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Dosud jste si mysleli, že stačí
aktivovat jihovýchodní část
vašeho domova nebo kanceláře 
a máte hotovo. 
Ale jakmile začnete pronikat do
tajů Feng Shui hlouběji zjistíte, 
že pro zajištění skutečně silného
proudu hojnosti je potřeba toho
udělat víc.

Dobře. Možná jste již aktivovali jihovýchod, tak máte první krok za
sebou. Nakonec postupovat se změnami energie prostoru pomalu
je výhodné, protože tak snadno poznáte, které z nich vám
vyhovují, a které z nich naopak nepociťujete jako správné řešení. 
Každý z nás a také každý prostor je jedinečný, proto je důležité
vybrat řešení, které je v harmonii s naší osobností i prostorem.

Odhalte tajemství sektorů Bohatství 
a aktivujte nejdůležitější místa

vašeho domova 
pro získání nevysychajícího proudu hojnosti.

Nejdůležitější 
místa? 

Jak je to možné?

Třínohá žába a čínské mince na
jihovýchodě jsou skvělý start, ale
postupné uplatňování dalších kroků
vám přinese navýšení peněžního toku. 
               A to by mělo být vaším cílem.
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1. 
Jihovýchod 
na prvním 

místě

Jihovýchodní sektor vašeho domova má největší
vliv na vaši finanční situaci a je považován za

hlavní místo pro přilákání bohatství.

Nejsilnějšími prvky pro jeho aktivaci jsou Voda a Dřevo. Jako
doplňkový prvek můžete použít Zemi, která dodává Dřevu stabilitu.

Nejprve Dřevo

Nejlepším
reprezentantem tohoto
prvku jsou krásné,
zdravé a silné rostliny.
Dejte přednost těm s
jemnými bohatými listy
a vyhněte se kaktusům
a bonsajím.

Prvek Dřevo nejsnáze vstoupí do vašeho
prostoru díky

- krásným a zdravým rostlinám
- zelené barvě
- dřevěným předmětům a dekoracím
- dekoracím obdélníkového tvaru
- obrazy stromů a krajiny
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- pořiďte si fontánu nebo
akvárium
- vystavte skleněné dekorace
- zavěste zrcadlo
- obrazy vody – moře,
vodopád, jezero
- tmavě modré a černé
dekorace
- předměty vlnitých 
a nepravidelných tvarů

Voda podporuje růst Dřeva 
a tím i vašeho bohatství. 

Peníze neustále proudí 
a voda a její nekonečný
koloběh je pro jejich tok
skvělým symbolem. Proto tuto
oblast dostatečně zalijte a to
jak proudící vodou, tak
symbolicky barvami, tvary a
doplňky.

Přidejte Vodu

Jak přinést Vodu do této
oblasti:

5 



- křišťály a polodrahokamy
(nejlépe ve žluté a hnědé
barvě)
- keramické vázy a dekorace
- čtvercové vzory a předměty
- obrazy krajiny, nebo hor

Přidejte v malém množství
dekorace a barvy prvku Země

Země je pro tuto oblast
nezbytná, protože bez ní by
vaše finanční úspěchy neměly
stabilitu a trvalost.
 Dřevo musí zapustit do země
své kořeny, aby bylo silné 
a zdravé. Země je tedy 
 doplňkovým prvkem, nikoli
prvkem posilujícím.

Dodejte stabilitu

Jak přinést  Zemi do této
oblasti:
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"Najděte způsob, jak vnést
mocnou kombinaci 

Dřeva, Vody a Země 
do vašeho interiéru a

přiveďte tak do něj proud
hojnosti."
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Harmonizační předmět, s kterým se osobně spojujete, inspiruje vás
a obdivujete jeho krásu, dodá Vám i vašemu domovu mnohem více
energie. 
Ty nejlepší doplňky jsou jednoznačně ty, které se vám líbí, pohled
na ně vám přináší radost a pocit hojnosti. Samozřejmě musí být
vhodné pro podporu sektoru Bohatství. Ale nemusíte mít obavy, 
v nabídce pro tuto oblast je opravdu bohatý výběr.

"Jestliže chcete dosáhnout
finančního úspěchu, 

musíte ho vyzařovat vy sami 
i prostředí, které vás

obklopuje." 

Postupně probereme nejúčinnější
Fen Shui léky pro tuto oblast, ale
nezapomeňte, že vaše osobní
energie a pozitivní přístup k nim
dokáže jejich sílu mnohonásobně
zvýšit.

Udělejte ze sebe a svého prostoru 
finanční magnet
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Každý z nás má jiný vkus, životní styl i potřeby. 

Někdo rád vystavuje Feng Shui doplňky, jiný je nechává působit 
spíš skrytě. Můžete využít okázalého vzhledu velkých čínských
mincí, obrazu s plachetnicí, nebo velkou Třínohou žábu, ale stejně
tak můžete tyto mocné předměty umístit skrytě.

