDæGiÿDNUDPiI\]LFNpDHPRÿQtIXQNFH1DSőtNODG
]iNODGQtÿDNUDXPtVWěQiYHVSRGQtÿiVWLSiWHőHRGSRYtGiQDI\]LFNp~URYQLVYD
ORYpPXDNRVWHUQtPXV\VWpPXDYLWDOLWěREHFQě6RODUSOH[XVQDSőHGQtVWUDQě
WěODRYOLYłXMHYQLWőQtRUJiQ\MDNRQDSőtNODGVOLQLYNXMiWUDEUiQLFLWOXVWpVWőHYR
æDOXGHNSOtFHDVUGFH=SV\FKRORJLFNpKRKOHGLVNDMHVUGHÿQtÿDNUDVSRMHQD
VI\]LFNëPVUGFHPDEU]OtNHPD]iURYHłMHRYOLYłRYiQDY\äätPLHPRFHPL
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VPRAVO: Lidské energetické pole
neboli aura se skládá z jedenácti
hlavních čaker, které odpovídají
fyzickým a psychologickým funkcím
v těle.

11. Korunní čakra
10. Čelní čakra
9. Adžna čakra

8. Krční čakra
7. Přední srdeční čakra
6. Přední čakra solar plexu
5. Přední čakra sleziny
4. Pupeční čakra

7. Zadní srdeční čakra

6. Zadní čakra solar plexu
5. Zadní čakra sleziny
3. Meng mein čakra

2. Pohlavní čakra
1. Základní čakra

6WHMQëP]SţVREHPRGSRYtGiNUÿQtÿDNUDNUNXäWtWQpæOi]HDO\PIDWLFNpPX
V\VWpPXDVRXÿDVQěRYOLYłXMHYDäLVFKRSQRVW]őHWHOQěY\MDGőRYDWSRWőHE\WRXK\
DNUHDWLYLWX=DYHGHQtPVSUiYQpKRIHQJäXHMGRYDäHKRSURVWőHGtVH]YëätYDäH
RVREQtHQHUJLHSURWRæHYDäHSURVWőHGtDYDäHÿDNU\QDVHEHQHXVWiOHY]iMHPQě
SţVREt'tN\]GUDYpPXHQHUJHWLFNpPXSROLEXGRXYDäHWěORP\VODGXFKYLWiOQtDQDNRQHFYiVSRGSRőtDE\VWHæLOLSURGXNWLYQtæLYRW

27

PRXGőHLQYHVWRYDWSURWRæHYDäHLQYHVWLFHYiPEXĐY\GěODMt~URN
QHERYiVSőLYHGRXGRGOXKţ´7DNæHMVWHEXĐSOQtHQHUJLHQHER
Y\ÿHUSDQtSRGOHWRKRNDPQHFKiWHVYRXHQHUJLLSURXGLW3R]LWLYQtOLGpDVLWXDFHYDäLHQHUJLL]~URÿtQHJDWLYQtYiVSőLYHGRXGR
HQHUJHWLFNpKRGOXKX
.DæGëGHQE\VWHPěOL]NRXPDWNDPDNRPXMGHYDäHHQHUJLH
.ROLNHQHUJLHFKFHWHY\GDWDNROLNFKFHWHLQYHVWRYDWGRVYpKR
]GUDYt~VSěFKXDWYţUÿtKR~VLOt"0XVtWHVHQDSRMLWQDW\VSUiYQp
OLGLDVLWXDFHSURWRæHPiWHMHQVWRMHGQRWHN3RNXGVLYäLPQHWH
æHYDäHHQHUJLHVPěőXMHNQHJDWLYQtP\äOHQFHRVREěQHERRNROQRVWLőHNQěWHVLÅ2GSRMVH´3őHGVWDYWHVLæHVHYDäHHQHUJHWLFNp
REYRG\RGSRMXMtYUDFHMtVHDSőLSRMXMtNYDäHPXYODVWQtPXWěOX
3őHGVWDYWHVLæHMHYDäHDXUDQDSOQěQiMHGQtPPLOLRQHPÅHQHUJH
WLFNëFK GRODUţ´ %XĐWH YGěÿQL ]D WR æH ]Y\äXMHWH VYţM HQHU
JHWLFNë~URN
=GUæRYDWVHYGREUpVSROHÿQRVWLYiPFHONRYě]OHSäXMH]GUDYt
D~VSěFK1HQHFKHMWHQHJDWLYQtOLGLDE\YiVWiKOLGROţ3RXæLMWH
NRQFHSWMDUQtKR~NOLGXQDOLGLDVLWXDFHNWHUpYiVQHSRGSRUXMt
YWRPDE\VWHæLOLVQDGäHQtPþtPSR]LWLYQěMätD~VSěäQěMätEXGHWHWtPYtFHSRGREQěVPëäOHMtFtFKOLGtVLSőLWiKQHWHGRæLYRWD
-DN]DÿQHWHSRXætYDWSULQFLS\IHQJäXHMYHVYpPGRPRYěEXGH
YiVWRQXWLWRENORSRYDWVHSR]LWLYQtHQHUJLtYSRGREěKPRWQëFK
SőHGPěWţMDNRMVRXLQVSLUXMtFtNQLK\RNRX]OXMtFtKXGEDIRWN\
VXVPtYDMtFtPLVHWYiőHPLDREOtEHQëPLVXYHQëU\9\WYRőWHVLWHQ
VDPëSRFLWYHVYëFKY]WD]tFK

