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SERIÁL 3. DÍL: pět elementů 

 
Ve druhém díle jsme se podívali na disharmonii JIN a JANG. Dnes víme, že je třeba pracovat i 
odpočívat, abychom dosáhli základní rovnováhy a byli zdraví. Škodlivé je přetěžování organizmu, ale i 
nadměrné lenošení. Tedy vždy se snažíme ve všem o rovnováhu. 
 
     Číňané jsou přesvědčeni, a dnes jim dávají za pravdu i západní vědci, že vše na světě patří 
k jednomu z pěti elementů. Tyto elementy ovlivňují vše, co děláme. Také energie se může projevovat 
pěti způsoby. Čínské horoskopy pracují s těmito pěti elementy v jinové i jangové formě. Poměr 
zastoupení určuje u každého člověka  osobnost a úspěch v životě. Ale to je práce dobrého 
taoistického astrologa.  
 My se zaměřujeme spíše na naše prostředí a tady je třeba se naučit tyto elementy poznat a umístit 
tak, aby nám prospívali a ne škodili.Tak tedy začínáme. 
 
PRVEK DŘEVO OHEŇ ZEMĚ KOV VODA 
SYMBOLIK
A 

Živé,ženské Energie,inteligenc
e 

Stabilita, 
výdrž 

Soutěživost,obchod
ní duch 

Doprava, 
komunikace,to
k 

KRAJINA Vysoké, 
válcovité 

Ostré 
vrcholy,špice 

Plochý 
rozrušený 
terén 

Kulaté koce Zvlněný terén 

LIDÉ Vysoký,huben
ý 

Široký 
v bocích,zúžený 
nahoru 

Čtvercový 
obličej,širok
á záda 

Světlá pleť, pevně 
stavěný 

Tlustý, kulatý 

SVĚTOVÁ 
STRANA 

Východ Jih Střed Západ sever 

BARVA Zelená Červená, 
oranžová 

Žlutá,hnědá Bílá, šedá Modrá, černá 
 

 
     
Elementy mohou být uspořádány do tří cyklů: 
 
TVOŘENÍ 
OHEŇ tvoří ZEMI (popel), ZEMĚ tvoří KOV (minerály), KOV tvoří (kapalní) VODU, VODA živí DŘEVO, 
DŘEVO živí OHEŇ 
 
ZKÁZA (DESTRUKCE)  
OHEŇ taví KOV, KOV ničí DŘEVO, DŘEVO oslabuje ZEMI, ZEMĚ zadržuje VODU. VODA hasí 
OHEŇ 
 
REDUKCE 
OHEŇ spaluje DŘEVO, DŘEVO čerpá VODU, VODA koroduje KOV, KOV se tvoří ze ZEMĚ, ZEMĚ 
zháší OHEŇ 
 
 



Říkáte si: „K čemu mi to je?“ 
Je to jednoduché. Je to pomocník, když vím jak na to. 
 Uvedeme si opět několik zajímavých příkladů. 

- narodila jsem se v roce ohně, oheň vzniká ze dřeva, měla bych kolem se mít hodně předmětů 
ze dřeva, nebo zelenou barvu      

- koupelnu mám umístěnou na jih ( tedy voda mi hasí oheň), proto jí obložím zelenými 
obklady(dřevo harmonizuje vodu a oheň), nebo koupelnový nábytek bude ze dřeva 

- v kuchyňské lince je zabudovaný sporák vedle dřezu (voda hasí oheň), umístím mezi ně 
dřevěné prkénko, nebo alespoň dřevěnou špejli (podle toho, kolik je mezi nimi místa) 

- domek typu „bungalov“ bude mít omítku oranžovou nebo střechu červenou (bungalov=ZEMĚ, 
červená, oranžová=OHEŇ, OHEŇ tvoří ZEMI 

  
Tímto způsobem můžeme posoudit prostory i lidi. Zkuste si to sami podle tohoto návodu. Je to jako 
hra, třeba se vám zalíbí. 
Abych nezapomněla na slib z minulého Zpravodaje. 
Rozdíl mezi ložnicí mladých manželů a starší dvojice je následující. 
 Starší manželé více kladou důraz na klid a odpočinek, proto jejich ložnice bude v tlumených barvách, 
s měkkými látkami, pohodlná, bez rušivých elektrických přístrojů, stěny budou vymalovány světlou 
pastelovou barvou.Tedy ložnice JIN. 
Mladí manželé budou chtít povzbudit svou vášeň, proto zvolí třeba  saténové červené povlečení, 
postel bude spíše pevná a široká, malba více ostřejších tónů.Ložnice více JANG. 
Záleží na tom, v kterém sektoru domu, či bytu ložnice leží. Také je důležité, jaké prvky má každý 
z dvojice podle astrotypu. Prostor se harmonizuje  pro člověka. 
A pro všechny k harmonizaci partnerských vztahů: obraz kytice pivoněk, nedělená matrace, 
eventuelně dvojprostěradlo a pod něj červená látka zakrývající dělené matrace. 
A pokud jste se rozešli se svým partnerem a očekáváte nový vztah, nezapomeňte vyměnit matraci, 
polštář a přikrývku. Je to finančně náročnější, ale vyplatí se to. Energie není vidět, ale to neznamená, 
že není. Postel je předmět ve kterém ulpívá velké množství vaší osobní energie a tudíž i vašeho 
partnera. Proto je třeba toto místo očistit a očekávat energii novou. 
Přeji vám mnoho úspěchů v práci s energií, může to být zábavné i napínavé. 
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