Možná raději umístíte na
jihovýchod fontánu, nebo
akvárium, nebo naopak
vystavíte sošku Buddhy
obklopeného symboly
hojnosti.

Zkrátka, vyberte si takové doplňky, které budou nejen posilovat
bohatství ve vašem životě, ale také Vás potěší vždy, když se na 
ně podíváte.

Vodítkem pro výběr dekorací do
sektoru Bohatství je jejich soulad 
s prvky Dřeva a Vody a Země,
jak jste se dočetli výše. 

Ty vyživují tuto oblast a proto je
nezbytné, ab byly v dekoracích
obsaženy (materiálem, tvarem,
barvou…). 

Každá z dekorací může
obsahovat jeden z nich, nebo
jejich libovolnou kombinaci.
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Oheň a Kov oslabují energii Dřeva.
Neznamená to, že musíte jejich
přítomnost zcela vyloučit, ale spíše ji
minimalizovat. Ve větším množství by
mohly tento sektor energeticky oslabit.

"Vyhněte se prvkům, 
které sektor Bohatství 

oslabují "

Pokud se chcete o fungování prvků ve Feng Shui dozvědět více,
stáhněte si zdarma tahák 

5 prvků a cesta k ovládnutí jejich síly.

Oheň v podobě červené stužky, kterou jsou svázané čínské mince,
působí aktivačně. Naopak krb, nebo časté pálení svíček má na energii
tohoto sektoru destruktivní vliv.
Nadbytek Kovu symbolicky osekává Dřevo a tím omezuje naše
příležitosti získat bohatství
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„Největší
prospěch spočívá v

jednoduchém způsobu
života a největší štěstí

spočívá v bezpečí.“

Chan Fej
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Jaký pocit ve vás vzbudí představa lesa se silnými stromy, pružná
země pod nohama, mech, bublající potůček, šumění větru ve větvích?
Vůně a střídání světla a stínu jak slunce proniká větvemi? 
Ve mně osobně to vzbuzuje pocit dostatku a nevyčerpatelné hojnosti,
která se stále obnovuje.

Spojte se s energií
Dřeva
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Vzpomeňte si na bohatou energii lesa, až se budete zamýšlet nad tím,
jak aktivovat sektor Bohatství ve vašem domě, nebo kanceláři. 
V tomto obraze najdete zastoupeny všechny tři prvky, o kterých jsme
hovořili výše – Silné a zdravé Dřevo, proudící Vodu a Zemi, která dává
Dřevu stabilitu.

"Použijte tuto
představu, až

budete vybírat
rostliny, obrazy

nebo barvy
pro váš sektor

Bohatství."
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Pokud máte dost místa, můžete
sem umístit květináče s
rostlinami. Květináče zvolte v
tmavě modré nebo černé barvě.
Můžete přidat i fontánu 
a vytvořit tak přírodní oázu.
Možná se vám víc vyhovuje,
zavěsit v této oblasti obraz nebo
fotografii. Vyberte takový, na
kterém je krajina s bohatstvím
zeleně nebo jezerem, proudící
voda (vyhněte se peřejím a
velkým kamenům, které
znamenají překážky), moře,
vodopád. 
Vhodný je také obraz se
zlatými a černými rybami, které
symbolizují hojnost.
Obraz zarámujte do dřevěného
rámu v přírodní, černé, nebo
zelené barvě.
Vyhněte se barvám Ohně –
červené a oranžové a Kovu –
bílá, šedá, stříbrná.

"Pěstování citrusů je ve Feng Shui
považováno za zvláště příznivé. 

Jejich kulatý tvar představuje peníze 
a barva zlato."
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Ve Feng Shui se používá řada doplňků a dekorací, které můžeme
považovat za klasické. Jejich užívání je prověřeno staletími a přináší
spolehlivé výsledky.
Doplněk, který umístíte ve vašem prostoru, vybírejte uvážlivě. Ujistěte
se, že na vás působí příznivě, líbí se vám a ladí s vaším osobním
stylem. 
Předmětů aktivujících sektor Bohatství je opravdu široký výběr,
nemusíte mít tedy obavy, že nenajdete takový, který vyhoví vašemu
vkusu.

Využijte některé z harmonizačních 
a léčebných předmětů Feng Shui
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Repliky čínských mincí - jsou téměř
zázračnými prostředky v praxi Feng Shui.
Jejich kulatý tvar s čtvercovým otvorem
uprostřed je symbolem harmonie nebe 
a země. Svázané červenou stužkou,
která je aktivuje, zaručují nevyčerpatelný
proud bohatství. Hodí se do sektoru
Bohatství, do peněženky nebo na vnitřní
kliku vstupních dveří.

Podívejme se tedy na ty nejčastěji užívané blíž

Zlaté ingoty - Ingot je symbolem
bohatství, úspěchu, moci a prestiže.
Podporuje finanční úspěch a obchod.