Postoj vděčnosti
3ěVWRYiQtSRVWRMHYGěÿQRVWLYiVXGUæXMHYSőtWRPQpPRNDPæLNX
DNRQHMätYDäLGXäL.DæGëGHQVHUR]KOtæHMWHNROHPVHEHDYätPHMWH
VLYäHFKSRæHKQiQtYHVYpPæLYRWě.G\NROLYSRFtWtWHQRVWDOJLL
RFHłWHGUREQRVWLNWHUpYiPSőLQiäHMtUDGRVW%XĐWHYGěÿQt]D
MtGORNWHUpMtWHVOXQHÿQëGHQY\KőiWRXSRVWHO]GUDYpWěORVFKRSQRVWFtWLWYţQLNYěWLQQěæQpREMHWtRNDPæLNNG\VLKUDMHWHVHVYëP
]YtőHFtPPD]OtÿNHPDVPtFKVHVYRXURGLQRX1HVRXVWőHĐWHVH
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zklamání
a zloba

nedostatek sebedůvěry

láska
a odpuštění

sebeúcta

vděk a prosperita

QDWRFRMHäSDWQpDQDWRFRQHPiWH=DPěőWHVHSRX]HQDGREUpYěFLLNG\æ
SőLMGRXWěæNpÿDV\QDKRMQRVWVStäQHæQDQHGRVWDWHN9DæWHVLWěFKNUiVQëFK
RNDPæLNţ9iäPR]HNSőHSQHYDäHVUGFHVHRWHYőHDHQHUJLH]DÿQHSURXGLW

Nástroje k posílení vděčnosti
z

9HĐWHVLGHQtNYGěÿQRVWL=DSLVXMWHVLGRQěMNDæGëYHÿHUSőHGVSDQtP
9\MPHQXMWHSěWDæGHVHWGţYRGţ]DNWHUpMVWHWRKRGQHYGěÿQt0ţæHWH
YæG\FN\]DÿtWYěWRXÅ-VHPYGěÿQë]DWRæHGëFKiP´

z

5R]PD]OXMWHVHPDOëPLGiUN\]DNWHUpPţæHWHEëWYGěÿQtQDNRQFLGQH
'HMWHVLNRXSHONXSWHVLPDOLQ\GRFHUHiOLt]DKUDMWHVLSRNHUVNDPDUiG\
QHFKHMWHVLXPëWDXWRSRVDĐWHVHQDVOXQtÿNRQHERQDSOiQXMWHURPDQWLFNRX
YHÿHőLVHVYëPSDUWQHUHP

z

3URMGěWHVHYSDUNXSRSOiæLYKRUiFKQHERYHYDätÿWYUWLDGRVORYDXNDæWH
SUVWHPQDYäHFKQ\W\PDOpYěFLNWHUëPYGěÿtWH]DWRæHMHPţæHWHYLGěW
VO\äHWGRWNQRXWVHMLFKQHERMHRFKXWQDW

z

8YHÿHőHSRGěNXMWH]DMtGORD]DYäHFKQDVYiSRæHKQiQt9\MPHQXMWHVYëP
PLORYDQëPYäHFKQRFRQDQLFKPiWHUiGLDÿHKRVLQDQLFKYiætWH

Význam jasného záměru
9HIHQJäXHMPţæHWHHQHUJLLVYpKRGRPRYDVPěURYDWNHNRQNUpWQtPFtOţP
DWRXKiP(QHUJLHQiVOHGXMHP\äOHQNX&RWRSőHVQě]QDPHQi"7RæHVHVLOQëP]iPěUHPVHYDäHP\äOHQN\PRKRXI\]LFN\SURMHYLW=Y\NQěWHVLNDæGëGHQ
YL]XDOL]RYDWWRÿHKRFKFHWHGRViKQRXWDVOHGXMWHMDNVHWR]DÿtQiSURMHYRYDW
7tPæHEXGHWHRSDNRYDQě]DPěőRYDWVYRXSR]RUQRVWDYţOLVPěUHPNQěMDNp
P\äOHQFHEXGHVHDNWLYRYDWYHäNHUiHQHUJHWLFNiVtODDE\VHWRVWDOR

VLEVO: Používejte svou
drahocennou energii ke směřování
kupředu v životě tím, že se napojíte
na pozitivní emoce a odpojíte se od

1DSőtNODGQHæ]DÿQHWHVWDYěWGţP]URGtVHYiPQHMGőtYYKODYěQěMDNiP\äOHQND7RMHQHYLGLWHOQiIRUPDHQHUJLH&RNROLYVHVWDQHYKPRWQpPVYěWěPi
VYţMSRÿiWHNYHVYěWěHQHUJHWLFNpP(QHUJLH]KRXVWQHNG\æ]DÿQHWHNRQDW
9]UXäXMHYiVSURKOtæHWVLGRP\OLVWRYDWÿDVRSLV\QDMPRXWVLDUFKLWHNWDNWHUë
]PěQtYDäHP\äOHQN\YSURMHNW\3URMHNW\VORXætMDNRPDSDNYDäHPXY\VQěQpPXGRPX2GWpFKYtOHVLQDMPHWHOLGLNWHőtGţPSRVWDYtRPtWQRXXSUDYt
]DKUDGXDY\PDOXMtLQWHULpU'ţP]tVNiVYRXKPRWQRXSRGREX]YL]HXYQLWő
YDätKODY\

těch destruktivních.
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6WHMQëP]SţVREHPFKFHWHOLPtW]GUDYëPLOXMtFtDKRMQëæLYRWVLPXVtWH
QDYUKQRXWSRGUREQëDGRNRQDOëHQHUJHWLFNëSURMHNW3RXætYiQtIHQJäXHM
YHYDäHPGRPRYěYiPSRVN\WXMHPRæQRVWY\WYRőLWSOiQN~VSěFKXNROHPVHEH
Y\WYiőtYěWätSUDYGěSRGREQRVWæHVHæLYRWEXGHY\YtMHWSRGOHYDäLFKSőiQt
0XVtWHVYpPXGRPRYXGRGiYDWWXVSUiYQRXHQHUJLLDE\YiVSRGSRőLOYFHVWě
VSUiYQëPVPěUHP

