
F
eng Shui je tradiční čínské umění 
harmonizace prostoru, a i když by 
se mohlo zdát, že po více než 5000 
letech historie může být zastaralé, 

denně se potvrzuje, že jeho pravidla jsou 
platná a funkční i v současné moderní 
době. 
 Dalo by se říct, že Feng Shui pomocí 
úprav prostoru a správného rozmístění 
dekorací mění energii místa. Tato energie 
potom mění okolnosti našeho života 
a přináší nové příležitosti.

Jak může člověku feng shui pomoci 
v běžném životě?
Všichni toužíme po lásce, harmonickém 
vztahu, zdraví, šťastné rodině a úspěchu. 
A s tím vším nám Feng Shui dokáže pomo-
ci. Praktikujeme ho nejen proto, aby byly 
naše domovy krásnější, ale také proto, aby-
chom navýšili jejich energetické vibrace.

Docela nedávno vám v nakladatelství 
ANAG vyšla kniha Tajemství Feng Shui. 
Co nám o ní povíte?
Z mého pohledu je kniha Tajemství Feng 
Shui jednoduchým a jasným návodem pro 

všechny, kteří s ním začínají, ale najdou 
v ní zajímavé informace i ti, kdo už tuto 
metodu vyzkoušeli. Čtenáře provede od 
základů po složitější postupy a věřím, že se 
stane spolehlivým průvodcem pro práci 
s Feng Shui na dlouhou dobu.

Co je podle vás základem 
harmonického a spokojeného života?
Základem harmonického 
a šťastného života je podle mého 
názoru pevné zdraví, šťastná 
rodina, spokojenost v partnerství 
i práci a finanční stabilita. K tomu 
přidejme radost ze setkávání 
s přáteli, cestování, vzdělávání. 
Pokud jsou tyto životní ingredi-
ence v rovnováze, tvoří dokonalý 
koktejl pro šťastný a naplněný 
život.

V sobotu 11. května vystoupíte 
v Praze  na 25. mezinárodním knižním 
veletrhu a literárním festivalu SVĚT 
KNIHY PRAHA 2019 na Výstavišti v Pra-
ze-Holešovicích. Co máte pro poslucha-
če připravené?

Posluchače mé před-
nášky chci především 
seznámit s možnost-
mi Feng Shui, které 
jsou z mého pohledu 
v podstatě bez hranic. 
Chci odhalit předsud-
ky, mystifikace a zažité 
omyly a ukázat jim 
Feng Shui jako krásnou 
a čistou metodu, s jejíž 

pomocí může být jejich život plný štěstí 
a radosti. Mým přáním je udělat z nich 
opravdové nadšence pro toto umění. Na 
závěr proběhne autogramiáda mé knihy 
Tajemství Feng Shuej.
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Jste autorkou knihy věnované Feng Shui. Určitě hodně 
lidí o tomto umění harmonizace prostoru slyšelo, ale už 
méně z nich má přesnou představu o jeho výkladu. Jak 
byste jim ho jako odbornice přiblížila?
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