Stromek hojnosti a bohatství -  obalený
mincemi, symboly bohatství a finančního
dostatku. Jeho koruna je bohatě ověšená
čínskými mincemi, které stejně jako
v popisu výše zajišťují příliv bohatství.

Třínohá žába - je nezbytná pro každého,
kdo chce dosáhnout finančního úspěchu 
a stability. V tlamičce drží minci, jako by
přinášela zlato. Navíc je považována za
ochránce před neštěstím a nebezpečím.

Buddha – v čínské tradici existuje
nespočet vyobrazení Buddhy. Pro sektor
Bohatství vyberte takového, který v rukou
pozvedá zlatý ingot, stojí na mincích nebo
nese na zádech vak s penězi.

Ganeša – tento bůh se sloní hlavou je
žádán o pomoc a podporu v začátcích
nových projektů, při odstraňování
překážek, při většině důležitých životních
kroků a zejména o podporu ve finanční
oblasti.
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Wou Lou - tykev Wou Lou je symbolem
tajemství, plodnosti, trvání života,
dlouhověkosti, nesmrtelnosti a blahobytu.
V sektoru Bohatství bude aktivovat
nekonečný příliv peněz, hodí se také do
ložnice, kde bude trvale posilovat vaše
zdraví a vnitřní energii

Dračí želva - je symbolem zdraví,
dlouhověkosti, síly, odolnosti a úspěchu v
kariéře. Dračí želva
poskytuje ochranu před pomluvami a
intrikami.

Ryby – ryby symbolizují hojnost, plodnost
a aktivitu. Pro podporu bohatství se hodí
zejména Zlaté rybky, kapr a Arowana (ta
především do firmy nebo kanceláře, do
soukromého bytu je její energie příliš
jang). Použít můžete sošku nebo obraz.

Loď hojnosti – loď s napnutými plachtami
vplouvající symbolicky do vašeho
prostoru sebou přiváží bohatství a
poklady získané na dalekých cestách.

Křišťály Feng Shui – posilují a harmonizují
energii prostoru. Jsou spojovány s energií
Vody, a proto se v sektoru Bohatství
výborně uplatní.

Vodu na jihovýchodě aktivujete také
umístěním akvária, nebo fontány.

Další dobré tipy jsou zavěšení
zvonku,  uzluštěstí a nesmrtelnosti, nebo
vystavení Bambusu štěstí
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Doufám, že začínáte být motivovaní a už
plánujete jak váš sektor Bohatství
vylepšit. To mě těší. Jen chci jako vždy
připomenout, že harmonizační předměty
Feng Shui fungují spolehlivě jen na místě
s čistou a svěží energií. Takže čistota a
pořádek jsou prvním předpokladem pro
úspěšnou harmonizaci.

Vytiskněte si plánek vašeho domova, zaměřte světové strany 
a soustřeďte se ne jihovýchodní sektor. Zakreslete ho do plánku tak,
abyste dokázali jednoznačně určit, v které části vašeho prostoru se
nachází.
Pro lepší orientaci můžete sektor Bohatství vybarvit. Ideální je
samozřejmě zelená barva Dřeva.

Dříve než začnete

Nalezení správného směru

JV 18



Důležitá je kvalita, nikoli kvantita. Vyberte doplňky, které se vám líbí 
a jsou v nejvyšší možné kvalitě, kterou si můžete dovolit. Využijte
barvy, materiály a tvary, které jsou v souladu s prvkem Dřevo a
tradiční Feng Shui doplňky určené pro tento sektor. Více tipů pro
váš sektor Bohatství najdete                   ZDE

I to se může stát. Ale i takováto nepříznivá situace se dá řešit. 
V tomto výjimečném případě můžete aktivovat vedlejší sektor.
Nejlepší je, když pro aktivaci Bohatství ve vedlejším sektoru zvolíte
obývací pokoj nebo domácí pracovnu. Mějte ale na paměti, že
energie vedlejšího sektoru nemusí být v harmonii se sektorem
hlavním a tak zde provedené úpravy mají nižší účinnost než aktivace
sektoru hlavního.

Osobně se zaměřuji na práci s hlavním sektorem, který je nejsilnější 
a nejdůležitější pro podporu energií. Pokud je to možné, tak se práci 
s vedlejším sektorem vyhýbám.
Proto toto doporučení využijte jen a výhradně v situaci, že ve vašem
domově sektor Bohatství ZCELA chybí. V případě, že se Vám zdá, že
hlavní sektor Bohatství na jihovýchodě není dostatečně velký,
přesto se soustřeďte na něj. I malá změna přinese velký užitek.

