FENG SHUI
SERIÁL 7. DÍL: kuchyně

Kuchyně patří mezi nejdůležitější místnosti v domě. Je to symbol výživy všech částí života.
Kuchyně by měla být prostorná, jasně osvětlená a dobře odvětraná, neměla by být umístěna
v tmavých koutech.
Svěží vzduch a světlo nalákají dovnitř ČCHI, která vstoupí do pokrmů a prospěje tak celé
rodině. Kvantita i kvalita jídla souvisí s majetkem rodiny. Mít neustále plnou lednici a spíš, je
věcí cti.Sporák je nejdůležitější předmět v kuchyni. Nejlepší je živý oheň (plynový sporák).
Velmi nevhodná je mikrovlnná trouba.
Tvar kuchyně – nejvhodnějším tvarem je čtverec nebo pravoúhelník. V žádné případě
nevolte polokruhový a L tvar.
Kuchyň by neměla být viděna od hlavního vchodu, protože vytváří únik energie. Jestliže
vidíme při vstupu do
domácnosti kuchyň jako první místnost, mohou mít obyvatelé problémy s hmotností nebo se u
nich může rozvinout nepořádek životosprávě.Napravit to můžeme tak, že do výhledu
postavíme větší květinu.Pak jako první uvidíme rostlinu.
Umístění kuchyně – mistři FENG SHUI věnují umístění kuchyně velkou pozornost, nejvíce
umístění kamen.Sama kuchyně je velmi výhodná na severovýchodě.
Umístění kamen - nejvhodnější směr je jih a východ, protože kamna představují element
ohně. Kamna ustavíme
tak, aby kuchař viděl na vchod do kuchyně. Pokud se kuchař dívá od
vchodu, zdraví, bohatství, kariéra i
domácí pohoda mohou bát poškozeny.Překvapení rozptyluje kuchařovu
ČCHI, stává se nervózním a jídlo
pak nebude příliš dobré. Tento stav má potom vliv na celou rodinu. Jedno
z nápravných opatření je, že
zavěsíme před sporák zrcadlo tak, aby v něm kuchař viděl příchozí. Další
možností je zavěsit před dveře
zvonkohru tak, aby zvuk upozornil kuchaře na příchozí.

Kuchyně a bohatství – kuchyně reprezentuje bohatství. Symbolicky řečeno, kamna
znamenají domovní finance a měla by být
udržována v pořádku a dobře fungovat, aby peníze mohly snadno
vstoupit do domova. Prosperita může
být ovlivněna počtem hořáků, které používáme. Pokud některý hořák
nepoužíváme, rodině se nemusí
dařit.
Oheň & voda – neumísťujte oheň a vodu vedle sebe. Kamna by neměla být přímo pod
oknem. Lednice, voda a kamna by
měla být rozmístěna do tvaru trojúhelníku.Pokud už se stane a v kuchyni se
vedle sebe ocitnou voda a oheň,
vložíme mezi ně dřevo(prkénko, špejli, apod.)
Má-li náš dům více pater, musíme dát pozor, aby nad kuchyní nebyla toaleta, protože by nám
vzala majetek i štěstí. Kuchyně s jídelnou by měly být položeny na stejné úrovni .
A tak bychom mohli rozebírat jednu místnost po druhé. Každá má svá pravidla, která je dobré
brát v úvahu. Nechci tímto způsobem psát knihu, daleko lepší je osobní přístup. Proto si vás
dovolím pozvat na některou z přednášek, které pořádají různá kulturní zařízení. Tam si
můžeme popovídat o konkrétních příkladech. Těším se na pouť s vámi po tajích FENG
SHUI.
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