FENG SHUI
SERIÁL 6. DÍL: moderní vchod

V minulé čísle jsme si velmi stručně ukázali, jak má vypadat ideální dům. Ale všichni
nemůžeme bydlet v bezchybné krajině obklopené zeleným drakem a bílým tygrem, v zádech
s černou želvou a výhledem na červeného fénixe. Většina z nás žije ve městě, takže za tygra či
draka nám musí posloužit okolní budovy. Uvnitř bytu či domu však máme neomezené pole
možností, takže můžeme uplatnit v maximální míře veškeré principy FENG SHUI.
Začněme vchodem. Určitě cítíte, že je to velmi důležité místo. Tudy vchází energie ČCHI do
domu.Je to podobné jako s člověkem. Pokud vás vchod „vybízí“ ke vstupu., je tento vchod
obvykle příznivý i pro energii. Jestliže přijdete k domu, obcházíte ho ze všech stran a stále
nemůžete „objevit“ vchod, nemůže ho najít ani energie. Přírodní zákony pracují spolehlivě.
Proto si ukažme několik jednoduchých pravidel, jak „vlákat“ ČCHI do domu či bytu.
1. Je lepší, když jsou vstupní dveře v přední stěně, a to ve středu nebo vlevo. Pravá strana
je pro vstup nevhodný.
2. Velikost by měla být úměrná velikosti budovy. Příliš velké dveře způsobují finanční
problémy. Příliš malé dveře vytvářejí hádky a disharmonii
3. Již jsme se zmínili o SHA ČCHI., ostré rohy, sloupy vedení mířící na vstup je třeba
odstínit keři a květinami.
4. Příjezdová cesta nesmí být rovná, ale mírně zakroucená do tvaru „S“
5. Pokud vchod míří do slepé uličky, ČCHI nemůže cirkulovat, nahromadí se a může
způsobovat hádky v rodině.
6. Je nevhodné, míří-li vchod na kostel, klášter, hřbitov,kvůli zbloudilým duším.Také
vězení a policejní stanice z hlediska kvality energie není nejvhodnější. Herny, bazény
a centra zábavy energii zase rozptylují. Zkuste se podívat, co vpouští (z hlediska
energie) vaše vchodové dveře.
7. Hora, či kopec naproti vchodu mohou způsobit pracovní potíže nebo ztrátu obchodu.
8. Přední dveře by neměly být naproti zadním dveřím a také velikost by měla odpovídat
důležitosti.
9. Vchod by neměl být naproti dveřím protějšího domu či naproti dveřím vlastní branky.
Také schodiště hned za dveřmi nás přïpravuje o energii, která by okamžitě vystoupala
po schodech a zmizela.

10. Předzahrádku je nutné udržovat uklizenou, rostliny mají být zdravé. Pokud nějaká
rostliny uschne, ihned ji odstraníme.
11. Je-li vchod nad úrovní cesty, vchází energie JANG. Je-li pod úrovní příjezdové cesty,
je JIN. Proto je vhodnější mít před vchodem alespoň několik schodů.
12. Vně hlavního vchodu by měli bát strážci: dvě světla, sošky lvů, psů, draků, kvetoucí
stromečky, kaktusy, apod. Pokud jedna žárovka praskne, ihned ji vyměníme. Totéž
platí o soškách a květinách.
13. Vcházíme dovnitř, kde musí být uklizeno, čisto, kvalitní osvětlení.
14. Také záleží, na co míří hlavní dveře.Místnost, na kterou směřují vstupní dveře, má
velký význam pro všechny členy rodiny, a to i tehdy, když jí zakrývá zeď. Pokud
dveře směřují do obývacího pokoje, drží rodina pohromadě a tráví spolu spoustu času.
Směřují-li dveře na televizi, plýtvá rodina zbytečně časem.. Je.li od vstupních dveří
vidět kuchyně, mají členové rodiny tendenci příliš jíst. Bude.li směřovat vchod do
ložnice, budou lidé v domě bez energie a unavení. Stejné to bude s pracovnou, tady
budou lidé příliš pilní a nejhorší to bude s toaletou. V tomto případě jdou peníze i
energie do ……
Doufám, že jsem vás opět inspirovala k zamyšlení a detektivní činnosti. Je velmi zajímavé
projít si svůj dům či byt očima někoho jiného, třeba energie ČCHI. Myslíte, že váš vchod
vás vybízí ke vstupu?
Příště se podíváme do kuchyně.
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