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5 prvků
Co se naučíte
5 prvků v sobě obsahuje informace o vnitřní kvalitě energie cchi a její životní síle.
Tu můžete využít pro posílení energie, její kontrolu nebo vyrovnání
ve Vašem soukromém nebo pracovním prostoru
tak, abyste naplnili svá přání a potřeby.
Každý z těchto pěti prvků má moc posílit a pozvednout energii Vašeho domova.
V okamžiku, kdy pochopíte, jak se prvky vzájemně podporují a předávají si energii,
stanou se jedním z Vašich nejsilnějších nástrojů
při harmonizaci Feng Shui.
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ZEMĚ
Dodá Vám
stabilitu a její aktivace
prospěje
jak vašemu partnerství,
tak vzdělání.
Použít můžete
keramické předměty
nebo obrazy krajiny.

Její hlavní kvalitou je
pevnost, stabilita
a vnímavost.
V případě nadbytku
může
způsobovat stagnaci,
sklíčenost,
deprese a pocit nemožnosti
změny.
Pomůže Vám
v případě, že je situace
chaotická a nepřehledná
a vy potřebujete vnést do
života více stability.
Nebo pokud řešíte otázky
životních závazků
a důležité smlouvy.

Barvy
hnědá, krémová,
odstíny žluté
a světle oranžová
Tvary
nízké, rovné
a čtvercové
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KOV
Pomůže Vám
mezilidské vztahy
Jeho aktivace zlepší komunikaci
a vztahy mezi generacemi.
Vystavte předměty
kulatého nebo oválného tvaru,
nebo s kovovým leskem

Jeho energie
se soustřeďuje do sebe,
je stahující, ostrá
a přesně zaměřená.
V případě nadbytku
může způsobit, že náš jazyk
je zbytečně ostrý
a kritický.
Posílí Vaše
soustředění a pomůže vám
získat to, co chcete.
Jeho zaměření dovnitř
Vám pomůže
vyjasnit si cíle
a zvládnout
nutné detaily.

Barvy
bílá, zlatá,
stříbrná a šedá
kovové odstíny
Tvary
Kulaté a oválné,
oblouky, kupole
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VODA
Je skvělá
pro posílení vaší kariéry
a zlepšení komunikace.
Použít můžete
fontánu, akvárium
nebo obrazy vody
– moře nebo řeky.

Její hlavní kvalitou
je
plynutí a propojování.
Nadbytek VODY
může způsobit
nerozhodnost.

Pomůže Vám
zbavit se stagnace
(proces změny si můžete
představit
jako tání ledu)
a má moc zlepšit komunikaci.
Současně je spojována
s tokem peněz
a příležitostmi.

Barvy
černá
a tmavě modrá
Tvary
Křivky, nepravidelné tvary,
vzory napodobující vodu
(vlny, kapky)
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DŘEVO
Jeho posílením
můžete zlepšit vaše zdraví
a kondici,
ale také svou finanční situaci.
Je symbolem růstu a rozvoje.
Použít můžete
zelenou barvu,
nebo rozmístěte zdravé
a silné rostliny.

Jeho hlavní kvalitou je
snadný růst a rozvoj.
Nadbytek energie DŘEVA
může posilovat necitlivost,
agresivitu, netrpělivost
a nedostatek soucitu.

Je spojováno
s novými začátky
a pomůže vám
hladce zvládnout
nastartování nových
projektů.
Barvy
všechny odstíny zelené
a modrozelená
Tvary
vysoké
a štíhlé
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OHEŇ
Dodá
šťávu vašemu partnerství,
zlepší pověst.
přinese slávu.
Použít můžete
jasná světla, svíčky,
vonné tyčinky, oheň v krbu.
Trojúhelníkové a špičaté
dekorace.

Jeho hlavní kvalitou
je
vzrušení, vášeň, expanze
a rychlost.
Nadbytek OHNĚ
může způsobovat stres
a úzkostlivost.

Jeho energii
uplatníte ve všech životních
situacích, které potřebují
vášeň a zaměření na cíl.
OHEŇ
to je žár, vášeň
a aktivita.

Barvy
červená, purpurová,
jasně oranžová
Tvary
Trojúhelníky, špičky
tvar šlehajících plamenů
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5 prvků
Nyní již máte základní informace, které potřebujete k tomu,
abyste použili sílu pěti prvků v jednotlivých místnostech nebo
sektorech vašeho domova.