Má Váš byt nebo dům nepravidelný tvar a Sektor
Bohatství v něm chybí?
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Je čas na druhý krok. 
Už máte základní informace o jihovýchodě, hlavní oblasti 

pro podporu Bohatství ve vašem domově. 
Tato oblast podporuje rovnocenně všechny členy vaší

domácnosti, nebo zaměstnance firmy. 
Udělali jste první změny, vyzkoušeli některé z tipů a

pravděpodobně již pociťujete proměnu energetického toku.

Která ze světových stran má na starost váš osobní směr Bohatství
vám řekne vaše číslo KUA. S použitím vašeho data narození 
v kombinaci s pohlavím zjistíte své osobní číslo KUA. To vede k
porozumění osobnímu Feng Shui, které nám pomáhá v každodenním
životě tím, že se sladíme se svými směry kompasu a získáme tak
větší množství příznivé energie.

2. 
Váš osobní směr

bohatství

Teď přišel čas zaměřit se na váš osobní směr, který vám
přinese peníze a úspěch.
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Prvním krokem tedy bude, abyste zjistili své číslo KUA. Nemusíte se
obávat složitých výpočtů a případné chyby. Své osobní KUA si
snadno vypočítáte na naší automatické              kalkulačce.

"Rok narození má svou specifickou 
energii, a pokud jsme s ní v

harmonii, dokážeme využít její příznivé
vibrace, které nás hladce provedou

úskalími každodenního života."

Nejprve se lidé dělí na západní a východní skupinu. Poté je ke
každému KUA přiřazen jeden z příznivých směrů se specifickým
zaměřením: Zdraví, Vztahy, Úspěch a bohatství, Vědění. Dále dva
směry neutrální a dva nepříznivé.
Pro naši potřebu se zaměříme na váš osobní směr Úspěchu 
a bohatství.
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Výborně. Výsledky Vám přijdou na Vaši e-mailovou adresu, ale 
v tabulce níže je máte přehledně připravené k okamžitému použití    

Už znáte výsledek?     

Vaše 
 KUA   Bohatství  Zdraví  Vědění Láska 

1
2
3
4

5
5

8
9

6
7

MUŽ

ŽENA

jihovýchod

severo-
východ

východ jih sever

západ severo-
západ

jihozápad

východjihovýchodseverjih

sever jih východ jihovýcho
d

jihozápad severo-
západ západ severo-

východ

severo-
východ

západ severo-
západ

jihozápad

severo-
západ

západ

severo-
východ

jih

jihozápad

severo-
východ

západ

severjihovýchod

severo-
západ

jihozápad

severo-
východ

východ

jihozápad

západ

severo-
západ
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Každá ze světových stran je pevně spojena s prvkem, který ji ovládá
a prvkem, který ji podporuje. Pro aktivaci vašeho osobního směru je
vhodné využít oba tyto prvky tak, abyste dosáhli harmonické
rovnováhy

Využijte prvky spojené se směrem vašeho osobního
Úspěchu tak, abyste ho účinně aktivovali

   Světová strana      Vládnoucí prvek      Podporující prvek

   Severozápad                        Kov                                  Země

   Západ                                       Kov                                  Země

  Jihozápad                             Země                                Oheň

   Jih                                            Oheň                                Dřevo

  Jihovýchod                          Dřevo                               Voda

   Východ                                 Dřevo                                Voda       

   Sever                                     Voda                                 Kov

   Severovýchod                   Země                               Oheň
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Co to znamená?
Jednoduše řečeno, využijete každou příležitost, kdy můžete
pracovat, sedět, nebo spát s tváří směřující vaším osobním směrem
Bohatství.
 
Nejdůležitější je to samozřejmě u vašeho pracovního stolu nebo při
studiu. Pokud je to možné, otočte tímto směrem vaše relaxační
křeslo, nebo postel.
Když jdete na obchodní schůzku, snažte se při jednání posadit
čelem k vašemu směru Úspěchu a bohatství. Uvidíte, že jednání
bude pro vás snadnější a úspěšnější.

1. Čelíte mu tak často, jak je to možné

Váš osobní směr Bohatství vám přinese úspěch
dvěma cestami
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Váš osobní směr Bohatství doma nebo v kanceláři můžete aktivovat
podobně, jako jihovýchodní sektor. Jen nezapomeňte na rovnováhu
a nic nepřehánějte. Ve Feng Shui platí, že jemné změny mohou
přinést lepší výsledky, než radikální zásah do energií prostoru.
 
Upřednostněte doplňky, které jsou v harmonii s prvky spojenými 
s vaším osobním směrem Bohatství. Možná vám to v tuto chvíli
připadá složité, ale nevzdávejte to. Postupujte krok za krokem 
a dělejte malé změny. Uvidíte, že dosáhnete skvělých výsledků.
V případě pochybností nahlédněte do e-booku  5 prvků a který si
můžete stáhnout zdarma.

Uvědomte si, že některé části vašeho domova jsou pro aktivaci
vhodnější než jiné. Váš osobní směr Bohatství můžete podpořit 
v podstatě v každé místnosti vašeho domova. Určitě je ale dobré,
vybrat tu správnou a nic nepřehánět. Ve vaší pracovně nebo
studovně rozhodně ano. V obývacím pokoji možná. Ale v ložnici,
kuchyni nebo dětském pokoji? To rozhodně ne.
 Nechte se vést svým vkusem a estetickým cítěním. Vyberte jen to,
co se vám opravdu líbí. Nespěchejte. Dělejte změny postupně,
abyste měli možnost procítit, zda vám vyhovují.

Připomeňte si prvky a podpůrné prvky spojené s vaším 
osobním směrem KUA bohatství v tabulce na straně 22.

2. Aktivujte váš směr Bohatství v prostoru tak, aby to vyhovovalo
vašemu vkusu
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Každoročně se podle systému čínské astrologie přesouvají
příznivé a nepříznivé hvězdy do jednotlivých sektorů Ba Gua.
Pravděpodobně jste o nich již slyšeli, nebo četli v mé
každoroční astrologické předpovědi.

Tradiční Feng Shui používá systém tzv. Létajících hvězd, které
vyjadřují kvalitu energie v jednotlivých sektorech Ba Gua v daném
roce. Celkem se jedná o 9 hvězd, z nichž jsou 4 negativní a 5
pozitivních. Jejich pozice v jednotlivých sektorech se každoročně
mění. V podstatě se jedná o proměny toku energie cchi, která
ovlivňuje naše prostředí doma i v zaměstnání. Tyto energetické
proměny souvisí s během času určeným čínským solárním
kalendářem. Ten je z hlediska období a cyklů přesnější než západní
kalendář. Létající hvězdy a proměny jejich umístění vysvětlují, proč
se naše životní štěstí a příležitosti mění v průběhu času.

3. 
Vzlétněte k
nebesům 

Vzlétněte k nebesům s podporou hvězd 
Prosperita a Budoucí prosperita
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Cílem úprav vycházejících z jejich pohybu je působení negativních
hvězd oslabit a naopak ty posílit vliv těch pozitivních a využít tak
jejich příznivou energii naplno. K tomu se používají harmonizační
předměty Feng Shui  doporučené pro své specifické účinky.

Každoroční aktualizace těchto hvězd je již poněkud náročnější 
a předpokládá základní znalosti Feng Shui. Věnovat čas těmto
úpravám se vám bohatě vyplatí. Zachovejte klid a postupujte
pomalu.

"Z devíti Létajících
hvězd mají dvě vliv
na vaše bohatství 
a finanční úspěch: 
 Prosperita 
a Budoucí prosperita.
Vyplatí se aktivovat
obě dvě."

Nezačínejte
s aktivací Létajících

hvězd dříve, než
budete spokojeni se

svými pokroky
v předchozích

kapitolách.
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Prosperita 8 – prvek Země
Přináší štěstí, bohatství a slávu.
Hvězda Prosperita nese číslo osm – číslo vládnoucí současnému
20letému období (více o obdobích se dozvíte kapitole 4). Je proto
považována za mimořádně šťastnou a její energie je na vrcholu.

Budoucí prosperita 9 – prvek Voda
Přináší výdělek, růst a úspěch.
Hvězda Budoucí prosperita je spojována s číslem devět – toto číslo
vládne budoucímu 20letému období (viz kapitola 4) a považuje se
tedy za mimořádně vhodné tuto hvězdu aktivovat a zajistit si tak
bohatství do dalších let.

Jejich aktuální umístění a doporučení
pro aktivizaci najdete v mé každoroční 

Astrologické předpovědi.

Při aktivaci hvězd Prosperita a Budoucí prosperita je potřeba vyvážit
prvek hvězdy s prvkem sektoru, v kterém v daném roce sídlí. 
Jako pomůcku využijte informace z e-booku 5 PRVKŮ 

Jak aktivovat tyto příznivé hvězdy?
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Štěstí vašeho domu závisí na tom, ke
kterému z dvacetiletých období ho lze
přiřadit. Toto období lze vybrat třemi
způsoby:
- rok výstavby
- rok významné rekonstrukce, která
měla vliv na střechu, podlahy nebo
stěny (nová střecha, podlahy, nebo
kompletní renovace stěn omlazují a
reaktivují energii domu)
- rok, kdy jste se do domu nastěhovali

Feng Shui považuje za dané, že i váš dům je ovlivněn působením
Létajících hvězd a to v závislosti na jeho datu výstavby. Systém
Létajících hvězd je založen na přesvědčení, že existuje skutečné
propojení mezi aktuálním časem a dobou, kdy byl dům postaven
nebo obydlen a jeho orientací ke světovým stranám. Z toho vyplývají
další proměny štěstí jeho obyvatel.