Vaše mapa k úspěchu
=iNRQ]KPRWłRYiQtQiPőtNiæHP\äOHQNDNWHUpVHVRXVWDYQěDSőHVYěGÿLYě
GUætPHPiWHQGHQFLVH]KPRWłRYDW3RNXGQHYtWHNDPNUiÿtWHEXGHSURYiV
WěæNpVHWDPGRVWDW9iä]iPěUMHYDätPNRPSDVHP3őLVWXSWHNWRPXSRGREQě
MDNRNRVQRYěVORKRYpSUiFH-HäWěOpSHMHMPţæHPHSőLURYQDWNWpWRNQL]H
3őHGNDæGRXNDSLWRORXMVHPVLQDSVDODSRGUREQRXRVQRYXY\VYěWOXMtFtYäHFKQ\
GţOHæLWpLQIRUPDFHNWHUpFKFLVGěOLW-DNPLOHMVHPVWDQRYLODNRQNUpWQtYěFL
PRKODMVHPVLSőHGVWDYLWYëVOHGHNNQLK\9ěGěODMVHPNDPNUiÿtP6RVQRYRX
SőHGVHERXMVHPSRæiGDODRYHGHQt3RæiGDODMVHPNRKRXWHNIHQJäXHMDE\VH
RWHYőHO%U]\PQRX]DÿDODSURXGLWHQHUJLH3VDODMVHPNDæGëGHQ.DSLWRO\VH
]KPRWQLO\SURWRæHMVHPQiVOHGRYDODSRGUREQRXRVQRYX]iURYHłMVHPYäDN
QHFKDODNUHDWLYLWXMtWVYëPVSUiYQëPVPěUHP1ěNG\VHSURMHYLOD~æDVQëP
QRYëP]SţVREHPNWHUëMVHPVLQLNG\DQLQHXPěODSőHGVWDYLW
-DNEXGHWHPDSRYDWVYRXFHVWXY\W\ÿtWHVLFRYæLYRWěFKFHWH%XGHWHYHVYpP
SURVWőHGt]DVpYDWVHPtQNDEXGRXFQRVWL1HFKHMWHWDVHPtQNDY]NOtÿLW1HY\NRSiYHMWHMHNDæGpGYěPLQXW\DE\VWH]MLVWLOLMDNXæY\URVWOD3RNXGEXGHYiä
]iPěUVLOQëEXGHWHSRXætYDWWHFKQLN\IHQJäXHMDDNWLYQěVHEXGHWH~ÿDVWQLWWYR
őHQtVYpKRFtOHGRViKQHWHYëVOHGNţ6QDæWHVHYäDNY\KëEDWSőHGMtPiQtWRKR
MDNVHQěFR]KPRWQt0RæQiEXGHWHQDSURVWRSőHNYDSHQLMDNDNG\VHWRVWDQH
9\DHQHUJLHYDäHKRGRPRYDMVWHMHGLQHÿQtDHQHUJLHVH]KPRWłXMHXNDæGpKR
ÿORYěNDMLQDN9DäHNDUPDRVXGDæLYRWQtFHVWDMVRXVSHFLÀFNpåiGQpGYě
]KPRWQěQpYěFLVLQHEXGRXSRGREQp3URVWěVLMHQXFKRYHMWHYtUXDőLĐWHVH
QiYRGHP&HVW\YHVPtUXDHQHUJLHMVRXWDMHPQpDG\QDPLFNp²QHFKHMWHMH
NRQDWVYRXSUiFL

VLEVO: Skvělý způsob, jak se sejít a smát s přáteli a rodinou a prožít vděčnost, kterou
k nim chováte, je podělit se s nimi o piknik s vydatnými, lahodnými pokrmy.
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WHQGHQFLRGNOiGDWWőtGěQtSDStUţGRäDQRQţ
3DStU\VHSDNEXGRXQHY\KQXWHOQěKURPDGLW
QDVWROHDEXGRXUXäLWNOLGQë]iæLWHN]MtGOD
3őHGWőtGěQtPGRäDQRQţEXGHPRæQiGREUp
VURYQDWEěæQpSDStU\GRÿW\őKH]NëFKNUDELF
QHERNRätNţ3URMGěWHMHDXNOLĐWHDOHVSRł
MHGQRX]DPěVtF1DOHSWHQDNUDELFHäWtWN\
ÓÿW\ÀQDQÿQtSDStU\
2VREQt
=DPěVWQiQtSRGQLNiQt
5RGLQQp]iOHæLWRVWL

Sklepy, podkroví a garáže
1HVQDæWHVHVDPLVHEHRNODPDWWtPæHEXGHWHVFKRYiYDWSőHE\WHÿQpYěFLGRSRGNURYt
VNOHSDQHERJDUiæH(QHUJLHPXVtSURXGLW
NDæGRXREODVWtYDäHKRGRPXYÿHWQěQHYLGěQëFKXæLWNRYëFKSURVWRU.DæGiPtVWQRVW
SőLSRMHQiNYDäHPXGRPRYXVHSRÿtWi3RGNURYtSőHGVWDYXMHYDäHY\äätFtOH3RNXGVH
YiPQDGKODYRXY]QiätQHSRőiGHNPţæHVH
VWiWæH]DVWDYtWHWRNYHGHQtNWHUpYiVSőLFKi]tLQVSLURYDW9DäHGXäHYQtDGXFKRYQt
VFKRSQRVWLVHPRKRXFtWLWEORNRYiQ\6NOHS
SőHGVWDYXMHHPRFHNWHUpWODÿtWHGROţSURWRæHVHMLPLQHFKFHWH]DEëYDW6NOHSWDNp
SőHGVWDYXMHYDäHX]HPQěQt=GUDYi~URGQi
SţGDSRGQRKDPDSRVLOXMHYDäHFtOHVQ\DWRXK\DE\URVWO\DSURVStYDO\0QRKRNUiWMHJDUiæWRSUYQtFRYLGtWHNG\æSőLMHGHWHGRPţDWRSRVOHGQtFRYLGtWH
QHæ]DÿQHWHVYţMGHQ3RNXGNDæGëGHQSőLMtæGtWHGRQHSRőiGNXDRGMtæGtWH
]QHSRőiGNXYDäHHQHUJLHEXGHQHXVWiOHY\ÿHUSDQi%XGHWHVHFtWLWYLQQL]DWHQ
QHSRőiGHNDSőtVDKDWæHMHMRYtNHQGXXNOLGtWH1DNRQHFVWUiYtWHYtFHÿDVXWtP
æHVHQHSRőiGNHPEXGHWHVWUHVRYDWQHæE\YiP]DEUDORMHMXNOLGLW-HVWOLPiWH
VWiOHMHäWěQHRWHYőHQpNUDELFHRGSRVOHGQtKRVWěKRYiQtSőHGSěWLQHERGHVHWL
OHW\YVDGtPVHæHXæYţEHFQHYtWHFRYQLFKMHDPRæQiQLF]WRKRQHSRWőHEXMHWH8ORæWHYěFLNWHUpVLFKFHWHSRQHFKDWDOHQHSRWőHEXMHWHNDæGRGHQQě
GRQěMDNpVNODGRYDFtMHGQRWN\NWHUiQHQtQDRÿtFKDE\YiVYHYDäHPGRPRYě
84

Nepořádek a úklid prostoru

NAHOŘE: Ujistěte se, že vaše spíž
má prostorné police, což vám
usnadní umístit do ní různé druhy
potravin a zásob. Každou polici
označte štítkem, abyste přiměli
celou domácnost účastnit se
vybalovaní potravin a přípravy jídel.

Šťastné fotky
Fotograﬁe by měly být vytříděny a uspořádány do krabic nebo do
alb. Vyhoďte fotky, které podle vás nejsou lichotivé, nebo u nichž
je uříznutá část vašeho těla. Také vyřaďte fotky, které jsou z doby,
kdy jste nebyli šťastní. Žádné pravidlo vám nepřikazuje, že musíte schraňovat každou fotku, kterou vyfotíte. Neponechávejte
si kopie nebo fotky, na něž nereagujete pozitivně. Pokud chcete
do svého života přivést novou lásku, sundejte fotky, na kterých
jsou vaši bývalí partneři.
Nahraďte fotky, které jste odstranili, fotkami nových přátel, poslední dovolené a veselých rodinných setkání. Najděte pro ně
pěkné rámečky. Když budete dělat pořádek ve fotkách, nechte
si vyvolat nové a nahraďte jimi staré fotky miminek, promocí
a podobných událostí. Vyberte si nějakou s novou pózou, pozadím, lidmi nebo barvami. Pokud jste se na ty samé fotky ve
svém domě dívali po mnoho let, už si jich možná ani nevšímáte.

QLMDNQHRYOLYłRYDO\.DæGRXVNODGRYDFtREODVWYH
VYpPGRPRYěVLXVSRőiGHMWH%XGHWHVHFtWLWMDNR
QRYëÿORYěN

Určete jim domov
.DæGiYěFSRWőHEXMHPtVWRNGHEXGHÅE\GOHW´
3őLGěOWHVYëPSőHGPěWţPWUYDOpE\GOLäWěDE\VWH
U\FKOHDVQDGQRQDäOLWRFRSRWőHEXMHWH9\WYRőWH
VSHFLÀFNRXREODVWNGHEXGRXYDäHYěFLSőHEëYDW6DP\VHMDNRPiYQXWtPNRX]HOQpKRSURXWNX
QHXVSRőiGDMt 7DN VH KURPDGt QHSRőiGHN -HOL
WRPRæQpSRXæLMWHNUDELFHNVHVNXSHQtVWHMQëFK
YěFt MDNR MH NRőHQt PDNHXS äSHUN\ SRWőHE\
SUYQtSRPRFLNDQFHOiőVNpSRWőHE\KUDÿN\IRWN\
YLGHRND]HW\VWROQtKU\EDOLFtSDStUÿLVWLFtSRWőHE\
NHPSRYDFtY\EDYHQtDQiőDGt6YROHMWHVFKţ]LQD
NWHUpYäHPXNiæHWHNGHQ\QtNDæGiYěFE\GOt

Dodejte svému prostředí nový impulz a svěží energii. Obklopte

=EěæQě VH UR]KOpGQěWH SR GRPě DE\VWH QDäOL
REODVWLNWHUpE\NVREěPRKO\]YiWQHSRőiGHN
8PtVWěWHSREOtæQěMDNRX~ORæQRXMHGQRWNX3RNXGSUDFXMHWHQDWYţUÿtFKSURMHNWHFKYREëYDFtPSRNRMLPěMWHWDPVWiOHSR
UXFHR]GREQRX~ORæQRXNUDELFL6WDURæLWQiWUXKODQHERNXIUSRVN\WXMtGREUë
~ORæQëSURVWRUYREëYDFtPSRNRMLSUDFRYQěQHERORæQLFL3RNXGVLÿWHWHSRäWX
YNXFK\QLXUÿHWHQěMDNRX]iVXYNXQD~ÿW\SR]YiQN\DMLQpSDStU\3RNXGVL
ÿWHWHNQLK\DÿDVRSLV\XNUEXQěMDNëSURXWěQëNRäQHERVWRMDQQDÿDVRSLV\
XPtVWěQëSREOtæMHXGUætQDMHGQRPPtVWě

se šťastnými vzpomínkami a povzbudivými lidmi.

.OtÿRYëPERGHPMH]DEUiQLWKURPDGěQtQHSRőiGNXQDSRGOD]H7RMHYiæQp
D]iVDGQt1(YHIHQJäXHM3RNXGNWRPXGRMGHHQHUJLHVHVKURPDæĐXMHQD
]HPLFRæYiVEXGHY\ÿHUSiYDW(QHUJLHPXVtYæG\VWRXSDWQDKRUX0\VOHWH
UDGěMLÅY\VRNR´QHæÅQt]NR´3RGVWDWRX]DYHGHQtIHQJäXHMGRYDäHKRæLYRWD
MHSRY]EX]RYiQt]Y\äRYiQtSR]YHGiQtDSRY]QiäHQtHQHUJLH

Řešení úložného prostoru
-DNPLOHXNOLGtWHQHSRőiGHNMHGţOHæLWpXORæLWYDäHYODVWQLFWYtV\VWHPDWLFNëP
]SţVREHP-HOLNRæPQRKpGRP\DE\W\PDMtRPH]HQë~ORæQëSURVWRUPţæHWH
QDMtWWYţUÿt]SţVRE\MDNXGUæRYDWVYpSRWőHE\~KOHGQěDQDGRVDK-HVWOLYH
85

