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KUA je považováno za magické číslo štěstí a úspěchu
 
Je základním číslem, které ovlivňuje náš život. Tvoří naši podstatu. 
Je základem pro pochopení sebe samého a pomůže Vám prohloubit
sebepoznání. 

Číslo KUA vypovídá o tom, co Vám v životě přinese nejvíce štěstí, úspěchu, zdraví 
a spokojenosti. Je ukazatelem k Vašemu pocitu naplnění. 

Co je číslo KUA?

www.fengshuiporadenstvi.cz

To, že dva lidé mají stejné životní číslo, neznamená, že budou povahově stejní, nebo
se v životě setkají s obdobným úspěchem. Vše záleží na tom, jak vrozený potenciál
využijí, zda podpoří své kladné stránky, nebo nechají převládnout negativní aspekty
své osobnosti.

Sladění se s Vaším osobním KUA Vám pomůže pozvednout energii veškerých Vašich
činností. Soukromá i pracovní jednání, vedená ve směru vašeho KUA budou
úspěšnější.

"Využití čísla KUA může pozitivně ovlivnit Vaši
životní cestu. Jeho znalost je počátkem

k pochopení Vašeho životního směřování."

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Všechno  je možné.
nemožné pouze

zabere
více času.



Narodili jste se pod vlivem KUA 2 a to přináší do Vašeho života touhu po spolupráci 
a partnerství. Rádi pracujete ve dvojici. Práce o samotě Vám neprospívá. Mnohem
výkonnější budete, pokud máte v práci kolegu s kterým můžete diskutovat a
vyjasňovat si názory. 
 
Nevadí Vám v práci nebo vztazích upřednostnit svého partnera. Jste ochotni
podporovat druhé. Vaším motem by se mohla stát slova: „Moudrost a sdílení“.
 
Radujete se ze svých úspěchů, ale nesnažíte se dosáhnout vítězství za každou cenu.
Úspěch Vás sice přitahuje, ale máte jasno v tom, kolik času a energie jste ochotni 
mu obětovat. Dokážete si vyjasnit priority jak v soukromém, tak pracovním životě.   
 
Vaším skutečným vnitřním cílem je rozvíjení kreativity a empatie. Ochotně nabídnete
pomocnou ruku těm, kteří jsou v nouzi. 
 
V životě vám jde především o duchovní souznění, vztahy a přátelství. Pro blaho těch,
které milujete, nelitujete vynaloženého času. Jste loajální a věrní.  Stejně tomu je, 
i pokud se věnujete kolektivním sportům – jste naprosto loajálním a spolehlivým
členem týmu. Vaši spoluhráči i přátelé mají velké štěstí, že mají za spojence právě
Vás.
 
Profesní uplatnění najdete nejlépe v oblasti umění, tvorbě a vzdělávání. Pokud jste
v zaměstnání spokojení, zůstáváte v něm celý život.  
 
Ale ať vám život nabízí jakákoli lákadla profesního úspěchu, Váš partner a rodina
budou vždy na prvním místě. Láska prostě vládne vašemu životu

Vaše číslo KUA je 2
KUA 2 je symbolem pečlivosti a metodičnosti.

I stoletý život je jen
okamžik věčnosti

www.fengshuiporadenstvi.cz
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Jsou světové strany, ve kterých se nám daří lépe než v jiných. 
Podle data narození se řadíme do východní nebo západní skupiny. 

 
Vaše číslo KUA patří do západní skupiny – měli byste proto žít v domě, který směřuje
jedním z Vašich prospěšných směrů. Ve Vašem případě to je severovýchod, západ,
severozápad a jihozápad.  V ideálním případě by jedním z těchto směrů měl mířit
vstup do vašeho domu.

Východní nebo západní směr?

Vaše prospěšné směry 
– které to jsou?

Úspěch a bohatství – na vás čeká na severovýchodě 
Zdraví – podpořte na západě 
Rodina a vztahy - rodinnou harmonii a láskyplný vztah posílíte 
na severozápadě  
Vědění a osobní rozvoj  - nejlepším směrem je pro vás jihozápad

www.fengshuiporadenstvi.cz
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Jak vyplývá již z charakteristiky čísla dvě, jste
nejspokojenější při práci ve dvojici. Dříve než uděláte nějakou změnu ve svém
profesním životě, potřebujete získat a ujasnit si veškeré dostupné informace.

 
 

Jakmile získáte dostatek informací, ochotně je sdílíte s ostatními a využijete je ve
prospěch týmu. 
 
Úspěchu a bohatství dosáhnete nejsnáze tak, že se budete inspirovat a studovat
principy úspěchu a způsob řízení firem těch, kteří ho již dosáhli. 
 
Vaším osobním směrem úspěchu je severovýchod, ten je ideální pro umístění
předmětů Feng Shui a osobních talismanů posilujících váš záměr.

Úspěch a bohatství na Vás čeká 
na severovýchodě

Ujasněte si svůj záměr Věnujte čas
zamyšlení nad tím, v jaké oblasti
chcete úspěchu dosáhnout. 
 
Svůj cíl zapište – tak dáte svému
záměru mnohonásobně větší sílu. Je
statisticky dokázáno, že jen asi 3% lidí
znají své životní cíle a pouhé 1% je má
zapsané. Tito lidé patří mezi
významné a vůdčí osobnosti. 
Tím, že své cíle napíšete, se zařadíte
mezi ně.

"Zapsáním cílů se váš 
plán stává vaším

prohlášením."
Dáváte tím vesmíru jasně najevo,
kam váš život směřuje. 
Tato prohlášení pište vždy
v přítomném čase. Formulace
"jednou, někdy v budoucnu …“ nemá
potřebnou sílu.

Sněte vznešené sny a 
jaké budete mít sny,

takoví budete



 
Ideální je kartičku vystavit na viditelném
místě, kde vám na ni padne zrak co
nejčastěji. Je ovšem pochopitelné, že na
místech veřejně přístupných nechcete,
aby si vaše záměry mohl přečíst každý.
V kanceláři můžete kartičku s tvrzením
dát například do šuplíku pracovního stolu
tak, abyste ji měli na očích vždy při jeho
otevření.

Prohlášení pro úspěch a bohatství

Své cíle napište na kartičku a tu
umístěte na severovýchodě
Vašeho obývacího pokoje, kanceláře
nebo ložnice. Tyto kartičky nemusí
mít nutně stejný obsah 
(ale samozřejmě mohou). 

 
Kartička umístěná v kanceláři může
být více zaměřená na Vaši kariéru, ta
v ložnici na osobní život. Záleží jen na
vašem rozhodnutí.

K U A
2

BUDDHA
 IBuddha je tradičně považován za
symbol moudrosti, lásky, trpělivosti a
hojnosti.

www.fengshuiporadenstvi.cz
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 Každá takto vytvořená kartička je
naplněná silou Vaší osobní energie. 
V souladu se zákonem přitažlivosti vysílá
tuto energii do vesmíru a přitahuje zpět
příležitosti vedoucí ke splnění Vašeho
přání. 
Není nutné se ptát jak. Stanovte svůj
záměr a zůstaňte otevření přicházejícím
možnostem.

 
Formulace

prohlášení pro
bohatství 
a hojnost
- příklady

Jedná se o příklady, které by Vám měli pomoct v začátcích Vaší tvorby. Nikoli o dogma. 
Prociťte své touhy, naslouchejte intuici, tvořte.

ÚSPĚCH 
A

BOHATSTVÍ 
 

 ŽELVA NA MISCE HOJNOSTI
 je mimořádně oblíbeným
symbolem čínské tradice. Je symbolem zdraví,
dlouhověkosti, síly, odolnosti a úspěchu 
v kariéře. www.fengshuiporadenstvi.cz

Ve Vašem obývacím pokoji 
- Já (vaše jméno) přitahuji štěstí a
harmonii pro všechny členy mé rodiny
- Mé účetnictví je vyrovnané a mám
hojnost finančních prostředků pro
veškeré potřeby své i své rodiny.

Ve Vaší ložnici
- Já … vítám a přijímám moment
porozumění, vedoucí k vydělávání
peněz
- Já … přitahuji milujícího a bohatého
partnera

Ve Vaší kanceláři
- Já … přitahuji bohatství a hojnost
veškerým svým konáním.
- Finanční hospodaření mé firmy
(jméno vaší firmy) je v rovnováze. 
Na bankovních účtech je vždy dostatek
prostředků.

https://www.fengshui-interiery.cz/zelvy/
https://www.fengshui-interiery.cz/zelvy/
https://fengshuiporadenstvi.cz/


 
Při tvorbě prohlášení neváhejte použít barvy

posilující vaše osobní pole úspěchu a bohatství

Díky použití správných
barev a motivačních
obrázků můžete ze svých
prohlášení vytvořit
magické aktivační karty.

- přidejte obrázek reprezentující
váš cíl
- obrázek toho, co pro Vás
osobně váš cíl představuje
 - fotografii člověka, který Vašeho
cíle dosáhl
 - vybarvujte,
- podtrhávejte, zvýrazňujte …

www.fengshuiporadenstvi.cz

"Pro KUA 2 to jsou
žlutá, šafránová 

a purpurová.
 Jejich použitím na

severovýchodě
znásobíte energii
svého záměru.."

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Jak se říká,
ani nejmoudřejší člověk 

není bez hloupých nápadů
Konfucius

www.fengshuiporadenstvi.cz
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Pro dosažení úspěchu v kariéře a vnitřní spokojenosti
je dobré vybrat si profesi, která je pro vás ta pravá. Pro KUA 2 je to práce

trenéra sportovního týmu, kouče osobního rozvoje, učitele, duchovní učitel,
poradce, novinář, nakladatel nebo knihkupec.

 

Vždy se snažte zachovat ve své práci klid a rozvahu. Inspirujte se životy těch, kteří
úspěchu již dosáhli. Získejte o nich informace z životopisných knih nebo internetu.

Ideální profese pro Vaše KUA

Vaše osobní energie je nejsilnější, když v práci sedíte tváří tímto směrem. 
Pokud máte jednání mimo kancelář, podepisujete důležitou smlouvu,
komunikujete se zákazníkem … snažte se vždy sedět v tomto vašem silném
směru.  Snáze tak dosáhnete úspěchu a jednání se rozhodne ve váš prospěch.
Žádáte o povýšení? Zvýšení platu? Nové pracovní místo? Vždy se snažte stát
čelem k severpvýchodu.

Pro Váš úspěch a bohatství proudí nejsilnější energie právě
ze severovýchodu. Využijte proto jeho sílu na maximum.

Aktivujte sílu severovýchodu

www.fengshuiporadenstvi.cz

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Pro dosažení maximálních výsledků potřebujete aktivovat severovýchod 
na třech hlavních místech

 

Využijte tradiční nástroje Feng Shui
k aktivaci severovýchodu

na severovýchodě vaší kanceláře si
zajistíte profesní úspěch
severovýchod Vašeho obývacího pokoje
vám přinese úspěch v osobním životě
severovýchodní část vaší ložnice přivolá
úspěch v partnerství

Ilustrační nákres, který Vám pomůže
správně vyhledat jednotlivé sektory
najdete v samostatné Mapce 
jednotlivých sektorů ve Vašem prostoru 
na stránce 42.

"Nezapomeňte použít
kompas. 

