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ZÁKLADN Í  ROZBOR  F ENG  SHU I

PANÍ BELÁKOVÁ

PAN BELÁK

ERIK

ADAM



ZEMĚ 2 - PANÍ BELÁKOVÁ

Barva: žlutá, hnědá, písková, okrová
Tvar: čtverec, krychle
Číslo: 2
Energie: soustředění, péče, přijímání a středu - rovnováhy. Jedná se o nejvyváženější prvek.
Lidé typu země bývají klidní, rozvážní, mají čich na peníze, rádi se nechávají rozmazlovat.
Působí konzervativně, ale jsou hodně vytrvalí. Mají rádi stabilitu a dobrý vztah k rodinnému
životu.
Ve Vaší rodině jste podporována synem Erikem, která Vám přináší trochu více  energie a
aktivity. Vaše energie ho naopak malinko oslabuje.  Nicméně přijatou podporu velmi rychle
předáváte manželovi, proto je pro Vás přirozené, že vyhledáváte aktivitu a pohyb někde jinde. 
Velký vliv na Vás má také syn Adam, můžete mít protichůdné názory. Stejně jako Adam se má
naučit něco od manžela, tak Vy se také máte naučit nějakou vlastnost, která je Adamovi velmi
známá a umí s ní dobře zacházet.
Pokud by jste někdy cítila energeticky vyčerpaná,  oblékněte se do svých podporujících barev (
žlutá, hnědá, písková, okrová nebo červená) nebo si zapalte vonnou svíčku.



KOV 6 - PAN BELÁK

Barva: bílá, šedá, stříbrná, zlatá, měděná, metalické 
Tvar: kruh, koule
Číslo: 6
Energie: Koncentrovaná síla, která drží věci pohromadě. Lidé v energii kovu jsou cílevědomí,
plánují detaily, mají rádi jasné struktury a systém. Mají rádi samotu, mívají kladný vztah k
technice a obsluze přístrojů. Mají velkou fantazii. Své problémy mnohdy řeší sami.. Je pro ně,
těžké učinit první krok - někoho o něco požádat.

Ve Vaší rodině jste podporován manželkou, která Vám přináší potřebnou stabilitu a zázemí.
Vaše energie ji naopak malinko oslabuje. Velký vliv máte na syna Adama, který může někdy
vzdorovat nesdílet Vaše názory. Adam se od Vás má něčemu naučit, většinou to bývá nějaká
vlastnost, která by mu ulehčila život, ale musí se k ní postupně dopracovat.  Vy, jako jeho učitel
( jste ve vztahu učitel - žák) mu můžete ukázat na svém vlastním životě, jak daná dovednost
důležitá.



DŘEVO 4 - ADAM
Barva: zelená, tyrkysová
Tvar: obdélník, hranol
Číslo: 4
Energie: Je energií růstu a rozvoje. Lidé v této energii jsou kreativní, rádi experimentují a
objevují nové věci. Nebojí se rizik a potřebují mnoho pozornosti a vřelosti. Jsou to výborní
týmový hráči. Nemají rádi samotu a mívají sklon k hněvu.

Adamovi chybí podporující člen rodiny ( elemet vody). Jeho energie je velkou podporou pro
bratra Erika, který ho ale oslabuje. Chybějící podporu může načerpat pomocí vodních prvků v
interiéru, jako jsou modré obrazy, modré nebo černé povlečení. Je usměrňován energií otce,
což někdy může vést ke konfliktu. 

Nositel energetického čísla 4 je oddaný své kariéře, ale měl by si najít čas na oddych a relaxaci.
Největší výzvou je pro něj rovnováha mezi kariérou a rodinným životem. Upřednostňuje vlastní
kancelář a individuální  tvořivou práci.
Neměl by  zapomínat na důležitost spolupráce. Samotářský způsob života by mohl velmi
uškodit. 



OHEŇ 9 - ERIK
Barva: červená, růžová, cihlová, bordó. oranžová
Tvar: trojúhelník, pyramida
Číslo: 9
Energie: aktivita, pohyb
Lidé s energií ohně jsou neustále v pohybu, jejich intelekt z nich dělá duchaplné a vtipné
společníky. Rychle hodnotí situace, někdy i  zbrkle. Jsou to nároční partneři. Mají spoustu
geniálních nápadů, ale rychle se jim omrzí a tak realizaci nechávají na ostatních. Děsí je nuda.

Erik se může spolehnout na podporu svého bratra Erika, kterou ale v zápětí předává mamince,
proto je jeho energie v rovnováze. Má tendenci ovládat otce a tím ho vyčerpává, protože oheň
roztaví kov.

Čas strávený v kruhu blízkých je pro devítky nejvyšší smysl života. Úspěch  může přinést vývoj
nových přístrojů a produktů pro tělo, mysl a duši. V oblibě může mít historické budovy a  rádi
dávné
tradice. Posláním nositelů čísla 9 je spojit minulost s budoucností. Věnujte dostatek času v
přírodě aby jste netrávili dny jen prací. Projevte svoje skryté vášně. devítky potřebují aktivitu,
hudbu a tanec.



SEKTORY  

Každá část našeho domu symbolizuje určitou
životní oblast. V případě, že pocítíte nedostatek v
nějaké z uvedených oblastí, můžete jim vrátit sílu
tím, že je podpoříte jejich vlastním elementem.
Například, budete li více hojnosti v domácnosti, do
jihovýchodního sektoru ( kde se nachází najdete na
obrázku níže) přidáte více kytek nebo zelených
dekorací - tedy element dřeva.

SEVER - KARIÉRA- VODA

JZ -LÁSKA A PARTNERSTVÍ -ZEMĚ 

VÝCHOD - RODINA A PŘEDCI - DŘEVO

JV - BOHATSTVÍ A HOJNOST - DŘEVO

STŘED - ZDRAVÍ - ZEMĚ

SZ -NÁPOMOCNÍ PŘÁTELÉ - KOV

ZÁPAD - DĚTI A TVOŘIVOST - KOV

VĚDĚNÍ A VZDĚLÁNÍ - ZEMĚ



SEKTORY  

Jak podpoříte jednotlivé sektory :

SEVER - Kariéra- VODA
vodní prvky, fontánky, modrá nebo černá barva
JZ -LÁSKA A PARTNERSTVÍ -ZEMĚ
Sochy, kameny, minerály
VÝCHOD - RODINA A PŘEDCI - DŘEVO
Rostliny, zelené dekorace
JV - BOHATSTVÍ A HOJNOST - DŘEVO
rostliny, smaragdové dekorace a doplňky
STŘED domu - ZDRAVÍ - ZEMĚ
feng shui křišťál
SZ -NÁPOMOCNÍ PŘÁTELÉ - KOV
šedé nebo kovové doplňky
ZÁPAD - DĚTI A TVOŘIVOST - KOV
bílé doplňky
VĚDĚNÍ A VZDĚLÁNÍ - ZEMĚ
kameny a minerály

https://www.awashop.cz/kristalova-sklenena-koule-feng-shui-40mm/?gclid=Cj0KCQjwg8n5BRCdARIsALxKb95jV6PdpktOioNIEOa0Gi1UGkDAvnrPvrOttsfaOdGaRDV8X1Zzg6UaAhsYEALw_wcB


SEKTORY  - PŘÍZEMÍ



SEKTORY  - PATRO



SMