
Dobrý den,
Připravila jsem pro vás měsíční přehled Létajících hvězd 

na období od 8. srpna – do 7. září 2022

Ludmila Djemel
Vaše konzultantka Feng Shui
WWW.FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

Tel. 775 897 852

Srpen 2022 přináší velmi zajímavé energie Létajících hvězd. 
Energie všech hvězd je dvojnásobná, protože se shodné roční 
i měsíční hvězdy potkávají ve stejných sektorech. 

Co to pro vás znamená? 
Ve zkratce to znamená, že energie všech hvězd, příznivých 
i nepříznivých má dvojnásobnou sílu.
V Číně je navíc srpen považován za měsíc Hladových duchů, 
tedy období, v němž je potřeba zvýšit opatrnost a dbát na své 
bezpečí.

V tomto měsíci se nevyplatí být v noci na ulici sám a přehlížet 
signály naznačující, že něco není v pořádku.

Srpen bude náročný měsíc a zdvojnásobení síly jednotlivých 
hvězd to ještě posiluje.  Zaměřte se na pozitiva , která přinášejí 
příznivé hvězdy s proveďte úpravy potřebné ke zklidnění 
hvězd negativních.
Tyto energetické vlivy působí od 8. srpna, a do 7. září. 

 



Nejprve se zaměříme na oslabení nebezpečných hvězd:

Věnujte těmto oblastem zvýšenou pozornost, zejména pokud se zde nachází  
vaše vstupní dveře nebo ložnice.

 Na prvním místě se zaměříme na zdvojnásobenou energii nebezpečné 
hvězdy Pět žlutí, která se usadila v Energetickém centru. 

Je to příležitost, , abyste co nejvíce vyklidili střed svého domova. Nemožné? 
Udržujte tuto oblast c nejtišší.. Pokud zde máze  kuchyň, naplánujte pro toto 
období vaření v pomalém hrnci. Je nezbytné, abyste udržovali centrum tichosti.
 V žádném případě zde nezapalujte svíčky, ani oheň v krbu.  

Odstaňte odsud veškeré červené dekorace.
Přidejte pagodu nebo kovové dekorace. Pokud máte stropní ventilátor, zapněte 
ho a nechte celý měsíc zapnutý.
Při aktivaci Energetického centra hlukem, nebo nadměrným pohybem hrozí, že 
se objeví zdravotní  nebo vztahové problémy nebo finanční ztráty.

Pokud tento sektor často využíváte a trávíte v něm hodně času, bedlivě 
sledujte své zdraví a peníze.

https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=pagoda


 

Na západě v sektoru Dětí a rodiny bude po celý srpen hrozit svou 
negativní energií Loupeživá hvězda.

Její dvojnásobná energie může zhoršit zdraví našich dětí, způsobit 
hádky a spory mezi členy rodiny.
Pokud zde máte hlavní vstup, nezapomeňte ho ochránit zrcátkem 
Ba Gua nebo soškou nosorožce, abyste zmírnili zlovolný vliv této 
hvězdy.

Na jihozápadě je usazená nebezpečná hvězda Tai-Sui
Jednou
z jejích nebezpečných vlastností je poškozování
 rodinné harmonie
 Pokud je zde vaše ložnice, umístěte Wu Lou na obě 
strany postele. Dodržujte stejná doporučení jako pro 
Energetické centrum. 
Udržujte klid, odstraňte vše  červené v a vyhněte se svíčkám.

Poslední z negativních hvězd je Hádavá hvězda usídlená v sektoru Zdraví

Je to hvězda hádek a sporů a může způsobit, že se rodiny budou hádat a 
hádat. Věnujte pozornost právním záležitostem, zejména těm spojeným s 
rodinou. a Dohady o majetek a dědictví by mohly poškodit rodinné vztahy na 
mnoho dalších let. 
Přidejte červenou barvu a udržujte tuto oblast v klidu. Hluk aktivuje její energii 
zhoršuje tak situaci.

Pokud máte dům orientovaný  na ose východ – západ
 měli byste být velmi opatrní. Pokud můžete odjet na 
dovolenou, bude to pro vás mnohem příjemnější.

 

https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=wou
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=zrc%C3%A1tka


 

 Na severozápadě je příznivá hvězda Nebe

Její umístění je považováno za příznivé, ale muži by si měli dávat pozor na 
infekce a drobná zranění. Bílá přináší mnoho příležitostí v oblasti 
mezinárodních vztahů a obchodování Lidé, kteří jsou v pozici, aby vás 
posunuli vpřed, vám přijdou na pomoc a nabídnou nové příležitosti.
Tuto oblast aktivujte pomocí krystalů, čínských mincí a Zlatých ingotů.

Na severu nabízí dvojitá síla hvězdy Bílá šanci posunout se 
vpřed, znásobit příležitosti s příležitostmi a zvýšit příjmy.
Aktivujte ji kovovými doplňky, skleněnými dekoracemi, 
nebo fontánou.
Pokud je to možné, využívejte tuto oblast co nejčastěji.
Peníze, příležitost, podpora a prestiž přicházejí do domů

 orientovaných na sever.

 Severovýchodu vládne hvězda Prosperita a přináší pokrok do domů a ložnic 
na severovýchodě.
Její působení přináší nové peníze, provize, neočekávané odměny, povýšení 
spojená s vyšším platem. 
Aktivujte ji jasným osvětlením, užívejte tuto oblast co nejčastěji a přidejte 
krystaly pro posílení její krásné energie.

Negativní hvězdy jsou za námi a přišel čas zaměřit se 
příznivé hvězdy které po celý srpen přinášejí požehnání 

a příležitosti!
 

https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1ly
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=ingoty
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=lotos+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1lov%C3%A9


 

 Na jihovýchodě nám ukáže svou moc hvězda  Romantika

Svou znásobenou silou podpoř lásku, i vzdělání, cestování a úspěch v 
obchodě..

Přidejte květiny, romantické dekorace, nebo předměty související s 
autorským psaním nebo prodejem  a budete neodolatelní. 
Domy ležící na ose jihovýchod-severozápad budou profitovat 
dvojnásob! Využívejte tuto oblast co nejčastěji.

Na  jihu máme hvězdu budoucí prosperita. 
Tato hvězda klade důraz na účast na společenských událostech
 setkávání s přáteli a rodinou. Podporuje materiální úspěch
 a popularitu. 
Přidejte sem květiny pokud je to možné, využívejte tuto oblast 
k setkávání s hosty.

Během srpna budou mít domy na severojižní ose měsíc ve znamení 
oslav a vzestupu vašeho postavení a prestiže.

I když nás čekají výzvy a ty existují vždy , v srpnu se nám naskytnou
také báječné příležitosti.
Věnujte pozornost hvězdám 5, 2 a 7.Ty jsou ty nejproblematičtější z 
pohledu na  současnou zdravotní situaci. Naplánujte potřebné změny 
tak, abyste mohli začít hned, a snažte se mít svá vylepšení na místě před 
skutečným datem změny.

        Přeji Vám skvělé Feng Shui nejen v srpnu
        Ludmila Djemel

Veškeré potřebné doplňky najdete zde:
https://www.fengshui-interiery.cz/

https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=kachni%C4%8Dky
https://www.fengshui-interiery.cz/