Správné zaměření
světových stran je
opravdu důležité."

www.fengshuiporadenstvi.cz
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K aktivaci severovýchodu můžete využít předměty, které
již máte doma, nebo koupit speciální harmonizační doplňky, které ihned vnesou

do Vašeho prostoru blahodárnou cchi
 

Aktivace
severovýchodu

severovýchod je pod vlivem prvku Země,
Posilován prvkem Oheň. Úspěch vám tedy
přinese hnědá, a žlutá barva ve všech
odstínech, barvy Ohně, červená a oranžová.
Keramické
předměty, kámen, polodrahokamy
v příslušných barvách, svíčky, aroma-lampy,
krb ….

www.fengshuiporadenstvi.cz

severozápad je pro vás dobrým místem pro
umístění pracovny nebo studovny

můžete sem dát knihovnu nebo jen křeslo 
na čtení

zenovou zahradu

kaligrafii Napijte se čaje

sošku Buddhy

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Co můžete
použít ve Vaší

kanceláři

fotografie úspěšných a inspirativních lidí
z Všeho oboru(také vaše při setkání
s úspěšnými a slavnými osobnostmi)

www.fengshuiporadenstvi.cz

logo firmy, fotografie výrobků, vizitky 
a propagační předměty

Více tipů k podpoření
severovýchodu najdete
zde:
https://www.fengshui-
interiery.cz/vedomosti/ 

Nezapomeňte, že k úspěchu se těsně pojí oblast Obchodu a
kariéry. Tu najdete v severním sektoru. Odstraňte z této oblasti
veškerý nepořádek a odpadky. To symbolizuje zahazování
příležitostí k úspěchu.

KŮŇ ÚSPĚCHU - Kůň byl ve všech
kulturách vždy mimořádně ceněn. Kůň
je velmi příznivým symbolem úspěchu,
síly a houževnatosti. Přináší vytrvalost,
prosperitu a vysoké postavení. Nejlépe se
uplatní na pracovním stole nebo v
sektoru kariéry.

https://fengshuiporadenstvi.cz/
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=k%C5%AF%C5%88


Pro udržení pevného zdraví je pro Vás
nezbytné naučit se pracovat se svou vnitřní bolestí. Vyberte si vhodnou metodu,

která vám zmůže zbavit se vnitřních bloků a traumat.
 

Pro KUA 2 je typické, že skrývá svou vnitřní bolest. Nebojte se ji odhalit před svými
přáteli nebo rodinu. Nemusíte se obávat nepochopení. Jen tak najdete cestu
k vyléčení.
V opačném případě v sobě budete hromadit stagnující negativní energii, která by
v budoucnu mohla způsobit vážné onemocnění.

Zdraví – podpořte na západě

Emocionální rovnováha je
podmínkou pevného fyzického
zdraví.

"Relaxujte a užívejte si
pobyt na slunci.

Prospějí vám vodní
sporty –

windsurfing, plachtění,
plavání."

Kdo vítězí nad lidmi,
je mocný.

Kdo vítězí nad sebou,
je nejmocnější.

V dnešní době máte k dispozici
řadu tradičních i netradičních
metod k osvobození od
starých traumat – kineziologii,
terapii smíchem, metodu RUŠ,
rodinné konstelace … Vyberte si
tu pravou právě pro vás.



 fotografie člověka, jehož vzhled
odpovídá Vašemu cíli
   fotografie, která Vás zachycuje při
sportu, v okamžicích relaxace
  symbol vyjadřující váš cíl
 soška nebo obrázek draka posílí vaši
energii zdraví

Prohlášení pro zdraví

Cíle týkající se Vašeho zdraví napište
na kartičky a ty umístěte na západě
Vašeho obývacího pokoje, ložnice a
kanceláře. 

Texty na kartičkách se mohou lišit
podle toho, zda se týkají soukromí
nebo vašeho profesionálního života.

K U A
2

DRAK
je vtělením zázračné síly. Působí ve
znamení klidné země a žluté císařské
barvy spojované se štětím a dobrým
osudem. Je pečlivý a přemýšlivý.

www.fengshuiporadenstvi.cz

 Použijte 

https://www.fengshui-interiery.cz/drak/
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=DRAK
https://fengshuiporadenstvi.cz/


 Každá takto vytvořená kartička je
naplněná silou Vaší osobní energie. 
V souladu se zákonem přitažlivosti vysílá
tuto energii do vesmíru a přitahuje zpět
příležitosti vedoucí ke splnění Vašeho
přání. 

 
Formulace

prohlášení pro
zdraví

- příklady

Jedná se o příklady, které by Vám měli pomoct v začátcích Vaší tvorby. Nikoli o dogma. 
Prociťte své touhy, naslouchejte intuici, tvořte.

ZDRAVÍ
 

WOU LOU  
Tykev Wou Lou je symbolem tajemství, plodnosti,
trvání života, dlouhověkosti, nesmrtelnosti a
blahobytu. V jejím magickém tvaru je obsažen
mikrokosmos nebe a země.

www.fengshuiporadenstvi.cz

Ve Vašem obývacím pokoji 

- Já … pravidelně cvičím …..x týdně
- Já … chodím na pravidelné procházky
- Já … jím zdravě a pravidelně

Ve Vaší ložnici
- Já … pravidelně medituji a studuji
východní techniky pro zlepšení zdraví
- Já … sdílím své znalosti týkající se
zdraví se členy mé rodiny

Ve Vaší kanceláři
- Já … si pro zlepšení pracovního
výkonu denně věnuji …minut meditaci
- Já … pomáhám svým
spolupracovníkům zlepšit návyky
týkající se zdraví

https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=wou
https://www.fengshui-interiery.cz/mince/mincovy-oves-s-ingotem/
https://www.fengshui-interiery.cz/mince/mincovy-oves-s-ingotem/
https://fengshuiporadenstvi.cz/


 
Při tvorbě prohlášení neváhejte použít barvy

posilující vaše osobní pole zdraví

www.fengshuiporadenstvi.cz

"Pro KUA 2 to jsou
bílá, smetanová 

a broskvová. 
Jejich použitím na
západě znásobíte

energii svého
záměru."

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Pro pevné zdraví a vitální energii čerpejte sílu ze západu.
Tímto směrem můžete sedět při jídle nebo práci. 

Směrem k východu může být obrácena i Vaše postel.
 

Aktivace
západu

Pro dosažení maximálních výsledků
potřebujete aktivovat západ na třech
hlavních místech:

www.fengshuiporadenstvi.cz

Na západě Vaší kanceláře posílíte svou
pracovní energii a příliv nových nápadů. 
Jen pokud jste zdraví a fit můžete uspět
i ve své profesi

Aktivace západní části Vašeho
obývacího pokoje vám přinese dobré
energie pro každý okamžik dne

Posílení západní části vaší ložnice Vám
zajistí zdravý spánek a dostatek energie
pro nový den

"Zkontrolujte západní
sektor vaší ložnice,
obývacího pokoje
i kanceláře. Zaměřte se
na nábytek, barvy,
dekorace, vymalování…
Odpovídá vybavení
prostoru vitální energii,
kterou chcete
vyzařovat?"

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Pro dosažení maximálních výsledků potřebujete aktivovat východ 
na třech hlavních místech

 

Využijte tradiční nástroje Feng Shui
k aktivaci západu

na západ vašeho obývacího pokoje
umístěte sošku Buddhy
kulaté a ovální tvary
kovové a lesklé předměty
dekorace v bílé a šedé barvě nebo
kovových barvách – zlaté, stříbrné,
bronzové …
obrazy hor
zvonkohru
fotografie vás a členů vaší rodiny při
sportu a relaxaci

Více tipů k aktivaci 
západu

 najdete zde.

"K aktivaci vašeho směru
zdraví můžete použít

předměty, které již doma
máte, nebo vybrat některý
z doplňků Feng Shui, který
vám přinese dobrou cchi 
a zlepší proudění energie

v prostoru."

www.fengshuiporadenstvi.cz
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Vaše KUA 2 vás láká k cestování a poznávání cizích
zemí. Díky tomu může být i váš partner z jiné země a pravděpodobně 

i mladší než vy.

Rodina a vztahy  
rodinnou harmonii a láskyplný vztah posílíte na severozápadě

Poznání jiných kultur a získání
nových přátel vás osvobodí.
Vaší potřebě po cestování 
prospěje, přiláká-li vaše firma
zahraniční klienty.

"Vaše duše se potřebuje
vzdát předsudků o jiných

národnostech
a lidech ze vzdálených

zemí. Proto můžete velkou
část života strávit na

cestách.."

Rádi cestujete s celou rodinou,
organizujete výlety i poznávací
dovolené. 
Pokud to není možné, ochutnávejte
jídla cizích kuchyní. Navštěvujte
restaurace se zahraniční kuchyní u
vás ve městě, nebo si je připravujte
doma.

MANDARíNSKÉ KACHNIČKY
symbolizují dobré a trvalé
partnerství. Jsou tradičním
symbolem Feng Shui pro
podporu partnerských 
vztahů  Mandarínská kachna
žije v páru a nikdy nemění
partnera.

Toužíte po romantickém
partnerovi, který bude
současně i
vaší velkou oporou, přítelem,
milencem i mentorem.



 
Partnerství, přátelství a rodina jsou
významnou součástí
života každého z nás. Proto je potřebu
věnovat jim dostatek času,
pozornosti a energie. Láskyplné a
harmonické vztahy nejsou
samozřejmost.

Prohlášení pro rodinnou harmonii 
a vztahy 

 

"Vy dva, vaše děti, širší rodina a příbuzní,
přátelé, kolegové … to vše tvoří nekonečnou

světovou síť lásky a vztahů, které můžete
v tomto sektoru podporovat."

 

Vyjasněte si svá přání a touhy a
dejte vesmíru jasně najevo,
jak si představujete svůj osobní
život. 
Jak by měly vypadat vaše rodinné
vztahy? 
Jaké partnerství chcete prožívat? 
Co vaši přátelé? Kdo by měli být
vaši přátelé?

www.fengshuiporadenstvi.cz

 Jak chcete své vztahy prožívat? 
Jakým způsobem byste rádi trávili
společný čas? 
Jaké aktivity byste rádi zařadili do doby
strávené s rodinou a přáteli?

 
Vytvořte kartičky, které budou vystihovat
tato vaše přání a touhy.
Můžete mít odlišné kartičky pro váš
soukromý a pracovní život. Vystavte je
v jižní části vaší ložnice, obývacího
pokoje a kanceláře.

https://fengshuiporadenstvi.cz/


srdíčka a romantické symboly se
v této oblasti skvěle uplatní
fotografie symbolizující váš cíl (např.
šťastná dvojice…)
obrázek skupiny přátel/šťastné rodiny
v družné zábavě

Při tvorbě prohlášení neváhejte použít
barvy posilující Vaše

osobní pole vztahů a rodinné harmonie

 

"Díky použití správných barev a motivačních
obrázků můžete ze

svých prohlášení vytvořit magické aktivační
karty"

 

Pro KUA 2 to jsou opálová, stříbrná a
zlatá. Jejich použitím na
severozápadě znásobíte energii
svého záměru.

www.fengshuiporadenstvi.cz

vystavte svéfotografie se slavnými
a úspěšnými lidmi,

orchideje a pivoňky jsou květiny
symbolizující jemnou ženskou
energii, využijte jejich moc