Vím, že to může na první pohled vypadat náročně, ale rozhodnout 
se pro správné datum není zase tak těžké. Pokud nevíte, kdy přesně
byl dům postaven, použijte datum rekonstrukce, nebo dne kdy jste se
do domu nastěhovali. Vaše intuice vám napoví.

4. 
Vodní hvězda

Vodní hvězda = štěstí a prosperita vašeho domu
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Období, do kterého spadá vaše nemovitost,
snadno určíte s pomocí následující tabulky:

OBDOBÍ

2

1

3

9

8

7

6

4

5

8. února 1864 až 27. ledna 1884

28. ledna 1884 - 15. února 1904

16. února 1904 až 4. února 1923

5. února 1924 až 24. ledna 1944

25. ledna 1944 až 12. února 1964

2. února 1984 až 21. ledna 2004

10. února 2024 do 29. ledna 2044

22. ledna 2004 až 9. února 2024

13. února 1964 až 1. února 1984
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 Než budete moci tuto informaci naplno využít je potřeba udělat
ještě jeden krok – kompasem zaměříte světovou stranu, ke které
míří vaše vstupní dveře. Díky tomu zjistíte, do kterého směru přesně
spadá váš domovní vstup. 
POZOR nezaměňujte to se sektorem, do kterého spadají vstupní
dveře. Zejména pokud nemáte vstup přesně uprostřed vstupní
stěny, mohou být rozdíly opravdu velké. 
Například náš dům má vstupní dveře v jihovýchodním sektoru, ale 
z pohledu zaměření Vodní hvězdy čelí jihu 1. To je směr, který určuje
umístění Vodní hvězdy našeho domu.

Nyní již víte, do kterého období spadá váš dům.

Vstup
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Tato oblast je pevně spojena s domem v závislosti na období, do
kterého dům spadá. V tabulce níže najdete přesné směry, díky
kterým se dozvíte, v které části vašeho domu sídlí Vodní hvězda
bohatství.  V tabulce se zabývám obdobími 7 a 8, protože lze s
jistotou předpokládat, že pokud váš dům pochází z období staršího,
proběhla v něm rekonstrukce, která jeho energii a vnitřní sílu
obnovila.

Jak na to: 
- kompas (třeba na mobilu)
Vám ukáže přesný stupeň,
kterému Váš dům čelí
(například náš dům čelí 162°)
- v tabulce níže vyhledáte
stupeň, který se týká Vás (v
mém případě je to jih1)
-  podle toho, do kterého
období dům spadá (v mém
případě období 8) určíte
sektor v kterém Vodní hvězda
sídlí
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S pomocí tabulky zjistíte, 
kde sídlí Vodní hvězda vašeho domova

Orientace vstupu

Sever
Svět. strana Období 7 Období 8

Sev.východJih 1157,5 – 172,5

217,5 – 232,5
202,5– 217,5
187,5 – 202,5
172,5– 187,5

262,5– 277,5
247,5 – 262,5
232,5– 247,5

Jih 3
Jih 2 JihJihozápad

Jihozápad 1

Západ 1
Jihozápad 3
Jihozápad 2

Západ 3
Západ 2

277,5 – 292,5
ZápadSeverozáp.
ZápadSeverozáp.

Jih
VýchodJihovýchod

Sev. východJih
Sev. východ

Jihozápad
JihozápadSever

Sev. východ

Jih

JihozápadZápadSeverových.352,5 – 67,5
VýchodSev. východVýchod 167,5 – 82,5

VýchodSeverových.1
JihozápadZápadSeverových.2

7,5 – 22,5
22,5 –37,5
37,5 –52,5

307,5 – 322,5

JihJihSever 2352 - 7,5
JihJihSever 3

Sever 1

Centrum
322,5 – 337,5

Sever
Severozáp.
Sever 337,5 – 352,5

Severozáp.3
Severozáp.2

Centrum

292,5– 307,5 Severozáp.1 Centrum Jihovýchod
Severozáp.

ZápadSeverových.2127,5 – 142,5
JihovýchodZápadSeverových.3142,5 – 157,5

112,5 – 127,5 Severových.1 Východ Severozáp.
Jihovýchod

82,5 –97,5
Východ 397,5 – 112,5 Jihozápad

Západ

Západ

Východ 2 Jihozápad
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V případě aktivace Vodní hvězdy
bohatství je opravdu mimořádně důležité
dbát na vzájemnou podporu jednotlivých
prvků. 
Nastudujte si ji v e-booku  5 prvků.
Porozumění vzájemné podpoře 5 prvků je
pro úspěch aktivace mimořádně důležité.

Jak aktivovat 
Vodní hvězdu bohatství?

