FENG-ŠUEJ

DVEŘE A PROSTOR

NÁVOD Napadlo vás, že někdo

Tak jako je pro tok pozitivní energie směrem do
domu důležitá přiměřená velikost vstupních dveří,
tak je významné, aby domovní či bytová chodba
byla dostatečně široká, bezpečná pro pohyb (není
dobré tu skladovat věci), čistá, dobře osvětlená.
Energii zde běžně znehodnocuje množství
ukládaných kabátů, bot, zavazadel a dalších věcí;
to vše by mohlo brzdit proudící energii v bytě.
Nejsou zde vhodné rozměrné skříně, jednak pro
těžkou energii mnoha uskladněných věcí, jednak
pro množství vystupujících hran nábytku, které
představují negativní „tvarové zářiče“. Chodba
by neměla být dlouhá a přímá přes celý byt nebo
dům, neboť by veškerá energie rychle proběhla
celým prostorem a bez užitku zase odešla zadním
východem ven. Směrem dovnitř domu by se
rozhodně neměla chodba zužovat.

neví, kam věci správně ukládat?
Pomozte mu nákresem!

Bydlení podle

Feng-šuej
CHODBA, HALA
Pojďte se seznámit s důležitostí místa, kterému
staré čínské učení říká Ming Tang. Právě tady jsou
symbolická ústa domu nebo bytu.

„Feng-Šuej není jen

Pro odkládání
svrchního šatstva mějte
připravenou větší skříň
a věšák v předsíni používejte
jen pro aktuální oblečení,
deštníky, tašky nebo
boty.

dávná moudrost starobylé
Čínské říše, ale může
značně obohatit i dnešní
západní kulturu.

Z
FENG-ŠUEJ V domě jsou nejdůležitější tři místa – vstup, kuchyň a ložnice. Vstupní
částí bytu nebo domu náš seriál začínáme, protože právě on by měl nás i naše návštěvy
vítat, zvát k posezení a popovídání. Jeho energie na nás prozrazuje, jací jsme, jestli
žijeme v harmonii, ve zdraví a spokojenosti.
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Vhodnou dekorací těchto prostor jsou světlé
a pestré rostliny; vyvarujte se však druhů s ostrými
listy, kaktusů a podobných rostlin. Energii můžete
aktivovat zavěšením křišťálů ze stropu, příjemnou
hudbou a vůní. Když vstupujeme do svého
domova, chceme se cítit vítáni! Dobrá energie haly
nebo lobby pomáhá obyvatelům domu otevírat
jejich mysl a probouzet emoce a vede k větší
konstruktivnosti a nezatíženosti.

T E X T J I Ř Í Š M I K M ÁT O R

“

Jiří Šmikmátor, specialista feng-šuej

hlediska dobrého feng-šuej v domě
má Ming Tang mimořádný význam.
Tento termín představuje dostatečně
prostorné, vzdušné a příjemné místo buď před
domem, anebo za jeho vstupem (ideálně však
po obou stranách vstupu), například upravenou
předzahrádku s meandrovitým chodníčkem
ke vstupu nebo světlou a prostornou halu za
vstupními dveřmi do domu. Symbolicky jsou to
ústa domu, tedy místo vstupu energie do domu
či bytu. Mít kvalitní Ming Tang má význam pro
oblast bydlení i práce, jde o aktivaci a nasměrování
příchozí energie čchi! Ming Tang znamená
v symbolice úst domu, že cokoliv do úst vložíme,
ovlivní naše zdraví; budeme-li jíst nekvalitní
potraviny, můžeme onemocnět – u budov
hovoříme o „syndromu nemocného domu“, který
může způsobovat obyvatelům problémy.

CENTRUM ENERGIE
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Věšák

ROSTLINY

Pokud by hala zasahovala až do centra domu
nebo bytu, pak by bylo vhodné zde zřídit společné
posezení celé rodiny nebo jídelnu. Jedná se
o místo, kde se soustřeďuje energie z celého bytu,
má náboj zdraví a vitality, rodinné harmonie.
V této části bytu by neměly být žádné místnosti
s odpady (koupelna, WC), světlíky ani komín
s krbem, které symbolicky představují úniky
energie, a tím možné oslabení kvality života.

KABÁTY Když je kabátů,
bot a zavazadel v předsíni
příliš, brzdí energii proudící
do domu.

TŘI BODY, KTERÉ
BYSTE ROZHODNĚ
NEMĚLI MÍT
V CHODBĚ PROTI
VSTUPNÍM DVEŘÍM

1
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NÁSTUPNÍ RAMENO SCHODIŠTĚ
Hrozí, že veškerá vstupující energie se
zase obrátí a odejde od vás rychle pryč.
ZRCADLO Odráží jak přicházející
osoby, tak vstupující energii. Efektem
zobrazení může být opět odraz – energie je
odražená zpět k východu a odeslaná ven.
DVEŘE OD WC NEBO KOUPELNY
Kvůli přítomným odpadům hrozí
citelné oslabení vstupující energie, únik
financí nebo i radosti ze života.

3

MING TANG Upravené, vzdušné místo
u vstupu do domu působí příjemně a směřuje do
domu pozitivní energii.

MING TANG
Tok energie z venkovního prostředí směrem k domu nebo bytu
vede přes místo, nazývané Ming Tang. Jeho symbol vypadá
v čínském písmu takto.
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