Ve firmě:

     s kterými jste navázali (nebo             
chcete navázat)kontakt

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Ve Vaší ložnici
- Můj partnerský život je naplněný láskou, vášní a
porozuměním
- Já … se se svým partnerem věnuji meditaci

Formulace prohlášení pro rodinnou
harmonii a vztahy – příklady

Ve Vašem obývacím pokoji
- Já … trávím dovolené s rodinou v exotických zemích
- Já … se věnuji se svými dětmi/partnerem poznávání cizích kultur
- Já … se spolu se svou rodinou učím cizí jazyky

www.fengshuiporadenstvi.cz

Ve Vaší kanceláři 
- Já … přijímám rady svých mentorů
- Já … pravidelně medituji, což mi pomáhá zvýšit obrat firmy

Největší chyba je.
nenapravit svou 

vlastní
 

Konfucius

 

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Aktivujte sílu 
severozápadu

Severozápad je směr, který Vám přináší nejlepší cchi pro rodinné vztahy a partnerství. 
Je tedy čas jeho sílu využít:

www.fengshuiporadenstvi.cz

Chcete-li podpořit své vztahy, spěte
směrem k severozápadu.
Na schůzkách a soukromých
setkáních vám severozápad přinese
potřebnou energii.
Pokud chcete mít větší úspěch na
pracovních schůzkách a
prezentacích, směřujte tváří vždy
k severozápadu. Klienti vás budou
uznávat 
a obdivovat.

Abyste sílu severozápadu využili co
nejvíce, aktivujte ho na třech
nejdůležitějších místech – í ložnici,
obývacím pokoji a kanceláři:

Posílením severozápadu v ložnici
vytvoříte skvělý milostný vztah plný
lásky, vášně a porozumění.

Severozápad obývacího pokoje vám
přinese skvělé rodinné vztahy jak
s dětmi, tak v širší rodině.

V kanceláři Vám aktivace
severozápadu přinese uznání mezi
klienty, přiláká nové zákazníky a posílí
vztahy mezi kolegy.

GANEŠA je žádán o pomoc a
podporu v začátcích nových
projektů, při odstraňování překážek,
při většině důležitých životních kroků

https://fengshuiporadenstvi.cz/
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=gane%C5%A1a


Využijte tradiční nástroje Feng Shui
k aktivaci severozápadu

Severozápad je tradičně spojován s kovem a energií cest 
a přátelských kontaktů.  

To vám ve spojení s vaším osobním směrem vztahů může přinést nový 
a neotřelý pohled na život a různé kultury.

www.fengshuiporadenstvi.cz

bílou, šedou, světle modrou barvu a barvy kovů
předměty oválného a kulatého tvaru
drahé kameny
fotografie slavných a významných osob  
obrázky a sošky andělů nebo víl
kovové zvonkohry

Použijte zde:

diplomy a ocenění
fotografie vašeho pracovního týmu
vizitky klientů a spřátelených firem

Ve firmě:

ANDĚLÉ AVÍLY jsou vysoce „jasnozřivé“,
vnímavé k myšlenkám a citům ostatních.
Díky své citlivosti dokážou vstřebat
bolest rostlin, stromů i zvířat. Jsou
strážnými
anděly přírody a nedojdou spokojenosti,
dokud nesplní svůj úkol.

Více tipů 
k podpoře 

severozápadu
najdete zde

https://fengshuiporadenstvi.cz/
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https://www.fengshui-interiery.cz/pratele-a-ochranne-bytosti/
https://www.fengshui-interiery.cz/pratele-a-ochranne-bytosti/
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Vědění a osobní rozvoj 
- nejlepším směrem 
je pro Vás jihozápad

Na vaše osobní vzdělání a duchovní rozvoj má největší vliv
poznání zprostředkované ženami, duchovními učitelkami. 

Pokud se zaměříte do minulosti,
uvědomíte si, že největší prospěch jste vždy měli díky radám a studiu učení

přinášeným ženami.

www.fengshuiporadenstvi.cz

Prospěšnou ochránkyní a duchovním vzorem pro vás může být například matka
Tereza, Marie, nebo Bohyně Kuan Yin. Řadu skvělých vzorů najdete také mezi
současnými učitelkami.

Vaše vrozená potřeba pečovat o ostatní bude lépe přijímána ženami než muži. A ženy
budou vaše rady přijímat ochotněji.

Pro svůj osobní rozvoj nezapomeňte čerpat energii ze vzorů, které máte přímo v rodině
– od vaší matky, babičky nebo jiných ženských příbuzných. Ty mohou být bohatým
zdrojem moudrosti a poznání.

"Své duchovní lekce se
snáze naučíte, pokud
žijete v trvalém
partnerství."

KUAN YIN je bohyně milosrdenství.
Je považována za ochránkyni

rodiny, dětí, harmonických 
vztahů a klidného 
rodinného života.

https://fengshuiporadenstvi.cz/
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=KUAN+


Kartička umístěná v kanceláři může být
více zaměřená na Vaši kariéru, ta
v ložnici na osobní život. Záleží jen na
vašem rozhodnutí.

Prohlášení pro vědění a osobní rozvoj

 

"Při tvorbě prohlášení neváhejte použít barvy
posilující Vaše osobní pole vědění a osobního

rozvoje"
 

www.fengshuiporadenstvi.cz

 Své cíle napište na kartičku a tu umístěte na jihozápadě vašeho obývacího
pokoje, kanceláře a ložnice. Tyto kartičky nemusí mít nutně stejný obsah (ale
samozřejmě mohou).

Ideální je kartičku vystavit na viditelném
místě, kde vám na ni padne zrak co
nejčastěji. Je ovšem pochopitelné, že na
místech veřejně přístupných nechcete,
aby si vaše záměry mohl přečíst každý.

V kanceláři můžete kartičku s tvrzením
dát například do šuplíku pracovního
stolu tak, abyste ji měli na očích vždy 
při jeho otevření.