ZAMĚŘME SE NA ZAŘAZENÍ DEKORACÍ PODROBNĚJI
Při výběru je pro vás rozhodující:
materiál, z něhož jsou předměty vyrobeny má zásadní vliv na naše rozhodnutí
ne vždy je toto spojení jednoznačné, nesmíme zapomínat na tvar předmětu
materiál a tvar mohou být v harmonii, nebo protikladu
většina předmětů, které nás obklopují, v sobě kombinuje kvalitu více prvků, proto
musíte vždy pečlivě posoudit, kolik a jaké energetické kvality jednotlivé předměty
do vašeho prostoru vnáší.
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Vždy se zamyslete nad tím, jaký prvek daný předmět reprezentuje.
Pokud to není zřejmé hned, pravděpodobně půjde o kombinaci více prvků.
Energetický vliv takového předmětu nebude příliš silný

nezapomeňte, že funkčnost, krása umístění a váš osobní
pocit jsou při úpravách Feng Shui velmi důležité
pokud se rozhodujete tak dlouho a těžce o výběru
správného prvku pro váš prostor až ztrácíte radost a
potěšení z prováděných změn, je čas se uvolnit, snažíte
se příliš
práce s Feng shui by měla být snadná, lehká a zábavná.
pokud něco milujete, přináší vám to také pozitivní cchi.
pokud si nejste jistí, ke kterému prvku některý předmět
přiřadit, zaměřte se místo toho na symboliku, kterou pro
vás představuje
to vám pomůže umístit ho na správné místo
nezapomínejte ani na praktické využití jednotlivých věcí
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5 prvků
A CYKLY V KTERÝCH PRACUJÍ

5 PRVKŮ SE NAVZÁJEM OVLIVŇUJE VE TŘECH CYKLECH
tvorby + redukce + kontroly

CYKLUS TVORBY
V cyklu tvorby, nebo také vzájemné podpory je každý z pěti prvků je tvořen, vyživován, posilován a chráněn
prvkem, který mu předchází.
Jak to funguje:
ZEMĚ vytváří KOV – v průběhu horotvorných procesů pod extrémním
tlakem vzniká kov
KOV tvoří VODU – představte si, jak se v horkém dnu sráží vlhkost na
chladném kovovém předmětu
VODA živí DŘEVO – bez dostatku vody nemůže dřevo růst a usychá
DŘEVO vyživuje OHEŇ – bez svého živitele dřeva, nemůže oheň vůbec
existovat
OHEŇ tvoří ZEMI – při spalování dřeva vzniká popel, ten vytváří zemi
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CYKLUS REDUKCE
Tak, jako v kreativním cyklu každý prvek posiluje a vyživuje ten následující, je jím jeho vlastní energie
redukována. Představte si to jako soužití matky s dítětem. Matka své dítě živí, to je posilováno a její
energie se tím snižuje.
Jak to funguje:
KOV oslabuje ZEMI
ZEMĚ redukuje (hasí) OHEŇ
OHEŇ oslabuje (spaluje) DŘEVO
DŘEVO oslabuje (spotřebovává) VODU
VODA redukuje KOV

Cyklus redukce můžete využít, v případě, že potřebujete zklidnit nadbytečnou energii některého z prvků
a vnést do prostoru rovnováhu.
Pokud je vám jasné, jak funguje Cyklus tvorby, snadno uvedete do praxe i Cyklus redukce.
Stačí mít na paměti, že pokud jeden prvek vyživuje druhý, ten vyživovaný mu současně ubírá energii.
Například příliš silná energie VODY v koupelně může být redukována přidáním prvku DŘEVO – můžete
přidat zelenou barvu (obkladů, vymalování, ručníků, nebo jiných doplňků). To VODU zaměstná (stane se
matkou DŘEVA a bude ho vyživovat), zredukuje její přílišnou sílu a pomůže vám dosáhnout větší
rovnováhy.
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CYKLUS KONTROLY
V případě, že je některý z prvků opravdu extrémně silný, možná se pro získání rovnováhy rozhodnete
použít prvek, který jeho sílu kontroluje. V tomto případě je nutná maximální obezřetnost, aby
provedené změny nebyly příliš násilné.
Jak to funguje:
KOV seká DŘEVO
DŘEVO svými kořeny rozrušuje ZEMI
ZEMĚ vsakuje a koriguje VODU
VODA hasí OHEŇ
OHEŇ taví KOV

Ujistěte se, že prvek, který ke kontrole použijete, je dostatečně silný. Požár domu neuhasíte šálkem
vody. Voda se bez následků odpaří a k nebi se vznese jen malý obláček páry.
Mějte na mysli že:
nadbytek KOVU může uhasit OHEŇ
nadbytek OHNĚ odpaří VODU
nadbytek VODY odplaví ZEMI
nadbytek ZEMĚ může udusit DŘEVO
nadbytek DŘEVA dokáže ztupit ostré hrany KOVU
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PROPOJME TO DOHROMADY
Došli jsme společně na konec Mapy pěti prvků. Od této chvíle je to na Vás.
Před několika dny jste si stáhli tahák 9 SEKTORŮ FENG SHUI a získali informace o významu a vlivu
každého z nich, jejich umístění v rámci prostoru a o tom, jak je správně aktivovat.
Těchto 9 sektorů je úzce propojeno s Pěti prvky. Každá z životních oblastí systému BA GUA je
spojována s jedním z prvků. Z těchto devíti oblastí jsou tři spojovány se ZEMÍ, dvě s DŘEVEM,
dvě s KOVEM a po jedné s VODOU a OHNĚM.

Každý z prvků má přirozeně největší sílu v sektoru,
ke kterému přísluší.
A naopak v oblastech kde dochází ke kontrole nebo
redukci jeho energie oslabuje.

Přeji Vám skvělé Feng Shui
L:D

S Feng Shui žiji
v harmonii
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