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Rok Králíka je tradičně považován 
za rok naděje.

 

Rok vodního Králíka začíná novoluním 22. ledna 2023. 

 Zajímavým detailem je, že první den čínského astrologického roku je
zároveň prvním dnem měsíce Tygra, jehož energie s námi tak ještě
symbolicky přetrvá. 
Čínský Nový rok je časem nových začátků pro každého 
z nás . V asijských zemích je se převážně jedná o rodinnou událost,
která je časem shledání a díkůvzdání. 

Ti, co se narodili v roce Kohouta, musí počítat s většími překážkami,
než jsou zvyklí. Znamení Kohouta je v konfliktním postavení ke
znamení Králíka, vládce roku.

Také ti, co se narodili ve znamení Králíka čeká náročný rok. Jejich
znamení je vládnoucí a tím pádem jsou na něj kladeny větší nároky.
Všichni Králíci musí dbát zvýšené opatrnosti ve všem, co dělají 
a vyhnout se  zbytečnému riziku. 2023. Zrozenci roku Králíka jsou
ostražití, vtipní, pohotoví a vynalézaví. 
To jsou vlastnosti, které jako vládci roku mnohokrát využijí.

PŘICHÁZÍ ROK 2023
ROK VODNÍHO KRÁLÍKA

LUDMILA DJEMEL 
 FENGSHUIPORADENSTVI.CZ
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Poslední roky byly náročné. 
Hlavní oblasti, na které je nezbytné se zaměřit, budou sektory Bohatství, 
Vztahů a Zdraví protože ty byly nedávnými událostmi postiženy s nejvíce. 
Optimistický přístup a vnitřní klid prospějí všem oblastem našeho života. 
V tomto směru nám rok Králíka přináší naději na podstatné zlepšení 
situace.
 Králík je považován za velkého diplomata a pokud tento svůj talent 
správně využije, brzy se dočkáme změny k lepšímu.

Některá témata roku Tygra budou nadále přetrvávat, ale jak bude rok 
postupovat, vyřeší se i otázky, které nám dělaly největší starosti.

Abyste naplno využili příležitosti, které rok 2023 přináší začněte 
s potřebnou harmonizací včas. Přesun Létajících hvězd na nová 
stanoviště se odehraje velmi rychle a každé zaváhání může způsobit 
potíže nebo ztrátu zajímavé příležitosti. 

To v žádném případě neznamená, že pozdější harmonizace hvězd už 
nemá význam. Samozřejmě, že má a i pár týdnů před koncem roku se 
vám úpravy vyplatí.

LUDMILA DJEMEL 
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Osobně cítím velkou naději na pozitivní změnu 
a to i díky informacím, 

které najdete v této předpovědi.
 

https://fengshuiporadenstvi.cz/


V lednu 2023 zaujímají roční létající hvězdy nové pozice a na tuto změnu 
je dobré připravit se s předstihem.
Pečlivě si prostudujte informace v sekci Létající hvězdy 2023, naplánujte 
změny a včas si pořiďte harmonizační doplňky.

Pokud chcete o jejich příznivém i nepříznivém vlivu získat více informací, 
připojte se k video kurzu, který vám poskytne podrobnější informace. 
Oslabení negativních hvězd a posílení hvězd příznivých je důležité proto, 
aby váš život probíhal hladce a bez větších potíží. Samozřejmě, že vás 
potkají i méně příjemné situace, ale s  podporou harmonických energií 
Feng Shui je zvládnete s lehkostí.

Nezapomeňte si prostudovat také předpověď pro Vaše znamení 
zodiaku.
Ta funguje vždy v úzkém propojení s aktivitou Létajících hvězd.

Pokud máte ložnici, kancelář nebo jinou důležitou místnost v sektoru 
zasaženém negativní hvězdou, zachovejte klid a proveďte změny 
doporučované k oslabení jejich působení. Pokud máte vstupní dveře 
v jednom z postižených sektorů, zavírejte je bez bouchání.  Každý 
zbytečný hluk může aktivovat nepříznivé působení negativní hvězdy.

LUDMILA DJEMEL 
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Včasná harmonizace Létajících hvězd vám dá výhodu přijmout
preventivní opatření před negativním působením těch

nebezpečných a také využít blahodárný vliv hvězd příznivých
hned od prvního okamžiku.

Vodní Králík se ujme své vlády 22. ledna 2023. 
S úpravami Létajících hvězd můžete začít od 4. ledna. 

Převzetí energií nové hvězdné sestavy přinese nepřehlédnutelnou
změnu ve všech budovách světa, jak soukromých tak firemních.

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Feng Shui LÉTAJÍCÍ HVĚZDY (také Xuan Kong) nám ukazují úžasný 
vzorec, který můžete použít k harmonizaci prostoru a zvýšit tak své 
štěstí v daném roce.
Tato přesná metoda ukazuje, jaký druh energie je  usídlený 
v konkrétním sektoru. To Vám umožní posílit příznivé hvězdy 
a oslabit škodlivou energii těch nebezpečných.

Létající hvězdy  2023

Vzorec rozmístění Létajících hvězd je platný v domě, bytě, kanceláři 
i velké obchodní budově.
 
Létající hvězdy nám ukazují, jaké jsou v daném sektoru energetické 
vibrace. S jejich pomocí můžete rychle a efektivně navýšit energii 
prostoru a zvýšit tak své štěstí.

Tento systém analyzuje interakci mezi Pěti prvky s ohledem na to, 
v jakém sektoru je daná hvězda usídlená. V závislosti na výsledku 
posilujeme energii hvězd příznivých, nebo oslabujeme škodlivé 
působení těch nepříznivých.

Nezapomeňte, že roční Létající hvězdy 
mění svou pozici vždy, když nad rokem 
přebírá vládu nové znamení zodiaku.

LUDMILA DJEMEL  
FENGSHUIPORADENSTVI.CZ
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Jako každý rok se Létající hvězdy přesouvají na nové pozice. Již od 4. ledna 
můžete začít s úpravami jednotlivých sektorů tak, abyste podpořili příznivé 
hvězdy a ochránili se před vlivem těch nebezpečných.

Pokud budete správně následovat pokyny k jednotlivým hvězdám, 
neutralizujete vliv těch nebezpečných, a posílíte působení hvězd příznivých. 
Získáte tak příznivou pozici pro prožití šťastného a úspěšného roku vodního 
Králíka

Létající hvězdy 2023
a jak s jejich pomocí posílit energii vašeho domova

Při uplatňování doporučení k jednotlivým hvězdám 
je nejlepší začít od nepříznivých hvězd 

a teprve poté aktivovat hvězdy příznivé.

Vliv jednotlivých hvězd je
nejsilnější, pokud zasahují oblast, 
v které je umístěný váš:
a) domovní vstup 
b) ložnice nebo obývací pokoj 
d) další z důležitých místností,
kterou často používáte

Pokud se vás týká některá 
z uvedených situací, je její
zvládnutí obzvlášť naléhavé. 

Pro jistotu ale použijte léčbu
pro všechny negativní
hvězdy. Začněte
vyhledáváním těchto hvězd
v celém domě a vhodně
rozmístěte nápravné
prostředky. Pro správné
zaměření používejte kompas
a při měření
vycházejte z Energetického
centra domova.

Osobně provádím každý rok
harmonizaci všech hvězd, 

příznivých i nepříznivých a
dosahuji tak skvělých výsledků.

https://fengshuiporadenstvi.cz/cisla-kua/


Tato nebezpečná hvězda se v roce 2023 
přesouvá z Energetického centra kde 
omezovala většinu přicházejících 
příležitostí a míří  na severozápad 
do sektoru Přátel a ochranných bytostí.
Tento její posun uleví většině tlaku, který 
přinášela. Její zemská energie bude 
oslabována Kovem severozápadu.
 Tato příznivá kombinace oslabí její  
destruktivní enegii a díky tomu by se její 
negativní vliv na tuto oblast neměl
projevit naplno.

 To zní velmi nadějně, ale nesmíme zapomenout, že Pět žlutí je velmi
nebezpečná a přináší sebou katastrofy, neštěstí, spory, nehody, zranění, 
finanční ztráty a vše, co je negativní a špatné.    
Je to zákeřná hvězda, které se všichni bojí, protože přináší smůlu všeho
druhu.
 Pokud máte možnost, vyhněte se tomu, abyste v tomto sektoru trávili 
delší čas. Vyhněte se zde hlasitým zvukům z televize nebo rádia.
Nepořádejte v tomto sektoru oslavy, večírky nebo jiná hlučná setkání. 
Také stavební a výkopové práce nebo rekonstrukce mohou zavinit její
aktivaci. Pokud je vyrušena, je její zrádný vliv aktivován.
Přestože bude severozápad během roku 2023 velmi postiženou oblastí,
nemějte prosím pocit, že tato situace nemá řešení. S pomocí Feng Shui
vždy existuje způsob, jak zvládnout, nebo rozptýlit nepříznivou energii.
Pokud umístíte příslušné léky a udržíte oblast klidnou a nerušenou,
můžete se její aktivaci v této oblasti vyhnout a vyvarovat se všech
problémů, které může tato hvězda přinést. 

PĚT ŽLUTÍ  - WU WANG 
(EXTRÉMNĚ NEBEZPEČNÁ)

OVLÁDNUTÍ
NEBEZPEČNÝCH A ŠKODLIVÝCH HVĚZD

https://fengshuiporadenstvi.cz/cisla-kua/


Nezapomeňte, že energie, kterou se vám zde podaří vytvořit bude příznivě, 
nebo nepříznivě ovlivňovat severozápad, oblast ochranných a 
nápomocných bytostí, cestování i vztahy s přáteli. Při jejím zanedbání by 
se mohlo velmi rychle stát, že ztratíte své příznivce a podporovatele, což 
může způsobit potíže v kariéře i soukromí. 

LUDMILA DJEMEL  
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Na ochranu proti hvězdě PĚT ŽLUTÍ
využijte některá z těchto nápravných opatření

Pro oslabení energie této nebezpečné 
hvězdy  posilte energii Kovu.  
Využijte
 - čínské mince na červené šňůrce 
nebo zlaté ingoty, kovové a oblé 
dekorace

Usídlení této zemské hvězdy v sektoru Přátel a ochranných bytostí 
nám nabízí oslabení její energie vystavením sošek andělů 
nebo Buddhy v kovovém provedení, stříbrné a zlaté barvě

Pokud můžete, vyhněte se jakékoli renovaci, stavbě přístavby, bourání 
vnitřních stěn, pokládání terasy, rekonstrukci koupelny a všech  
podobných činností. 

https://www.fengshui-interiery.cz/buddhove/
https://www.fengshui-interiery.cz/andele-a-nebesti-ochranci/
https://www.fengshui-interiery.cz/cinske-mince-a-ingoty/
https://www.fengshui-interiery.cz/cinske-mince-a-ingoty/
https://fengshuiporadenstvi.cz/
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=zvonkohra+jin
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=zvonkohra+jin
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=zvonkohra+jin
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=zvonkohra+jin
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https://www.fengshui-interiery.cz/cinske-mince-a-ingoty/
https://www.fengshui-interiery.cz/cinske-mince-a-ingoty/
https://www.fengshui-interiery.cz/buddhove/buddha-hojnosti-a/
https://www.fengshui-interiery.cz/buddhove/buddha-hojnosti-a/
https://www.fengshui-interiery.cz/buddhove/buddha-hojnosti-a/
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Hvězda TAI SUI sebou přináší nemoci, neštěstí, útoky ze zálohy, pomluvy, 
narušuje rodinnou harmonii To je obzvlášť nebezpečné při jejím umístění 
v sektoru Zdraví.
Tai Sui Nesnáší vyrušování. Stejně jako v případě hvězdy Pět žlutí této 
oblasti se vyhněte všem výkopovým a stavebním pracím. Veškerý hluk, 
bouchání, vyrušování a jiné hlučné činnosti mohou aktivovat její 
škodlivou energii. Pozor také na rekonstrukce – především koupelny  
nebo kuchyně, 
Chovejte se k ní proto velmi opatrně, jinak hrozí, že přinese obyvatelům 
domu smůlu a nemoci.

Nejvíce budou jejím nebezpečným působením ohroženy domy, obchody 
a kanceláře, jejichž vstup směřuje k východu. Udělejte úpravy potřebné 
k tomu, aby se dveře zavíraly hladce a bez bouchání. Také naolejujte 
panty abyste omezili jakýkoli zbytečný hluk.
Prostě udělejte maximum pro to, abyste udrželi hvězdu Tai Sui v klidu 
a vyvarovali se aktivaci její energie.
Také pokud je vaše ložnice, obývací pokoj nebo pracovna umístěná 
v sektoru zdraví je opatrnost na místě. Musíte dávat pozor na osobní 
finanční ztráty a zranění.
Pokud v tomto sektoru máte komoru, šatnu, koupelnu nebo jinou méně 
využívanou místnost, poskytuje vám to výhodu. V těchto místnostech je 
menší provoz než v kuchyni, obýváku nebo ložnici díky tomu se snižuje 
nebezpečí aktivace této hvězdy.

HVĚZDA 2 – TAI SUI – NEMOC 
(VELMI NEBEZPEČNÁ)

Hvězda TAI SUI, se v roce vodního 
Králíka přesouvá na východ, sektoru 
Zdraví a spokojenosti. To  je velmi 
nebezpečné umístění, protože 
v tomto sektoru může přímo 
napadat oblast našeho zdraví jak 
fyzického, tak psychického. 
Další z jejích nebezpečných vlastností 
je poškozování rodinné harmonie.  
Tato hvězda je spojena s elementem 
Země. Nadbytek Země by mohl svou 
vahou udusit kořeny Dřeva, které 
vládne tomuto sektoru. 

https://fengshuiporadenstvi.cz/cisla-kua/
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Na ochranu proti hvězdě TAI SUI
využijte některá z těchto nápravných opatření

Pokud tato nebezpečná
energie zasáhla váš
domovní vstup zavěste
ochranné zrcátko Ba Gua  
a přidejte pár Ochránců
vstupu, kteří zajistí
bezpečí vašeho domova

Posilte prvek Voda, který 
bude vyživovat Dřevo 
tohoto sektoru - skleněné 
dekorace, zrcadlo, 
fontánu...

Neumisťujte sem krystaly, protože to by živilo zemskou energii
hvězdy Tai Sui.

 

Tato hvězda je spojena s prvkem Země , která je rozrušována prvkem 
Dřevo sektoru zdraví. Využijte tuto situaci k omezení její energie

Při usídlení této hvězdy 
v ložnici vám pomůže 
vystavení   Wo-Lou z 
přírodního materiálu 
na noční stolek.

Do obývacího pokoje nebo jídelny doporučuji
pro ochranu vystavit trojici bůžků Fu, Lu,Šou.

https://www.fengshui-interiery.cz/wou-lou/
https://www.fengshui-interiery.cz/ochranci-vchodu/
https://www.fengshui-interiery.cz/zrcatka-ba-gua/
https://fengshuiporadenstvi.cz/
https://www.fengshui-interiery.cz/zrcatka-ba-gua/
https://www.fengshui-interiery.cz/ochranci-vchodu/
https://www.fengshui-interiery.cz/wou-lou/wou-lou--1/
https://www.fengshui-interiery.cz/wou-lou/wou-lou--1/
https://www.fengshui-interiery.cz/wou-lou/wou-lou--1/
https://www.fengshui-interiery.cz/wou-lou/wou-lou--1/
https://www.fengshui-interiery.cz/buddhove/fu--lou--sou-set/


Také si uvědomte, že jejím hlavním rysem je vytváření 
a podpora jsou bojů a hádek, podrážděnost a vyvolávání 
obchodních sporů. Je potřeba počítat s krádežemi, vzplanutím 
emocí a právními problémy. Od okamžiku jejího vstupu do 
tohoto sektoru sebou přináší  Její energie je nevyrovnaná 
a těžko předvídatelná, buďte proto velmi opatrní.
Přináší sebou zdravotní potíže, zhoršení chronických 
onemocněních a zvýšené nebezpečí úrazů.
 Pocity nespokojenosti mohou vyústit v prudké hádky.
Buďte obezřetní, zejména pokud máte na jihovýchodě vstup 
do domu, ložnici, dětský nebo obývací pokoj. Udržujte tuto část 
domu v klidu. 
V roce Králíka se v sektoru Bohatství vyhněte aktivaci prvku 
Voda.  Pokud zde máte akvárium přesuňte ho do jiného sektoru. 
Vyhněte se zde také fontáně, obrazům zobrazujícím vodu a 
skleněným dekoracím. Máte-li zde více rostlin, snižte jejich 
počet.

Abyste napravili následky nebezpečného vlivu škodlivé hvězdy 
Shan Sha, přidejte sem  malé množství červené barvy. Přidejte 
jasné osvětlení, které projasní prostor, rozhýbe energie
 a omezí působení této nebezpečné hvězdy.

LUDMILA DJEMEL  
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HÁDAVÁ HVĚZDA 3 – SHAN SHA

Hádavá hvězda SHAN SHA bude 
v roce Králíka ovládat jihovýchod, 
sektor Bohatství a finančního 
zabezpečení. V této pozici může 
napadat naši finanční stabilitu, 
způsobit krádeže peněz a cenností, 
spory a soudní jednání o peníze, 
dědictví nebo například finanční 
vyrovnání. 
 Hádavá hvězda Je spojena a 
vyživována prvkem Dřevo, jehož jí 
sektor Bohatství poskytne dostatek. 
Takto aktivována může být její 
energie mimořádně destruktivní. 

https://fengshuiporadenstvi.cz/cisla-kua/
https://fengshuiporadenstvi.cz/


LUDMILA DJEMEL  
FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

Na ochranu proti hvězdě SAN SHA
využijte některá z těchto nápravných opatření

Po celý rok se zde vyhněte aktivaci Vody a  omezte Dřevo. To by
způsobilo vážné potíže. Neumisťujte sem zvonky, zvonkohry ani jiné
dekorace vytvářející zvuk.

PPro harmoizaci můžete 
p

Obálky štěstí přinesou 
do tohoto sektoru energii
Ohně, aniž by jeho
energie byla příliš
ostrá.ké T Také můžete
použít

Můžete sem umístit mince 
svázané červenou stužkou 

Na oslabení této negativní energie 
použijte aromalampu

https://www.fengshui-interiery.cz/aromalampy/
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=ob%C3%A1lky
https://www.fengshui-interiery.cz/aromalampy/
https://fengshuiporadenstvi.cz/
https://www.fengshui-interiery.cz/svicky/laska-set-svicek-pro-lasku/
https://www.fengshui-interiery.cz/svicky/laska-set-svicek-pro-lasku/
https://www.fengshui-interiery.cz/svicky/laska-set-svicek-pro-lasku/


Tato nepříznivá hvězda s sebou přináší značnou smůlu a nepříjemné
zprávy. To, jestli se vám podaří udržet si její energii příznivě nakloněnou
záleží jen na tom, jak budete s její energií pracovat.
Po celý rok Králíka musíme být velmi opatrní aby nedošlo k aktivaci jejího
nepříznivého vlivu.
 
V tomto sektoru nepoužívejte žádné kovové dekorace a omezte barvy
Země.  Také odstraňte ostré, špičaté a trojúhelníkové předměty, které
mohou působit jako „jedovaté šípy“. Na menší dekorace použijte tmavě
modrou nebo černou barvu Vody. V rámci možností uberte bílou, šedou 
a  světlemodrou. 
Pokud energii Loupeživé hvězdy zanedbáte, může neléčený
severovýchodní sektor způsobit celou řadu obtíží. Podvody, vloupání,
krádeže autorských práv, pomluvy a urážky. Abychom tuto situaci zvládli,
bude v roce 2023 nutné v tomto sektoru podpořit energii Vody. 

Opatrnost se vyplatí, zejména pokud máte v severovýchodním sektoru
některou z důležitých místností jako je obývák, pracovna nebo ložnice. 
Buďte opatrní, vyhněte se riskování. Ne všichni lidé, kteří s vámi
spolupracují jsou důvěryhodní. Můžete k sobě přilákat nečestné,
bezohledné a soutěživé lidi. V některých případech se mohou objevit 
i náznaky nátlaku a obchodní rivality. To by mohlo vést k finančním
ztrátám. Studenti se mohou setkat s šikanou a soutěživým chováním
spolužáků.   

LOUPEŽIVÁ HVĚZDA 7
 proměnlivá

LOUPEŽIVÁ HVĚZDA se v roce Králíka 
přesouvá na severovýchod do sektoru 
Vědění a osobního rozvoje. Její kovová 
energie bude posilována Zemí sektoru 
Vědění. To může nepříznivě ovlivnit 
studijní výsledky a ztížit zapamatování si 
informací.
Energie Loupeživé hvězdy je proměnlivá. 
Její vliv tedy při použití vhodných opatření 
nemusí být destruktivní. Je spojována 
s prvkem Kov a má proměnlivý vliv na 
osobní štěstí.



Na ochranu proti Loupeživé hvězdě 
využijte některá z těchto nápravných opatření

Využijte toho, že Loupeživá hvězda má mírně proměnlivou energii 
a to zvyšuje šanci na její harmonizaci. 

Do interiéru přidejte barvy Vody – tmavě modrou, černou nebo 
petrolejovou. Použijte je na dekorační polštářky, koberečky, nebo jiné 
drobné dekorace.

Použijte skleněné dekorace,
jako jsou závěsné křišťály Feng
Shui, skleněné lotosy, nebo
skleněné hvězdy. Posílíte tím
prvek Voda. 

LUDMILA DJEMEL  
FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=koule
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=lotos+k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1lov%C3%A9
https://www.fengshui-interiery.cz/kristaly-pro-feng-shui/kristal-osmihran-ba-gua-28mm/
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=sn%C4%9Bhov
https://fengshuiporadenstvi.cz/


HVĚZDA 6  - NEBE – proměnlivá

Harmonizace rodinných vztahů, urovnání starých křivd, obnovení
přerušených kontaktů i založení nových rodin nebo partnerských vztahů, 
to vše se může díky její harmonizaci stát. Nezapomeňte ji aktivovat.
Přinese vám štěstí ve vztazích, při založení rodiny i kontaktů s členy širší
rodiny. 
Tento Kov v Kovu podpoříte dekoracemi a barvami Země - odstíny žluté 
a hnědé, keramikou, polodrahokamy. Použít můžete také dekorace
spojené s Kovem. V této oblasti není vhodné pálit svíčky, zapalovat oheň
v krbu nebo jinak aktivovat prvek Oheň. To by mohlo způsobit, že se tato
proměnlivá hvězda obrátí proti vám. Vyhněte se také všem ohnivým
barvám, jako je červená, fialová, oranžová.
 Po celý rok zde mohou být umístěny krystaly, protože pomohou zvýšit
dvojitou energii hvězdy. LUDMILA DJEMEL  

FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

VYUŽITÍ A POSÍLENÍ ENERGIE 
PROSPĚŠNÝCH HVĚZD

Tato proměnlivá hvězda se v roce 
vodního Králíka usídlí na západě,  
v sektoru Dětí a rodiny.
západ je pro rok Králíka velmi důležitým 
sektorem, protože rodinná soudržnost
a podpora
 nám pomohou překonat náročné 
situace roku.
Sektor Dětí a rodiny je spojen 
s prvkem Kov, který je také prvkem této 
hvězdy. její působení bude velmi 
harmonické. Tento Kov v Kovu má moc 
vytvořit mimořádně silnou energii, 
podporující bohatství, kariéru 
a rodinnou soudržnost.

Energii dobrých hvězd je potřebné správně aktivovat takovým způsobem, abychom
využili jejich blahodárný vliv ve svůj prospěch. 

Ten je stejně, jako to bylo u hvězd nepříznivých nejsilnější ve vstupu 
do domu, ložnici a v obývacím pokoji. 

https://fengshuiporadenstvi.cz/
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Abyste měli prospěch z jejího působení, 
umístěte na západě některé z těchto aktivátorů

Vystavte keramického 
Buddhu, který vám pomůže 
s propojení se
s členy rodiny 
a upevněním vztahů. 
Pohlazení jeho kulatého 
bříška aktivuje příznivou 
cchi.

Kovová zvonkohra 
s dutými trubicemi 
pozvedne energii 
a pomůže vám při 
realizaci vytoužených 
změn.

 Při nastartováním nového 
projektu vám pomůže soška 
Ganeši

Vhodné barvy jsou modrá, bílá, šedá, nebo antracitová. Také se hodí
kovové barvy – stříbrná, zlatá a dekorace s kovovými odlesky.
Použít můžete i barvy Země – žlutou, hnědou, krémovou a keramické
dekorace.

Máte málo místa na
aktivaci?  Použijte Zlatou
kartu ochrany Buddha.

https://www.canva.com/design/DAEMSk2qE5Y/edit
https://www.fengshui-interiery.cz/buddhove/smejici-se-buddha-s-ingotem/
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=zvonkohra
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=gane%C5%A1a
https://fengshuiporadenstvi.cz/
https://www.fengshui-interiery.cz/ostatni-2/zlata-karta-ochrany-buddha/
https://www.fengshui-interiery.cz/ostatni-2/zlata-karta-ochrany-buddha/
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=zvonkohra
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=zvonkohra
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=gane%C5%A1a
https://www.fengshui-interiery.cz/ostatni-2/zlata-karta-ochrany-buddha/
https://www.fengshui-interiery.cz/ostatni-2/zlata-karta-ochrany-buddha/
https://www.fengshui-interiery.cz/ostatni-2/zlata-karta-ochrany-buddha/


Podpoří upevnění manželství a vyřešení případných nedorozumění 
a sporů. S její podporou budou mít nezadaní velkou šanci na nalezení 
ideálního partnera. Příznivě nakloněna je rodinám, v nichž děti ještě 
studují.
Má vliv na rozvoj uměleckého nadání, moudrosti, inteligenci a osobní 
rozvoj. Prospívá také akademické a vědecké činnosti. Také je nazývána 
hvězdou literárních umění.  
Je spojena s prvkem Dřevo, a její usídlení v Energetickém centru 
ovládaném Zemí může být poněkud problematické upravit. 
Při správné aktivaci může přinést extrémně velké štěstí. Číňané ji 
nazývají "Štěstí broskvového květu“ Posiluje lásku, dobré vztahy, 
cestovatelské příležitosti a akademický úspěch.
Pokud aktivaci tohoto sektoru zanedbáte, může její slabá energie 
přivolat nevěru, špatné romantické vztahy nebo obchodní kontakty, díky 
kterým utrpíte finanční ztráty.
V Energetickém centru se tento rok vyhněte používání ohnivých 
a kovových barev (červená, oranžová, bílá, stříbrná, zlatá a další kovové 
odstíny). 
Pokud už v tomto sektoru tyto barvy máte a nemůžete je odstranit, 
podpořte element Voda  (černá a tmavě modrá, skleněné dekorace, 
zvlněné tvary). Také přidejte odstíny zelené. To vám pomůže vyrovnat 
energii.
Dejte přednost živým rostlinám, jako je například tlustice, nebo jiné stále 
zelené rostliny bez trnů. Zvolte květináče v doporučených barvách. 
S množstvím rostlin to nepřehánějte. 

HVĚZDA 4 – ROMANTIKA

Hvězda Romantika bude po celý rok 2023 
příznivě ovlivňovat Energetické centrum, 
srdce našeho prostoru. To bude mít 
mimořádný vliv nejen na naše vztahy, ale 
na všechny oblasti našich životů.
Usídlení hvězdy Romantika 
v Energetickém centru znamená, že je 
vládnoucí hvězdou roku. To bude mít 
velmi příznivý vliv na veškeré události 
přicházejícího roku a samozřejmě i na 
naše vztahy - v manželství, partnerství, 
s dětmi, v širší rodině i s kolegy. Také nám 
dá možnost urovnat staré spory. 
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Abyste měli prospěch z jejího působení, 
umístěte v Energetickém centru některé z těchto aktivátorů

Pro podporu romantiky 
nebo nalezení ideálního 
partnera zde vystavte pár 
Mandarínských kachniček.

 V ložnici zavěste 
kaligrafii Láska

V kanceláři nebo domácí
pracovně můžete zavěsit
křišťál Jehlan, který posílí
energii jang.

Lotos křišťálové čistoty 
vám pomůže aktivovat 
prvek Voda, který posílí 
jihovýchodní sektor

https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=kachni%C4%8Dky
https://www.fengshui-interiery.cz/kristaly-pro-feng-shui/kristal-jehlan-38mm/
https://www.fengshui-interiery.cz/kristaly-pro-feng-shui/
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=kaligrafie+l%C3%A1ska
https://fengshuiporadenstvi.cz/
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=kachni%C4%8Dky
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=kuan+yin
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=kuan+yin
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=v%C3%A1%C5%A1e%C5%88+b%C3%ADl%C3%A1
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=kuan+yin
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=jehlan
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=kuan+yin
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=lotos+
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=kuan+yin
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=kuan+yin
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=kuan+yin
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=kuan+yin


Její umístění v tomto sektoru může příznivě ovlivnit vaši  kariéru 
a zvýšit šanci na povýšení a s ním spojené zvýšení platu.
 Budoucí prosperita je proměnlivá hvězda, která při správné 
aktivaci přináší hojnost, radost a úspěch. 

Také vám může zajistit bohatství a prosperitu pro další rok. 
Naopak pokud její energii zanedbáte nebo poškodíte, objeví se 
na vašem prahu smůla a prohra. 
Mezi prvky Ohně (hvězda Bud. prosperita) a Vody (sektor obch. 
a kariéry) je těžko překonatelný energetický rozpor.
 Abyste dosáhli harmonického propojení těchto prvků použijte 
Zemi a Kov s podporou malého množství Ohně. Také můžete 
použít fialovou barvu.

V roce  2024 budeme přecházet z období 8 do období 9. V tomto 
období se hvězda Budoucí prosperita stane na dalších 20 let 
hvězdou vládnoucí. Proto je důležité si ji naklonit již nyní. Využijte 
tuto mimořádnou kombinaci a ochraňte a zhodnoťte své bohatství 
již tento rok.

LUDMILA DJEMEL  
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Pro rok Králíka se hvězda Budoucí 
prosperita přesouvá na sever do 
sektoru 
Obchodu a kariery. Vzhledem 
k tomu, že její ohnivá energie je 
v konfliktu s Vodou severního 
sektoru, bude její aktivace velmi 
komplikovaná, ale ne nemožná. 
V žádném případě její úpravy 
neodkládejte a udělejte to nejlepší 
pro zklidnění těchto konfliktních 
energií.

HVĚZDA BUDOUCÍ PROSPERITA

https://fengshuiporadenstvi.cz/


 Prvky Země a Kov  vnese  
do vašeho prostoru 
keramický Buddha s detaily 
ve zlaté barvě - Kov

Abyste měli prospěch z jejího působení, 
umístěte na severu některé z těchto aktivátorů

Mincový ověs je 
vhodnou kombinací 
ohně a Kovu

Prvek Voda akti¨̈̈̈vujete 
vystavením Třínohé 
žáby

V kanceláři vystavte 
Dračí želvu s perlou. 
Posílí energii vody 
a navíc zabrání 
zákulisním intrikám

https://www.canva.com/design/DAFI_zQ8vDI/edit
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=%C5%BEelva
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=%C5%BE%C3%A1ba
https://www.fengshui-interiery.cz/mince/


Snažte se využít její energii co nejlépe. Pokud to je možné, 
přesuňte svou kancelář, pracovní kout, nebo jednací místnost 
do jižního sektoru. To posílí vaši profesionální pověst a rozšíří vaši 
reputaci mezi širší okruh lidí.
Také můžete očekávat pokrok v kariéře a další významné výhody.
Vstupní dveře na jihu vám dávají výhodu při její aktivaci a pokud 
tuto energii dobře využijete pomůže vám to získat ohromné    
bohatství, slávu a prestiž.
Soustřeďte se na správné vyvážení Země a Ohně, aby nedošlo
 k tomu, že nadbytek Země udusí energii Ohně. 
 Tato oblast je v roce 2023 vhodná pro pálení svíček a vystavení 
krystalů. Ujistěte se, že se vyhněte jakýmkoliv barvám Kovu 
a kovovým dekoracím. To by oslabilo příznivý vliv této hvězdy.

LUDMILA DJEMEL  
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Hvězda Prosperita přináší slávu, bohatství, 
prestiž, ale také příslib nových 
romantických vztahů. V roce 2023 se usídlí 
na jihu, v sektoru Slávy a dobré pověsti. 
Jih je spojen s prvkem Oheň a hvězda 
Prosperita se Zemí. Tato kombinace není 
právě ideální a při špatné harmonizaci 
hrozí, že silná energie hvězdy Prosperita 
uhasí Oheň jihu. Při správné harmonizaci 
vám dokáže zajistit štěstí i bohatství. 

HVĚZDA 8 - PROSPERITA

https://fengshuiporadenstvi.cz/cisla-kua/
https://fengshuiporadenstvi.cz/
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Abyste měli prospěch z jejího působení, 
umístěte na jihu některé z těchto aktivátorů

Keramická 
aromalampa se 
zapálenou svíčkou 
podpoří prvek Zemi 
i Oheň

Soška Kwan-Kunga, 
správce spravedlnosti, 
který drží měšec plný 
zlata podpoří sílu 
hvězdy Prosperita

Také můžete využít sílu 
energeticky 
aktivovaných Svíček se 
specificky zvolenými 
čínskými znaky.

Zapálení vonné 
tyčinky pozdvihne 
energii tohoto 
sektoru a posílí 
prvek Oheň této 
hvězdy

https://www.fengshui-interiery.cz/svicky/
https://www.fengshui-interiery.cz/vonne-tycinky-2/
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=kwan+Kung
https://www.fengshui-interiery.cz/aromalampy/
https://fengshuiporadenstvi.cz/
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V roce vodního Králíka se příznivá Bílá 
hvězda přesouvá na jihozápad našich 
domovů do sektoru Lásky a partnerství. 
Toto příznivé umístění může přinést 
zlepšení všech typů vztahů včetně 
pracovních. Zlepšit vztahy i komunikaci. 
Posílí vztahy těch, co žijí v  manželství, 
nebo jsou v dlouhodobém vztahu. 
Nezadaným může přinést lásku. 

Hvězda Bílá je považována za hvězdu vznešenosti a je spojována 
s dobrou pověstí ctí a vysokým společenským postavením. Jejím 
přirozeným prvkem je Voda. Ta je v roce 2023 v konfliktu s prvkem 
Země, který ovládá sektor Lásky a partnerství.  Abyste tyto dva prvky 
propojili, ale neoslabili, použijte přiměřené množství Kovu. a Země

Hvězda Bílá vám díky správné aktivaci může přinést úžasné výsledky 
v rozvíjení a prohlubování partnerských vztahů a navazování nových 
kontaktů, z kterých se mohou časem stát noví přátelé, nebo  
podporovatelé v práci nebo soukromí.   
 Hvězda Bílá přináší štěstí, dobrá znamení a veřejný úspěch. Posiluje 
veřejný status a pomáhá zlepšit sociální postavení, a tím vám umožní 
otevřít se novým společenským perspektivám.
Ovlivňuje kariéru, bohatství a pracovní příjem. Její usídlení 
v jihozápadním sektoru může být při správné aktivaci velmi přínosné. 
Bílá hvězda je šťastná hvězda, která vám pomůže dosáhnout většího 
úspěchu, překonat překážky na pracovišti nebo zvítězit nad 
konkurencí. 

Přes všechna pozitiva má hvězda Bílá jednu nepříjemnou vlastnost. 
Může do rodiny přinést nechtěné romantické a milostné vztahy. Toto 
nebezpečí vzhledem k jejímu usídlení na jihozápadě narůstá.  Proto 
by všichni zadaní i ti, jejichž vztah je teprve v začátcích měli dbát na 
harmonii ve vztahu.
Harmonizovat interakci prvků Vody a Země bude náročnější. 

HVĚZDA 1 - BÍLÁ

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Hvězda Bílá přivádí do vašeho života vlivné a moudré lidi, 
kteří vám pomohou dosáhnout vašich životních aspirací. 

Všímejte si užitečných lidi, kteří vám zkříží cestu. 
 

Abyste měli prospěch z jejího působení, 
umístěte na jihozápadě některé z těchto aktivátorů

Abyste upevnili svůj vztah a 
minimalizovali negativní vliv této 
hvězdy pořiďte si klíčenky 
Mandarínské kachničky

Pár mandarínských kachniček 
posílí váš vztah a ochrání vás 
před nevěrou, kterou může tato 
hvězda přinést.

Ručně malovaný kovový Buddha 
posílí energii hvězdy Bílá a 
zharmonizuje energii prostoru

LUDMILA DJEMEL  
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Zlaté ingoty vnesou do prostoru 
prvek Kov, který bude aktivovat 
Vodu hvězdy Bílá.

https://fengshuiporadenstvi.cz/
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Jaký bude rok 2023
pro jednotlivá znamení?

Ještě neznáte své znamení a prvek čínského
zodiaku? 

Nevadí, snadno si ho spočítáte na naší automatické
kalkulačce. Najdete ji ZDE

U předpovědi pro jednotlivá znamení 
najdete také doporučené harmonizační doplňky. 

Více se o nich dozvíte, 
když kliknete na obrázek.

https://fengshuiporadenstvi.cz/
https://fengshuiporadenstvi.cz/znameni-cinskeho-horoskopu/


Myš

Skromná a šaramantní
 
Myš (šu) je spojována s vodou, charakterizuje ji černá barva, důstojnost 
a postavení. Je spojována s klidem, mírem a rozjímáním. Myš je šaramantní
i agresivní, bystrá i vynalézavá, jinak by se nestala prvním zvířetem zodiaku.
 
Lidé narození v tomto znamení jsou pohotoví, schopní využívat situace,
inteligentní, ambiciózní a odhodlaní. 
 
Myš je přičinlivá, okouzlující a energická, někdy až perfekcionistka. Je dobrý
taktik a organizátor, najde východisko z každého problému. 
Je vždy čestná. Potřebuje pocit bezpečí a střeží své soukromí.

Pro staré Číňany byla symbolem píle a bohatství. Vhodný partner se narodil
v roce Draka, Tygra, Psa nebo Opice.
 
Platí pro ty, co se narodili v letech 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 
2020. Pokud jste se narodili v lednu nebo únoru, zkontrolujte zdarma své
znamení zodiaku na naší automatické kalkulačce.

Myš je jang a představuje začátek nového dne. V čínské kultuře byly Myši
vnímány jako symbol bohatství a nadbytku. Díky míře reprodukce se k nim
modlili i manželské páry.

Myši jsou chytré, mají rychlé myšlení a jsou obvykle úspěšné. Přesto bývají
nejspokojenější s životem v ústraní a klidu.

LUDMILA DJEMEL  
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Osobnost a vlastnosti
Myši jsou optimistické a energické. Lidé narození v roce Myši jsou
sympatičtí, citliví na emoce druhých, ale také tvrdohlaví a stojí si 
za svým názorem. Jejich osobnost je laskavá.

https://fengshuiporadenstvi.cz/znameni-cinskeho-horoskopu/
https://fengshuiporadenstvi.cz/


Myš podle prvku narození

Kovová Myš je spolehlivá a její život je klidný a vyrovnaný. Má talent 
proměnit smůlu na štěstí.

Vodní Myš  se obvykle v prvních letech svého
života potýká s problémy, ale s blížícím se středním věkem 
dosahuje úspěchu v kariéře a vytvoří šťastnou rodinu.

Dřevěná Myš má mnoho talentů. Vždy míří přímo
k cíli a spolehlivě dokončí vše, co začne.

Ohnivá Myš má vysoké IQ, ale i její emocionální
inteligence je skvěle rozvinutá. V mladším věku se jí daří spíš 
průměrně, ale později vytvoří značné bohatství.

Zemská Myš je skvělým řečníkem. V týmu se
postará o udržení dobré nálady, ale může být poněkud majetnická. 
V mládí se potýká s problémy, ale postupně je dokáže překonat.

Muži narození v roce Myši jsou chytří a rychle se přizpůsobují novému 
prostředím. Jsou kreativní při využívání příležitostí. Někdy 
jim však chybí odvaha udělat první krok. Přestože mají skvělé nápady, 
nebývají vhodnými kandidáty pro vedoucí pozice.

Ženy narozené v roce Myši jsou tradičními ženami. Milují udržování 
domácnosti dobře organizované a kladou velký důraz na rodinu. 
 O vše se postarají a jejich manžel se nemusí chodem domácnosti 
vůbec zabývat. V práci i podnikání jsou velmi zodpovědné.

Kompatibilita

Myš nejlépe vychází s Opicí, Drakem a Buvolem.
S Buvolem se doplňují a vzájemně si pomáhají v práci i životě.
Pár, který vytvoří Myš s Drakem, si bude skvěle rozumět a užívat
si úspěch v životě.
Stejně skvěle jako s Drakem, se Myši daří ve spojení s Opicí. Jejich život
probíhá přímo pohádkově a to od začátku až do konce.

Tato spojení jsou mimořádná pro romantiku, manželství i práci. Společně 
se mohou těšit z úspěchu, štěstí a prosperity.

LUDMILA DJEMEL  
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Kariéra a finance

Díky své nezávislosti a představivosti se Myši hodí 
pro kreativní činnosti. Patří sem autoři, editoři 
a umělci. Raději by se měla vyhnout práci v týmu. 
Ta by mohla zablokovat jejich kreativní myšlení. 
Myši dokážou věnovat pozornost jemným detailům. Díky tomu se hodí pro 
technické práce, jako je inženýrství a architektura.

Jsou ostražité, ale nemají odvahu. To je činí nevhodnými pro stresující 
zaměstnání, jako jsou policisté, podnikatelé nebo jiné vedoucí a politické 
pozice. 

Přestože Myši přijímají dobrá finanční rozhodnutí, měly by být opatrné, aby 
neinvestovaly s blízkými přáteli. Způsobí to nejen problémy s penězi, ale 
také ovlivní vzájemné vztahy.

Rády spoří a mohou být považovány za skrblíky. Jejich láska k hromadění 
však někdy způsobí, že plýtvají penězi na zbytečné věci.

LUDMILA DJEMEL  
FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

Za nejméně vhodné je považováno spojení Myši s Koněm, Kozou nebo
Králíkem.
Osobní naladění Myši a Koně se silně střetávají. Bez ohledu na to, co Myš
pro Koně dělá, nebude to stačit. . Nemají téměř nic společného a časem
se může projevit hořkost a antipatie.
Koza je přitahována bohatstvím Myši a doufá, že ji ovládne a vytvoří
s ní pevný vztah.
Králík úmyslně nebo neúmyslně půjde proti přání Myši a to i přesto, že
Myš ještě nevyslovila svůj názor.

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


MYŠ V ROCE 2023
 

Zdraví a životní styl

Již od dětství mají Myši křehké zdraví. Jejich osobnost vyzařuje spoustu energie, 
ale rychle se unaví. Bývají často  nachlazené, ale naštěstí nemívají vážná 
onemocnění.

Jsou citlivé na změnu teploty. Nejen, že pro ně je chladné počasí nesnesitelné, 
ale také nemohou vydržet extrémně horké počasí. Ale navzdory zdání slabosti 
a neschopnosti vykonávat těžkou fyzickou práci, si užívají zdraví až do vysokého 
věku.

Myši mohou jíst cokoli, ať už se jedná o pochoutky nebo obyčejné jídlo. Přesto by 
měli své stravě věnovat pozornost. Často se ponoří do práce a zapomenou se 
najíst. Nepravidelnost v jídle může způsobit problémy s trávením. Mezi nepřátele 
jejich zdraví patří také kouření a pití.
Pro zdravý život musí Myši pamatovat na snídani, mírné cvičení a udržení dobré 
nálady.

LUDMILA DJEMEL  
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Rok 2023 bude pro Myš složitý protože  vliv létajících hvězd ji bude zavádět 
dvěma protichůdnými směry, jejichž síla bude vyrovnaná.
Jeden z nich jí bude působit potíže, které budou přicházet ve zdánlivě
 v nekonečném proudu – problémy zdržení, drobné nemoci dokonce i dočasné 
katastrofy.
Druhý směr potíže zdánlivě zmírní ale současně zkomplikuje jejich řešení.
Klíčem k úspěchu Myši je provádět všechny kroky velmi opatrně 
a obezřetně.
Musí se vyhnout unáhleným rozhodnutím, jinak se problémy mohou zhoršit 
a situace bude neřešitelná. To platí pro celý rok 2023.

https://fengshuiporadenstvi.cz/


LEDEN    Myš bude mít spoustu nápadů, které v budoucnu využije ve své 
kariéře

ÚNOR    Myš může mít pocit, že je obklopena povrchností a začne se poohlížet 
po charitativním projektu, do kterého by se zapojila.

BŘEZEN    čeká ji měsíc inspirace a rozvoje kreativity

DUBEN její podnikání se pomalu rozrůstá

KVĚTEN kreativita a produktivita jsou klíčem k jejímu úspěchu ve všech 
oblastech

ČERVEN láska nabyde na vášni a intenzitě

ČERVENEC hrozí potíže na cestách. 

SRPEN pozor na zranění a nepochopení při komunikaci

ZÁŘÍ v práci by měla dát přednost korektnosti před výstředností

ŘÍJEN pozvání přátel na setkání nebo malý večírek by rozhodně neměla 
odmítat

LISTOPAD nezadané Myši se mohou těšit na romantické setkání

PROSINEC pozor na nabídky práce nebo zapojení do nového týmu. Počáteční 
nadšení by se mohlo rychle změnit v problémy a zklamání

MĚSÍČNÍ TIPY



Zvýšení příjmů by Myš neměla považovat za samozřejmé. V tomto roce
hrozí, že začne  zbytečně utrácet za nepotřebné věci, nebo se nechá zlákat
ke vstupu do neověřených investic. Musí si dobře promyslet, čí radu bude
následovat.

Pokud jde o pracovní příjem, Myš pravděpodobně zjistí, že projekty, které
stagnovaly, se konečně dostanou do centra pozornosti a začnou se
realizovat.  
To by jí do konce roku mělo přinést zvýšení platu, zejména pokud bude
trpělivá během finančně slabšího období v prvních měsících roku Králíka 
Myš si musí letos hlídat výdaje, protože pokud nebude dost opatrná, bude
čelit mnoha zbytečným výdajům. Práce s rozpočtem bude pro rok 2023
povinností Je potřeba spíše šetřit než utrácet díky tomu  zakončí finanční
rok v zelených číslech.

LUDMILA DJEMEL  
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Její šance na postup v kariéře v průběhu roku roste ale i přesto se
pravděpodobně setká s problémy a nepříjemnostmi. 
Nejde o nic vážného, spíše o pomluvy a intriky mezi kolegy. Tyto situace
se časem vyřeší samy, pokud Myš vyrazí vpřed s odvahou a
přesvědčením. Je třeba, brát je jako příležitosti, jak se naučit, udržovat
dobré vztahy se spolupracovníky. To bude pro všechny Myši velkým
přínosem ať už pracují pro firmu, nebo podnikají.

Kariéra a finance

https://www.canva.com/design/DAEsmUTgT50/edit
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V roce Myš 2023 pravděpodobně postihnou drobné zdravotní potíže. Měla
by 
si všímat toho, jestli na sebe zbytečně netlačí a nevyčerpává svůj
organismus příliš. Také jí prospějí změny v životosprávě.
pravidelné užívání potravinových doplňků a více pohybu, třeba
pravidelnou procházku nebo jízdu na kole.
Pokud se necítí dobře, neměla by odkládat návštěvu lékaře. V roce Králíka
Myš nemůže být zbytečně opatrná.

Na podporu zdraví by při sobě měla nosit
mosaznou Wou-Lou, která jí poskytne 

energetickou podporu

Zdraví a kondice

https://www.fengshui-interiery.cz/wou-lou/


Láska a vztahy

LUDMILA DJEMEL  
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V roce 2023 to Myši nepůjde ve vztazích příliš hladce. Svobodné Myši 
s největší pravděpodobností svobodné zůstanou až do konce roku. A to,
 i přesto že je čeká několik romantických setkání s potenciálními partnery. V
potencionálním partnerovi objeví buď nežádoucí rysy, nebo zjistí, že se jedná
o osobu, která nikdy neměla zájem o vážnější vztah. 

Navzdory tomu je Myš vnitřně povzbuzována, aby se rozvíjela a přemýšlela o
svých vlastních romantických vzorcích, které jí mohou stát v cestě 
k nalezení lásky. Některé Myši mají sklon k lehkovážnosti, Jiné se dlouho
rozhodují a to může škodit především mužům narozeným 
v tomto znamení. Pokud upraví své návyky, je velmi pravděpodobné, že se
dlouho očekávaná láska brzy objeví.

Zadané Myši, které jsou již v partnerském vztahu, mohou být náchylné 
k hádkám se svou drahou polovičkou, a pokud to bude trvat příliš dlouho,
jejich partneři by mohli začít uvažovat o ukončení vztahu a rozhlížet se po
méně problematické náhradě. 

Myš se musí naučit být ve vztahu upřímná a dbát na hladkou komunikaci.
Bez ohledu na to, zda je ve vztahu několik měsíců, nebo spoustu let vztahové
výzvy a výhody zůstávají stejné.

Nezadané Myši mají Šanci najít vhodného partnera s kterým vytvoří
dlouhodobý vztah.

Stávající přátelství jí již nemusí nabízet 
dostatek podnětů a inspirace a Myš se 
rozhodne je ukončit.

Tušová malba PTÁČCI BĚLOHLÁVCI
jsou tradičním symbolem

šťastného a věrného partnerství

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Toto je rok skutečného učení se zejména pro mladší Myši, které ještě
chodí do školy. 
Přijímání informací a současně rozvíjení sociálních dovednost
i v kolektivu spolužáků a s učiteli.
Pracovitost a poctivé studium se Myším vyplatí, i když možná
ne tak rychle, jak by doufaly. 

VĚDĚNÍ  

HARMONIE - náramek HARMONIE 
podporuje  klid a vyrovnanost a 

pomůže Myši zvládnout nároky tohoto 
studijního roku.



Vytrvalý a odolný
 
Buvol (niou) je spojený s prvkem země a posvátnou žlutou barvou, která
přivolává slávu a úspěch. Je pečlivý a přemýšlivý. V čínské kultuře je toto 
znamení velice ceněné a jsou mu připisovány pozitivní vlastnosti jako
pracovitost a čestnost.

Buvol je statný, tvrdě pracuje a odhodlaně čelí protivenstvím osudu. Je
konzervativní, spolehlivý, vždy drží slovo, je schopný organizátor s logickým 
myšlením.
 
Často je též umíněný, zatvrzelý a pomalý v přijímání nových názorů. Nemá
rád překvapení. Není extravagantní, má silný sklon k introverzi. 

Pro Číňany byl vždy symbolem jara, byl oceňován pro svou sílu a vytrvalost. 
Jako partner je něžný, touží po lásce a podpoře. Nejvhodnější partner pro 
Buvola se narodil v roce Hada, Králíka, Vepře nebo Kohouta.

 Platí pro ty , co se narodili v letech 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 a 2009. Pokud jste 
se narodili v lednu nebo únoru, zkontrolujte zdarma své znamení zodiaku na 
naší automatické kalkulačce.

Osobnost a vlastnosti

Buvoli jsou čestní a vážní. Jsou klidní a nikdy nevyhledávají chválu, ani nemají 
potřebu být středem pozornosti. To také často vede k přehlédnutí jejich talentu, 
ale díky své pracovitosti získají uznání.

Jsou přesvědčeni, že každý by měl dělat to, co se od něj žádá. Ačkoli jsou 
laskaví, je pro ně těžké pochopit přesvědčování pomocí patosu. Zřídka ztrácí 
trpělivost, myslí logicky a jsou skvělými vůdci.

Buvol

LUDMILA DJEMEL  
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Buvol podle prvku narození

Kovový Buvol –  v mládí obvykle čelí překážkám, ale dokáže 
je vyřešit. Ve finanční oblasti se mu daří skvěle, ale přátelé ani 
rodina od něj nemohou očekávat peněžní podporu. Zato jeho 
důchod bude pohodlný a dobře zajištěný.

Vodní Buvol –  žije v pohodlí již od dětství a celý život je mu 
prokazován respekt. Pro založení rodiny je pro něj dobré počkat 
do vyšších věku. Potom bude jeho rodina plná lásky a radosti.

Dřevěný Buvol – l má mnoho talentů a prožívá svůj život lehce
a s nadhledem. V mládí ho sice čekají drobné překážky, ale ty 
brzy překoná.

Ohnivý Buvol –  je velice společenský a přátelský. Užívá si život 
naplno. Vždy bude žít v hojnosti a bez starostí o peníze

Zemský Buvol – l je velice pečlivý a skvělý ve vedoucí pozici. 
Obvykle vydělává hodně peněz, ale nijak na nich nelpí. Postupem 
času se zklidní, zpomal své pracovní tempo a naučí se užívat si 
života.

Muž Buvol
Muži narození ve znamení Buvola jsou klidní, spolehliví a důvěryhodní. 
Do všeho co dělají, vkládají  celé své srdce. Za svou rodinu cítí velkou
zodpovědnost. 
Na své děti mohou mít nerealistická očekávání. Jejich sebedůvěra může
působit až arogantně. 
 
Žena Buvol
Ženy narozené ve znamení Buvola jsou klidné a jemné. Nikdy se nevzdávají 
a v rozhodování váhají jen zřídka. To se ovšem neobejde bez překonávání
překážek. Ale bez ohledu na náročnost vytrvají a jdou po zvolené cestě až
do konce. I přes tuto tvrdohlavost dokážou reagovat velmi rychle.

https://fengshuiporadenstvi.cz/
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Kariéra a finance

Buvol rád udržuje rodinu pohromadě a to i při práci. Pokud tedy založí firmu, je
to firma rodinná, kde najdou místo všichni její členové.

 Při hledání zaměstnání dbá na stabilitu a dlouhodobost práce. Ve škole je pilný 
a prospívá ve všech předmětech. 

Díky silnému pocitu zodpovědnosti je vynikající v náročných  přesnost
vyžadujících povoláních. Buvoly najdete často mezi právníky, lékaři, učiteli 
a podnikateli. Pokud rozvíjejí své technické nadání, mohou získat veřejné uznání.
Bez ohledu na to, jakou kariéru zvolí, vždy je to něco, co je opravdu zajímá a
baví.

Kompatibilita

Buvol nejlépe vychází s Buvolem, Myší, Hadem a Kohoutem.
Ve vztahu s Myší se jejich povahy doplňují a mají shodné životní cíle.
Partnerství s Hadem je také velmi dobré. Had přinese do jeho života nejen
romantiku, ale také podporu a pomoc. 
Kohout je pracovitý, spravedlivý, jemný a milující a to je pro Buvola velice
přitažlivé.
 