Záměrné květinové aranžmá
Květiny mají jedinečnou sílu učinit vás šťastnými, milovanými a inspirovanými. Jejich krása a léčivá energie vám přirozeně
pozvednou náladu, často uvolní úzkost, depresi nebo pocit osamocení. Květiny se po staletí používají jako vyslanci lásky,
jako způsob, jak říct: „Miluju tě,“ „Uzdrav se,“ nebo „Blahopřeji.“ Kromě toho, že je posíláme svým milovaným, můžeme si je
vystavit, aby v nás vyvolaly konkrétní energetickou reakci. Vysílají svou léčivou sílu přirozeně do vzduchu, stejně jako když
cítíte jejich vůni, díváte se na ně nebo se jich dotýkáte.
Z hlediska feng šuej můžete aranžovat konkrétní květiny v každé místnosti domova, abyste vytvořili energii, jakou si přejete. Pokud se cítíte nemocní, můžete umístit kytici pro „energii a vitalitu“ v kuchyni. Cítíte se bez motivace? Dejte kytici
pro „úspěch a hojnost“ do své kanceláře. Pokud chcete zažehnout láskou, postavte kytici pro „lásku a vášeň“ do své ložnice.
Níže najdete nápady, jak pomocí květin různých barev a tvarů zvýšit energii v konkrétních oblastech tak, že je záměrně
uspořádáte v každé místnosti. Také si zapamatujte, že vůně má příznivý vliv na vaše srdce, mozek a nervový systém. Mezi
některé oblíbené vonné květiny patří lilie orientální, tuberóza, frézie, ﬁala šedivá, růže a gardénie. Použití esenciálních olejů
v difuzéru vám také přinese do domova léčivé vůně.

Na uvolnění a klid
z

Barvy: modrá, levandulová, zelená, ﬁalová

z

Místnosti: vstupní hala, ložnice, koupelna, obývací pokoj

z

Květiny: levandule, tuberóza, jícnovka, stračka modrá, šeřík, stračka polní, molučenka hladká, zvonek, pomněnka, vřes,
hyacint, kosatec, ﬁalka

Na energii a vitalitu
z

Barvy: oranžová, zelená, žlutá, červená, bílá

z

Místnosti: vstupní hala, ložnice, kuchyně, obývací pokoj, kancelář

z

Květiny: slunečnice, hortenzie, jiřina, cínie, chryzantéma, kopretina, begónie, narcis okolíkatý, lilie, měsíček, růže

Na lásku a vášeň:
z

Barvy: červená, růžová, bílá, broskvová, vínově červená

z

Místnosti: ložnice, koupelna, jídelna, obývací pokoj

z

Květiny: růže, hledík, pivoňka, pryskyřník, lilie orientální, gardénie, orchidej, azalka, brambořík, jasmín, hrachor

Na úspěch a hojnost
z

Barvy: červená, zlatá

z

Místnosti: vstupní hala, kuchyně, obývací pokoj, kancelář

z

Květiny: gladiola, galgán, lilie, tulipán, narcis žlutý, amarylka, ibišek, kala, mák, růže

VPRAVO: Vytvořte záměrné květinové aranžmá
za použití barev a vůní, které podpoří konkrétní
výsledek pro pozitivní energii.
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Usměrňování toku energie a pomocné prostředky

bohatství a prosperita

sláva a reputace

láska a vztahy

rodina

zdraví a pohoda

kreativita a děti

vědomosti a moudrost

kariéra

nápomocní lidé

123

Centra

VPRAVO: Spousta čerstvého ovoce,
sluníčkově žluté květiny a kuchařky

%DJXDVHSRXætYiSRWLVtFHOHWDYiPXæYHOPLEU]\]DÿQHIXQJRYDWWDNp1HPXVtWHYäHFKQXSUiFL]YOiGDWVDPL0tVWRWRKREXGHWHVPěőRYDWHQHUJLLWDN
DE\YDäH~VLOtSRGSRőLOD-HWRSRGREQpMDNRE\VWHYHVYpPSURVWőHGtUR]PtVWLOLUDNHWRYpPRWRU\DE\YiVXYHGO\GRSRK\EX9GDOätFKQěNROLNDNDSLWROiFK
QDMGHWHPQRKiőHäHQtDSRPRFQpSURVWőHGN\NWHUpYiPSRPRKRXXWYiőHW
YiäMHGLQHÿQëæLYRW9\EHUWHVLWDNRYpNWHUpEXGRXYHYDäHPSURVWRUXGREőH
IXQJRYDWDEXGRXYiPSőLQiäHWUDGRVW'HMWHSőHGQRVWREODVWHPVYpKRæLYRWD
NWHUpVLSőHMHWHY\]GYLKQRXWD]DÿQěWHVSőtVOXäQëPLFHQWU\

zdravého vaření oživí kuchyňské
centrum zdraví a pohody.