Už ze slovního spojení Vodní + hvězda je zřejmé, že prvek Voda 
je v tomto případě mimořádně důležitý. Proto je potřeba se v této
oblasti zaměřit na výživu vodního prvku a na vyjádření energie hojnosti
a bohatství. To, co pro Vás osobně hojnost a bohatství představuje, je
čistě individuální. Někdo se rád obklopí starožitnostmi, drahými obrazy
a zlatem, jiný z luxus považuje jednoduchost a volnost. 
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Obrazy, zrcadlo, květiny, fontána, akvárium … 
dokážou tuto energii téměř zázračně rozproudit

- Ideální j použít Vaše oblíbené
dekorace, které s Vámi rezonují 
a vzbuzují ve Vás pocit luxusu.
- Můžete také vybrat tradiční
harmonizační předměty Feng Shui
doporučované a osvědčené již po
stovky let.
- Zaměřte se na barvy, spojené s
bohatstvím – zelenou,
smaragdovou, zlatou, stříbrnou
nebo platinovou.  Tradičními
barvami jsou také fialová, tmavě
modrá nebo černá. 
- Zavěste zrcadlo, vystavte kvalitní
sklo, křišťály Feng Shui, krásné
zdravé rostliny, to vše vám
pomůže tento sektor aktivovat.

Všeobecně platí, že v tomto prostoru 
je potřeba prezentovat hojnost.
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Již víte, že každý ze sektorů Ba Gua se spojuje s jedním z pěti prvků.
Zohledněte jejich energii, aby nedošlo k oslabení příslušného
sektoru. Podle mapky Ba Gua a harmonické posloupnosti prvků
zvolte jejich vhodnou kombinaci.

Berte ohled na sektor, 
v kterém se Vaše Vodní hvězda nachází.
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Můžete je podpořit barvou, tvarem, obrazem… Díky tomu docílíte
harmonického a příjemného vyzařování, které nejen aktivuje
danou oblast, ale navíc ladí s vaším osobním vkusem a stylem
interiéru.
 
Připravila jsem pro vás přehledné tabulky,  v kterých najdete
informace o vlivu jednotlivých prvků na náš život a tipy pro podporu
vaší Vodní hvězdy s ohledem na sektor, v kterém se nachází.

Pro aktivaci jednotlivých prvků máte velký výběr možností.

DŘEVO
Dřevo ovlivňuje zdraví.
Přináší bohatství. 
Podporuje růst, vitalitu,
prosperitu. 
Přináší nové nápady a vize
do budoucnosti.

Přináší novou energii a inspiraci.
 
Je projevem hojnosti – podívejte se na nesmírnou pestrost rostlin,
stromů, keřů v přírodě. Množství odstínů zelené barvy a bohatství
plodů.
Pokud se vaše Vodní hvězda nachází v sektoru Zdraví nebo
Bohatství je pevně spojená s prvkem Dřevo. Vodu použijte jako
podpůrný a vyživující prvek.
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OHEŇ
Představuje aktivní energii
Jang.
Podporuje prosazení se 
a úspěch na veřejnosti.
Dodává podporu a zvyšuje
sexuální energii.

Podporuje kreativitu, vášeň, inspiraci, lásku, radost a úspěch. 
Je projevem aktivity a dynamické energie.

Pokud se vaše Vodní hvězda nachází v sektoru Slávy a Ohně,
potřebujete aktivovat prvek Dřevo, který Oheň vyživuje. 
Vodu použijte v malém množství jako podpůrný a doplňujíc prvek.

ZEMĚ

Země přináší do našeho
života stabilitu a harmonii.
Podporuje péči,
vyrovnanost, klid a
spolehlivost.

Podporuje rovnováhu, radost a pocit vnitřního míru.

Pokud se vaše Vodní hvězda nachází v sektoru Manželství na
jihozápadě, nebo Vědění na severovýchodě, použijte kombinaci
prvků Země a Kovu, která Vám pomůže aktivovat Vodní prvek.
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KOV
Kov napomáhá
soustředění, vytváří
energii klidu a jasnosti.
Pomáhá ve správném
rozhodování.

Pomáhá nám v dokončování našich úkolů a plánů, zvyšuje
produktivitu, posiluje disciplínu, dodává vnitřní klid.

Pokud se vaše Vodní hvězda nachází v sektoru Rodiny na západě,
nebo Podpůrných bytostí na severozápadě použijte kombinaci
prvků Země a Kov. Ta přirozeně aktivuje Vodu, která vyživí vaši
Vodní hvězdu.

VODA
Voda harmonizuje 
a zklidňuje naši
vnitřní energii, projasňuje
myšlení, podporuje
kreativitu.

Podporuje svěžest, čistotu, uvolňuje a obnovuje tok
energie, přináší bohatství.