Za nejméně vhodné je považováno Buvolovo spojení s Kozou, Koněm a Psem. 
Ve vztahu s Kozou přetrvává napětí, které sice mohou tolerovat, ale je neustále
přítomné. Sice mají podobné zájmy, ale v průběhu života si volí rozdílné cesty,
pokud si neposkytnou dostatečnou podporu, zaviní to jejich rozchod.
Koně mají na Buvola příliš lehkovážný přístup k životu a svobodného, divokého
ducha.
Mezi Psem a Buvolem je nemožné najít jakékoli spojení.

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Pokud rok vodního Tygra Buvolovi přímo nepožehná, rozhodně ho pořádně
podpoří. Buvol se bude se cítit skvěle a od začátku února bude jeho aktivita 
a produktivita oslňovat všechny okolo. Rok 2023 mu sice přináší rychlejší
tempo, než na jaké je zvyklý a v průběhu roku mohou být úkoly, s kterými se
dostane do skluzu, ale díky dobré organizaci času a soustředění vše zvládne.

Pokud jde o bohatství a majetek, období od poloviny června do září bude
skvělé, zejména pro ty, kteří uvažují o koupi nebo prodeji nemovitosti.
V roce 2023 Buvol pravděpodobně udělá velké změny. Možná založí firmu,
najde nový vztah nebo změní zaměstnání. Ale výzva ke změně může přijít ve
zcela jiné oblasti jeho života. Aby vše v klidu zvládl, stačí, aby si udržel vnitřní
motivaci. Výzvy, které na něj čekají, musí přijmout a překonat je s klidem 
a trpělivostí i když to může být velmi náročné. Trpělivost je vždy klíčem 
k úspěchu a v této fázi bude muset být velmi vytrvalý a disciplinovaný. Dobré
věci přicházejí k těm, kteří tvrdě pracují. Nejlepší cesta pro něj je vytrvat, dokud
nedosáhne úspěchu.

Zdraví a životní styl

Buvol má pevné zdraví a dostatek energie. 
Jen výjimečně ho potkáte u lékaře nebo
v nemocnici.  Ale případný nedostatek péče
v mládí by mohl vést  k problémům ve vyšším
věku. 

Buvol je workoholik, často vynechá jídlo, nebo 
ve spěchu sní něco nezdravého. 
Nepravidelná strava vede k potížím s trávicím
systémem.  A nedostatek pohybu a cvičení
 může vést k problémům s pohybovým
aparátem. 

Ve vyšším věku hrozí Buvolovi potíže se srdcem 
a bolesti kloubů.

LUDMILA DJEMEL  
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BUVOL V ROCE 2023
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Buvola čeká velký pokrok v kariéře a to zejména pokud pracuje ve veřejném
sektoru. S pomocí nadřízených může získat velmi zajímavé odměny.
Buvol zaměstnaný  v soukromém sektoru bude mít příležitost předvést svůj
jedinečný talent a vytrvalost ve velkých projektech. To povede k tomu, že
získá podporu a uznání jak nadřízených, tak kolegů. 
Podmínkou je vytrvalost při dokončování práce a to navzdory nečekaným
překážkám.

Buvol je obvykle opatrný s vydáváním peněz, ale v některých situacích se mu
nevyhne. Nezbytným výdajům se nevyhne a je jen na něm, za jak dlouho
uvede svůj rozpočet do rovnováhy
 Pokud se rozhodne měl by dát přednost konzervativním investicím.

V roce Králíka čeká Buvola po pracovní stránce konečně fantastický rok 
a Buvol, jako nejpracovitější znamení zodiaku si ho rozhodně zaslouží. 
V roce 2023 bude jeho bohatství kolísat více než obvykle. Dobrou zprávou 
je, že s kariérním postupem se Buvol se může těšit na značné navýšení platu, 
bonusy a prémie. S množstvím pracovních změn 
a povýšením přijdou nutné výdaje, jako je obnova šatníku tak, aby vhodně 
reprezentoval jeho novou pracovní pozici. Možná ho čeká i stěhování.

Kariéra a finance

Ochranná plaketa Ba Gua s monádou 
a trigramy.  posiluje a aktivuje energie úspěchu 

a bohatství.

Stromek štěstí s hojnosti je
skvělý aktivátor bohatství.
Jeho  k̈ořeny symbolicky
vyrůstají ze zlatého vaku
plného peněz.

https://www.fengshui-interiery.cz/mince/stromek-hojnosti-a-bohatstvi--1/


LEDEN příjemný měsíc v kterém si užije kvalitně strávený čas s přáteli a
rodinou

ÚNOR pozor na větší finanční výdaje

BŘEZEN Buvol ví, jaký je jeho cíl a blíží se k němu sice pomalu, ale jistě

DUBEN duben bude plodný měsíc, ale pro dosažení cílů je nutné nastavit si
priority

KVĚTEN zaklepání na ty správné dveře mu přinese vnitřní klid a stabilitu

ČERVEN v práci i vztazích drží v rukou karty, kterým nemůže nikdo konkurovat

ČERVENEC Buvol se musí vyvarovat veškerého agresivního chování a zejména
v partnerském vztahu být tolerantní a chápavý

SRPEN pokud se rozhodne pro neplánovaný výlet, měl by být obzvlášť opatrný 
 při řízení

ZÁŘÍ čeká ho mnohem příjemnější měsíc, než ty předchozí

ŘÍJEN v případě zdravotních potíží by měl bezodkladně navštívit lékaře

LISTOPAD listopad bude relativně klidný, i když bude nutné dokončit nějaké
pracovní úkoly

PROSINEC Buvol si musí vyhradit čas na regeneraci a práci se věnovat jen ve
skutečně nezbytných případech.

LUDMILA DJEMEL  
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 MĚSÍČNÍ TIPY
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Nezadaní Buvoli by letos mohli potkat svou životní lásku. Zejména 
pokud využijí příznivý vliv hvězdy Romantika. Buvol má na partnera 
vysoké standardy, tak pokud potká někoho výjimečného, neměl by 
váhat  a zařadit vyšší rychlost, jinak může svou šanci ztratit.
O  svůj vztah musí pečovat tak, aby nevzbudil dojem, že není dost 
pevný a tím nepovzbudil konkurenci k aktivitě.  
Pokud Buvol najde partnera již na začátku roku, měli by si užít příjemný 
a láskyplný rok 2023. 
Jediný mráček na růžovém nebi lásky může zavinit Buvolova 
tvrdohlavost
Pokud se přistihnete, že se s partnerem hádáte, pokuste se udělat 
kompromis a pamatujte, že jde jen o drobné narušení vašeho jinak 
velmi uspokojivého vztahu. Pokud Buvol dokáže využít těchto 
příležitostí a naučí se ovládat svou náladu jeho vztah poroste a bude 
vzkvétat.

LUDMILA DJEMEL  
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V lásce a partnerství mu nebude
energie nakloněná tolik, jako 
v kariéře,
 přesto se může těšit na její
pořádnou porci.
Buvol letos díky kariernímu postupu
nabude dostatečné sebevědomí, a
to v očích potencionálních
potenciálních nápadníků zvýší jeho
atraktivitu. K tomu přidejme kouzlo
jeho osobnosti a láska již klepe na
dveře.

Láska a vztahy  

Vášeň je ve vztahu i v životě je něco, 
bez čeho ztrácíme radost a energii. 

Dává nám zaujetí, vytrvalost i radost ze 
života. Kaligrafie VÁŠEŇ zavěšená 

v ložnici podpoří náš vztah

Talisman láska
podpoří stabilitu
vašeho vztahu

https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=kaligrafie+v%C3%A1%C5%A1e%C5%83
https://www.fengshui-interiery.cz/talismany/laska-tradicni-ochranny-talisman/
https://fengshuiporadenstvi.cz/


Zdraví může být jedinou oblastí, která snižuje Buvolův hvězdný úspěch
tohoto roku. Ale není nutné se bát. Případné zdravotní potíže by neměly
být vážné.  Aby se se jim vyhnul, měl by ovládnout svou chuť na
sladkosti k a jíst zdravěji.  Díky tomu 
se bude cítit lépe , když si stoupne na váhu nebo před zrcadlo.

LUDMILA DJEMEL  
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Trojice šťastných rybek
symbolizuje hojnost, plodnost -
kreativitu, aktivitu, zdraví,
radost ze života a svobodu
pohybu.
Zavěšené v místě,  kde se Buvol
často zdržuje mu budou
připomínat nezbytnost
pravideléného pohybu.

   Zdraví a kondice

https://fengshuiporadenstvi.cz/
https://www.fengshui-interiery.cz/rybky/tri-rybky-stesti/
https://www.fengshui-interiery.cz/rybky/tri-rybky-stesti/


Studenty narozené v znamení Buvola čeká ve škole hvězdný rok. Učitelé
si všimnou jejich tvrdé práce a spolužáci ocení jejich k přínos
společným aktivitám. 
Veškeré zkoušky a testy, které budou muset absolvovat, díky své
pracovitosti projdou na výbornou. což To je dostane do centra
pozornosti.

Nezapomeňte, že před začátkem roku
Buvola je potřeba vyměnit Feng Shui
talismany, jejichž energie se již
vyčerpala. Především repliky čínských
mincí a zrcátka Ba Gua.

  VZDĚLÁNÍ  



Noblesní a zaměřený na cíl.
 
Tygr (chu) žije ve znamení Kovu, jež předurčuje jeho silnou intuici. 
Z barev mu vládne zelená, symbol jara a relaxace. 

Je personifikací síly, odvahy energie a všeho, co s tím souvisí. Je rozený
vůdce, plný optimismu a nápadů. Má rád překvapení a dokáže naplno užívat
života. Lidé narození v tomto znamení jsou odvážní a aktivní. Milují výzvy 
a dobrodružství.
Ideálním partnerem jsou nezávisle konající odvážlivci narození ve znamení
Draka, Vepře, Koně nebo Psa.
 
V představách starých Číňanů byl Tygr král suchozemských zvířat, partner
Draka (vládce vodních tvorů). Byl nejmocnějším a nejhrozivějším zvířetem,
proto se stal vzorem odvahy a symbolem vojenské chrabrosti. 
Je účinným postrachem démonů a zlých duchů..

 V čínské kultuře je považován za strážce dětí. Proto kojenci a malé děti nosí
boty a čepice se vzorem tygří kůže, které je chrání před nebezpečím a zlými
duchy.
 
Pro ty, jež se narodili v letech 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 a 2010. Pokud 
jste se narodili v lednu nebo únoru, zkontrolujte zdarma své znamení zodiaku 
na naší automatické kalkulačce.

Osobnost a vlastnosti

Tygr je laskavý a tolerantní. Jeho mysl podněcuje vše, co vyžaduje zapojit
fantazii. Málokdy se unaví. Dělá odvážná rozhodnutí a je těžké je ovládat.
Tygr je také náchylný dělat ukvapená rozhodnutí a může být netaktní až
bezohledný. Lehce navazuje známosti a vyhledává stále nová dobrodružství.
 
Bez ohledu na to, jakým překážkám čelí, nikdy se nevzdává.

Tygr

LUDMILA DJEMEL  
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Tygr podle prvku narození

Kovový Tygr – Kovoví Tygři jsou zaměření na rodinu. Jejich 
pracovní život a kariéra probíhají hladce, ale jen v případě, že 
nebudou příliš sebevědomí a arogantní. Pokud budou trpěliví 
a tolerantní, čeká je bezstarostný život.

Vodní Tygr – Vodní Tygři jsou přímí a na nic nečekají. Tvrdě 
pracují a bez váhání jdou za tím, co chtějí. Se sňatkem a 
založením rodiny by neměli spěchat. V mládí mívají problémy, 
ale středním a vyšším věku je čeká štěstí.

Dřevěný Tygr – Dřevěný Tygr je čestný a odvážný. V životě 
ho čeká štěstí a spokojenost. V manželství je obvykle šťastný 
a pyšný na své potomky.

Ohnivý Tygr – Ohnivý Tygr má složitou povahu a rád se vzdělává. 
V životě se setká s mnoha zajímavými, podporujícími a 
úspěšnými lidmi.

Zemský Tygr – Zemský Tygr je komplikovaný a jeho nálady se 
mohou extrémně měnit. Velice rychle je schopen přejít z ledového 
chladu do nadšení a naopak. Ale protože je mimořádně 
inteligentní svou povahu dokáže časem zkrotit a dosáhnout
úspěchu v životě.

Muž Tygr
Muž Tygr má dobrodružného ducha. Čím je to co chce riskantnější, tím více to 
touží vyzkoušet. Nebojí se říci svůj názor nahlas a v kariéře mohou postupovat 
agresivně. Je pozitivní a má vysoké estetické standardy. Romantika je mu zcela 
cizí a tak hrozí, že jeho rodina bude chladná a nešťastná
 
Žena Tygr
Ženy narozené v roce Tygra jsou přitažlivé a fascinující. Milují svobodu projevu 
prostřednictvím módy i práce. Jsou plné energie a přítulné jako kočky. A stejně 
tak jsou jejich drápky v případě potřeby ostře nabroušené.
Jsou inteligentní a trpělivé a schopné zapadnout do každého prostředí. Jsou 
skvělé matky, které dokážou dát svým dětem svobodu a respektovat je.

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Kariéra a finance

Tygři jsou rozenými vůdci. Pokud budou nuceni vykonávat stále dokola
nudnou monotónní práci,  nebudou se snažit o dosažení dobrého
výsledku. 
Potřebují najít práci, při které využijí své dovednosti.  Práce by pro ně neměla
být výhradně způsobem výdělku. Měla by být nedílnou součástí jejich života.
Díky svému talentu k vedením skvěle uplatní ve vedoucích pozicích.

Je pro ně nezbytné, aby ovládli svou povahu. Jsou podezřívaví a naivní
současně. Pokud se k tomu přidá pokušení moci, mohou dospět
k děsivým rozhodnutím a  projeví se jejich nedostatek respektu
k ostatním.

Kompatibilita

Tygr nejlépe vychází s Vepřem, Koněm a Psem.
Partnerství s Vepřem je pro něj to nejlepší. Oba považují druhého za to
nejdůležitější v životě a jsou ochotni se pro druhého obětovat. Ve vztahu jsou
schopní být sami sebou a jejich shodné cíle vyrovnávají rozdíly jejich
osobností.
Kůň snadno přitáhne Tygrovu pozornost. Ve vztahu se budou respektovat 
a podporovat.
Náročný a občas nepřístupný Tygr odhalí svou jemnost ve vztahu s věrným 
a čestným Psem. Tygr bude Psa podporovat a pomůže mu překonat všechny
problémy.
 
Za nejméně vhodné je považováno je považováno Tygrovo spojení
s Opicí nebo Hadem.
Osobnosti Tygra a Opice jsou neustále ve střetu. V životě chtějí a potřebují
různé každý něco jiného. Tento vztah může skončit jen hádkami a spory.
Ve vztahu Tygra a Hada je téměř nemožné najít vzájemné porozumění. Jejich
vztah bude plný podezírání a citového chladu.

LUDMILA DJEMEL  
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V roce 2023 se Tygr může těšit na mírný, ale nikoli bezvýznamný nárůst štěstí.
I když se nejedná o nic přehnaně oslňujícího, je to dobrý základ, který
pozvedne dynamiku jeho života ve všech oblastech.
V práci se mu bude dařit, jen musí být opatrný k prohlášením některých
kolegů. To, že někdo něco vysloví s jistotou, neznamená, že je to pravda. Pokud
se rozhodne zapojit do nového projektu, nebo pro změnu zaměstnání, bude
nejlepší, když se spolehne na své znalosti a zkušenosti. Tento přístup se mu
rozhodně vyplatí.

Zdraví a životní styl

Tygři mají citlivý žaludek a jsou vybíraví jedlíci. 
Často mají slabost pro sladkosti a to může 
vést
k cukrovce nebo problémům se zuby. 

Trpí nespavostí zaviněnou pracovním stresem. 
Pravidelný odpočinek a otevřený rozhovor 
s životním partnerem jim pomohou se uvolnit
a stres omezit.

LUDMILA DJEMEL  
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TYGR V ROCE 2023
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Leden bude mnohem náročnější, než by očekával

ÚNOR klidné a konstruktivní jednání mu pomůže vyhnout se finančním
ztrátám

BŘEZEN nové pracovní výzvy všestranně otestují jeho kreativitu

DUBEN ve finanční oblasti přijde mírný, ale potěšitelný nárůst

KVĚTEN měsíc relativního klidu a vytváření finančních plánů

ČERVEN Ve vztazích přichází příjemný měsíc, jen ho Tygr nesmí pokazit
svou žárlivostí

ČERVENEC přichází nepřehlédnutelný kariérní posun, jen pozor na
žárlivé soutěživé kolegy

SRPEN pokud se naskytne možnost  vzít si pár dnů dovolené je potřeba 
ji bezodkladně využít Změna prostředí prospěje Tygrovu zdraví
 i partnerskému vztahu 

ZÁŘÍ neustálé drobné překážky v práci i soukromí zhorší vaši náladu
 a poved k vnitřnímu napětí

 ŘÍJEN jen naprostý vnitřní klid vám pomůže přežít nekonečnou šňůru
nudných pracovních schůzí a zbytečných jednání

LISTOPAD v pracovní oblasti konečně nastane změna a Tygr bude zase
zářit Tato záře se přenese i do jeho vztahů a vrátí do nich, lásku, radost,
vášeň a nadšení

PROSINEC k dokončení nejdůležitějších úkolů bude potřeba trochu
většího úsilí, ale jakmile to bude hotové, Tygr bude s chutí opečovávat
svůj vztah

MĚSÍČNÍ TIPY



Co se týká Tygrovy kariéry v roce 2023,  není mu energie roku příliš 
nakloněna. Přesto se vše urovná v jeho prospěch. 
Pokud bude pracovat na rozvoji svých vůdčích schopností nastane v jeho 
kariéře příznivý obrat. Bez obav může při jednáních vyslovit svůj názor a 
podílet se na klíčových rozhodnutích. Jako součást týmu by TYGR neměl 
váhat promluvit a předložit své kreativní nápady, které letos jistě sklidí obdiv 
a podporu. To povede ke zvýšení zisků, štědrým odměnám a bonusům. Které 
příjemně navýší zůstatek na Tygrově účtu.

Tygr je  je hrdé a samotářské stvoření. Letošní pozitivní vývoj může způsobit, 
že jeho sebevědomí neúměrně vzroste nebo 
dokonce začne být namyšlený. 
Tuto energii by měl přednostně nasměrovat do práce a svého osobního 
rozvoje. 

Arogance a povýšenost nikomu imponovat nebude a riskuje tím ztrátu 
podpory nadřízených, kteří mu pomáhali.
To, jak v roce 2023 Tygrovo bohatství poroste nelze srovnávat s předchozími 
úspěšnými roky. Bohatství některých Tygrů se zvýší, jiných znásobí. Tygr se 
vymaní ze stagnace a udělá obrovský kariérní skok. Ale tento úspěch není 
stoprocentní. Hrozí mu ztráty z investic a zvýšené výdaje.

Není vhodné, aby se Tygr letos pouštěl do jakýchkoli investic, dokonce ani do 
spolehlivého obchodního podniku svého nejlepšího přítele. Jedinou 
návratností, kterou by uviděl, by bylo, že peníze zmizely spolu s krásnými dny  
přátelství. 
Pokud jde o výdaje, Tygr bude vydávat nemalé částky za výchovu a studium 
svých dětí, nebo péči o stárnoucí rodiče, které jeho nárůst příjmů tak akorát 
pokryje.
Rok Králíka není rokem na rozhazování peněz.

Kariéra a finance

Mincový GLOBUS navíc
přivolává úspěch do vašeho
podnikání a všech životních
kroků, ať se na světě právě

nacházíte kdekoli.

https://www.fengshui-interiery.cz/mince/mincovy-globus/


Zdraví a kondice Tygra nemusí být tak pevné, jak by očekával ve
srovnání s ostatními oblastmi života. Velmi pravděpodobně se bude cítit
přepracovaný a bude ho tížit „povinnost“ stýkat se po pracovní době s
důležitými kontakty s cílem upevnit vzájemné vztahy.  Je jen na něm aby
se naučil říct ne, protože někdy pár nových smluv prostě nestojí za škody
na jeho zdraví.

Kromě toho, Tygři, kteří jsou ve středním nebo vyšším věku, musí být na
za volantem i při chůzi ostražití. Asi nemá smysl upozorňovat, že při chůzi,
nebo dokonce při řízení auta není dobré, psát SMSky.  Hrozí nebezpečí, že
zraní sebe, nebo dokonce někoho dalšího.

Želvy generací  podpoří
zdraví a dlouhověkosti

Skvělé pro podporu
rodinné soudržnosti 

a harmonizaci
mezigeneračních vztahů.

Zdraví a kondice

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


Tento rok bude pro Tygra jako vlak, který se začíná rozjíždět. Míří
správným směrem, ale rozjezd je poněkud těžkopádný. Tygr se
nemusí bát, jeho vlak rozhodně zrychluje!
Nezadaní Tygři mohou najít atraktivního partnera díky podpoře
kolegy, nebo někoho z přátel a bez odkladů začít randit. Pro Tygra je
těžké mluvit o tom, jak se cítí. To by mohlo vést druhou stranu k
domněnce, že mu na vztahu nezáleží. Aby vztah udržel je nezbytné,
aby našel cestu k vyjádření svých pocitů.
Zadaní Tygři, mohou být ovlivněni negativním vlivem hvězdy Shan
Sha. 
To může přinést časté hádky, které by mohly skončit výčitkami 
a obviňováním, nebo dokonce odcizením se. To by mohlo dát
příležitost konkurenci, která vám partnera ukradne.
Jakmile Tygr pocítí potřebu se hádat, musí se zklidnit a komunikovat
 s partnerem s rozvahou a bez emocí. Pokud to zvládne, uvidí, že se
vztah významně zlepší a nabere správný směr a to ještě před koncem
roku.

LUDMILA DJEMEL  
FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

V partnerství a lásce může být situace poněkud
nestabilní, zejména, pokud se Tygr nenaučí ovládat
svůj temperament a lépe komunikovat 
s potenciálními milostnými partnery. Musí si také
dávat pozor na své zdraví, protože jeho konstituce 
a imunita nebudou tak pevné jako v minulých letech.

Láska a vztahy

 
Rozhýbejte energii

vášně a lásky
zapálením
energeticky

aktivovaných svíček .

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


LUDMILA DJEMEL  
FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

VZDĚLÁNÍ
 

Mladší Tygři budou mít nabitý rok. 
Se studiem a všemi mimoškolními
aktivitami, na které se zapsali, a stále 
se zvyšujícím nasazením v náročných
předmětech se mohou cítit trvale unavení. 
Pokud se budou cítit unavení, nebo
dokonce mají potíže se zapamatováním si
studijní látky, je nezbytné, aby více
odpočívali a doplnili vitamíny
 a minerály
 Jakmile si všimnete, že váš duch
ochabuje nebo vaše paměť není tak ostrá
jako dříve, vezměte si vitamíny
 a v případě potřeby  požádejte 
o pomoc rodinu a přátele. 

Zenová zahrada Monáda na
pracovním stole pomůže

Tygrům k nezbytné relaxaci 

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Kůň

LUDMILA DJEMEL  
FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

Kůň (ma) patří Ohni a jihu a s nimi spojované červené barvě, přinášející štěstí,
sílu a rodinný blahobyt.
 
Je intuitivní, dokáže relaxovat, je symbolem rychlosti a trpělivosti. Stojí pevně na
zemi, je vřelý, usměvavý a povídavý, otevřený a proto často obdivovaný. Ale
pozor na jeho proměnlivost, přátelskost se může snadno změnit 
v neomalenost.
 
Jako dobrý vypravěč je rád v centru pozornosti, zajímá se o záležitosti druhých a
ti se mu často svěřují. Někdy ovšem není schopen udržet tajemství. Je to
svobodný duch, který potřebuje dostatek prostoru, aby mohl být sám sebou.
 
Je impulzivní, často se nadchne novými myšlenkami, ale ne vždy je dokáže
realizovat. V práci se soustředí vždy jen na jeden problém. Má pevné zdraví a
velkou psychickou odolnost.
 
Kůň je romantický, pod lehkovážností ukrývá vnitřní pochybnosti a vyžaduje
povzbuzení, něžnost a pochopení, nejlépe od partnera zrozeného v roce Opice,
Tygra, Kozy nebo Psa.

Platí pro ty, se se narodili v letech 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 a 2014. Pokud jste
se narodili v lednu nebo únoru, zkontrolujte své znamení zodiaku na naší
automatické kalkulačce.

Osobnost a vlastnosti

Kůň je plný energie natolik, že na jeho blízké to může být občas až příliš. 
Je pilný, sportovně založený a neochvějně věří na splnění svých snů.
Spíš než sláva a bohatství ho motivuje touha po štěstí. Očekává, že ostatní
budou pracovat stejně zběsilým tempem jako on a nechápe,
 proč to není možné. 
Jeho protichůdné vlastnosti vycházejí z neustále se měnících emocí. 
Nemá velkou trpělivost a snadno se rozčílí. Jakmile se uklidní, brzy na vše
zapomene. 

Jeho největší chybou je, že je ke svým chybám slepý.

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Kůň podle prvku narození

Kovový Kůň je milý a pozitivní. Díky svému jednoduchému
myšlení může druhé zranit, aniž by si toho byl vědom.
Klade velký důraz na lásku a potřebuje partnera, který
dokáže tolerovat jeho chyby.

Vodní Kůň bývá emocionální a netrpělivý, ale i přesto jsou
jeho přátelství trvalá. V práci snadno získává uznání
nadřízených.
Lehce se seznamuje

Dřevěný Kůň má bohatou fantazii. Na vše se dívá ze své
jedinečné perspektivy a ochotně vyjadřuje své názory. I
přes svou citlivost skvěle zvládá vedoucí pozice.

Ohnivý Kůň je oslnivý a energický. Jako přirozený vůdce
zcela samozřejmě určuje trendy. Díky svým schopnostem
a s pomocí přátel je schopný vyřešit jakýkoli problém.
Špatně zvládá kritiku.

Zemský Kůň je doslova pracovní fanatik. Je optimistický a
milý, rád pomáhá druhým a má spoustu přátel. Všichni,
co ho znají ho oceňují a to i přes to, že bývá netrpělivý a
občas chybuje. Aby dostal to, po čem touží, musí vytrvale
pracovat.

Muži narození ve znamení Koně jsou nezávislí a touží po svobodě. Jsou
bezstarostní a upřímní. Díky svému smyslu pro humor a nesobeckosti
jsou vítaní v každé společnosti. Ochotně pomáhají druhým. 
Sami sebe často přeceňují. I když dobře znají své chyby, je pro ně těžké
se změnit.
 
Ženy narozené ve znamení Koně jsou krásné a vyzařují radost ze života.
Někdy jsou jemné a krotké, jindy divoké a plné energie. Pokud se věnují
tomu, co je baví, obvykle jsou úspěšné.  
Bývají nerozhodné a spíš než by vytvářely jasný plán, nechávají výsledek
na osudu.

 



Kariéra a finance

Koně dávají přednost práci, kde mohou uplatnit svou efektivitu a hodí se
pro technické obory, 
žurnalistiku a obchod. Jsou ve svém živlu, když mohou ukázat svou
pohotovost a rychlé reflexy. 
Naopak jednoduchá a rutinní práce jim obvykle nevyhovuje. 