Pro KUA 2 to jsou 
růžová, magenta a fuchsiová. 
Jejich použitím na jihozápadě
znásobíte energii svého záměru.

Díky použití správných barev 
a motivačních obrázků můžete ze
svých prohlášení vytvořit magické
aktivační karty:

symboly dosaženého vzdělání, 
diplomy, ocenění, certifikáty …
fotografie lidí, které považujete za své
vzory nebo učitele
knihy, které vás směrují k vytčenému
cíli
Vám blízké duchovní symboly

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Ve Vaší ložnici
- Společně s mým životním partnerem/partnerkou …   jdeme cestou 
spirituálního rozvoje
- Já … rozumím cestě života

Formulace prohlášení 
pro vědění a osobní rozvoj – příklady

Ve Vašem obývacím pokoji
- Já … vždy rád/a uvítám ve svém domově ženy z naší rodiny – jsou mými
duchovními vzory
- Já … pravidelně medituji, jak samostatně, tak se členy své rodiny

www.fengshuiporadenstvi.cz

Ve Vaší kanceláři 
- Společně s mým životním partnerem/partnerkou … 
  jdeme cestou
spirituálního rozvoje
- Já … rozumím cestě života

Můžete žít v harmonii
Můžete být šťastní

Můžete se cítit dobře
Můžete žít v bezpečí

Můžete se osvobodit od
utrpení

 Buddha

 

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Aktivujte
sílu vědění 
a osobního

rozvoje

Chcete-li podpořit svůj osobní rozvoj, spěte směrem k jihozápadu. Na seminářích
a studiu vám jihozápad přinese potřebnou energii.
Pokud chcete mít větší prospěch z navštívených školení a seminářů, směřujte tváří
vždy k jihozápadu. Snáze si tak zapamatujete předkládané informace.

www.fengshuiporadenstvi.cz

Abyste sílu jihozápadu využili co nejvíce, aktivujte ho na třech nejdůležitějších
místech 
– ve vaší ložnici, obývacím pokoji a kanceláři:

Jihozápad je směr, který vám přináší nejlepší cchi pro vědění a osobní rozvoj, 
je tedy čas ho využít.

Posílením jihozápadu v ložnici vytvoříte partnerský vztah plný harmonie a
duchovního souznění. 
 
jihozápad obývacího pokoje vám přinese porozumění mezi jednotlivými členy
rodiny a posílí vaši touhu po společném vzdělávání. 
 
V kanceláři vám aktivace jihozápadu pomůže v profesním vzdělávání.

BUDDHA přináší spokojenost
do všech životních oblastí. Účinně podporuje
zdraví, dlouhověkost, spokojenost, úspěch 
v povolání 
a dosažení vysokého postavení 
v kariéře a s tím související finanční
prospěch. Buddha je symbolem klidu,
harmonie a životní spokojenosti.

https://fengshuiporadenstvi.cz/
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Pro dosažení maximálních výsledků potřebujete aktivovat jihozápad
na třech hlavních místech

 

Využijte tradiční nástroje Feng Shui
k aktivaci vědění a osobního rozvoje

předměty vystavené v páru 
dvě květiny, dvě vázy …, nebo se
symbolikou dvojice
předměty vyrobené z keramiky,
v hnědé, béžové, nebo žluté barvě
fotografie, na které jste společně s
partnerem

Více tipů k aktivaci 
jihozápadu

 najdete zde.

Nejsilnější energie
přinášející vědění a osobní
rozvoj pro vás proudí z
jihozápadu. Aktivací tohoto
směru dosáhnete
snadnějšího spojení
s vesmírnou energií, větší
moudrosti a získané
vědomosti si budete snáze  
pamatovat.

www.fengshuiporadenstvi.cz

Zkontrolujte jihozápadní část vaší kanceláře, obývacího pokoje a ložnice. 
Zaměřte se na nábytek, barvy, doplňky a dekorace. 
Skutečně reprezentují to, co si k sobě chcete přitáhnout? 
Je symbolika dekorací a obrazů pozitivní?

"Tradiční doplňky
Feng Shui 

Vám pomohou 
zvýšit příliv pozitivní

Cchi."
 

https://www.fengshui-interiery.cz/laska-a-partnerstvi/
https://www.fengshui-interiery.cz/laska-a-partnerstvi/
https://www.fengshui-interiery.cz/laska-a-partnerstvi/
https://www.fengshui-interiery.cz/laska-a-partnerstvi/
https://www.fengshui-interiery.cz/laska-a-partnerstvi/
https://fengshuiporadenstvi.cz/


které mohou poškodit 
Vaše životní štěstí

 

Směry

www.fengshuiporadenstvi.cz

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Ve Feng Shui pracujeme s osmi světovými stranami:
severem, severovýchodem, východem, jihovýchodem, jihem, jihozápadem,
západem a severozápadem. A samozřejmě s Energetickým centrem, ale tomu
se budu věnovat v samostatné části.

To, že jsou z osmi směrů dva negativní, není důvod k zoufalství. Podle mých
zkušenosti je nejhorší nevědomost. 
V životě se nám občas stane, že děláme v něčem chybu, ale když nevíme, že jí
děláme, nemůžeme jí napravit.
Stejný názor mám na negativní a pozitivní směry. A navíc není zase tak těžké
omezit kontakt s dvěma z osmi směrů. Jsou jen 20% celku.
A když to nejde? Také to není žádná tragédie. Na všem se dá pracovat, vždy je
co zlepšit, jen začít a najít řešení.

Čtyři z těchto jsou již obsazené pozitivními oblastmi,
které jsme probrali výše. Tak co s těmi co zbývají?

Báječné a pozitivní směry, které podpoří Vaše vztahy, zdraví i peníze 
jsme si představili. 