Pokud se vaše Vodní hvězda nachází v sektoru Obchodu a kariéry
na severu, použijte kombinaci prvků Kov a Voda. 
Jako podpůrný a doplňujíc prvek můžete v malém množství použít
prvek Dřevo.
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Průvodce barvami Feng Shui

Oheň

Země

Kov

Voda

Dřevo

Pro usnadnění práce s prvky jsem pro vás
připravila vzorník barev, s kterými jsou 

jednotlivé prvky spojovány:
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Roh místnosti, 
jako roh hojnosti pro 

váš domov  i firmu

Jakmile začnete s Feng Shui pracovat častěji, více proniknete 
do toho, jak energie funguje, začnete ji vnímat a budete lépe
rozeznávat její změny. Díky tomu se naučíte účinněji aktivovat
energii svého domova a dosáhnete tak svých cílů rychleji.

Tato zvýšená citlivost vám umožní odhalit, že některé z rohů vašeho
prostoru pracujete.

V této bonusové lekci vám ukážu jak pracovat s nejsilnějšími rohy 
v prostoru. Zjistíte, jak aktivovat jejich příznivou energii a využít ji pro
bohatství a finanční stabilitu celé vaší rodiny (nebo firmy).

Roh bohatství
Váš

bonus navíc
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Za energeticky nejsilnější 
se považuje roh, který je po úhlopříčce nejvíce vzdálený od

vstupu do místnosti. V něm se shromažďuje nejvíce energie, 
která může být jak pozitivní, tak negativní.

Vaším úkolem je podpořit a aktivovat ho tak, aby začal generovat
velké množství pozitivní energie, která obohatí celý váš domov.

Na prvním místě se zaměřte na tento roh v předsíni, nebo
vstupním sektoru vašeho domova. Ten má schopnost generovat
velké množství vitální cchi a posílit vaše bohatství. V běžné situaci
roh hromadí energii – stagnující, neutrální, nebo vitální. V podstatě
se jedná o neutrální situaci. Tu ale můžete změnit díky
konkrétnímu záměru pro její využití s cílem generovat co největší
množství pozitivní energie.

Pokud nevěnujete rohům pozornost, bude energie v nich mít
tendenci stagnovat. Pokud se na jejich energii zaměříte,
pomohou vám vytvořit harmonický a prosperující prostor.
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Jak vybrat Roh bohatství? 
To vám ukážu přímo na plánku prostoru

Vstup

V předsíni

V obývacím pokojiV pracovně
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- fontánu, která rozproudí energie
- vystavte zde sošku Buddhy, bohyně
Kuan-Yin ochránkyně rodiny, anděla, nebo jiného vašeho
oblíbeného ochránce
- vymalujte tuto část barvou, která jí dodá energii
- umístěte sem zelenou rostlinu, nebo vázu s květinami  - tradiční
rostlinou Feng Shui je tlustice. Další tipy najdete v samostatném
článku na blogu 10 nejlepších rostlin
- zapalte svíčky nebo aromalampu
- nezapomeňte na vůni
- zavěste oblíbené fotografie
- buďte kreativní, hrajte si a zkoušejte různé možnosti
- zajistěte dostatek světla
- v žádném, ale opravdu ŽÁDNÉM případě nedovolte, aby se v
tomto rohu držel prach, pavučiny, nebo zůstal prázdný

V závislosti na sektoru a prvku,
s kterým je ve vašem případě tento prostor spojený 

využijte pro aktivaci rohu:

Věřím, že si aktivaci hojnosti a bohatství ve vašem domě i firmě
užijete a dosáhnete skvělých výsledků. 

Přeji vám hodně úspěchů a skvělé Feng Shui
Ludmila Djemel
Vaše konzultantka Feng Shui
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Jako profesionální konzultantka Feng Shui pracuji od roku 1993. 
Na prvním místě se  věnuji poradenství a harmonizaci prostoru u klientů,

přednáším a pořádám semináře. Poskytuji poradenství v soukromých 
i komerčních prostorech. Zaměřuji se na harmonizaci bydlení, kanceláří 

i obchodů.

Jsem autorkou knih Feng Shui – průvodce po cestě harmonickým
životem, Tajemství Feng Shui a e-booků zabývajících se Feng Shui. 

V mém blogu si  můžete přečíst řadu článků na toto téma.

Prostřednictvím Feng Shui a osobního poradenství můžete najít řešení
řady životních situací jak v soukromém tak i profesionálním životě.

Harmonizovat a posílit pozitivní energie v partnerství, zdravotní oblasti,
kariéře, financích …

Je to krásná cesta a ráda vás na ní povedu.

www.fengshuiporadenstvi.cz

Ludmila Djemel
Vaše konzultantka Feng Shui

Přidejte se ke mě na sociálních sítích
a získejte víc informací o Feng Shui

www.fengshui-interiery.cz

https://business.facebook.com/FengShuiInteriery/?business_id=349031805464320
https://www.instagram.com/l.djemel/
https://www.linkedin.com/in/ludmila-djemelova/
https://www.fengshui-interiery.czwww.fengshuiporadenstvi.cz/
https://www.fengshui-interiery.czwww.fengshui-interiery.cz/