Koně často mění své postoje a pocity a tak jim vyhovuje práce, kde čelí
častým změnám, kterým se dokážou snadno přizpůsobit. 

Velmi často už mají hotový plán, zatímco se ostatní teprve snaží
zorientovat v situaci. Díky tomu se výborně uplatní v politice. 
Pro dosažení spokojenosti je pro ně důležitá svoboda. Stereotyp je ničí.

Kompatibilita

Kůň nejlépe vychází s Kozou, Tygrem a Psem.
Nejvíce se k němu hodí Koza. Přitahuje ho její něžnost a ona mu dává pocit 
naplnění. 
Tygr je ochoten za získání Koně bojovat. Jejich vztah ne silný a pravdivý. 
V Psovi najde Kůň partnera pro život i práci.
 
Za nejméně vhodné se považuje partnerství Koně s Myší, Buvolem a 
Koněm.
Povahy Koně a Myši jsou v neustálém střetu. Je to ta nejméně vhodná 
kombinace a jejich společný život bude plný bolesti.
Mezi Koněm a Buvolem přetrvává komunikační nepochopení a jejich vztah 
je chladný. 
Kůň s Koněm jsou v partnerství nekompatibilní. V podnikání dobře 
spolupracují, ale jsou si příliš podobní na to, aby jejich manželství vydrželo.
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Zdraví a životní styl

Koně jsou v neustálém pohybu. Jakmile dosáhnou jednoho cíle, bez
přestávky zamíří k dalšímu.
Díky neklidné povaze bývá jejich biorytmus často narušený. To může
způsobit zdravotní problémy,  především onemocnění ledvin a jater. 

Také v případě onemocnění, které způsobuje bolesti na hrudi, by měli být
opatrní a vyhledat lékaře.
Aby předešli zdravotním problémům, musí zklidnit své zběsilé tempo.
Drobné zdravotní potíže mohou přejít ve vážné onemocnění.  Celkově má
Kůň pevné zdraví, ale k jeho udržení potřebuje pravidelný odpočinek.

V roce Králíka se bude Koni dařit zejména po finanční stránce. I když ho
čekají nějaké  turbulence, zaviněné nepříznivým vlivem Létajících hvězd, vše
se nakonec vyřeší k jeho spokojenosti. To jak uspěje v kariéře bude velmi
záležet na jeho osobním přístupu. Mnozí Koně kteří jsou malomyslní se
budou snažit dělat méně práce a snížit svou efektivitu ale ti kteří vidí věci
skutečně tak jak se mají jsou si vědomi hodnoty tvrdé práce, nic neošidí a
získají uznání a finanční ocenění. To, co platí o jeho finanční situaci platí i v
lásce a vztazích.  Rok Králíka  bude pro Koně lepší než byl rok Tygra, i když co
se týká zdraví, bude se muset soustředit na jeho posílení. Pravidelné cvičení
a posilování imunity, rozumné stravování mu pomůže udržet se v dobré
kondici. 

LUDMILA DJEMEL  
FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

KŮŇ V ROCE 2023

Koni dodá klid, vnitřní
vhled a posílí 

intuici náramek
Buddha a lev.

https://www.fengshui-interiery.cz/sperky-a-ozdoby-2/buddha-a-lev-naramek/
https://fengshuiporadenstvi.cz/


LEDEN v kariéře přichází vytoužený pokrok

ÚNOR první měsíc roku Králíka přinese  Koni očekávaný úspěch 
v kariéře. Je také vynikající příležitostí pro aktivní pohyb a cesty
 za poznáním

BŘEZEN toto roční období povede Koně k retrospekci a zhodnocení úspěchů
posledních let Nezadaní Koně si užijí randění 
a pravděpodobně najdou ideálního partnera s kterým vytvoří harmonický
vztah.

DUBEN Vypadá to, že Kůň nebude mít ani chvilku klidu. Jakmile si bude
myslet, že se může zastavit, využije někdo příležitost a bude ho kontaktovat

KVĚTEN květen bude relativně klidný měsíc v kterém najde čas 
na víkend s partnerem nebo přáteli

ČERVEN smíšený měsíc v kterém se bude rychlým tempem střídat klid s
maximálním nasazením Kůň se potřebuje naučit požádat 
o pomoc, nebo rozdělit jednotlivé úkoly mezi členy týmu

ČERVENEC čeká ho příjemný měsíc v kterým se zasměje svým dřívějším
strachům a pochybnostem

 SRPEN aby se jeho nálada zlepšila, měl by si udělat čas na výlet nebo
prodloužený víkend v přírodě. Ideálně  partnerem.

ZÁŘÍ rozhodnutí, která minulý měsíc udělal se promění v prosperující projekt,
který navýší jeho příjmy

ŘÍJEN Kůň se zklidní a doslova se ponoří do rodinného života a naplno projeví
své láskyplné pocity

LISTOPAD   Pozor na drobné detaily rozpracovaných projektů, chyby 
v jejich nastavení by mohly celý projekt zcela zastavit

PROSINEC v tomto období Kůň odhalí svůj svůdnický talent a skryté vlohy pro
romantiku

MĚSÍČNÍ TIPY 



LUDMILA DJEMEL  
FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

 Pro Koně bude v oblasti financí největší překážkou negativní vliv
nebezpečné hvězdy Tai-Sui, Proto je nutné, aby se zaměřil na její
harmonizaci. 
Kůň je ambiciózní a může se spolehnout na svůj bezchybný výkon. 
To mu dodá sebedůvěru a pomůže mu na kvalitní práci přitáhnout
pozornost nadřízených, kteří jeho výkon patřičně ocení. 
V roce 2023 ho čeká jízda na horské dráze. Úspěchy a neúspěchy
se budou střídat závratnou rychlostí.  Pokud některý z jeho
otravných kritiků zachytí jeho sebemenší chybu může se stát, že se
jeho příjem 
v krátkodobém horizontu sníží. Kůň má tendence k indiskrétnosti.
Musí dávat pozor na to aby neprozradil žádné soukromé nebo
citlivé informace. To mu pomůže vyhnout se potencionálnímu
odlivu financí z peněženky.

Kariéra a finance

Želva s dračí hlavou  je vynikající pro podporu sektorů
 Kariéra a Bohatství. Perla, kterou nese želva na zádech 

posiluje pozitivní energii a přináší štěstí.

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Předpověď naznačuje, že  Koňovo zdraví bude letos v ohrožení. Kůň musí
svému zdraví věnovat zvýšenou pozornost, protože krátkodobé potíže se
mohou snadno změnit v chronické onemocnění. 
Koně, kteří mají v oblibě extrémní sporty, by měli letos zpomalit. 
V roce Králíka se zvyšuje nebezpečí úrazů. 
Kůň by měl zvolit sport, který mu pomůže udržet tělo v pohybu a v kondici,
hlídat si jídelníček a pít dostatek vody.

LUDMILA DJEMEL  
FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

Jako motivaci k aktivnějšímu pohybu by měl 
zavěsit v místě, kde se často zdržuje tušovou 
malbu Kůň.
Ta mu bude připomínat jeho vrozenou touhu po 
aktivitě a pohybu. 

Zdraví a kondice

Klíčenka Slon
 mu poskytne sílu a podporu 

v náročných obdobích.

https://www.fengshui-interiery.cz/kun/
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V roce 2023 si Kůň užije spoustu lásky a intimních okamžiků příjemně
rozložených do celého roku. A to i přesto, že Létající hvězdy nejsou lásce
právě nakloněny. 
Nezadaní Koně budou o svém štěstí v lásce pochybovat, protože nebudou
mít mnoho příležitostí seznámit se s potenciálními partnery.  Ale za to ti
které potkají budou opravdu špičkoví. A ve  vztahu je přece rozhodující
kvalita ne kvantita.  Kůň musí začít pomalu a věnovat čas tomu aby
poznal osobu o kterou má zájem lépe poznal a rozhodl se, jestli se k němu
skutečně hodí.
 Zadaní Koně udělají vše proto aby se jejich vztah hladce rozvíjel a mířil tak
k dlouhodobém horizontu.
Ti nezadaní se možná odhodlají být v seznamování aktivnější. 
Koně, kteří jsou ve vztahu teprve krátce se možná odhodlají seznámit
svého nového partnera nebo partnerku se svými přáteli nebo dokonce
rodinou. Díky tomu není vyloučeno že někteří z nich zakončí rok
zasnoubením.   
Zadaní, nebo ti co našli svého životního partnera budou plánovat
budoucnost jako jednotka dvou rozumných a praktických lidí. Jen to
prosím s tou praktičností nepřežeňte.
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Láska a vztahy

 Mandarínské kachničkysymbolizují 
dobré a trvalé partnerství. 
Mandarínská kachna žije v páru 
a nikdy nemění partnera. 
Nezadaným pomohou najít lásku. 

Vonné tyčinky LÁSKA podporují tuto 
energii na všech úrovních.

https://www.fengshui-interiery.cz/mandarinske-kachnicky/mandarinske-kachnicky-oves/
https://fengshuiporadenstvi.cz/
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 Koně, kteří ještě studují mohou být překvapeni, že mnoho předmětů
bude náročnější než předchozí roky.  Jedná se ale jen o dočasný vývoj 
 takže není důvod ztrácet odvahu. Všechno jde překonat, musí jen
vytrvat. 

Studenti všech věkových kategorií se mohou ocitnout v pocitu izolace od
ostatních o kterých si mysleli že jsou jejich přátelé. Ale vztahy s přáteli se
v roce 2023 velmi rychle změní. Je to také příležitost pro změnu protože
díky tomu si Kůň může udělat čas na to aby zjistil zda jsou jeho stávající
přátelé pro něj ti praví. 

Vzdělání

Sedící Buddha přináší
 spokojenost 

a vytrvalost při zdolávání 
studijních nároků.

http://ngshui-interiery.cz/buddhove/buddha-nebeskeho-klidu/
https://fengshuiporadenstvi.cz/


Koza je spojována se zemí a žlutou barvou úrodné půdy, která 
přináší prosperitu a úspěch. K tomu napomáhá její rozvaha 
a pečlivost.   Vyznačuje se vřelostí, vlídností a tvůrčími schopnostmi. 
Někdy projevuje značnou dávku pesimismu. 
 
Je velice pečlivá a často myslí na jiné. Nerada vyvolává problémy 
a stane-li se to, snaží se ze všech sil situaci napravit. Vyhýbá se konfliktům,
dává přednost klidnému řešení problémů a respektuje cizí názory. Bývá 
až příliš citlivá, nedělá ukvapená rozhodnutí, a tak někdy promešká vhodnou 
příležitost.
 
Ráda cestuje, je to rozená tulačka. Sní o prostém životě ve volnosti a v přírodě. 
V práci nemá ráda přesný rozvrh a stres, její kreativita žádá svobodu 
v rozhodování. Koza je emocionální, náchylná k slzám, stydlivá při setkání 
s neznámými lidmi. 

Partner musí být schopen ochraňovat její zranitelnost, ale současně jí též 
umožnit rozvíjet její tvůrčí schopnosti. Nejvhodnější k této roli je člověk 
narozený ve znamení Koně, Králíka nebo Vepře.
 
Platí pro ty, co se narodili v letech 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003
a 2015. Pokud jste se narodili v lednu nebo únoru, zkontrolujte zdarma své 
znamení zodiaku na naší automatické kalkulačce.

Osobnost a vlastnosti

Kozy jsou odolné a překonají všechny obtíže. Jsou silné a jejich jemnost může 
být zavádějící. Jsou tolerantní a motivované. Než se rozhodnou, dobře uváží 
všechny aspekty. Nikdy nejednají bezohledně a své úkoly úspěšně dokončují. 

Milují děti, zvířata i přírodu. Jsou velmi pořádné, ale také velkorysé co se týká 
času a peněz. Jejich komunikaci s přáteli často komplikuje jejich
tvrdohlavost. Díky své mírné povaze si dokážou získat přátele. Jsou empatické 
a vždy se snaží hledět na situace i z druhé strany. Nehádají se, ale když jsou 
v nebezpečí, umí se účinně bránit.

LUDMILA DJEMEL  
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Koza

https://fengshuiporadenstvi.cz/znameni-cinskeho-horoskopu/
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Koza podle prvku narození

Kovová Koza je skromná a ochotná obětovat se za své přátele.
Na druhé bere vždy ohled. Je velmi talentovaná. Pokud se
v dětství zaměří na hudbu nebo umění, dosáhne úspěchu.

Vodní Koza je laskavá a zodpovědná. Působí jemně, ale má
velkou vnitřní sílu. Ráda se řídí plánem a náhlé změny jí
nevyhovují. Žije
v klidu a vyjde s menším, ale stabilním příjmem. Skutečná životní
stabilita přichází až později v životě

Dřevěná Koza je přátelská a laskavá. Je velmi sympatická a vždy
ochotná pomoci. Nemá potřebu být obklopená lidmi. Miluje
samotu a to i v případě, že žije ve vztahu. V rozvoji kariéry se jí
daří více v zahraničí, než v rodné zemi.

Ohnivá Koza je vřelá a jemná. Málokdy je nespokojená. V mládí
mívá potíže, ale ve středním věku ji čeká pohodlný život.
V těžkých dobách vždy najde pomoc. Potřebuje podporu přátel.

Zemská Koza je spravedlivá a čestná. Její nepochopení situace
může být neúmyslně škodlivé. Její kariérní postup je plynulý 
a stabilní. Vždy je schopná najít pomoc a vedení. 
Ale v  investování se jí obvykle nedaří. Musí předem uvážit
všechny možnosti a dát si pozor na sklony k chamtivosti.

Muži narození ve znamení Kozy jsou muži se vším, co k tomu patří. Jsou
upřímní a orientují se na rodinu. Snadno navazují kontakty a získávají
přátele. Ochotně pomáhají druhým. Nemají rádi tlak a nikdy nekritizují
ostatní. Pokud dojde k hádce, vždy se snaží ji co nejrychleji vyřešit. Rady a
tipy poskytují ve správný čas. Bývají pesimističtí a úzkostliví a je pro ně těžké
vidět pozitivní stránku věci. Touží po pozornosti a podpoře.
 
Ženy narozené v roce Kozy jsou spolehlivé a pozorné. Jejich pohledu
neunikne sebemenší detail. Mají sociální cítění a jsou citlivé na potřeby
druhých. Jsou vysoce motivované a zadané úkoly plní velmi dobře. V řešení
problémů nejsou právě nejlepší. Nerady poslouchají radí a práci tak 

musí dokončit tou těžší cestou. Usilují o vysokou životní úroveň a vyhovuje
jim dobře organizovaný životní styl. Mnohdy si dělají zbytečné starosti a cítí
se nejistě. Oproti své laskavosti k druhým jsou k sobě tvrdé a nikdy nejsou
spokojené.



Kariéra a finance

Koza ráda pečuje o druhé, proto jí vyhovuje kariéra ve službách. Skvěle se
uplatní jako zdravotní sestra, pečovatel, učitel, spisovatel a v dalších
souvisejících  oborech. Postará se o každý detail a do práce vkládá celé
srdce. 
Díky své inteligenci a citlivosti najde uplatnění také v umění. Vždy má
dostatek inspirace. Pro   spokojenost v práci potřebuje stabilitu 
a prostředí, kde se může cítit bezpečně. Práce v médiích nebo investičních
oborech pro ni vhodná není. Neklid těchto oborů v ní vzbuzuje úzkost a
zmatek. 
Pokud vede tým, musí si zvyknout komunikovat se všemi jeho členy a ne
jen s několika vybranými, tak jak se jí občas stává.

Kompatibilita

Koza nejlépe vychází s Koněm, Vepřem a Králíkem.
Nejšťastnější je spojení Kozy a Koně, v němž vzájemně nahrazují nedostatky
druhého. Kůň pomáhá Koze řešit problém a mají podobné standardy. 
Koza potřebuje někoho, na koho se může spolehnout. A na tento úkol je
Králík tím nejlepším kandidátem. 
Vepř má podobně vřelou a jemnou osobnost jako Koza. Vzájemně se
přitahují a podporují.
 
Za nejméně vhodné je považováno spojení s Buvolem, Myší a Psem.
Koza i Buvol jsou velmi tvrdohlaví. Ani jeden není ochoten ustoupit a jejich
vztah je velmi složitý.
Ve vztahu Kozy s Myší dochází často k nedorozuměním, která vztah
oslabují.
Koza a Pes mají jen minimum společných zájmů. Proto jen těžko najdou
vzájemné pochopení.

LUDMILA DJEMEL  
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Zdraví a životní styl

Z pohledu čínského zvěrokruhu nepatří Koza právě k nejzdravějším. Má
slabší konstituci a změny ročních období na ni silně působí. 

Její zdraví ale nejvíce ze všeho ovlivňuje její psychika. Často je frustrovaná 
a stresovaná.  Každý drobný problém upoutá její pozornost. Díky tomu je
neustále znepokojená a v napětí. Pokud neovládne svou mysl, hrozí jí
chronické nemoci.  

Koza často trpí nachlazením. Běžnými příznaky jsou bolest v krku, rýma,
bolest hlavy. Také riziko srdečního onemocnění je u ní velké. 
V chladném počasí se musí Kozy pečlivě oblékat, v létě jsou náchylné 
k "chycení" nakažlivých chorob. Koza by neměla jíst studené jídlo. 
Pravidelný sport jí pomůže posílit kondici.

Koza si bude v roce 2023 užívat stabilní finanční situaci a s lehkostí překoná
drobné turbulence. V jejím horoskopu se objeví příznivé i nepříznivé aspekty, 
ale celkově bude situace vyrovnaná. Zaměstnané i podnikající Kozy budou
podávat vynikající pracovní výkony a v mnoha případech se doslova
překonají
Vysoce postavení nadřízení a klienti budou upřednostňovat její služby.
V kariéře je čeká úspěch ve všech ohledech. Také v lásce si bude užívat klid 
a stabilitu. 
Ve svém jednání by měla být objektivní a nebrat si nic osobně. 

LUDMILA DJEMEL  
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KOZA V ROCE 2023

https://fengshuiporadenstvi.cz/


LEDEN Koza by se měla připravit na měsíc vytrvalé práce a také si dát 
pozor na nečestné kolegy, kteří ji pomlouvají

ÚNOR její úvahy o změně profesního  zaměření začínají nabírat konkrétní 
podobu

BŘEZEN bude skvělý měsíc, který ještě více konkretizuje její plány na 
profesní změnu a expanzi

DUBEN Koza potřebuje udržovat svůj obvyklý rytmus a omezit změny

KVĚTEN Koza může sčítat svá požehnání jak v práci, tak v soukromém 
životě

ČERVEN čeká ji řada příjemných překvapení, většinou v pracovní oblasti. 
Finančně buse vše v pořádku, ale přesto by se měla vyhnout luxusním 
nákupům

ČERVENEC měsíc klidu a harmonie v práci i ve vztazích

SRPEN příjemné nastavení minulého měsíce se přenese i do konce 
letních prázdnin

ZÁŘÍ  dobré události přicházejí jedna za druhou. Práce, cestování 
i romantika

ŘÍJEN psychické nastavení Kozy je převážně pesimistické a potíže 
ve vztahu situaci rozhodně nezlepší

LISTOPAD  nálada se zlepšuje a přináší více spokojenosti a klidu

PROSINEC Koza postupně mění veškeré oblasti svého života tak, aby více 
vyhovovaly jejím měnícímu se životnímu stylu
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MĚSÍČNÍ TIPY  
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Pokud  se jí podaří získat tuto významnou podporu, rozhodně by ji neměla
považovat za samozřejmost.  Tuto důvěru je potřeba potvrdit vynikající
prací. Jen takové pracovní vztahy mohou obstát ve zkoušce času a zůstat
mnoho let. 
Pokud je ve vedoucí pozici, musí jít za novým obchodem bez zaváhání.
Může přivést ty nejlepší klienty, které má její společnost na seznamu, a za
své odvážné a rozhodné úsilí bude odměněna. 
Pokud podniká, zocelí se a získá mimořádné obchody, které ji vynesou na
výsluní. 
Finanční situace Kozy bude nestabilní. Čeká ji růst i pokles, ale celkově se
neděje nic, co by v ní mělo vyvolávat obavy. 
Co se týká investic, nebude situace právě příznivá. Finanční trhy budou
turbulentní a Koza udělá dobře, když se vyhne jakémukoli riziku. Pokud se
přesto rozhodne pro investici, měla by důkladně zvážit volbu obchodního
partnera.

Většinu bohatství Kozy jí přináší lidé, kteří uznávají její jedinečné nadání 
a zásluhy, a odpovídajícím způsobem je odměňují, ať už jde o povýšení 
se značným zvýšením platu, nebo lukrativní smlouvu, o kterou mnozí 
usilují. Pokud si vysoký standard práce dokáže udržet bude jí to k užitku 
mnoho dalších let. 

Kariéra a finance

Mincový ověs na červené stužce by měl být zavěšen na
vnitřní klice vstupních dveří. Při tomto umístění aktivuje

příliv bohatství.

https://www.fengshui-interiery.cz/cinske-mince-a-ingoty/


Koza bude mít víceméně dobré zdraví.  Nic dramatického se nebude
konat, zejména, pokud dokáže udržovat rozumný životní styl a
rovnováhu mezi prací a volným časem. Pravidelné cvičení jí pomůže
získat více energie.
Rok 2023 není rokem pro extrémní sporty a pokud jim Koza neodolá,
hrozí jí vážné zranění. V tomto roce je vhodnější věnovat se józe, běhu,
nebo rychlým procházkám.
Koza by se měla vyhýbat ohni a také se vyhnout konfliktům  doma i
zaměstnání.
Čas pro sebe je tím nejdůležitějším pro hladký průběh roku Králíka.

LUDMILA DJEMEL  
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Vhodný talisman nebo ochranný náramek jí
pomohou vytvořit zdravější rovnováhu,

překonat stres a upevnit zdraví.
 

Zdraví a kondice

https://www.fengshui-interiery.cz/talismany/
https://fengshuiporadenstvi.cz/
https://www.fengshui-interiery.cz/sperky-a-ozdoby/


Kozin milostný život by se dal popsat jako tak-tak. Ale vzhledem konstelaci
Létající ch hvězd to zase tak špatné není. V druhém čtvrtletí pozná spoustu
nových lidí, i když ne všichni budou nadějnými partnery. Pokud nebude
opatrná
 a prozíravá, riskuje, že ztratíte příliš mnoho svého drahocenného času
 s nevhodnou osobou. 

Dítěti narozeném ve
znamení Kozy zavěste 

do pokojíčku obrázek s jeho
znamením a pozitivní

afirmací, která podpoří
příznivé vlastnosti tohoto

znamení.

Láska a vztahy

Křišťálový  lotos vnese do prostoru
esenci ženské energie.

https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=koza
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=koza
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Studenti narození ve znamení Kozy budou mít letos ve škole štěstí.
Akademicky se dostanou na vrchol a vyniknou ve všem, co si zamanou –
testy, projekty, prezentace, všechno půjde dobře! To neznamená, že
mohou polevit, ve své píli. Nic v životě není zadarmo. To je lekce, kterou by
se měli naučit.
Učitelé, poradci i rodiče letos shledají Kozu důvěryhodnou a dospělejší než
ostatní. Totéž bude platit pro její spolužáky, kteří v ní najdou stálého vůdce. 
Z tohoto důvodu by mohla být Koza zvolena do studentského sboru, a i
když to těmto pokorným jedincům nemusí být přirozené, zjistí, že jim bude
záře reflektorů vyhovovat.

VZDĚLÁNÍ

Podporu při studiu  nebo 
v začátcích nových projektů 
jimposkytne soška Ganeši 
umístěná na pracovním 

stole.

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Opice (chou) je zrozená ve znamení Kovu a bílé barvy, tradičně
spojované s podzimem, čistotou a zralostí. 
 
Je přemýšlivá, tvořivá, agilní a chytrá. Opice je často považována za
nejinteligentnější bytost zvířetníku. Má dobrou paměť a neusiluje 
o maličkosti.

Je velice společenská, plná šarmu a humoru. Neskrývá své emoce.
Dokáže zachovat tajemství. Odpouští, ale nezapomíná. Je vždy plná
energie a tvůrčích nápadů. Opice je zábavný hráč s lehkým srdcem 
a má schopnost dosáhnout všech svých cílů.

Opice je přizpůsobivá a schopná osvojit si nové dovednosti. Rychle
reaguje 
a málokdy nesplní své úkoly. Někdy bývá i ješitná a k druhým neuctivá.
 
Ideální je pro ni partner narození ve znamení Hada, Draka nebo Myši.
 
Platí pro ty, co se narodili v letech 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 200
 a 2016. Pokud jste se narodili v lednu nebo únoru, zkontrolujte zdarma
své znamení zodiaku na naší automatické kalkulačce.

Osobnost a vlastnosti

Pro Opici je nejcharakterističtějším znakem její inteligence. V dětství
získává ocenění učitelů, v dospělosti profesionální uznání a místo ve
vedení firmy. To občas vede k aroganci. 

Při rozhodování se soustředí výhradně na sebe. 

Opice začne velmi snadno žárlit na toho, komu se daří lépe než jí. Je
soutěživá, což může být podle situace negativní i pozitivní. Všechny lidi
okolo sebe vnímá jako své učitele, dokáže přijmout kritiku a poučit se ze
svých chyb. Je klidná a myslí logicky. Vždy je schopná triumfovat 
a přes všechny potíže nakonec zvítězit.

Opice

https://fengshuiporadenstvi.cz/znameni-cinskeho-horoskopu/


Opice podle prvku narození

Kovová Opice je skvělým řečníkem a své publikum doslova oslní.
Má v oblibě drobné žerty. To může mít negativní vliv na její
kariéru, protože ne každému se její vtípky líbí. Uzavřít manželství 
je pro ni lepší až později v životě. Nebývá příliš oblíbená, ale
dosáhne úspěchu.

Vodní Opice je chytrá a miluje pozornost. Je rozeným vůdcem,
ale její arogance může její kariérní postup zpomalit. Práce na
sobě, vzdělávání se a rozvoj emocionální inteligence jsou pro její
úspěch zásadní. V životě má dobrou šanci na štěstí a úspěch, ale
pokud nebude opatrná, ztratí vše.

Dřevěná Opice je energická, ale mívá potíže se sebedůvěrou.
Ráda pomáhá přátelům a na oplátku od nich očekává podporu.
Práce ji stresuje. Bývá finančně úspěšná, ale často to je na úkor
jejího zdraví.

Ohnivá Opice má velké sny a plány a obchodně orientovanou
mysl. Její rodina je šťastná a milující. Běžná realita ji nudí a vždy
touží po dalším dobrodružství. Často je v pokušení a přemýšlí
o záletech, ale její život probíhá většinou hladce a stabilně

Zemská Opice je veselá a optimistická. V okolí nemá velkou
oporu, ale nebojí se obtíží. Vlastním úsilím dokáže získat úspěch 
podnikání již v mladém věku. Díky tvrdé práci si později
v životě může užívat výhody finanční stability.

Muži narození v roce Opice jsou vtipní, nadšení a snadno rozesmějí
každého. Jsou zodpovědní a vědí, jak snadno získat to, po čem touží. 
Jsou tvrdohlaví, trochu nezralí, ale tolerantní. Jiná znamení zodiaku se
soustředí na chyby druhých, ale oni se jimi nezabývají. Snadno odpouštějí 
a mnohdy si ani nepamatují, co se událo. Jejich zájmy se často mění, proto
 je pro ně náročné vytrvat. To může v jejich životě způsobovat problémy. Je
pro ně těžké udržovat dlouhodobé vztahy.
 
Ženy narozené ve znamení Opice jsou společenské a snadno se spřátelí.
Ostatní jsou podvědomě přitahováni jejich půvabem a laskavostí.  Mají
vysoké standardy a očekávání. Mají spoustu nápadů a jsou soutěživé.
Nevzdávají se navzdory obtížím. Nejsou závislé na sympatiích a podpoře
ostatních. Díky velké sebedůvěře mohou být jejich očekávání příliš velká.
Jsou zodpovědné a flexibilní. Rychle se přizpůsobí změnám a najdou nové
přátele.



Kariéra a finance

Opice není nikdy spokojená a chce vše vyzkoušet. Díky tomu se uplatní
v náročných a riskantních oborech. Dobře se jí daří v oblastech, které
vyžadují logické myšlení. 
Orientuje se v mnoha oborech a tématech. To jí dává konkurenční výhodu.
Dokáže řešit složité problémy. 
Může být profesionálním sportovcem, makléřem, detektivem, editorem nebo
právníkem.
Opice často mění své zájmy a to může na ostatní působit jako
nezodpovědnost. Proto je pro ni dobré pracovat jako nezávislý poradce nebo
konzultant, nebo si vybrat z nabídky krátkodobých zaměstnání.

Kompatibilita

Opice nejlépe vychází s Hadem, Myší a Drakem.
Vztah Opice s Hadem je velmi extrémní. Buď jsou naprosto kompatibilní, nebo
si naprosto odporují. Mají podobné osobnosti, ale jedna je jin a druhá jang.
Myš dokáže Opici povzbudit, když je potřeba. Pokud jsou spolu, je jejich vztah
plný smíchu a radosti.
Drak přináší do vztahu s Opicí radost a spokojenost. Pro Opici má doslova
magnetickou přitažlivost. Ta nemůže odolat Drakově vznešenosti,  nezávislosti
a silné osobnosti.
 
Za nejméně vhodné je považováno spojení Opice s Tygrem a Vepřem.
Opice a Tygr jsou v neustálém střetu. Nedůvěřují si a stále spolu soupeří.
Vepř má odlišné životní cíle než Opice. Komunikace mezi nimi je obtížná 
a jejich vztah netrvá dlouho.
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Třínohé žáby nás chrání před 
neštěstím a nebezpečím, jenž by 

nám mohlo hrozit a přináší 
bohstství. TŘI ŽÁBY na ozdobném 
podstavci drží minci v tlamičce, 

jakoby nám přinášely zlato.

https://www.fengshui-interiery.cz/trinohe-zaby/tri-zaby-s-perlou/
https://fengshuiporadenstvi.cz/


OPICE V ROCE 2023

S ohledem na omezující vliv hvězdy Pět žlutí musí být Opice trvale ve střehu.
Tento negativní vliv se projeví nejvíce v jejich kariéře. Možná, že Opici aktuální
projekt nebaví a pokud se objeví i drobné potíže, jejím prvním popudem
bude skončit.
To ale není dobrá volba. Nedostatek úsilí by kolegové i nadřízení zhodnotili
velmi negativně. To by trvale poškodilo pracovní vztahy a snížilo naději na
povýšení až k nule. 
Tento rok očekává od Opice tvrdou práci a také jí chystá několik výzev. 
Ale darů bude rozhodně víc a tak Opice může bez potíží udržet hlavu nad
vodou.

Zdraví a životní styl

Opice se o své zdraví nemusí příliš starat. Její silná konstituce je ideálním
vkladem pro zdravý život. Ale některé návyky mohou její zdraví ohrozit. Její
velká aktivita ji činí náchylnou k nehodám  a zraněním. 
Její organizmus si déle zvyká na zimní chlad a to obvykle vede k nachlazení 
a bolesti v krku. 
Opice by také měla pečovat o své duševní zdraví. Záleží jí na tom, co si 
myslí ostatní a díky tomu se snadno dostane do deprese. Úzký kontakt
s rodinou a přáteli a pravidelné cvičení jí pomohou udržet duševní
rovnováhu.
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LEDEN leden bude smíšený měsíc, kdy její profesní status mohou pokazit
nekompetentní kolegové

ÚNOR potíže z ledna budou ještě pokračovat i když se jejich intenzita sníží

BŘEZEN díky řadě jednání se situace začne konečně vyjasňovat. Nálada Opice
se zlepší a to se příznivě odrazí také na jejím partnerském vztahu

DUBEN Opice získá zpět svou obvykle dobrou náladu 
 
KVĚTEN její vize budoucnosti konečně získává jasný směr

ČERVEN Opice si musí dát pozor na způsob svého jednání. Ne všem připadá
vtipná a někteří by se mohli dokonce urazit

ČERVENEC Opice je celý měsíc aktivní a dynamická. Dosahuje velkých
výsledků, které jí přinesou možnost zapojit se do zajímavých investic

SRPEN Opice se může těšit na nečekaný profit i nové partnerství

ZÁŘÍ  bez obav může požádat o zvýšení platu, povýšení, nebo odměny

ŘÍJEN Průměrný měsíc, který zklidní její hektickou energii

LISTOPAD  ze svých chyb se dokáže rychle poučit  a díky tomu si včas
uvědomí, že než odhalit všechny nápady najednou, je pro ni výhodnější
odkrývat je postupně

PROSINEC Prosinec příjemně uzavře rok, který byl pro Opici velmi úspěšný
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MĚSÍČNÍ TIPY
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S ohledem na její omezující vliv  budou muset být Opice trvale ve střehu.
Tento negativní vliv se projeví nejvíce v jejich kariéře. Možná, že Opici
aktuální projekt nebaví a pokud se objeví i drobné potíže, jejím prvním
popudem bude skončit.
To ale není dobrá volba. Nedostatek úsilí by kolegové i nadřízení zhodnotili
velmi negativně. To by trvale poškodilo pracovní vztahy a snížilo naději na
povýšení až k nule. 
Tento rok očekává od Opice tvrdou práci a také jí chystá několik výzev.
Pokud se Opice včas vzpamatuje, a začne se práci naplno věnovat, měl by
být  její příjem alespoň stabilní, ne-li stoupat.
Rada pro tento rok je: kupovat jen to, co je nezbytné a zbytek peněz uložit 
na spořící účet.
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Stromek Bohatství a štěstí jí pomůže
peníze nejen udržet, ale také znásobit

jejich množství.
 

Opice mají ve svém horoskopu hned dvě příznivé hvězdy, díky kterým 
by mohl být rok 2023 prostě dokonalý. Ale i je zasáhne nepříznivý vliv
nebezpečné hvězdy Pět žlutí, která jejich štěstí značně zredukuje.

Kariéra a finance

https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=stromek
https://fengshuiporadenstvi.cz/
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V roce 2023 bude zdravotní situace Opice stabilní. Největší zdravotní 
záhada bude pocházet z jejího neobvyklého chování v zaměstnání.
 Co se s ní děje? Pokud se necítí ve své kůži, neměla by na sebe tlačit 
a udělat si čas pro sebe. 
Pokud nechá své negativní emoce narůstat, může ji  to v průběhu roku 
nepříznivě ovlivnit a dokonce dostat do nemocnice kvůli depresi. 
Meditace a nenáročné cvičení zklidní její mysl, ale pokud budou potíže
přetrvávat, měla by vyhledat pomoc terapeuta. 
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Může získat podporu svých bližních a měla by se snažit probrat, své pocity s
milovanou osobou nebo psychologem. Rada a podpora zvenčí jí hodně
pomůže.

Místo hádek a emocionálních výbuchů bude lepší, když vyjádří svou frustraci
a obavy buď slovy, nebo cvičením a vypuštěním páry.
Prosím, buďte k sobě laskavé, drahé Opice. Práce a peníze, to vše přijde 
a odejde, ale vaše tělo s vámi zůstane po zbytek vašeho života!

 
Ochranný Červený náramek jí pomůže od

přílišného soustředění se  na negativní
vnější vlivy.

 

Zdraví a kondice

https://www.canva.com/design/DAFOW_C2zOI/edit
https://fengshuiporadenstvi.cz/


S láskou to naštěstí bude pro Opice mnohem lepší než 
v pracovní oblasti. Tento rok se budou cítit sebejistě, přímo zářit a
budou mnohem atraktivnější pro potenciální partnery. Budou
opačným pohlavím vyhledávány a snadno získají vytouženého
partnera.
Zadané Opice se znovu zamilují do svých partnerů a svou lásku
budou oslavovat každý den. To bude předmětem závisti okolí. Jejich
vztah nabere na vřelosti a svého partnera uvidí doslova novýma
očima. Jejich vztah a domov budou letos naplněny láskou a
romantikou. 

V milostné oblasti to bude skvělý rok.
Nezadané Opice si všimnou, že ať se letos vydají kamkoli, lidé budou
chtít vědět, kdo jsou, co dělají, a především, jestli jsou nezadaní! 
Není na co čekat!
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Jak nejlépe dát najevo cit, který 
chováte? Projevit lásku a ocenění 
za společně prožité okamžiky? 
Vyjádřit svou touhu, aby tato láska 
vytrvala i v budoucnu a překonala 
všechny překážky?

Láska a vztahy

https://www.fengshui-interiery.cz/mandarinske-kachnicky/miluji-te---darkovy-set/
https://fengshuiporadenstvi.cz/
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Nezní to moc optimisticky, ale mladší Opice mohou mít v roce 2023 ve škole 
nejtěžší rok, jaký si pamatují. Jejich obvykle rychlá mysl a energie se tento rok 
náhle vypaří.
Tento rok se nebudou umísťovat na prvních místech žebříčků, ale mohou si 
být jistí tím, že je to jen dočasné.
Jakýkoli neúspěch ve studiu vezměte  s pokorou a přijměte, že budete muset 
pracovat tvrději než obvykle.

Na druhou stranu je to skvělý rok na to, aby se Opice naučily požádat 
o pomoc, ať už učitele, sourozence, rodiče nebo spolužáky Pokud položí 
správnou otázku, mohou ukončit školní rok s lepšími známkami a také lepšími 
vztahy s lidmi, kteří jsou pro ně důležití.

 

 

VZDĚLÁNÍ 
 

Ru Lai Buddha je považován za mimořádně silného
ochránce zejména v oblasti zdraví a životní

spokojenosti. Zajišťuje ochranu před neštěstím a
nebezpečím,

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


Králík (tchu) žije ve znamení dřeva a zelené barvy jara, 
spojovaným s novým životem. Je pečlivý a uvážlivý. 
 
Králík je poctěn šťastným osudem jako symbol dlouhověkosti, prý vznikl 
z měsíční esence, a proto je podřízen Luně. Je nadán dobrými způsoby,
půvabem a velkou citlivostí. Vystupuje uvážlivě a mluví jemně. Vede klidný 
a spokojený život, 
Má rád klasické pohodlí. Je však též pesimistický, nejistý a nenávidí změny.  
Jako dobrý hostitel a bavič věří sám sobě. V podnikání může být náladový 
a úskočný. Je schopen se lehce přenést přes problémy a stojí vždy oběma
nohama pevně na zemi.
 
Ve vztazích s jinými vyžaduje důvěru, bezpečí a něžnost. Nejvhodnějšími
partnery jsou pro něho lidé ve znamení Kozy, Psa, Buvola nebo Vepře.
 
Platí pro ty, co se narodili v letech 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 a 2011. Pokud jste 
se narodili v lednu nebo únoru, zkontrolujte své znamení zodiaku zdarma na
naší automatické kalkulačce.

Osobnost a vlastnosti

Králík bere vážně vše, co dělá a automaticky očekává, že druzí budou jednat
stejně. Jeho vystupování je laskavé a jemné a to může na lidi, kteří ho neznají
působit jako slabost. Ale Králíkova mírná povaha skrývá jeho sebedůvěru 
a vnitřní sílu. Za svými cíli jde neochvějně, bez ohledu 
na názor druhých.  
Díky vysoké inteligenci a pozornosti k detailům jsou skvělými vědci. 
Ale je pro ně těžké se otevřít druhým a proto často dávají přednost
úniku. 
Prostý život naplněný rutinou není jejich styl. Ačkoli jsou Králíci v jednání
konzervativní a opatrní, potřebují život okořenit zajímavou aktivitou 
a překvapením.
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Králík

https://fengshuiporadenstvi.cz/znameni-cinskeho-horoskopu/
https://fengshuiporadenstvi.cz/znameni-cinskeho-horoskopu/
https://fengshuiporadenstvi.cz/znameni-cinskeho-horoskopu/
https://fengshuiporadenstvi.cz/
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Králík podle prvku narození

Kovový Králík  má silnou osobnost a nepatří mezi ty, co se vzdají.
Má mimořádnou sebedůvěru. Osobní vztahy udržuje na vysoké 
úrovni, přesto však může mít problémy s komunikací.

Vodní králík mívá v mládí často finanční potíže, ale nakonec se mu 
podaří hrozící krizi odvrátit. Časem nashromáždí finanční rezervu, 
kterou by si měl ponechat na péči o zdraví ve vyšším věku.

Dřevěný Králík  není lstivý, ale přesto má vždy v rukávu nějaký ten 
trik. Jeho kariéra je úspěšná již od samého začátku a díky tomu 
jeho jmění průběžně roste.

Ohnivý králík  si umí odpočinek opravdu užít. Ale přesto ho vždy 
zastihnete zaneprázdněného nějakou důležitou činností. Je 
inteligentní. Ale své projekty může opustit v polovině
cesty.

Zemský Králík  proplouvá životem hladce. Je přirozený a uvolněný 
a jen zřídka někoho urazí. Čeká ho dlouhý život plný štěstí.

Muži narození v roce Králíka jsou mimořádně zdvořilí a vždy 
se snaží vyhnout konfliktům. Mají velkou sebekontrolu a bývají 
konzervativní. Může se zdát, že jsou slabí a vše odsouhlasí, ale mají
 jasně danou hranici, kterou nepřekročí. Rádi organizují a vylepšují 
svůj domov a běžně pomáhají  manželkám s úklidem domácnosti. 
Ale to neznamená, že za domácnost přebírají plnou zodpovědnost. 
Přestože jsou dobrými přáteli, vždy udržují jistý odstup.
 
Ženy narozené ve znamení Králíka mají silně vyvinuté sociální cítění, jsou
ohleduplné a slušné. Jsou si velmi dobře vědomé toho, jak působí navenek 
a nenávidí hádky a násilí. V lásce jsou až extrémní. Rozdíl mezi tím, koho
milují a koho ne je jasně zřetelný. Do vztahu s tím, koho milují, vloží vše. 
O partnerově lásce potřebují být neustále ujišťovány.

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Kompatibilita

Nejlépe vychází se Psem, Vepřem a Kozou
Pes i Králík touží po klidném životě a na dosažení tohoto cíle budou
pracovat společně.
S Vepřem mají podobné osobnosti a navzájem se přitahují. 
Kozy potřebují v životě někoho, na koho se mohou spolehnout. Králík 
se s Kozou dobře doplňuje a navíc se rád stará o druhé. To z nich tvoří
nerozlučný pár.

Za nejméně vhodné je považováno spojení s Kohoutem, Drakem a Myší. 
Mezi Králíkem a Kohoutem dochází k neustálým střetům. A důvod
k hádce? Třeba počasí.
Drak má s Králíkem podobné cíle, ale jejich povahy se odlišují až příliš.
Myši jsou komplikované. Postupem času se povahové rozdíly projeví 
a dohoda nebude možná.

Kariéra a finance

Králík je kreativní a empatický. Proto ho
často přitahují umělecké obory. Mnoho
Králíků se stane úspěšnými umělci,
hudebníky, architekty, nebo spisovateli. 

Pro Králíka se také hodí práce vyžadující
detailní pozorování, trpělivost a přesnost.
Svůj talent využije jako překladatel,
konzultant nebo poradce. 

Králík okolo sebe vytváří rozsáhlou
sociální síť. Jeho seznam přátel dokáže
obsáhnout všechny od vládních
úředníků po zcela obyčejné lidi. Proto
Králíkovi vyhovuje kariéra, která
vyžaduje široké sociální vazby, jako
například zaměstnání v oblasti PR.



KRÁLÍK V ROCE 2023
 

Zdraví a životní styl

Po fyzické stránce mohou být Králíci v naprostém klidu. Jakmile se projeví
drobné příznaky nemoci, Králík ihned začíná dělat vše pro své uzdravení.  

Obvykle však má řadu špatných stravovacích n̈ávyků. Jeho jídelníček je
nevyvážený a oblíbené  potraviny jí v nadměrném množství, zatímco jiné 
vynechává. 

Také může mít potíže s dodržováním pitného režimu, a to může vyústit
potížemi s močovým měchýřem a ledvinami. Největším problémem je ale
Králíkova vnitřní nejistota. Často trpí úzkostí a depresí. Pro lepší duševní
rovnováhu by se měl přestat soustředit na problémy, víc odpočívat, věnovat
se klidnému cvičení a meditovat.

KRÁLÍK je v roce2023 vládnoucím znamením a přes  obecné přesvědčení to
není rok výhod, ale mnohem pravděpodobněji rok tvrdé práce.  Králík musí
být připraven na období, v kterém se střídá štěstí a smůla. 
Maxima jsou velmi vysoká, a minima se zdají nekonečná. 
Králík se po celý rok musí soustředit na vyrovnané příjmy a výdaje,
 zdraví a celkovou životní rovnováhu. 
I přes nároky roku je na Králíkovi, aby si zachoval optimistický přístup
 k životu a práci, který mu pomůže proplouvat obtížnými obdobími 
s trpělivostí a odhodláním, zatímco v dobrých časech bude jeho pozitivita
přitahovat pozornost těch, kteří jsou na vyšších pozicích. To mu může přinést
příležitost, která bude pro jeho kariéru stěžejní.
V každém případě ho čeká rok plný vzrušení, prosperity a překvapení.
Nuda to zaručeně nebude!



LEDEN na pracovišti bude docházet k nepochopení a vytváření frakcí. Králík
si musí dát pozor a nezapojovat se do žádné z nich

ÚNOR toto bude měsíc metamorfózy, v kterém dosáhne úspěchu ve všech
oblastech

BŘEZEN nezadaní díky podpoře své komunity mohou najít ideálního
partnera

DUBEN Králík konečně objeví svůj ideální rytmus, který ho provede
náročnějšími obdobími

KVĚTEN  v kariéře přišel čas na nové strategie a zhodnocení
rozpracovaných projektů a také na to, aby bez váhání propustil ty
neperspektivní.

ČERVEN  pozor na falešné sliby nečestných kolegů. Je čas aby Králík použil 
svou vyhlášenou diplomacii a potíže jednou pro vždy vyřešil

ČERVENEC  klidný a příjemný měsíc v kterém ocení přínos kroků z minulého
měsíce 

SRPEN pokud uvažuje o samostatném podnikání, srpen je měsíc, vhodný na
první kroky

ZÁŘÍ smíšený měsíc s narůstající kritikou v zaměstnání a současně
prohloubení a upevnění partnerství

ŘÍJEN přátelé nebo kolegové vás příjemně překvapí

LISTOPAD toto je pro Králíka velmi příznivý měsíc. Jeho motivace vzroste 
a nejen v práci, ale i lásce se mu bude skvěle dařit

PROSINEC v oblasti zdraví se objeví drobné potíže, ale nejedná se o nic
alarmujícího. Ve vztahu i financích se mu daří a konec roku bude velmi
uspokojující.

MĚSÍČNÍ TIPY 
 



V roce 2023 bude Králíkova finanční situace vykazovat 
značnou nestabilitu. Jeho výdaje porostou  rychleji než 
příjmy.  
A jeho potenciální kariérní postup pravděpodobně
nepřinese finanční zisky dříve než v druhé polovině roku 
nebo dokonce v roce 2024, takže je důležité, aby si 
udržoval přehled o svých výdajích a nežil nad poměry.
Situace může v některých obdobích vypadat zoufale. 
Králík se může cítit, jako zmítaný  vichřicí v každém 
okamžiku jiným směrem. Každý od něj něco požaduje a 
protichůdné úkoly jako by nikdy nekončily.
Musí zachovat klid a postupně zpracovávat jeden úkol 
po druhém. 
Tyto potíže jsou jen dočasné.
Králík musí dobře zvažovat případné investice. Je 
pravděpodobné, že přinesou více ztrát než zisků.
S ohledem na situaci bude pro Králíka dobré snížit ztráty 
na finančních trzích, vyčlenit si malý fond na deštivá 
období, aby se nedostal do nouze, 
a pokusit se alespoň omezit výdaje, aby do roku 2024 
nevstoupil s velkým dluhem na bankovním účtu, 
pochroumaným sebevědomím a špatným svědomím.  

Kariéra a finance

Zlaté ingoty v severním nebo 
jihovýchodním sektoru zajistí 
pravidelný příchod financí. 

https://www.fengshui-interiery.cz/ingoty/
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Kaligrafie Napijte se čaje  nás vyzývá
ke krátkému zastavení, zklidnění a

uspořádání myšlenek

Pro Králíky, kteří se narodili v letech 2011, 1999 a 1987 Může být rok 2023 rozhodující.
Někteří zažijí okamžik osvícení v nějakém předmětu, který se v jim dříve zdál
nesrozumitelný. 
Tento „aha moment může dokonce nastartovat jejich budoucí kariéru.
Přes tento okamžik osvícení si Králík nesmí namlouvat, že se tato situace bude
opakovat. V dalších oblastech jeho života o výsledku rozhodne. kolik práce studiu
a přípravě na zkoušky věnuje. Více mu prospěje čas věnovaný studiu, než čekání
na inspiraci.
v roce 2023. V jiných oblastech však o výsledku rozhodne to, kolik práce věnujete
studiu, zejména pokud jde o důležité zkoušky nebo kvalifikační testy. 
 tomu zjistí, které pravidelné výdaje je možné zrušit a snížit tak měsíční výdaje.

 

Vzdělání

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Vonné tyčinky Healing očistí prostor od 
negativních vibrací, posílí zdraví a vitalitu. 

Tento rok bude pro Králíka stěžejní v péči o zdraví. Potíže se objeví se  hned 
v několika oblastech. Pracovní nároky, vnitřní neklid, stres, nespokojenost…
budou situaci jen zhoršovat. Pokud Králík nepřijme razantní kroky vedoucí
 k harmonizaci fyzického i duševního zdraví, sníží se jeho pracovní výkonnost 
a s tím poklesnou i jeho příjmy.

Musí se naučit soustředění se na to, co je opravdu důležité s maličkosti
pustit 
z hlavy. To vytvoří mentální kapacitu na zvládnutí situace a vypořádání se 
s důležitými výzvami.

 Pokud jde o fyzické zdraví, Králík by si měl dávat pozor na onemocnění 
z minulosti, která se mohou v roce 2023 vrátit. Zejména pokud pracuje příliš
tvrdě po delší dobu. Doporučuji časté kontroly u lékaře a zdravější životní
styl. Zlepšení stravovacích návyků a přiměřený pohyb. Králíkovi prospěje
meditace, jóga 
i fitness. To udrží jeho náladu stabilní.

Zdraví

https://www.fengshui-interiery.cz/buddhove/ru-lai-buddha/
https://www.fengshui-interiery.cz/buddhove/ru-lai-buddha/
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 Králíci, kteří touží po založení
rodiny, mohou vystavit v

západním sektoru ochrannou
kartu Buddha s dětmi

Zadaní Králíci musí být opatrní, aby ve svém partnerovi nevzbuzovali 
zbytečnou žárlivost. Příliš úzký kontakt s některým z přátel opačného pohlaví 
by mohlo vést k hádkám podezřívání a nakonec i k rozchodu.
 Bez ohledu na to, buďte ohleduplní k pocitům a potřebám svého partnera. 
Nezapomeňte, že je to právě váš partner, který vám pomáhá procházet 
náročnými obdobími roku.
Péči o vztah považujte za prioritu.

I přes nepříznivé aspekty roku si Králík bude užívat v partnerství stabilitu,
intimitu i vášnivé chvilky .
Pro svobodné Králíky je to rok plný seznamování se s  potenciálními partnery,
z nichž mnozí pocházejí buď z jejich stávající skupiny přátel, nebo z nových
kontaktů na pracovišti. V začátcích nového vztahu ho může příjemně
překvapit, jak hladce vše probíhá. V tomto náročném turbulentním roce bude
pro Králíka pohoda ve vztahu velkou útěchou.
.

Láska a vztahy

https://fengshuiporadenstvi.cz/
https://www.fengshui-interiery.cz/ostatni-2/zlata-karta-ochrany-buddha-s-detmi/


Drak (lung) jako jediné mytologické zvíře čínského 
zodiaku je vtělením zázračné síly. Působí ve znamení klidné země a žluté 
císařské barvy spojované se štěstím a dobrým osudem. Je pečlivý 
a přemýšlivý.
 
Drak je rozeným vládcem, reprezentantem čínského císařství, obdařen mocí 
a štěstím. Je v centru každé společnosti, nadaný přitažlivostí 
a nevyčerpatelnou energií. Může být bojechtivý a rozmarný, a také 
neracionální.
  
Drak se nerad podřizuje, ale stejně tak nemá rád slabost, proto hledá
partnera, jenž bude nezávislý a dá mu dostatek prostoru pro  seberealizaci. 
Nejvhodnější jsou lidé narození ve znameních Kohouta, Tygra, Opice či Myši.

Číňané věří, že lidé narození v roce Draka budou obdařeni vynikajícími
vlastnostmi, proslaví se a získají vysoké postavení i bohatství.
 
Platí pro ty, co se narodili v letech 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 
a 2012. Pokud jste se narodili v lednu nebo únoru, zkontrolujte zdarma své 
znamení zodiaku na naší automatické kalkulačce.

Osobnost a vlastnosti

Upřímnost a poctivost spolu s vrozeným štěstím pomáhají Drakovi zařídit 
vše podle vlastního přání. Umí vydávat příkazy, ale někdy zapomíná na ty 
podřízené, kteří nejsou schopni s ním udržet krok.

Je perfekcionista a idealista, často podrážděný a tvrdohlavý. Dynamický 
i snobský. Je to silná a nezávislá osobnost, ale touží po lásce a podpoře.

Drak

LUDMILA DJEMEL  
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Drak podle prvku narození

Kovový Drak je laskavý, ale mluví otevřeně. Je talentovaný
a strategický. Dokáže se těšit z úspěchu a bohatství.

Vodní Drak tvrdě pracuje po celý život a získá skvělou pověst 
a slávu. Občas trpí obavami, které se obvykle ukážou jako 
zbytečné. Životem prochází hladce.

Dřevěný Drak je úspěšný a spolehlivý. V podnikání je obvykle 
úspěšný a žije klidný život bez zbytečných výstřelků. Bohužel 
na svou rodinu a přátele se nemůže vždy spolehnout.

Ohnivý Drak je inteligentní a empatický. Úspěchu dosahuje 
obvykle až ve středních letech.

Zemský Drak  je pozitivní a veselý. Nebojí se nepřátel, ani
neponižuje slabší. Obklopuje se podporujícím lidmi a vytváří 
milující rodinu.

Muži narození v roce Draka jsou důvěryhodní. 
Nevyhýbají se zodpovědnosti a nejsou podezřívaví. 
Peníze nerozhazují zbytečně, ale ani jim nevěnují přehnanou 
pozornost. 
Jsou to dobrodružní podnikatelé, kteří v hloubi duše sní o slávě. Práce je
 pro 
ně velmi důležitá a často je hlavní náplní jejich života.
Pokud se neožení v mládí, zůstávají většinou sami a cítí se tak velmi dobře. 
Ve vztahu potřebují někoho, kdo jim pomůže a podpoří je v kariéře.
 
Ženy narozené v roce Draka jsou fascinující a silné. Pokud je podceňujete, 
postaví se vám a zvítězí.  
Svou práci berou vážně a mají velkou sebeúctu. Od ostatních očekávají 
respekt. Rovnost mužů a žen je pro ně důležitá. 
Mnoho z nich se vzdá manželství ve prospěch své kariéry. Pokud se vdají, 
jsou z nich skvělé manželky.
Občas mají tendenci jít do extrému. Měly by se naučit rovnováze a více 
odpočívat.

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Kompatibilita

Drak nejlépe vychází s Kohoutem, Opicí a Myší.
Pro Kohouta má Drak nesmírnou přitažlivost, pokud ho získá, bude mu
opravdovou oporou.
Opice a Draci jsou kreativní a inovativní. Ale pokud je Drak ve vztahu s Opicí,
měl by si dát pozor na její triky.
Humor a spolehlivost Myši tvrdohlavého Draka přitahuje. Jejich osobnosti 
se vzájemně doplňují.

Za nejméně vhodné je považováno spojení se Psem, Králíkem a Drakem
Drak a Pes mají naprosto odlišné osobnosti a jsou nejméně slučitelní.
Nerozumí jeden druhému ani si vzájemně nedůvěřují.
Králíci mají podobné zájmy jako Draci, ale jejich vzájemná tolerance 
je značně omezená.
Drak s druhý Drakem nejsou vzájemně vůbec kompatibilní. Tito tvrdohlaví
individualisté se budou neustále střetávat a zachovat mezi nimi klid a mír 
je téměř nemožné.

Kariéra a finance

Lidé narození ve znamení Draka mají rychlé myšlení
a vynikají v psychicky náročných oblastech. Skvěle
obstojí na vysokých místech velkých firem, v
podnikání, politice, vzdělávání i umění. 
Pokud pracují sami, mohou trpět pochybami o svých
rozhodnutích. Naopak při práci v týmu, se jejich
potenciál naplno rozvine. 
Draci skvěle plánují a mají inovativní nápady, ale
potřebují někoho, kdo doladí detaily.
Jsou bojovníci a to je základ jejich úspěchu. Musí se
naučit, že život nabízí více možností a vytvářet trvalé
vztahy.

LUDMILA DJEMEL  
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Zdraví a životní styl

Draci již na první pohled působí zdravě a vitálně a přesně tak to také je. 
Obvykle si své zdraví udrží, ale pokud onemocní, může se nemoc stát velmi
vážnou. Je to proto, že jsou příliš zaujatí svou  prací na to, aby svému zdraví
věnovali pozornost. Příznaky nemoci zlehčují a tak se 
i drobné nachlazení může proměnit v závažnější problém. Zvýšenou
pozornost by měli věnovat oběhovému, močovému 
 a zažívacímu systému.

Většina Draků má stresující kariéru a je citlivá na malé detaily. Proto bývají
unavení a také trpí nespavostí. 

Případné potíže v rodinných a přátelských vztazích mohou narušit jejich
duševní zdraví. Pro zlepšení kondice potřebuje Drak zůstat klidný 
a uvolněný, nepřeceňovat se a vzdát se řešení drobných problémů. Místo
toho by si měl vyhradit čas pro sebe. Cvičení v přírodě mu pomůže vyrovnat
se s fyzickou i duševní únavou.

LUDMILA DJEMEL  
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Rok 2023 nebude pro Draka snadný, protože na něj bude mít silný vliv 
hvězda Tai Sui  a příznivé aspekty roku jsou omezovány dalšími 
negativními vlivy. 
Drak musí být neustále ve střehu a využít maximum příznivých vlivů, které
bude mít k dispozici.

I když v roce 2023 nebude Drakova kariéra snadná, nebude představovat 
žádné významné problémy. Drak bude většinou ve své profesi excelovat 
a pokud narazí na potíže rychle najde cestu k jejich vyřešení.

Díky tomuto trendu budou jeho příjmy stabilní a dokonce i mírně vzrůstat. 
Drak musí hlídat své výdaje, aby nepřekročily navýšení příjmů. Naopak 
by si měl vytvářet peněžní rezervy. Ke konci roku si Drak při pohledu zpět 
uvědomí, že mu králík přinesl štěstí, bohatství a spokojenost. Objeví se 
řada profesních příležitostí, které mu pomohou dosáhnout cílů, o kterých 
se sotva odvážil snít. To platí pro všechny Draky, ať jsou zaměstnaní, nebo 
podnikají. První část roku (leden, únor a březen) nepřináší nic oslnivého 
vše probíhá zcela normálně. Draci by se neměli cítit zklamaně, nebo 
znuděně, protože dobré věci přicházejí postupně s příchodem jara.

V partnerských vztazích budou energie spíš turbulentní, ale na druhou 
stranu bude Drak náchylnější k pocitu osamělosti, a to i přesto, že je 
s přáteli nebo ve šťastném vztahu. Tíží ho pocit citové izolace. Zdá se mu, 
že jeho partner není schopný porozumět jeho pocitům.

Možná kvůli stejnému pocitu citové izolace svobodní Draci letos  velmi 
pravděpodobně nevstoupí do vztahu.
Bude to rok, který otestuje Drakovo odhodlání dosáhnout cílů a donutí ho 
posílit vědomí vnitřní jistoty. A to bude náročný úkol. 

.

DRAK V ROCE 2023



 
LEDEN přechod z roku Tygra do roku Králíka přinese dlouhý seznam úkolů 
k vyřízení Drak se musí zklidnit a trpělivě vyřizovat jeden po druhém

ÚNOR toto není čas na hádky a spory. Je třeba nají vnitřní klid a zorganizovat 
a dokončit vše potřebné co ho dosud brzdí

BŘEZEN všechny špatné zprávy současně přinášejí i zrnko naděje a tak je také
potřeba k nim přistupovat

DUBEN Tento měsíc mu nabídne příležitosti ke splnění všech jeho plánů a snů 
a díky tomu pozvednout jeho pracovní i soukromý život na zcela novou úroveň.

 KVĚTEN průměrný měsíc bez vítězství i pádů

ČERVEN Smíšené energie. Měsíc, který je lepší projít v klidu bez pokusů
o změnu situace

ČERVENEC  neúspěchy předchozího měsíce jsou minulostí a energetický vliv
začíná být příznivý. Je čas zaměřit se na kariéru a finanční výdaje. Toto není
čas na nákupy v luxusních buticích.

SRPEN situace v podnikání se zlepšuje a zdá se, že téměř každý touží po
spolupráci s ním nebo požaduje jeho služby

ZÁŘÍ  Drak konečně získá spolehlivé kolegy a díky tomu se může zaměřit na
rozvoj nových projektů

ŘÍJEN v tomto měsíci musí držet svůj jazyk na uzdě jak v práci tak ve vztahu 

LISTOPAD vše konečně zapadne na své místo. Přichází stabilní období a Drak
může sčítat své úspěchy.

PROSINEC poměrně příjemný měsíc, který pokračuje ve stabilizaci započaté 
v listopadu.

LUDMILA DJEMEL  
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 MĚSÍČNÍ TIPY 
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Zaměstnaný Drak  by měl na
pracovním stole vystavit Želvu

s dračí hlavou. Ochrání ho
před pomluvami a firemními

intrikami. Pomůže mu
dosáhnout karierních cílů.

 

Drak si může v peněžních záležitostech vydechnout. Na rozdíl od lásky 
zaznamená tento aspekt jeho života pozitivní a nezanedbatelný vývoj. 
Pracovně se bude Drakovi dařit jeho příjmy porostou. Pokud od něj bude 
vyžadováno plnění nových náročných úkolů, může si být jistý, že za jejich 
splnění bude náležitě odměněn.
V případě, že se Drak rozhodne pro investování části vydělaných příjmů, měl 
by se soustředit na konzervativní investice. Rizikové vklady by se mu vracely 
jen velmi pomalu, nebo nikdy.

V roce 2023 se bude kariéra Draka vyvíjet pozitivním směrem. Energetická
podpora příznivých hvězd přinese významnou pomoc, kdykoli ji bude Drak
potřebovat. Může přijít od nadřízených, kolegů a dokonce i z nečekaných míst,
jako je jejich rodina, přátelé nebo blízcí. Drak sám o sobě pocítí, že jeho
myšlenky jsou jasné a jeho efektivita vzrůstá. Zejména Draci kteří podnikají
zjistí, že je partner podporuje mnohem víc, než by čekali. Zároveň  nebude pro
Draka nouze o výzvy a občas i neúspěchy. Ty ovšem nebudou trvalého
charakteru. Drak musí reagovat rychle a v případě akutní situace nebo
nečekaného vývoje musí okamžitě zasáhnout.
Může se stát, že – jeden den bude pracovat z pohodlí své rohové kanceláře 
a druhý ho pošlou do zahraničí, aby řídil otevření pobočky od nuly v pro něho
neznámém prostředí. Drak ovšem nemusí mít žádné obavy. Jak je uvedeno
výše, není nic, co by Drak nezvládl. 
Drak musí o přicházejících výzvách přemýšlet jako o příležitostech jak zazářit 
a postavit se do vedení. S vůdčími schopnostmi se Drak již narodil a nyní je
čas, aby je začal využívat. Díky tomu uzavře rok s jednoznačným pocitem
úspěchu.

Kariéra a finance

https://www.fengshui-interiery.cz/zelvy/draci-zelva-s-perlou-stesti/
https://www.fengshui-interiery.cz/klicenky/wou-lou-a-lotos/
https://fengshuiporadenstvi.cz/
https://www.fengshui-interiery.cz/zelvy/draci-zelva-s-perlou-stesti/
https://www.fengshui-interiery.cz/harmonizacni-kameny/bohatstvi-a-ochrana---set-polodrahokamu/


V oblasti zdraví to pro obvykle zdravého Draka nebude bez problémů. Čekají 
ho menší zdravotní obtíže, jako je nespavost, žaludeční problémy a chronická 
únava. 
Čím déle potrvají, tím horší bude Drakova nálada a nižší pracovní výkonnost. 
Proto je nezbytné, aby je vyřešil co nejrychleji. Pravidelné cvičení, meditace, 
procházka a hlavně ukončení práce s koncem pracovní doby (žádné 
přesčasy!!!)  Žádný úkol nesmí mít přednost před jeho zdravím. 

Jeden z méně příznivých aspektů předpovídá také drobné nehody, takže se 
ujistěte, že vše ostré, jako jsou nože nebo nůžky, jsou bezpečně na svých 
místech. 

Mimořádně opatrní buďte, pokud je ve znamení Draka narozené vaše dítě.  
Vyhýbejte se velkým vodním plochám včetně hluboké části bazénu.. Dospělí 
Draci musí věnovat zvýšenou pozornost řízení.

LUDMILA DJEMEL  
FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

WOU LOU  je symbolem zdraví plodnosti, 
trvání života, dlouhověkosti, podporuje 
kreativitu

Zdraví a kondice

https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=wou+lou
https://fengshuiporadenstvi.cz/
https://www.fengshui-interiery.cz/buddhove/buddha-nebeskeho-klidu/
https://www.fengshui-interiery.cz/buddhove/buddha-nebeskeho-klidu/
https://www.fengshui-interiery.cz/buddhove/buddha-nebeskeho-klidu/
https://www.fengshui-interiery.cz/buddhove/buddha-nebeskeho-klidu/


V roce Králíka 2023 se Draci budou těšit z podpory a pochopení svého 
partnera a rodiny v těžších chvílích, kterým budou čelit.
Pokud bude mít Drak štěstí, bude rok 2023 pro jeho milostný život „nudným“ 
rokem. Pokud ne, bude to určitě rok plný turbulencí a možná i zlomeného 
srdce. Drak se velmi pravděpodobně bude cítit osamělý po celý rok a to bez 
ohledu na stav jeho vztahu.
Svobodní Draci se při randění setkají s mnoha neúspěchy a zvláštním 
přístupem potencionálního partnera. Ke konci roku Králíka mohou ztrácet 
optimismus, co se týká šance na úspěch. Nejlépe udělají, když si budou 
užívat každodenní radost ze svého životního stylu. Drakův pocit vnitřní 
spokojenosti bude vyzařovat navenek a postupem času přitáhne ideálního 
partnera.

Zadaní Draci by měli ocenit to, že se v jejich vztahu nic moc nemění. V roce 
2023 by neměli myslet na žádné radikální změny ani velké kroky vpřed.
Letos se rozhodně nedoporučuje zasnoubení ani otěhotnění. 
Navíc tento významný vztah s největší pravděpodobností projde řadou 
menších zkoušek a strastí.  Dříve, než svého partnera začnete obviňovat 
zamyslete nad tím, co můžete ve svém vztahu udělat lépe.
Pro lásku a vztah to není snadný rok, takže jím procházejte opatrně, ať jste 
svobodní nebo zadaní!

Láska a vztahy

Kaligrafický znak
Dvojité štěstí zavěšený

v ložnici 
je tradičním symbolem

partnerské lásky,
harmonie a štěstí.



Draky, kteří ještě studují čeká úspěšný rok. Nic fantastického nebo
neočekávaného, ale budou držet krok se studijním plánem.  
Pokud jde o mimoškolní vzdělávání, zaměřte se na manažerské
vzdělávání. Drak je rozený vůdce a byla by škoda, kdyby své schopnosti
nevyužil. 

LUDMILA DJEMEL  
FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

Vzdělání

https://www.fengshui-interiery.cz/doplnky-pro-feng-shui/fu--lou--sou--set-c/
https://fengshuiporadenstvi.cz/


Had (še) největší hádanka čínského zvířetníku, žije ve svém 
vlastním světě. Řídí se znamením ohně a červenou barvou, tradičně
spojovanou se štěstím a dobrým osudem, sílou a rodinným blahobytem. 
Dokáže se zastavit a odpočívat. Má silnou intuici.
 
Had je mazaný, ale šarmantní taktik. Nenaslouchá radám od nikoho, ani to
nemá zapotřebí, obvykle má totiž pravdu. Rád se inspiruje novými
myšlenkami a intelektuálními rozhovory. Pracuje nezávisle a pružně řeší své
úkoly, má vynikající paměť.
 
Had je velice společenský a oblíbil si život v luxusu. Rád ochraňuje své
přátele a dává přednost dlouhotrvajícím vztahům.

V lásce dokáže okouzlit každého, je romantický, ale též majetnický 
a žárlivý. Pro sebe ovšem žádá dostatek volnosti, proto musí hledat partnera,
který mu to umožní, nejlépe narozeného v roce Kozy, Opice, Kohouta nebo
Buvola.
 
Číňané věří, že především dívky narozené v roce Hada budou mít šťastný
život.
 
Platí pro ty, co se narodili v letech 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 a 2013. 
Pokud jste se narodili v lednu nebo únoru, zkontrolujte zdarma své znamení
zodiaku na naší automatické kalkulačce.

Osobnost a vlastnosti

Had má hlubokou a komplexní mysl, ale když miluje, tak celým srdcem. Hadi
jsou vtipní a sofistikovaní. 

Nemají rádi hovory o ničem ani přemýšlení o malých každodenních
problémech.  I v naprostém chaosu dokážou zachovat klid. Jsou schopni
držet se základních jistot a přemýšlet o řešení.

LUDMILA DJEMEL  
FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

Had

https://fengshuiporadenstvi.cz/znameni-cinskeho-horoskopu/
https://fengshuiporadenstvi.cz/


LUDMILA DJEMEL  
FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

Had podle prvku narození

Kovový Had je statečný a rozhodný. Je to rozený vůdce, který je
obdařený vyváženou kombinací přísnosti a svobody. Někdy je
arogantní.

Vodní Had je optimistický a dbá na estetiku. Před jednáním
zvažuje každý detail. Je statečný, i když to není vždy zjevné. Pokud
udrží své ego na uzdě, jeho cesta k úspěchu bude snadná.

Dřevěný Had je bezstarostný a má mnoho blízkých přátel. Je
perfekcionista, bojí se experimentovat a dělat chyby. Aby uspěl,
potřebuje povzbuzení od přátel.

Ohnivý Had je vznětlivý a občas jedná bez přemýšlení. Nerad
spoléhá na zavedená pravidla. Je to inovativní podnikatel. Pokud
poslechne varování přátel a počká na správnou příležitost, bude
mít velký úspěch.

Zemský Had je loajální přítel, který dokáže udržet vztahy po celý
život. Je citlivý na kritiku, a pokud ho někdo zraní, nikdy mu
neodpustí ani nezapomene. Miluje celým srdcem a stejně tak
může na partnera žárlit.

Muži narození v roce Hada jsou tajemní, něžní a umí říkat „ty správné věci“.
Vždy se můžete spolehnout, že zachrání  trapnou nebo nepříjemnou situaci.
Věří v romantiku a často  dávají drobné dárky, sladkosti a květiny. Jsou
kreativní a empatičtí. Touží být středem pozornosti a bývají žárliví. 
 
Ženy narozené v roce Hada jsou elegantní a vznešené. Jsou krásné uvnitř 
i navenek. Jejich sebedůvěra se projevuje i v jejich elegantním oblékání.
Vždy přemýšlejí dopředu, i když často jednají a působí, jako by jim na
výsledku nezáleželo. 

Vytvářejí nové plány a sledují je, aniž by spoléhali na názor ostatních. 
Obvykle mají pravdu. Hada nemůžete posuzovat podle obalu. Jeho
pomalá líná řeč skvěle maskuje jeho rychlé myšlení. Za vnějším klidem se
skrývá ostražitý a pozorný posluchač.

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Kompatibilita

Had nejlépe vychází s Opicí, Kohoutem a Buvolem.
Nejlepší spojení tvoří Had s Opicí. Mají podobné osobnosti, ale jedna je jin 
a druhá jang. Díky tomu mohou dosáhnout harmonie.
Povahy Hada a Kohouta se mohou na první pohled zdát velmi odlišné, ale 
ve skutečnosti jsou dobře slučitelné. Kohoutova kompetentnost 
a osobnost Hada přitahují.
Také s Buvolem se dobře doplňuje. Had přináší do vztahu vřelost 
a romantiku, a Buvol klid a stabilitu.

Za nejméně vhodné je považováno spojení Tygrem nebo Vepřem.
Pro Hada a Tygra je téměř nemožné najít vzájemné sympatie a porozumění. 
Jejich vztah byl chladný a plný podezření.
S  Vepřem je Had naprosto nekompatibilní. V práci sice mohou
spolupracovat, ale v partnerském vztahu není dostatek vzájemné důvěry.

Kariéra a finance

Hadovi se skvěle daří v úkolech, které vyžadují
rychlé myšlení a rozhodování. Jsou to skvělí
improvizátoři. Snadno  obstojí v konkurenčních a
náročných oborech.

Mají své jedinečné metody a bez ohledu na to, co
říkají ostatní, se drží své cesty. Jejich nadání se
nejlépe uplatní ve vedoucích pozicích. Když jejich
tým neví jak dál, vždy ho navedou na tu správnou
cestu. Nehodí se pro obory, kde nemohou vyjádřit
své názory 
a takové, kde je činnost rutinní 
a  standardizovaná.  

Přesto se Had musí naučit naslouchat, zvážit
myšlenky a názory druhých a zkombinovat je se
svými vlastními. To mu zaručí cestu
k dlouhodobému úspěchu. LUDMILA DJEMEL  

FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

Jejich přátelé musí splňovat vysoké standardy. Touží po bohatství a moci. 
S jejich inteligencí a schopnostmi je úspěch snadno dosažitelný. Jejich
největší chybou je žárlivost. Žárlí na ty, kteří jsou úspěšnější než ony. To je pro
ně motivací k dosažení lepších pracovních výsledků.

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Pro Hada bude rok 2023 rokem, který se ho posune pozitivním směrem ve 
všech oblastech života. Samozřejmě se nevyhne drobným neúspěchům 
a krátkodobým návratům do původního stavu.  Ale ty nevydrží déle než pár 
hodin.
V zaměstnání čekají Hada drobné výzvy, neúspěchy a krátkodobé spory 
mezi kolegy. Jejich vyřešení nepotrvá dlouho, ve výjimečných případech 
několik dnů.
Pro Hada je důležité, co si o něm myslí druzí. To může způsobit problémy, 
jakmile se setká s někým, kdo má na něj odlišný názor.
Málo kdo ví, že Hadi jsou velmi kreativní a často také pracují v kreativních 
a uměleckých oborech. Toto je perfektní rok kdy mohou podpořit svůj talent 
Zavěšením křišťálu Ba-Gua ve svém příznivém směru podle čísla KUA. 
To pomůže rozvoji intuice a pomůže mu vytvořit mistrovské dílo! 
V lásce čekají Hada drobné rozpory. Pro udržení vztahu pro něj bude lepší, 
když je bude ignorovat
než aby se poddal impulsu vše vyřešit v daném okamžiku. Někdy to prostě 
není možné a bylo by to pro vztah škodlivé. Lépe udělá, když odejde do jiné 
místnosti, než se emoce zklidní.  Toto je rok, který vyžaduje, aby Had 
zachoval klid než aby, plýtval energií. 
Stejně jako v přírodě čeká had trpělivě na svou kořist, stejně tak to v tomto 
roce  musí udělat  ti, co se ve znamení Hada narodili.

HAD V ROCE 2023
 

Zdraví a životní styl

Hadovo zdraví je ovlivněno genetikou. Zdraví jeho rodičů je tím, co rozhoduje
o jeho vlastní zdravotní kondici.

Had je velmi vybíravý jedlík. Bude jíst to, co mu chutná, aniž by bral ohled na
vyvážený jídelníček. To nevyhnutelně povede ke zdravotním problémům. 

Had se nerad svěřuje se svými problémy a tyto zadržené emoce mohou
zavinit stres a úzkost. Stres má přímý vliv na zdraví Hadova srdce a
oběhového systému i dalších orgánů. Ženy také musí věnovat pozornost
svému močovému systému.

LUDMILA DJEMEL  
FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

https://www.fengshui-interiery.cz/kristaly-pro-feng-shui/kristal-osmihran-ba-gua-28mm/
https://fengshuiporadenstvi.cz/cisla-kua-a-jejich-moc/?doing_wp_cron=1671205039.3852670192718505859375
https://fengshuiporadenstvi.cz/


LEDEN konečně to vypadá, že se dlouho plánovaný projekt bude realizovat

ÚNOR po finanční stránce to vypadá na nejlepší měsíc roku

BŘEZEN nárůst příjmů díky finančním odměnám a k tomu plná náruč lásky. 
To nezní vůbec špatně

DUBEN  pro dosažení cílů je potřeba zdvojnásobit úsilí

KVĚTEN klidný měsíc, který přinese čas na regeneraci, odpočinek s posílení 
zdraví

ČERVEN po úspěšném dokončení pracovních úkolů může začít plánovat 
dovolenou Měl by zlepšit své stravování a kvalitu spánku
 
ČERVENEC  v lásce a partnerství je potřeba si zachovat entusiasmus 
a udržet harmonickou komunikaci 

SRPEN má pro Hada připravené změny, které ho donutí zapomenout 
na minulost 
a ukáže mu zcela nové možnosti jak v životním stylu, tak ve financích

ZÁŘÍ budoucnost je doslova zářivá. Štěstí přichází do všech oblastí jeho 
života 

ŘÍJEN vědomosti dělají Hada silnějším a podporují jeh úspěchy. Pozor na 
zdravotní potíže!  I když nevypadají vážně, doporučuji okamžitou návštěvu 
lékaře.

LISTOPAD v zaměstnání budou narůstat neshody s některými kolegy a hrozí, 
že se rozvinou do vážných sporů

PROSINEC  tento měsíc se energie opět zklidní a Had nebude pociťovat tlak 
předchozího období tak intenzivně

 

 
MĚSÍČNÍ TIPY 

 



Obrovský pozitivní vývoj v pracovní oblasti bude znamenat že v roce 2023 
Had několikrát zvýší svůj finanční příjem a to díky značným navýšením
platu a speciálních bonusů. Had na tomto úspěchu tvrdě pracoval v 
předchozích letech a pokud v tom bude pokračovat i nadále tak si svou 
odměnu plně zaslouží. 
Také Hadi, kteří samostatně podnikají si budou  užívat podobně úspěšný 
rok. Najdou příznivě nakloněné klienty kteří uvítají jejich prodejní nabídky 
a do konce roku přidají do svého seznamu několik významných projektů, 
které přinesou atraktivní finanční zisky. 
Tyto příjmy budou narůstat od druhé poloviny roku.  Ať Hadi získal peníze 
navíc jako zaměstnanec nebo podnikatel,  tak by je  neměli vkládat do 
rizikových investic protože globální ekonomické podmínky zisk v roce 2023 
prostě neumožní.  Kromě toho musí dávat pozor na své cennosti a drahé 
předměty 
a to bez ohledu na to, kde se právě nachází protože by se mohli stát cílem 
krádeže nebo vloupání. Investice do poplašného systému do vašeho bytu 
nebo domu se vám v tomto roce opravdu vyplatí 
Hadovým motem by se pro rok 2023 měl mělo stát vydělávejte 
s potěšením a utrácejte s rozvahou.

Umělecky založení Hadi  si užijí to nejkreativnější a nejinspirativnější období
nejen za poslední rok ale možná i za posledních více než 10 let. Musí se
zachovat klid a zůstat imunní vůči kritice ze strany žárlivců a zaměřit se na
svůj cíl. Bude to pro ně  přínosnější, než aby svou energií a kreativitou
plýtvali na to aby svůj názor nebo styl  obhajovali. Lepší bude když se
zaměří na svou energii, kreativitu a to co je pro ně na jejich práci důležité.
Nakonec se možná ukáže, že budou oceněni, jako autoři  přelomového
uměleckého díla, které bude stejně tak chváleno jako kritizováno. Jeho
práci posoudí sám čas a Had bude za své dílo bohatě odměněn.

LUDMILA DJEMEL  
FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

Pro Hada bude obtížné orientovat se v jemnějších aspektech firemní
komunikace. Přemýšlení o výběru lidí do týmu, a současně cítit, že vás za
zády osočují, to nejsou ideální podmínky. Had by jimi mohl proplouvat
relativně snadno, pokud si udrží chladnou hlavu, místo aby se nechal
strhnout na úroveň pomlouvačů. 

Kariéra a finance

Ochranný meč skrytě
umístění blízko místa, kde
shraňuje své bohatství ho
ochrání před vloupáním.
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Tento rok přinese Hadovi hned několik menších zdravotních oslabení, což 
může znamenat malé ale nepříjemné nemoci v průběhu 
několikaměsíčního období. Jsem přesvědčena o tom že by nechtěl být ze 
vzrušujícího a zajímavého roku Králíka v práci i lásce tak často mimo 
proud hlavního dění. Pokud se se Hadovi podaří posílit své zdraví a kondici 
a oprostit se od těch nepříjemných zdravotních potíží užije si skvělý rok. 
Jeho bystrá mysl vyřeší jakýkoli problém v práci i soukromém životě. Každý 
úkol který mu bude zadán skvěle zvládne a nadřízení jeho práci ocení. To 
mu dá příležitost převzít zodpovědnost a získat další finanční ocenění za 
svou práci. 
Tento rok přinese Hadovi hned několik menších zdravotních oslabení, což 
může znamenat malé ale nepříjemné nemoci v průběhu 
několikaměsíčního období. Jsem přesvědčena o tom že by nechtěl být z 
vzrušujícího a zajímavého roku Králíka v práci i lásce tak často mimo 
proud hlavního dění. Pokud se se Hadovi podaří posílit své zdraví a kondici 
a oprostit se od těch nepříjemných zdravotních potíží užije si skvělý rok. 
Jeho bystrá mysl vyřeší jakýkoli problém v práci i soukromém životě. Každý 
úkol který mu bude zadán skvěle zvládne a nadřízení jeho práci ocení. To 
mu dá příležitost převzít zodpovědnost a získat další finanční ocenění za 
svou práci. 
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Ametystový náramek přináší svému
nositeli podporu a posiluje intuici.