Ale jak jistě víte, každá mince má dvě strany.

www.fengshuiporadenstvi.cz

Dva z nich jsou negativní – Problémy a Katastrofa. 
Ty vám mohou opravdu škodit, a je lepší se jim vyhnout.
 
Zbývající dva jsou považovány za neutrální.

https://fengshuiporadenstvi.cz/


"Pokud není možné se tomuto směru
při práci nebo odpočinku vyhnout,
umístěte ke své posteli nebo na
pracovní stůl vhodný ochranný
talisman. 
Při pracovních cestách noste osobní
ochranný talisman nebo náramek
vždy  při sobě."

Problémy na jihu

Pro KUA 2 je jih oblastí Problémů. Směrem, který hrozí příchodem nejrůznějších
potíží se zákonem a zdravím. V tomto směru byste neměli mít žádnou z důležitých
místností jako je obývací pokoj, ložnice nebo kancelář. 
 
Jih je velmi špatné místo pro jakoukoli vaši činnost. Umístěte sem méně důležitý
nábytek a skříně. 
 
Vyvarujte se činnosti a delšího pobytu v tomto pro vás nevhodném prostoru.
Vždy dbejte na to, abyste tímto směrem neseděli při práci, jídle nebo relaxaci ani
jím neměli otočenou postel.
 

www.fengshuiporadenstvi.cz

OCHRANNÉ TALISMANY se používají k ochraně
před negativními vlivy i jako podpora vybraných
oblastí
 

https://fengshuiporadenstvi.cz/
https://www.fengshui-interiery.cz/talismany/


Pro KUA 2 je sever jedním z nejhorších směrů. Pokud je to možné, tak se mu
vyhýbejte. 
 
Opět platí, že pro vás není vhodné v tomto směru sedět, pracovat nebo spát. 
 
Umístěte zde vhodný ochranný talisman – sošku ochranného Buddhy, sošky
dvojice mocných ochránců jakým jsou například lvi, Pi-Yao, nebo Cchi-Lin.

 Při pracovních cestách noste osobní ochranný talisman vždy při sobě.

 

Katastrofa na severu

www.fengshuiporadenstvi.cz

MOCNÍ OCHRÁNCI Chrání před všemi druhy
negativních energií, které by k vám mohly 
 proniknout.
 

https://fengshuiporadenstvi.cz/
https://www.fengshui-interiery.cz/ochranci-vchodu/


Neutrální směry

Pro KUA 2 jsou neutrálními směry jihovýchod a východ.
 

www.fengshuiporadenstvi.cz

Podpořte své ZNAMENÍ ČÍNSKÉHO
ZODIAKU Dopřejte si mimořádnou energetickou
podporu,
 

Nepatří mezi pozitivní směry a tak vám nemohou přinést žádný zvláštní prospěch,
ale přesto je dobré je znát. Využijte je když:

Není možné umístit postel do některého z vašich pozitivních směrů 
V kanceláři není možné sedět prospěšným směrem
Na jednání nebo jiné schůzce nelze sedět vaším pozitivním směrem

 

Neutrální směr je dobré vzít na pomoc vždy, když není možné sedět v některém 
z vašich pozitivních směrů. 

Volba neutrálního směru je vždy lepší, než sedět v některém z vašich škodlivých
směrů.

Vzhledem k životním situacím můžete například řešit umístění postele v ložnici 
a situování prostoru nebo příznivý směr vašeho partnera/partnerky se neshodují 
s Vaším. V takovém případě vám neutrální směr pomůže situaci vyřešit.

https://fengshuiporadenstvi.cz/
https://www.fengshui-interiery.cz/talismany/
https://www.fengshui-interiery.cz/cinsky-zodiak/


Energetické
centrum

Energetické centrum je srdce vašeho prostoru.  
V ideálním případě je zdrojem energie pro ostatní sektory, 

ať míří do kterékoli světové strany. 
Jeho zdravé fungování má moc ovlivnit vše 

co se v našem životě odehrává. 
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Jeho prvkem je Země, barvy žlutá, okrová, světle hnědá.

"Vibrace Energetického centra
bezprostředně ovlivňují fungování

všech ostatních oblastí. 
Proto je nutné mu věnovat

zvýšenou pozornost."

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Energetické centrum by mělo být
vždy v dobrém stavu,

nezatížené nadbytkem nábytku a
dekorací. Jeho energii posiluje

dostatek světla,
a jemné teplé barvy.
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Tradičně zůstávalo Energetické centrum volné, často bylo zdůrazněno podlahovou
mozaikou. 
Dnes zde můžete umístit například kulatý nebo osmihranný kobereček, nejlépe
v červené nebo žluté barvě. 
Krásná výzdoba květiny a jemné zvuky dodají Energetickému centru potřebnou
energii.

Stejně jako celý dům, i Energetické centrum podléhá každoročnímu vlivu Létajících
hvězd.
Abyste z jeho působení získali maximum pozitivní energie, nezapomeňte se
podívat na informace k příslušející k danému roku. Najdete je v aktuální
Astrologické předpovědi

Energii této oblasti můžete dodat zavěšením křišťálového lustru, spirály, nebo
broušené křišťálové koule pro Feng Shui.

"Jak je to s vaším
Energetickým centrem? 

Září jako tisíc sluncí,
nebo

to vypadá, že vám
v něm praskla žárovka?"

https://fengshuiporadenstvi.cz/
https://www.fengshuiporadenstvi.cz/astrologie/


Nalezení jednotlivých sektorů ve vašem
prostoru – plánek
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1. Najdete nebo nakreslíte si plánek
prostoru v kterém chcete aktivovat své prospěšné směry.
 
2. Vyznačíte
na plánku Energetické centrum

3. Zaměření světových stran
K zaměření světových stran použijete kompas. Nespoléhejte se na odhad
světových stran podle východu slunce. Pracujte pečlivě.

https://fengshuiporadenstvi.cz/


4. Spojte vaši osobní mapku Ba –Gua s připraveným plánkem:
Máte vyznačené Energetické centrum  a zakreslené světové strany. 
Nyní přiložíte připravenou mapku Ba Gua  na plánek místnosti středem
přesně na střed Energetického centra. 
Zakreslíte jednotlivé sektory. A máte hotovo.
 
5. Tedy promiňte, nemáte hotovo, celá ta zábava přece teprve začíná!
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Vaše osobní mapka BA GUA
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Získali řadu zajímavých informací, ale možná si nejste 
jistí, jak je nejlépe použít, nebo kde začít. 

Pamatujte si, že Feng Shui může mít mimořádně silný
vliv na Váš prostor a přinést Vám do života velké
změny. 
 
V první řadě se rozhodněte, kterou z oblastí chcete
posilovat nejdříve: Úspěch a bohatství, Zdraví, Rodinu a
vztahy, nebo Váš Osobní rozvoj? Doporučuji Vám
nejprve zaměřit pozornost na jeden vybraný cíl, než ji
rozptylovat. Dosáhnete tak rychlejších výsledků.

Pokud cítíte, že potřebujete podporovat více životních
oblastí najednou, vyberte pro každou jen jednu
místnost, kde ji budete aktivovat. Například Rodinu a
vztahy v ložnici, Úspěch a bohatství ve vaší kanceláři … 

"Aktivační kartičky by neměly 
v prostoru působit rušivě." 

 
Najděte si klidnou chvíli a představte si to nejlepší, čeho
byste v dané oblasti chtěli dosáhnout. Ujasněte si, zda
se jedná skutečně o vaše přání a nejste ovlivněni
přáním a touhami ostatních nebo reklamou.

Rozhodněte se, jestli Vám více vyhovují motivační
kartičky, nebo vše spojíte do tabule vizí kde propojíte
kartičky s Vašimi cíli a obrázky které vám cíl připomínají
a společně Vás budou více motivovat. 

Mimo hlavní specifikace svého cíle můžete používat
také pozitivní výrazy, jakými jsou: LÁSKA, ZDRAVÍ,
SPOKOJENOST, HARMONIE, HOJNOST …
Nebo celé věty v přítomném čase: Jsem šťastná a
spokojená, Mám milujícího partnera, Bydlím
v nádherném domě, Pravidelně cvičím …. 
  
 
 

Tipy na závěr
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Využijte i tipy týkající se přímo vašeho čísla KUA, které najdete u jednotlivých oblastí.

Použít můžete vzorky kartiček, které jste dostali jako bonus k Vašemu e-booku, nebo si
vytvořte vlastní.  Čím větší spojení budete cítit při tvorbě, tím lepších výsledků
dosáhnete. 
 
 Co se týká směru, kterým spíte, málo kdo z nás má možnost vybírat z více než jednoho
nebo dvou vhodných. Nedělejte si proto přehnané starosti, pokud se vám nepodaří
umístit postel vaším vytouženým směrem, ať se jedná o kterýkoli z nich.  Vždy myslete 
na to, že nejdůležitější je umístit postel do tzv. „mocenské pozice“ – tedy tak, abyste měli
přímý výhled na vstupní dveře, ale nikoli s nohama mířícíma přímo na ně.
  
Doplňky a dekorace vybírejte uvážlivě. Vždy musí ladit s Vaším vkusem. Vystavení
předmětu, který sice odpovídá Feng Shui, ale nelíbí se Vám, přinese méně pozitivní
energie, než ten, který se vám skutečně líbí.  Vždy je možné najít předmět, který
vyhovuje obojímu – Vašemu vkusu i pravidlům Feng Shui.  
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Udělali jste první Feng Shui změny a radujete se z výsledků?
Chcete jít ještě o krok dál?

Svůj úspěch a spokojenost v životě můžete podpořit tím, že využijete informace
patřící k Vašemu znamení zvěrokruhu, týkající se aktuálního roku. Aktuální
astrologickou předpověď najdete ZDE.

 Nejen vaše číslo KUA, ale i znamení  a prvek zodiaku vám mohou
pomoci s orientací v životě, jasným směřováním a zodpovědět řadu
otázek které si možná kladete.
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Ještě toho není dost?

Udělali jste první Feng Shui změny a radujete se z výsledků?
Chcete jít ještě o krok dál? 

 

Abych podpořila vaše výsledky s úpravami Feng Shui, připravila jsem 
pro Vás praktické kalkulačky,  které můžete využít zdarma:
 

Zjistěte své číslo KUA.
 
Poznejte svůj prvek a znamení zodiaku.
 

Spočítejte si Partnerský horoskop. 
 

Nevíte si rady? Potřeste hůlkami 
a Orákulum Vám odpoví.
 

https://fengshuiporadenstvi.cz/astrologicka-predpoved-pro-rok-2021/
https://www.fengshuiporadenstvi.cz/astrologie/
https://fengshuiporadenstvi.cz/
https://www.fengshuiporadenstvi.cz/cisla-kua-a-jejich-moc/
https://www.fengshuiporadenstvi.cz/znameni-cinskeho-horoskopu/
https://www.fengshuiporadenstvi.cz/partnerske-horoskopy/
https://www.fengshuiporadenstvi.cz/orakulum/
https://www.fengshuiporadenstvi.cz/orakulum/
https://www.fengshuiporadenstvi.cz/orakulum/


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. 
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Ludmila Djemel
Vaše konzultantka Feng Shui

 

https://business.facebook.com/FengShuiInteriery/?business_id=349031805464320
https://www.instagram.com/ludmila.djemel/
https://www.linkedin.com/in/ludmila-djemelova/
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