symbol zdraví

-DNEXGHWHSRVWXSRYDWQDVYpFHVWěIHQJäXHMQHMOHSätUDGDNWHURXYiPPRKX
GiWMHSRVWXSRYDWSRPDOX=DSDPDWXMWHVLæH]DYHGHQtEDJXDMHY]UXäXMtFt
DWYţUÿtSURFHV1HVQDæWHVH]DYpVWYäH]HGQHQDGHQ9]SRPHłWHVLQDÅU\FKORXFHVWX´XNDæGpKRFHQWUDD]DÿQěWHVHWőHPLQHERÿW\őPL]iNODGQtPLSRPRFQëPLSURVWőHGN\3RVWXSQěMLFKSőLGHMWHYtF%XĐWHUHDOLVWLÿWtDXætYHMWHVLWR

Zdraví a pohoda – centrum bagua
9DäH]GUDYtMHWRQHMFHQQěMätFRPiWH3RNXGMHFHOpYDäHE\Wt]GUDYpSURætYiWHæLYRWVYěWätPHOiQHPDQDGäHQtP6WőHGYDäHKRGRPRYDSőHGVWDYXMHYDäH
I\]LFNp]GUDYtYDäLHPRFLRQiOQtDGXäHYQtURYQRYiKXYDäHX]HPQěQtDYDäH
GXFKRYQtVSRMHQtVYHVPtUHP0iWHOLSRFLWæHMVWHYFHQWUXVYpKRWěODP\VOL
DVUGFHPţæHWHVHMDVQě]DPěőLWQDXWYiőHQtVYpKRRVXGX3RWőHEXMHWHI\]LFNp
]GUDYtDE\VWHVHPRKOLWěäLWL]WěFKQHMSURVWätFKUDGRVWt3RWőHEXMHWHMHDE\VWH
VLXætYDOLSUDFRYQtFK~VSěFKţURGLQQpGRYROHQpY]iFQpKRÿDVXVSőiWHOLDOiVN\
VHVYëPSDUWQHUHPDGěWPL3pÿHRVHEHVDPDPXVtEëWSULRULWRX3őHWěæRYiQt
SUDFtQHERURGLQQëPLSRYLQQRVWPLYiPXEtUiHQHUJLLDRGYiGtYiV]YDäHKR
FHQWUDSRKRG\0ţæHWRVNRQÿLWWDNæHEXGHWH]RXIDOHWRXæLWSRMHGLQpFKYLOFH
VDPRW\'RSőHMWHVL]GUDYpMtGORGRVWDWHÿQëRGSRÿLQHNPHGLWDFLSURFKi]N\
YSőtURGěDÿDVQDOiVNXD]iEDYX
3UYN\]GUDYtDSRKRG\MVRX]HPěDVOXQFH=HPěSőHGVWDYXMHVWDELOLWXDX]HPQěQt6OXQFHGiYiæLYRWYäHPXQDFRVYtWt9iäGRPRYE\PěOPtWÿLVWëVLOQë
VWőHGSOQëæLYRWDDE\VWHSURVStYDOL6WHMQpPQRæVWYtNOLGXDVtO\SRWőHEXMH
NSURVStYiQtVWőHG.G\æMHVWőHGQHVWDELOQtPRKRXQDVWDW]GUDYRWQtDÀQDQÿQt
SUREOpP\2]QDÿWHVWőHGVYpKRGRPRYDURVWOLQRXNDPHQHP]H]HPěQHER
æOXWRXEDUYRXV\PEROL]XMtFtVOXQFH
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Devět energetických center

barva – žlutá

zdroj energie – květiny
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