Kombinace lávového kamene a ametystu
podporuje úspěch a finanční stabilitu.

Potlačuje stres a zlepšuje náladu. Posiluje
tělo i duši. Majiteli přináší radost a

bohatství. Hadovi poskytne důležité
spojení s energií Země

 

Zdraví a kondice

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Zadaní Hadi se mohou těšit na stabilitu. Možná pocítí touhu po změně,
ale lepší pro ně bude, když tomuto volání odolají. Nezadaní Hadi  budou
skvěle vypadat a díky svému klidu budou na opačné pohlaví působit
tajemně a velmi přitažlivě. 
Ale dříve, než se vrhnou do vztahu s někým novým, měli by zpomalit 
a věnovat poznání potencionálního partnera dostatek času. jeho
poznávání seznámení se s jeho povahou i návyky. Má skutečný zájem 
o stejná témata, která Had považuje za důležitá? Je to také šance, aby
 ho nová známost poznala i jako člověka a ne jen jako hezkou tvářičku.
Dlouhodobé vztahy jsou totiž postavené na vzájemné důvěře stejně jako
na touze.
Pokud se dobře znáte, můžete se i pohádat a váš vztah to unese.

LUDMILA DJEMEL  
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Tušová malba Ptáčci bělohlávci
vnese do jejich vztahu radost 

a lehkost.

Láska a vztahy

https://www.fengshui-interiery.cz/ptacci/ptacci-belohlavci--16/
https://fengshuiporadenstvi.cz/
https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=b%C4%9Blohl%C3%A1vci
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V roce 2023 Se Hadi setkají  v různé míře s kritikou okruhu přátel, nebo 
s nepochopením učitelů a rodičů Není to příjemný pocit ale jedná se pouze 
o dočasný vývoj a by nemělo to odvádět jejich pozornost od studia a práce 
na osobním rozvoji.

VZDĚLÁNÍ 

Meditující Buddha podporuje vzdělávání, moudrost 
a vnitřní klid. Ideální umístění najde na pracovním stole, 

nebo v jeho blízkosti.

https://www.fengshui-interiery.cz/vyhledavani/?string=medituj%C3%ADc%C3%AD+buddha
https://fengshuiporadenstvi.cz/


Kohout (ti) je ovlivňován prvkem Kov a k němu patřící bílou barvou, která
souvisí s podzimem, čistotou a uvážlivostí.
              
Kohout se vyznačuje elegancí, pohotovostí a inteligencí. Je rád v centru
pozornosti a dbá o svůj zevnějšek. Jeho nedostatkem může být přílišná
chvástavost a přehnaná kritičnost. 

Odmítá pracovat pod tlakem, je skeptický, rád věci promýšlí a dochází 
k unikátním řešením. Není příliš dobrý v udělování příkazů, ale vyniká jako
individuální podnikatel. Drží slovo a je vždy spolehlivý.
 
Kohout je velký individualista podléhající emocím a nedbá příliš na dobře
míněné rady. Jeho přímost ho často dostává do potíží. Je odvážný, přátelský 
a má rád zábavu a dobrou společnost.

Rád se dvoří a neustále navazuje nové romantické vztahy, proto bude pro něj
ideálním partnerem ten, kdo bude neustále podněcovat jeho lásku a obdiv,
nejlépe narozený ve znamení Hada, Vepře, Kozy či Buvola.
 
Číňané připisují Kohoutovi pět ctností: na hlavě nosí korunu, to je znamení
literárního ducha, ostruhy na nohou označují jeho schopnost válčit, je odvážný,
protože se nevyhýbá setkání s nepřáteli, když najde zrno, vždy svolá všechny
slepice, čímž projevuje dobrosrdečnost a přejícnost,  nikdy také neztrácí smysl
pro čas a je na něho spolehnutí.

Kohouti jsou složité osobnosti. Na první pohled působí silně, ale neobejdou 
se bez podpory blízkých.

Pro ty, co se narodili v letech 1945,1957, 1969, 1981, 1993, 2005 a 2017. Pokud jste
se narodili v lednu nebo únoru, zkontrolujte své znamení zodiaku zdarma na
naší automatické kalkulačce. 

LUDMILA DJEMEL  
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Kohout

https://fengshuiporadenstvi.cz/znameni-cinskeho-horoskopu/
https://fengshuiporadenstvi.cz/


Kohout podle prvku narození

Kovový Kohout je rozhodný a vždy má jasně stanovený cíl. Myslí 
logicky a je populární. Vzájemné pochopení s kolegy nachází jen 
těžce. Pro skutečný úspěch na pracovišti se musí naučit dobře 
komunikovat a zapojit se do týmu.

Vodní Kohout je hrdý a neupozorňuje na sebe. Je intuitivní 
a miluje krásné věci. Od nadřízených se mu dostává porozumění
 a podpory. Dobře spolupracuje s ostatními. Čeká ho šťastný 
důchod.

Dřevěný Kohout je vtipný, emotivní a touží po náklonnosti. Měl by 
se naučit nezávislosti a čelit potížím bez pomoci a spoléhání se na 
ostatní. I přesto, že občas utrpí ztrátu, jeho bohatství trvale 
narůstá.

Ohnivý Kohout je skvělý v time-managamentu a je důvěryhodný. 
Pokud práci nedokončí včas, má pocit dluhu. Vytváří velmi pevné 
vztahy a obvykle se vdává/žení až ve středním věku.

Zemský Kohout je aktivní. Rád chodí na výlety s přáteli. Je trpělivý, 
spolehlivý a snadno si získá důvěru. V jeho profesním životě vše 
plyne hladce. Nepotřebuje vyvíjet žádné úsilí a i tak získá skvělé 
výsledky. Musí být opatrný, aby se nechoval pyšně a povýšeně.

Osobnost a vlastnosti

Kohout je velmi seriózní, v jednání je přímý a rozhodný. To co považuje za
nevhodné, kritizuje přímo, je perfekcionista. Je logický a skvělý ve vedení týmu.
Rodina je pro něj útočištěm a rájem. Touží po velké rodině, která pro něj
znamená větší, vzájemně se podporující tým.

Nikdy se nevzdává a to bez ohledu na obtíže. Pokud mu někdo brání
v dosažení cíle, ukáže svou divokou povahu. Když se rozčílí, je děsivý 
a nevyhýbá se hádce. I když prohraje, bude se snažit pomocí přesvědčování 
i manipulace získat druhé na svou stranu.



Muži narození v roce Kohouta mají proměnlivou povahu. Rádi pomáhají
ostatním s řešením problémů. Než se pro něco rozhodnou, prostudují
všechny alternativy. 
Doma jsou strážci rozpočtu a vždy se ujistí, že je o vše dobře postaráno.
Nerozumí lidem, kteří improvizují a jednají bez plánování. 

Bez ohledu na to, jak moc jsou nadšení, nikdy se nerozhodují okamžitě. 
Musí se naučit ovládat svou rozporuplnou povahu a naslouchat ostatním
 
Ženy narozené ve znamení Kohouta jsou starostlivé a pečující. Na první
pohled mohou vypadat jednoduše, ale jsou velmi všímavé. Jsou si vědomy
chyb druhých a nenápadně je navedou na správnou cestu. Jsou
zodpovědné 
a dobře organizované. Nesnáší, když jim druzí říkají, co mají dělat.

Jsou velmi sebevědomé, ale nebývají domýšlivé. Obvykle se orientují na
péči 
o domácnost, ale ve skutečnosti touží po uznání a vysoké pozici. Potřebují
uznání druhých. Pokud dostanou příležitost, odhalí svůj skutečný potenciál.

Kompatibilita

Kohout nejlépe vychází s Drakem, Hadem a Buvolem.
Kohout a Drak tvoří ten nejlepší pár. Kohout Draka ochotně podporuje 
a zajišťuje mu bezpečí. Je hrdý na Drakovy úspěchy.
S Hadem si užívají společné diskuze o životě a jsou zaměření na stejné cíle.
Poctivost a konzervativní povaha Buvola dobře ladí s Kohoutovou povahou.
Jejich vztah se neustále vyvíjí.

Za nejméně vhodné je považováno spojení s Králíkem, Psem a Kohoutem.
Kohout a Králík jsou v silném střetu. Mají protichůdné názory a nemohou si
navzájem porozumět.  Kohout a Pes mají k sobě chladný vztah. Mohou se
navzájem tolerovat, ale i tak je napětí nepřehlédnutelné.  Spojení dvou
Kohoutů
je naprosto nevhodné. Neustále spolu bojují a nedokážou dělat kompromisy.

LUDMILA DJEMEL  
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Kariéra a finance

Kohout se o peníze vlastně
nestará. Snadno je získá a
stejně snadno utratí. Ale ke své
práci přistupuje seriózně a
vážně. Má profesionální
dovednosti 
a odvahu.

Rozhoduje se chytře, ale při
klíčovém rozhodování by měl
být opatrnější. Chyby by mohly
poškodit jeho pověst. Ideální
práce je pro něj ta, která mu
dává dostatek svobody. Aby
neplýtval svým nadáním, měla
by ho rodina
podpořit a nasměrovat na vyšší
cíl. 
Kohout se uplatní v politice,
diplomacii, cestovním ruchu,
nebo módním návrhářství.

LUDMILA DJEMEL  
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Zdraví a životní styl

Celkově má Kohout průměrné zdraví. Nemá žádné  vážné nemoci, ale
čeká ho spíš řada menších  zdravotních problémů. 

V péči o své zdraví nesmí být nedbalý. Vnější faktory mají na jeho zdraví
značný vliv. Kohout je  mimořádně vybíravý jedlík a na jeho stravování 
 má velký vliv jeho momentální nálada. Ale ta u něj často kolísá a to
může vést k onemocnění zažívacího systému. 
Nejlepší cestou k udržení zdraví je náprava špatných stravovacích
návyků.

https://fengshuiporadenstvi.cz/


V průběhu roku si Kohout uvědomí, že je ve svém životě skutečně
šťastný.  Z pohledu kariéry se musí připravit na spoustu práce, Jeho
podnikání bude stagnovat a bude vyžadovat větší nasazení než je
obvyklé. Prospěje mu rozšíření vzdělání.
Večerní studium, nebo školení nabízené v rámci firmy. 
Rok bude pro Kohouta plynout hladce a bez zádrhelů. V lásce se
mu bude dařit a poskytne mu útočiště v situacích, kdy ho bude
nejvíce potřebovat. Naštěstí nemá zvyk si své pracovní starosti
nosit domů. 
A to přispívá partnerské harmonii.  
O případných turbulentních obdobích musí přemýšlet jako 
o příležitostech k růstu. A o následujících dobrých časech jako
odměně za zvládnuté výzvy. 

KOHOUT V ROCE  2023



LEDEN Kohouta čeká velmi úspěšný měsíc, který ještě vylepší nečekaný
benefit

ÚNOR pracovní cesta, nebo víkend s partnerem mu přinesou
příjemnou změnu z běžného stereotypu

BŘEZEN Začátek měsíce nebude právě úspěšný, ale není nutné 
se obávat zachovejte klid a situace se postupně vyřeší

DUBEN Oproti březnu je energie příznivější a Kohoutovi se začíná dařit

KVĚTEN v práci mohou přijít situace, které ho budou iritovat. 

ČERVEN Kohout hladce vyřeší všechny situace, které by mohly způsobit
potíže 
v práci nebo ve vztahu.

ČERVENEC  Kreativní řešení nečekané situace v práci potvrdí jeho
odborné kvality

SRPEN Kohout se rozhodne, že je čas na posílení jeho pracovní pozice a
začne plánovat nezbytné kroky.

ZÁŘÍ Přišel čas, aby zapracoval na své kondici a shodil přebytečná kila

ŘÍJEN Kohout bude těžit z příznivé energie měsíce. Neměl by váhat 
a provést změny k lepšímu ve všech oblastech svého života

LISTOPAD Listopadová energie přinese Kohoutům prohloubení
partnerských vztahů. Aby to Kohout využil, je potřeba aby zvládl svou
kritičnost.
 
PROSINEC   pokud bude bdělí a bude věnovat pozornost měnící se
situaci,  čeká ho příjemný měsíc

 

MĚSÍČNÍ TIPY



Jak bylo řečeno, v kariéře to pro Kohouta v roce 2023 není právě ideální 
a jeho finance budou tento trend bohužel následovat. Možná ho čeká snížení 
platu nebo dokonce propuštění.  Krátkodobá  nezaměstnanost je pro 
Kohouta šancí na  vytvoření strategie pro budoucí období. Ve skutečnosti 
je tato situace šancí na změnu, která mu nabídne nové a lepší možnosti. 
I když Kohout o svůj příjem nepřijde, rozhodně by neměl rozhazovat peníze. 
Hrozí mu ztráty  v investicích, a pokud si nedá pozor, mohl by skončit rok 
s dluhy.
Pro pyšného Kohouta je těžké si představit, že by si měl dát peníze stranou 
na deštivá období, ale také je to ta nejlepší cesta  pro zvládnutí situace bez 
velkých dluhů.
Všichni rádi slyšíme dobré zprávy, ale někdy je stejně důležité vědět o všem, 
co není ideální, nebo o tom co může přijít, a podle toho se připravit

LUDMILA DJEMEL  
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V Kohoutově případě by konverzace o pracovní oblasti mohlo být těžké téma. 
Pracovní úspěchy  budou v nejlepším případě proměnlivé, zatímco v horším 
případě mohou být pro jeho duševní zdraví přímo destruktivní. Pokud chce 
Kohout přicházející situace zvládnout, musí začít přemýšlet nově  a přijmout vše 
co se pokazí, rozbije nebo zkomplikuje jako informaci o tom, co je potřeba 
zlepšit. Všechny tyto potíže mu jen ukazují oblasti, v kterých má rezervy 
a možnost se zlepšit.
Co ještě může Kohout udělat, kromě toho, aby se udržel v klidu a reagoval 
přiměřeně? To nejdůležitější je utužení pracovních vztahů. Získat více přátel 
než nepřátel, takže pokud se něco pokazí, najde ve svém okolí více příznivců 
než těch co ho budou kritizovat. To může to být rozdíl mezi „"Příště se víc snaž“ 
a „"Bude nejlepší když se po práci podíváš jinde“
V roce Králíka nejde ani tak o to, abyste pracovali víc, ale pracovat chytřeji. 

 Pokud máte pocit, že nějaký úkol nezvládnete, buďte upřímní a požádejte 
o pomoc, místo abyste se snažili na všechno přijít sami. Také, pokud dojde
 ke změnám ve vaší pracovní náplni, které nedávají smysl, nebo se na ně 
necítíte připraveni, řekněte pravdu. Vše je to o nastavení rozumných očekávání.
Nenechte svou legendární pýchu, aby vám bránila v růstu!

Kariéra a finance

Přívěsek Mince a cinabar pomůže Kohoutovi díky
pevně svázaným mincím udržet vyrovnaný

rozpočet

https://www.fengshui-interiery.cz/mince/mince-a-cinabar---privesek/
https://fengshuiporadenstvi.cz/


Zdraví bude další oblastí v Kohoutově životě, která nebude zcela 
v rovnováze. Se všemi vnějšími tlaky probíhajícími v práci nebo ve
škole se letos Kohouti často ocitnou ve stresu, což může vést k
neshodám, hádkám.
Úzkost a stres mají tendenci mít výrazný vliv na zdraví vnitřních
orgánů. 
Všechen tlak a nároky zvenčí ovlivní především žaludek. Proto dejte
pozor na přejídání, jezte v klidu a beze spěchu. 
Kohoutům prospěje střídmost ve všech oblastech života. Zachovat klid
a pravidelně cvičit Doporučuji Tai-Cchi jógu a meditace. To bude mít
největší vliv na Kohoutovo fyzické i mentální zdraví.

LUDMILA DJEMEL  
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Wu Wei tvoření bez
námahy. Zavěšení této

kaligrafie v místě, kde se
často zdržuje pomůže
Kohoutovi k vnitřnímu

zklidnění.

Zdraví

https://www.fengshui-interiery.cz/kllip-ram-a4/wu-wei-3/
https://fengshuiporadenstvi.cz/


Kohouta ve srovnání s minulými nepříliš šťastnými roky čeká
obrat o  360 stupňů. Jeho milostný život bude obohacující 
a bude kotvou pro všechny ostatní oblasti jeho života.
Svobodní Kohouti se budou těšit pozornosti z mnoha stran. Jedna
osoba z jejich skupiny přátel může náhle promluvit o svém
romantickém zájmu, nebo se v romantický vztah změní zcela
náhodné setkání.  Dokonce i v práci, kde věci nejdou skvěle,
pravděpodobně najdete sympatické nebo dokonce obdivující
oko.  
Zejména muži Kohouti, kteří hledají lásku, najednou kolem sebe
uvidí značný zájem.  Mohou mít pocit, že právě vyhráli v loterii
lásky, ale prospěje jim zůstat při zemi.  Vše, co potřebují, je jedna
správná osoba, ne tucet!
Zadaní Kohouti si budou užívat obnovené náklonnosti 
a intimity se svými partnery. Ale pozor, aura spokojeného vztahu
může přilákat zájemce zvenčí a to může ve vašem partnerovi
vyvolat žárlivost. Ujistěte ho, že nejsou důvody k obavám. A že
dlouhodobý vztah má pro vás mnohem větší hodnotu než
jakýkoli pomíjivý zájem. 
Nedovolte, aby vás lesk nového oslepil a odlákal vás od
stávajícího vztahu. Nestojí to za to!
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Set svíček LÁSKA pro lásku a partnerskou
harmonii podpoří energii Lásky ve všech

jejích aspektech.  
 

Láska a vztahy

https://www.fengshui-interiery.cz/svicky/laska-set-svicek-pro-lasku/
https://fengshuiporadenstvi.cz/
https://www.fengshui-interiery.cz/sperky-a-ozdoby-2/7-caker-set-naramku-lavovy-a-bily-tyrkys/
https://www.fengshui-interiery.cz/sperky-a-ozdoby-2/7-caker-set-naramku-lavovy-a-bily-tyrkys/


Studenti narození ve znamení Kohouta mají tendenci nespat 
a studovat celou noc, jakmile mají pocit, že studijní látku nezvládají. 
To v tomto roce to není správná cesta. 
Nevyspání a únava snižují výkonnost mozku a ve skutečnosti váš výkon
zhoršují.  A situace  bude ještě horší, než kdybyste si pořádně
odpočinuli. 

Postarejte se o sebe a zbavte se stresu. Někdy věci jdou podle nás, ale
někdy ne. To je v běžné. Pokud neuspějete ve velkém testu, požádejte o
pomoc ty studenty, kteří si vedou dobře, nebo se zeptejte svého učitele,
co můžete udělat pro zlepšení svého výkonu.
Není žádná hanba požádat o pomoc!

LUDMILA DJEMEL  
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VZDĚLÁNÍ

Dračí zvon pomůže Kohoutovi
udržet soustředění při studiu.
Stačí cinknout a pozornost je

zpět.

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Pes (kou) žije ve znamení země a císařské žluté barvy, 
která mu přináší štěstí a prosperitu. Je klidný a pečlivý.
 
Pes je zřejmě nejlaskavějším symbolem čínského zvěrokruhu. Má silný 
pocit odpovědnosti, vše bere velice vážně. Starší Psi jsou však pokládáni 
za nejhorší cyniky.
 
Pes je odvážný a vždy je připraven bránit nespravedlivě napadané. 
Je velice citlivý k problémům druhých, často přebírá jejich úkoly 
a projevuje velkou péči o svou rodinu a blízké.

Je spolehlivým pracovníkem, vyhýbá se konfrontaci a dokáže úspěšně
urovnávat konflikty. Je schopen pracovat v kolektivu, ale může být 
i dobrým vůdcem. K lidem se chová vždy přátelsky, málo kdy se jim 
však úplně otevře. Pes je čestný a loajální.  Je opravdový přítel se vším, 
co k tomu patří. V partnerství se na něj můžete vždy spolehnout
 
Nemá rád žárlivé scény, vyhovuje mu něžný a důvěryhodný partner, 
nejlépe narozený ve znamení Tygra, Králíka nebo Koně.
 
Platí pro ty, co se narodili v letech 1934, 1946, 1958, 1970, 1982,
1994, 2006 a 2018. Pokud jste se narodili v lednu nebo únoru, zkontrolujte 
své znamení zodiaku na naší automatické kalkulačce.

Osobnost a vlastnosti

Psa nejvíce charakterizuje jeho loajalita. Nikdy neopouští své přátele, 
rodinu nebo práci. Je čestný a spravedlivý a díky tomu má mnoho 
přátel. Vždy je ochoten poskytnout radu a pomoc. Snadno objeví špatné 
návyky přátel a pomůže jim s jejich odstraněním.

Navzdory svému sebevědomému vystupování trpí vnitřní úzkostí 
a nejistotou. Jakmile se pro něco rozhodne, na cestě k cíli je¨̈ho nemůže 
nic zastavit.

Pes
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Pes podle prvku narození

Kovový Pes miluje tradice a je atraktivní. Má vysokou sebeúctu 
a nerad přijímá pomoc. Rád pomáhá druhým, i když mu to může
způsobit potíže. Ochotně poradí a pomůže ostatním k úspěchu.

Vodní Pes si dokáže vše dobře spočítat a naplánovat. Zaměřuje se
na vybudování stabilních základů pro své budoucí zisky. Když čelí
potížím, může začít nahlížet na situaci pesimisticky. Tvrdě pracuje,
ale měl by si nastavit větší cíle, aby dokázal využít svůj potenciál.

Dřevěný Pes je důvěryhodný a slušný. Pokud přijme pomoc
druhých, udělá vše pro to, aby tuto laskavost splatil. Pevně se drží
své morálky a etiky. Pro ostatní může být těžké mu porozumět.
Dobře se mu daří v práci, která vyžaduje trpělivost. Pokud se zaměří
na dosažení cíle, nevzdá se, dokud neuspěje.

Ohnivý Pes je zacílen na splnění svých snů. Obvykle si dává menší
cíle, které je snadné splnit, a to ho motivuje k pokračování. Když
mají jeho přátelé potíže, ochotně jim poradí, ale nesnaží se jim
aktivně pomoci. Než se rozhodně jednat, pečlivě promyslí každý
krok.

Zemský Pes je tvrdohlavý a nikdy se nevzdává. Přesto dokáže
respektovat jiné názory a perspektivy. Věří, že svých cílů dosáhne
díky tvrdé práci.

Muži narození v roce Psa jsou přímí a opravdoví. Vystupují 
energicky. Uvnitř jsou spíš pesimističtí.  S nadšením pomáhají 
ostatním a jsou věrní svým rozhodnutím a postojům. Není to tím, 
že by se chtěli předvádět, ale cítí to jako nutné a správné. Muži Psi se skvěle
starají o svou rodinu. Jejich láska k blízkým přemůže i jejich tvrdohlavost. 
 
Ženy narozené ve znamení Psa jsou velmi opatrné. Jsou lhostejné k lidem,
které nemají rády, a jejich důvěru je těžké získat. Ale jakmile se pro vás
rozhodnou, je jejich přízeň trvalá. 
Udělají vše, aby ochránily svou rodinu a přátele. Jsou inteligentní a
nezávislé. Milují outdoorové aktivity a snaží se strávit v přírodě co nejvíc
času. Pracují tvrdě a nevzdávají se, dokud nedosáhnou úspěchu. Od své
kariéry očekávají stabilitu a pravidelný příjem.

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Kariéra a finance

Pes je loajální a dodržuje všechny příkazy. Na 
splnění zadaného úkolu vyvine maximální úsilí. 
Nespokojí se s tím, aby byl horší než ostatní 
a proto mu vyhovuje
konkurenční pracovní prostředí.

Je citlivý na detaily a má přesné myšlení. 
Ve vysoké pracovní pozici se cítí v ohrožení
a raději zůstává v pozadí a podporuje ostatní. 
Skvěle se uplatní při práci
v zákulisí. 

Pes je pozorný a má vysokou morálku. Než začne 
někomu důvěřovat, pečlivě posoudí jeho kvality. 
Díky tomu se uplatní jako právník, soudce, 
personalista nebo novinář.

Kompatibilita

Pes nejlépe vychází s Králíkem, Tygrem a Koněm.
Partnerství Psa a Králíkem je pro ně to nejlepší. Pes je přitahován
Králíkovou laskavostí. Králík mu poskytne pevné zázemí a podporu.
Jeho pesimistické povaze prospívá sebejistota Tygra. Naopak Tygr
potřebuje věrnost Psa. 
Pes a Kůň se vzájemně respektují a chápou své názory.

Za nejméně vhodné je považováno spojení s Drakem, Buvolem a Kozou.
Psi a Draci jsou v neustálém střetu. Jsou neslučitelní. Nedůvěřují si 
a jejich hádky jsou velmi intenzivní.
Vztah Psa s Buvolem je chladný. Mají různé zájmy a nedokážou
spolupracovat.
Pes a Koza se mohou vzájemně tolerovat. Ale to je maximum, kterého
mohou dosáhnout

LUDMILA DJEMEL  
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Zdraví a životní styl

Pes bývá celkově zdravý, ale mohou se u něj  nečekaně projevit přímo 
drastické změny. Na první pohled  vypadá odolně a příznaky onemocnění 
mohu zůstávat skryté. I malé nachlazení ho může na  několik dnů upoutat 
na lůžko. V létě a na podzim musí být opatrný na chřipku a jiné nakažlivé 
choroby.

V mládí by měl věnovat pozornost trávícímu systému. Nepravidelná 
a nezdravá strava může napáchat velké škody.

Jakmile Pes nastoupí do zaměstnání, bude neustále zaneprázdněný. Stres 
povede k bolestem hlavy a může přejít v migrény. To může v krajním případě 
vést k psychickým potížím.  Aby si Pes vytvořil pevný základ pro zdravý život, 
musí začít s cvičením a správnými návyky již v mládí. Prospěje mu dostatek 
času na relaxaci a odpočinek.



Psi si v roce 2023 budou užívat relativní finanční stabilitu, protože
pozitivní a negativní aspekty jejich horoskopu se budou navzájem
vyvažovat. Díky tomu pro ně nebudou negativní vlivy výrazně
destruktivní, ale ani ty pozitivní obzvlášť nadějné.
 Celkově vzato to čeká Psa příjemný rok, který mu mohou ostatní
znamení zodiaku závidět. Pes by si měl být této výsady s vděčností
vědom. 

V zaměstnání bude Pes dělat více chyb než obvykle, což bude zpočátku
vypadat velmi vážně. Pokud ale dokáže zachovat chladnou hlavu a
situaci důkladně prozkoumá zjistí, že tato situace má jasné řešení.
Zejména, pokud se do nápravy pustí ihned. Na druhou stranu, pokud
bude situaci příliš rozebírat, stane se z ní závažný problém, který může
zničit jeho reputaci. 

Obecně platí, že mu pomůže nedělat si z ničeho velkou hlavu, Pokud
například zjistí, že o něm někdo šíří pomluvy, jeho prvním podnětem
může být konfrontace. To může vést k velké hádce o ničem, nemluvě 
o tom, že Psovo jméno se takto neočistí.
Pes se musí zeptat sám sebe, jestli je pravda to, co ten člověk říká.
Pokud je odpověď ne, jak tomu s největší pravděpodobností  roce 2023
bude, proč se nechat otravovat? Ve skutečnosti, když si Pes dá trochu
času na vychladnutí hlavy, možná začne zjišťovat, že se do té fámy
vůbec nikdo jiný nezapojil, protože každý ví, že Pes je loajální a čestný.
 V tom případě to, co daná osoba říká, souvisí spíše s tím, kým je
sama.

PES V ROCE 2023

Želva s dračí hlavou je v kombinaci 
Draka a Želvy vynikající ochranou  před 
pomluvami a kancelářskými intrikami.

https://www.fengshui-interiery.cz/zelvy/draci-zelva-s-perlou-stesti/


LEDEN poměrně příjemný měsíc, který může zkomplikovat Psova
neadekvátní komunikace

ÚNOR Lepší nálada zlepší jeho pracovní situaci

BŘEZEN Ve vztahu by měl projevit svou vrozenou hravost, která do
všedních dnů vnese radost a lehkost.

DUBEN v práci narůstá napětí, které snižuje Psovu výkonnost. Pes se tím
nesmí nechat ovlivnit, protože hrozí, že tento neklid a nespokojenost
naruší  spokojenost jeho rodiny.

KVĚTEN Jakmile propukne konflikt bude jeho řešení složité. Je potřeba,
aby se Pes zachoval asertivně a konfliktu zabránil.

ČERVEN Pokud podepisuje novou pracovní nebo obchodní smlouvu, musí 
se ujistit, že jsou všechny formality v pořádku. V opačném případě mu
hrozí velké pokuty.
ČERVENEC  Co se týká peněz, finanční situace v něm začíná budit obavy 
a pracovní tlak narůstá. Možná je čas na změnu.

SRPEN diskuse s partnerem nebo přáteli o jeho pracovní situaci přinesou
nečekané řešení

ZÁŘÍ Problémy s prací jsou vyřešené a Pes  zahajuje novou etapu svého
života.

ŘÍJEN smíšený měsíc, v kterém, Pes upevní své postavení

LISTOPAD Situace ve vztahu se zlepšuje a vášeň je zpět

PROSINEC Pes si užije klidné období s jistotou pracovní i vztahové
stability

MĚSÍČNÍ TIPY 
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Bez ohledu na to, co se letos stane, neberte si to osobně, protože názory,
hašteření i popichování přijdou a odejdou. Co se nezmění, je to, kým jste
hluboko uvnitř, a pokud tuto svou esenci odhalíte a necháte ji zářit, zakončíte
rok, pokud jde o vaši kariéru naprosto skvěle!
Uvědomte si, že, i stav vašich financí má mnoho společného  vztahy, 
tak je udržujte ve prospěch spolupráce se všemi členy týmu. 
Psi, kteří podnikají mohou v roce Králíka utrpět dočasné finanční ztráty. Je
pravděpodobné, že někdo, kdo pro ně pracuje, není dost  loajální 
a připraví je o několik klientů. Naštěstí tato  situace nebude trvat dlouho a Pes
najdete způsob, jak ztrátu kompenzovat, buď vyřešením problému a
přesvědčením klientů k návratu, nebo podepsáním větších a ještě
lukrativnějších nových smluv.  
Globální ekonomické klima není pro investice právě příznivé. Proto doporučuji,
abyste byli obzvláště opatrní, než budete své peníze investovat.

V oblasti Psovy kariéry dojde k určitým zvratům a výzvám Ale to je 
v pořádku, protože už teď je jasné, že vše skončí dobře.  Jeho chybou 
v oblasti kariéry je nedostatek soustředění a posuzování chování ostatních. 
Pes udělá dobře, pokud si letos nastaví jasnou hranici mezi prací 
a soukromým životem. Psi jsou přátelští a oblíbení v práci i soukromí, ale to by
mohlo v roce 2023 vytvořit prostor pro ty, kdo nemají čestné úmysly. To, co s
někým sdílíte v soukromé chvíli, vám může nečekaně poškodit reputaci v
zaměstnání nebo podnikání. 
Buďte přívětiví, jako jste vždy, ale nechte si svůj život pro sebe 
a soustřeďte se na úkoly, které vás čekají. Lepší soustředění vám  pomůže k
rychlému nárůstu efektivity, což bude dobře finančně odměněno.
Psi, kteří samostatně podnikají, si musí dávat pozor na neloajální po
dřízené, kteří mohou získané informace prodat konkurentům. Není se na co
vymlouvat. Tato situace je odrazem jejich důvěřivé a přátelské povahy.
Uvědomte si, že ne každý má tak dobré úmysly a chraňte své zájmy 
a investice. 

Kariéra a finance

Pár Mocných  lvů ochrání váš
pracovní prostor před

negativními energiemi špatnými
vlivy a nedůvěrohodnými lidmi

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


Zdraví většiny Psů bude pevné, zejména, pokud se zaměří na zdravý 
jídelníček, dostatek spánku a pravidelný pohyb. Starší Psi si musí uvědomit, 
že už jim není dvacet a že se o své zdraví musí více starat. 
Ti, jejichž kondice se zhoršuje již delší dobu, nebo dokonce několik let,  musí 
tento rok opravdu využít pro zlepšení kondice změny stravy. 
Naše těla se s přibývajícím věkem mění a nikdo si nemůžete dovolit jíst 
pizzu třikrát týdně a ponocovat tak, jako na vysoké.
V každém případě si všichni Psi budou muset v roce 2023 dávat pozor 
na změny nálady.  V roce Králíka nenarazí na žádné vážné problémy, takže 
není důvod, aby si dělali starosti. Nemá smysl zabývat se drobnostmi 
a vytvářet z nich problémy.   

LUDMILA DJEMEL  
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Přívěsek ve tvaru Wou Lou 
BA - GUA Přívěsek BA GUA 
symbolizuje rovnováhu 
a harmonii. Wou Lou je 
symbolem zdraví 
a dlouhověkosti

Zdraví a kondice

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Psův milostný život bude letos doslova zářit. A to mnohem jasněji, než by
si dovolil doufat.  Jeho vztahy ,rodinné, přátelské i romantické, se 
 mohou stát vrcholem jeho dnů. Zejména pokud i nadále zůstane tím
milým, přátelským znamením zodiaku kterým až na výjimky je.
Nezadaní Psi budou svůj milostný život považovat za vzrušující 
a obohacující. Zdá se, že každý chce Psa pozvat ať už na letní grilování 
na zahradě nebo na luxusní večírek u nekonečného bazénu. Bez ohledu
na to, kam jde, zdá se, že přesně zapadne a vyzařuje magnetismus,
který je nenápadný a neodolatelný.
O zadané Psy bude ze strany opačného pohlaví také značný zájem. Je
důležité aby dali včas najevo že jsou ve vztahu. Jinak by si někdo mohl
udělat špatnou představu. Také tím projeví respekt a úctu ke svému
partnerovi.  
Vztah zadaných Psů se bude po celý rok Králíka prohlubovat. Toto
sblížení bude  oběma  připadat stejně vzrušující a přitažlivé jako v den,
kdy  se poprvé setkali.

LUDMILA DJEMEL  
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Láska a vztahy

GRANÁTOVÉ
JABLKO je 
tradičním 

symbolem lásky
 a plodnosti 

http://www.fengshui-interiery.cz/ostatni-4/granatove-jablko--6/
https://fengshuiporadenstvi.cz/
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Pes patří díky své povaze mezi nejoblíbenější studenty a také mezi ty,
co mají nejlepší studijní výsledky. 
Rok 2023 bude mimořádně studijně náročný. Díky tomu Pes pustí
veškerou popularitu z hlavy a bude vděčný, že rok zvládl až do konce. 
Čeká akademicky velmi náročný rok. Jeho studijní výsledky budou
kolísavé, ale v druhé polovině roku se začnou významně zlepšovat.  
To je skvělé zejména pro Psy, kteří se chystají ke zkouškám na střední
nebo vysokou školu. 

VZDĚLÁNÍ
 

Náramek Harmonie přináší  vnitřní 
klid, vyrovnanost a učí nás 

trpělivosti. Tuto podporu Pes v roce 
2023 obzvlášť ocení

https://www.fengshui-interiery.cz/sperky-a-ozdoby-2/harmonie-howlit--buddha/
https://fengshuiporadenstvi.cz/


Vepř (ču) je předznamenán klidným aspektem vody 
a černé barvy spojované s vážností a úctou. Je mírný a přemýšlivý.
                  
Vepř je optimistický a myslí si o druhých jen to nejlepší. Není
pomstychtivý a druhým vždy odpouští, toleruje cizí názory, nezklame
důvěru a dokáže se zasadit o správnou věc. Vepři mají laskavou osobnost
a v životě jsou požehnáni štěstím.
 
V práci není ambiciózní a dokáže udržet rovnováhu mezi prací a hrou.
Někdy se ve své touze po společnosti nechá až zneužívat.

Nerad riskuje a nespoléhá na sílu. Pracuje raději pomaleji ale spolehlivě.
Vepř je intelektuál a rád získává vědomosti. Je též estetik se smyslem pro
dobré způsoby a chutné jídlo.
 
Je to citlivý, romantický snílek, trochu naivní a pečlivý, jenž spoléhá 
na slovo druhých. Jeho ideální partner by měl být narozen ve znamení
Kohouta, Tygra, Králíka nebo Kozy a neměl by od Vepře vyžadovat projevy
okázalých citů.
 
Pro Číňany je Vepř symbolem blahobytu, nenáročnosti a plodnosti.
 
Platí pro ty, co se narodili v letech 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007
a 2019. Pokud jste se narodili v lednu nebo únoru, zkontrolujte své znamení
zodiaku zdarma na naší automatické kalkulačce.

Osobnost a vlastnosti

Vepř se neztratí v davu. Možná, že většina lidí víc mluví, než koná, ale Vepř
to má naopak. 
Neutrácí zbytečně, ale rád se baví. Je realistický, trochu i materialistický,
ale touha po zabezpečení je pro něj motivací k tvrdé práci. 

Je energetický a plný nadšení. S přehledem a bez stížností zvládne 
i nudné práce. Pokud dostane příležitost, bez zaváhání zaujme vedoucí
pozici.

Vepř

https://fengshuiporadenstvi.cz/znameni-cinskeho-horoskopu/
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Vepř podle prvku narození

Kovový Vepř se soustředí na své podnikání. Může být poněkud
líný a málo motivovaný, přesto se na své podnikání dokáže plně
soustředit. Pokud bude pečlivý, naučí se zacházet s penězi 
a vyhne se zbytečným výdajům, tak určitě uspěje.

Vodní Vepř je zodpovědný a vážný. Má spoustu nápadů, ale
nechá se snadno ovlivnit. Dokáže naslouchat a dobře
komunikuje s přáteli i rodinou. V životě má štěstí a do důchodu
obvykle odchází se značnými úsporami.

Dřevěný Vepř je vážný a milý. S klidem se vyrovná
s nedostatkem peněz. Přesto by měl vytvořit nouzový fond. Bere
vše tak, jak to přijde a v klidu čelí všem obtížím. Vytváří klidné 
a nekomplikované vztahy.

Ohnivý Vepř je závislý na společnosti ostatních. Hodí se pro práci
v týmu. Pokud se zaměří na konkrétní dovednosti, dokáže 
 vybudovat pevný základ pro svou kariéru. Má talent pro
zacházení s penězi. Je velmi populární a snadno se s ním
vychází. V romantických vztazích se mu bohužel nedaří moc
dobře.

Zemský Vepř je velmi společenský a má přátele snad ze všech
oblastí života. V práci i životě se mu daří dobře a obvykle ho
provází štěstí. Úspěchu dosahuje až později v životě. Není
velkým romantikem a pro vytvoření harmonického 
vztahu by na této oblasti měl zapracovat.

Muži narození v roce Vepře jsou optimističtí a něžní. Dokážou soustředit
pozornost, a jakmile se zaměří na cíl, vloží do něj vše.  V zacházení s penězi 
se jim příliš nedaří. Jsou důvěřiví a často skočí na lep podvodníkům. To může
zavinit ztrátu nahromaděného jmění. 
Tito muži jsou tiší a rádi studují. Ale bohužel neumí své vědomosti dostatečně
prezentovat. Nemluví mnoho, ale jsou vřelí a díky tomu vytvářejí velkou skupinu
přátel. Kdykoli se dostanou do obtíží, vždy se najdou lidé, kteří jim ochotně
pomohou.

https://fengshuiporadenstvi.cz/


Kariéra a finance

Vepř je jemný a zřídkakdy ztrácí dobrou náladu.  A když ano, nikdy to není
dramatický výstup. Spory se vždy snaží vyřešit rychle a bez urážek druhých.
Protože jeho životním cílem je aby všichni žili v harmonii, hodí se pro povolání
spojená s charitou a nadacemi.

Je velmi tolerantní a chápavý. Pokud udělá chybu, napraví ji. Je trpělivý 
a pro každého chce jen to nejlepší. Díky tomu je skvělý učitel nebo trenér. 

Pokud uvažuje o podnikání, musí k tomu sebrat veškerou odvahu. Je pro něj
těžké přijmout  investiční riziko. Ale jakmile překoná počáteční potíže, jeho
cesta k bohatství bude bez problémů. Investice do nemovitostí jsou pro něj
vhodnou volbou.

Kompatibilita

Vepř nejlépe vychází s Tygrem, Králíkem a Kozou.
Vepř a Tygr tvoří ten nejlepší pár. Statečný Tygr mu dává dostatečný pocit
bezpečí.
Králka přitahuje klid a vřelost Vepře.
S Kozou má Vepř spoustu společných témat a zájmů.

Za nejméně vhodné je považováno spojení Vepře s Hadem nebo Opicí.
Vepř a Had mají konfliktní osobnosti a jsou nejméně slučitelní. Mají vůči sobě
předsudky a nedokážou dělat kompromisy. 
Vepř s Opicí vychází jen těžko. Jejich vztah je plný napětí.

LUDMILA DJEMEL  
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Buddha a drak 
aktivuje hojnost 

 
Ženy narozené v roce Vepře jsou aktivní a společenské. Využijí každou příležitost
k návštěvě společenské akce, večírku nebo divadla. Díky své bezstarostné
osobnosti snadno získají důvěru ostatních. Někdy jsou nadšené novými kontakty
až příliš a zapomenou nechat druhým dost prostoru.
Umí vydělat peníze. Pokud nebudou svým bohatstvím zbytečně plýtvat, budou
vždy dobře zajištěné. Jejich domácnost je vždy dobře zorganizovaná 
a nesnáší nepořádek. Milují děti a čas s nimi strávený jim přináší velkou radost.

https://www.fengshui-interiery.cz/buddhove/buddha-a-drak/
https://fengshuiporadenstvi.cz/


Zdraví a životní styl

Vepř má většinou pevné zdraví a silný imunitní  systém. Je temperamentní 
a působí, jako kdyby  jeho energie byla nevyčerpatelná. Na své pevné 
zdraví je také patřičně hrdý. Občas však díky své  sebejistotě přehlédne
drobné příznaky přicházejících potíží. Pokud je bude zanedbávat delší dobu,
mohou se změnit v chronické.  

Vepř obvykle vede velmi rušný život. I když se necítí unavený, měl by
pamatovat na odpočinek. Sezónní změny počasí mají na jeho zdraví velký 
vliv a narůstá ohrožení respiračními chorobami. Nezdravé stravování může
vést k cukrovce, vysokému cholesterolu a problémům se srdcem.  

Vepř vždy čelí případným potížím a nikdy se nevzdává. Tato vlastnost je skvělá
na pracovišti, ale v oblasti zdraví mu příliš neprospívá. Vepř se musí naučit
brát vážně i drobná onemocnění a nevynechávat preventivní prohlídky.

Vepřův rok 2023 bude mít svižné tempo a má potenciál stát se fantastickým 
rokem, zejména pokud bude Vepř  pracovat s výhodami, které přináší 
příznivé Létající hvězdy. 
Práce bude pro Vepře začátkem roku příjemná. Ať už je zaměstnaný nebo 
podniká,  měl by koncem jara zjistit, že má větší zodpovědnost a zajímavější 
projekty. 
Neměl by váhat a chopit se příležitostí, které se mu naskytnou, ať se děje 
cokoli. Zejména podnikatelé najdou řadu nových klientů nebo objeví nový 
vedlejší byznys, který vytvoří příjemný zisk.
Také v lásce se objevují velmi příznivé aspekty. Okolnosti jsou nakloněny 
především nezadaným Vepřům kteří mají skvělou příležitost potkat někoho 
výjimečného. 
Upřímně řečeno, jediný problém, na který by Vepř mohl v roce 2023 narazit, 
jsou menší zdravotní potíže. Ale pokud se bude o sebe dobře starat a udrží 
rovnováhu mezi prací a odpočinkem, nemusí se ničeho bát.

VEPŘ V ROCE 2023

LUDMILA DJEMEL  
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Super ro
k! 

To zírá
m!!!

https://fengshuiporadenstvi.cz/


LEDEN Pokud se Vepři naskytne příležitost vzít si pár dnů volna, měl by
toho rozhodně využít 

ÚNOR Vepř může mít pocit, že je obklopen povrchností 
a začne se poohlížet po projektech, do kterých se může zapojit

BŘEZEN nezadaní díky podpoře své komunity mohou najít ideálního
partnera

DUBEN v kariéře přišel čas na nové strategie, zhodnocení
rozpracovaných projektů a bez váhání propustit ty neperspektivní.

KVĚTEN  v pracovní oblasti nastane změna a Vepř bude zase zářit 

ČERVEN klidný a příjemný měsíc v kterém ocení přínos kroků z minulého
měsíce 

ČERVENEC pozitivní energie července bude nadále pokračovat
SRPEN nárůst příjmů díky finančním odměnám 
a k tomu plná náruč lásky. Gratuluji!

ZÁŘÍ Pozor na drobné detaily rozpracovaných projektů, chyby v jejich
nastavení by mohly projekt pozastavit

ŘÍJEN Přichází stabilní období a Vepř může sčítat své úspěchy.

LISTOPAD Smíšené energie měsíc, který je lepší projít 
v klidu bez pokusů o změnu situace

PROSINEC Vepř si musí vyhradit čas na regeneraci 
a omezit pracovní nasazení alespoň v průběhu Vánoc.

LUDMILA DJEMEL  
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Měsíční tipy

https://fengshuiporadenstvi.cz/


V roce 2023 si Vepř svou přirozenou lehkostí získá respekt a důvěru ostatních. 
a to jak u kolegů a partnerů, tak i u těch, kteří mají vliv na mocenské pozice. 
Vepři jsou obecně oblíbení pro svůj praktický přístup a příjemnou povahu, 
 v roce Králíka tato přízeň ještě posílí. Musí dávat pozor, aby nepromarnil 
důvěru ostatních. Pokud například získá nový projekt, musí do něj dát 
maximum. Díky tomu bude po jeho ukončení Štědře odměněn. Příležitosti, 
jako jsou tyto, by mu mohly v roce 2023 poskytnout pevné schodiště
v kariernímu postupu, i když se na první pohled nezdají všechny slibné. 
Mohou to být jen testy jeho schopností.

Vepře, kteří podnikají čeká také hvězdný rok. Každý, koho potkají, bude buď 
nový potenciální klient, nebo důležitý kontakt, který povede k mnoha novým 
klientům a zdá se, že jim všichni důvěřují. To je tento rok záviděníhodná 
pozice.  Vepř může snadno zakončit rok s násobným příjmem, než s jakým 
začal.  Stačí když si udrží otevřenou mysl a vše půjde dobře.
Vepř se nemusí ostýchat přijmout pochvalu nebo ocenění. Rok 2023 není 
rokem na zbytečnou skromnost. 
Vepř dostane příležitost, protože každý ví, že je více než připraven ale musí 
tomu věřit, aby skutečně využil toho, co mu přijde do cesty!
Pozitivní vývoj v pracovní oblasti se projeví na jeho bankovním účtu 
v případě, že využije příležitosti, které se mu naskytnou, a  udělá vše potřebné 
pro realizaci zadaných úkolů.  O jejich zvládnutí v jeho případě nikdo 
nepochybuje.
Je jasné, že Vepř obdrží značné prémie, bonusy i navýšené odměny.  K tomu 
se přidají lukrativní smlouvy. Vepřův příjem se může do prosince  2023 
zdvojnásobit, ztrojnásobit nebo zčtyřnásobit! Ti, kteří podnikají, zjistí, že jejich 
společnost expanduje, přijímá větší zakázky, a to značně navyšuje její příjmy. 
Přesto nesmí Vepř usnout na vavřínech a zrealizovat včas potřebné změny 
a inovace. 
Pokud Vepř s podnikáním ještě nezačal, rok Králíka není vhodným obdobím 
na takto významný krok.
Také by se měl vyhnout všem druhům investic, rok 2023 jim není nakloněn 
a je velké nebezpečí ztráty celého vkladu.

Kariéra a finance

Repliky tradičních 
čínských mincí. 
Přináší hojnost

a prosperitu

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


Oblast zdraví je jedinou potenciálně problematickou oblastí jeho života
 v roce 2023.Vepř se musí o své zdraví dobře starat, protože působení 
nebezpečné hvězdy Nemoc by ho mohlo nečekaně zasáhnout. Tato 
hvězda zvyšuje nebezpečí onemocnění, úrazů a zranění. To by zapříčinilo 
pracovní neschopnost a zdržení práce na vašich projektech. 
Nezanedbávejte ani lehčí onemocnění. Máte-li zažívací potíže nebo 
nachlazení, buď upravte své plány, dokud nebudete zcela v pořádku 
nebo navštivte lékaře. Občas máte tendenci přehlížet své fyzické  pocity, 
zvláště když se dobře bavíte. Ale v roce, jako je tento, s tolika podněty ve 
vašem životě, by tyto malé zdravotní problémy mohly skutečně způsobit 
jedno nepříjemné překvapení.

Želvy jsou uctívány jako 
symboly a ochránci zdraví 
a dlouhého věku.

Zdraví a kondice

https://www.fengshui-interiery.cz/zelvy/zelva-na-misce-hojnosti/


Vypadá to jakoby nezadaní vepři, potkávali potenciální partnery na každém 
kroku. Vepř má velkou šanci, že v roce 2023 najde výjimečného člověka, a až 
se to stane, měl by být proaktivní, jinak se může stát, že bude za pár let 
litovat, že promeškal jedinečnou příležitost. 
Zadaní Vepři udělají nejlépe, když nebudou pokukovat po nikom mimo 
stávajícího partnera. Jinak může dojít k nedorozumění, které skončí 
rozchodem.   
Možná ho žádné zálety vůbec nenapadly, ale jeho partner by se  mohl cítit 
ohrožen a rozhodnout se pro rozchod.

Láska a vztahy

Pár MANDARINSKÝCH KACHEN 
symbolizuje dobré a trvalé 

partnerství. Nezadaným 
pomohou najít lásku. 

https://www.fengshui-interiery.cz/mandarinske-kachnicky/mandarinske-kachnicky-zlate/


Mladší Vepři budou letos zvládat studium hladce. Budou efektivní a udrží 
si trvale dobrou náladu. 

To bude důkazem, že učení opravdu baví. Snadno uspějí ve zkouškách
 a poroste jim sebevědomí ve všech předmětech. Budou se cítit skvěle 
a učitelé, rodiče a spolužáci si toho všimnou a jejich práci ocení.
Pravdou je, že Vepř objevil tajemství úspěchu.  Našel způsob, jak být sám 
sebou

LUDMILA DJEMEL  
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VZDĚLÁNÍ
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Na webu využijte podporu kalkulaček zdarma: 
https://fengshuiporadenstvi.cz/#
zodiak svůj nebo příznivec zodiaku

 
Chcete se s Feng Shui seznámit lépe? 

Pořiďte si mou knihu Tajemství Feng Shui, 
která vás logicky a srozumitelně seznámí s 
nezbytnými kroky:  https://www.fengshui- 

interiery.cz/knihy/tajemstvi-feng-sgui/

Pár tipů na závěr

 
Pro dosažení skvělých výsledků nezapomeňte aktivovat svou osobní 

energii- Noste při sobě 
talisman vaším znamením zodiaku. To vám dodá energii a posílí 

vaše pozitivní vlastnosti
Najdete je zde: https://www.fengshui-interiery.cz/cinsky-zodiak/ 

https://www.fengshui-interiery.cz/knihy/tajemstvi-feng-sgui/
https://www.fengshui-interiery.cz/knihy/tajemstvi-feng-sgui/
https://www.fengshui-interiery.cz/knihy/tajemstvi-feng-sgui/
https://www.fengshui-interiery.cz/knihy/tajemstvi-feng-sgui/
https://www.fengshui-interiery.cz/cinsky-zodiak/
https://www.fengshui-interiery.cz/cinsky-zodiak/


Jako profesionální konzultantka Feng Shui pracuji 
od roku 1993.  
Věnuji se poradenství a harmonizaci prostoru klientů, 
přednáším a pořádám semináře. Poskytuji poradenství 
v soukromých i komerčních prostorech kancelářích 
a obchodech.

Studiu Feng Shui a čínské astrologii se věnuji 
již více jak 30 let a své znalosti neustále rozšiřuji.

V čem může Feng Shui pomoci právě Vám?
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…

Jsem autorkou knih Feng shui průvodce k harmonickému životu a Tajemství
Feng Shui. 
Série e-booků s rozbory osobních čísel štěstí KUA a dalších průvodců tímto
uměním. 
Píšu Blog s radami a tipy 
Předpověď, kterou jste právě dočetli pro vás připravuji již 13 rokem.

Proměna života s Feng Shui je krásná cesta a ráda vás na ní povedu.
L:D

Pro usnadnění práce s Feng Shui nezapomeňte využít naše automatické
kalkulačky zdarma a poznat své:
- znamení a prvek čínského Zodiaku
- číslo KUA - magické číslo životního štěstí a harmonie
- odhalit svůj Partnerský horoskop
- získat odpověď na důležité otázky prostřednictvím Orákula

LUDMILA DJEMEL  
FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

Jmenuji se Ludmila Djemel
a jsem profesionální konzultantka Feng Shui.

Více o možnostech Feng Shui se dozvíte:

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

https://www.fengshui-interiery.cz/doplnky-pro-feng-shui/granatove-jablko--6/
https://business.facebook.com/FengShuiInteriery/?business_id=349031805464320
https://www.linkedin.com/in/ludmila-djemelova/
https://www.instagram.com/ludmila.djemel/
https://fengshuiporadenstvi.cz/znameni-cinskeho-horoskopu/
https://fengshuiporadenstvi.cz/cisla-kua-a-jejich-moc/
https://fengshuiporadenstvi.cz/partnerske-horoskopy/
https://fengshuiporadenstvi.cz/orakulum/
https://fengshuiporadenstvi.cz/
https://www.fengshui-interiery.cz/doplnky-pro-feng-shui/granatove-jablko--6/
https://fengshuiporadenstvi.cz/
https://www.fengshui-interiery.cz/

