
 

 

 

FENG SHUI 

SERIÁL 1. DÍL: DOBRÁ-ŠPATNÁ ENERGIE 

 

 

Opět se spolu setkáváme na stránkách našeho zpravodaje. Ty, které zaujaly 

úvodní informace o tom, co je to FENG SHUI, vítám a doufám, že se jim bude 

náš seriál líbit. Není účelem tohoto projektu naučit čtenáře této vědě, protože je 

příliš rozsáhlá a složitá, vždyť dobrý mistr se učí celá desetiletí, ale přiblížit 

nauku, která nám může usnadnit život pomocí jednoduchých zásahů do interiéru 

i exteriéru. Pokud má někdo větší problém, navštíví odborníka, stejně jako při 

nemoci navštívíte lékaře nebo při poruše přístroje jdete do opravny. 

 

   Tak tedy začínáme. Zkuste se podívat kolem sebe. Samozřejmě se nejdřív 

musíte zastavit a zklidnit. Doufám, že to ještě v našem uspěchaném světě umíte. 

Podívejte se na své okolí z pohledu energie, která nás obklopuje. 

Je to pozitivní energie – SHENG ČCHI, nebo negativní energie – SHA ČCHI. 

Naučíme se ji rozeznat, a po té  

negativní energii ze svého života co možná nejvíce vytěsnit. 

 

 

  



SHENG ČCHI – DOBRÁ ENERGIE       SHA ČCHI – ŠPATNÁ 

ENERGIE 

 

ZrakováZrakováZrakováZraková krásně upravený trávník, květiny      tmavý kout, ostrá světla, 

pohozené odpadky 

ZvukováZvukováZvukováZvuková šťastní psi, bublající voda      dopravní hluk, sirény, křik dětí 

DotykovDotykovDotykovDotyková teplá koupel, měkké látky      lepkavá špína, nestabilní 

schody 

ČichováČichováČichováČichová upečený chleba, vonící káva      hniloba, plíseň 

ChuťováChuťováChuťováChuťová čokoláda, dobré pití, domácí jídlo      chutě: hořká, shnilá, kyselá, 

pálivá 

DojemDojemDojemDojem „Tady je fajn“      „Něco tu nesedí“ 

 

 

Podívejme se kolem sebe, kde jsou ostré rohy, které na nás míří. Těm je třeba se 

vyhnout, odstranit je, nebo pomocí zvláštních metod a opravných prostředků 

FENG SHUI je vyrušit, či alespoň zmírnit 

 

Tohle je typický příklad chybně umístěného domu, který vrhá takzvaný „ostrý 

šíp“ na protější budovu. 

 



                                         

 

 Ale stejně můžete mít umístěnou skříň, či jiný nábytek. Je důležité sedět, ležet, 

spát a  odpočívat  v nerušeném prostředí, aby na nás tyto „ostré šípy“ neútočily . 

Dlouhodobě mají negativní vliv na naše zdraví. 

 

A proto se rozhlédněme kolem sebe a odstraňme ze svého života:  

   

- NepořádekNepořádekNepořádekNepořádek    

- Ostré předměty, které na nás míříOstré předměty, které na nás míříOstré předměty, které na nás míříOstré předměty, které na nás míří    

- Špatnou energii SHA CHIŠpatnou energii SHA CHIŠpatnou energii SHA CHIŠpatnou energii SHA CHI    

- Předměty, které nepoužívámePředměty, které nepoužívámePředměty, které nepoužívámePředměty, které nepoužíváme    

- Přístroje a předměty, které jsou rozbité a pokažPřístroje a předměty, které jsou rozbité a pokažPřístroje a předměty, které jsou rozbité a pokažPřístroje a předměty, které jsou rozbité a pokaženéenéenéené    

 Odstraněním něčeho starého uděláte místo něčemu novému, pro nás určitě 

lepšímu. Těmito kroky zharmonizujeme svůj život 

 

Vždyť nejlepší je být zdravý a bohatý, a tam my směřujeme. A s každým dalším 

dílem se tomuto ideálu budeme přibližovat. 

Přeji Vám šťastnou ruku a bystré oko v odhalování příčin naší disharmonie. 

                                                                                                                                                         

Jana Majtnerová 


