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SERIÁL 5. DÍL: ideální dům 

 
 
 

     Kam umístíme ideální dům jsme si řekli minule.Ale protože opakování je matka 
moudrosti, shrňme si to.  
 
     Nejlépe ho postavíme do mírného svahu, s výhledem na jižní stranu a na vodní tok. Po levé 
straně budeme mít vyšší hory, stromy, nebo budovu, po pravé straně něco nižšího, například 
nízký živý plot, nebo keře. Takže už víme KAM. 
 
A teď něco konkrétního k tomu, jak má ideální dům vypadat. 
 
Obytné prostory by měly být otevřeny směrem k jihu nebo jihovýchodu. Z tohoto směru 
slunce přinese užitek teplých mírných vánků, poskytujících silnou energii v létě a teplo a 
světlo během chladných zim. 
 
Okna otevřena směrem na jih chráněna převisem střechy přinášejí nejlepší ČCHI. Zastíněné 
teplo v létě a mnoho světla v zimě. 
 
Kuchyně jsou ideálně umístěné na jihovýchodě, výpary zde mohou snadno odejít z domu. 
 
Ložnice by měly mít JIN vlastnosti, protože to jsou místa odpočinku. Ty je nejlépe umísťovat 
směrem na sever nebo severozápad, kde je chladněji je zde méně, nebo žádné slunce. 
 
Toaleta,prádelna,koupelna/sprcha: umístění nejlépe směrem na sever.Tyto oblasti 
nepotřebují energii ze strany červeného ptáka a mají prospěch z JIN energie černé želvy. 
 
 
 
 

VLOŽIT OBRÁZEK 
 
 

Teď si jistě řeknete: „Kdo si může dovolit ideální dům?“ Máte pravdu. Je málo míst, která 
budou splňovat tato ideální kritéria. Buď máte kopec  za zády a výhled na továrnu, nebo 



jedinou možnost postavit dům na holé planině. Ve FENG SHUI není skoro nic úplně špatně. 
Záměrně říkám skoro. Můžete mít pozemek zadarmo, na konci slepé ulice, bude sousedit 
s chemickou továrnou s výhledem na bažinu. Tak s tím ani sebelepší mistr FENG SHUI nic 
nesvede a můžete se vsadit, že Vám doporučí, abyste se toho co nejdříve zbavili, protože už 
jen vlastnit něco tak hrozného nám může ublížit. 
Ale v 99% se dá něco dělat. Máme spoustu metod a opravných prostředků, kterými můžeme 
architektonické chyby napravit tak, aby nám přinesli pohodu a užitek. Ale o tom zase až 
příště. 
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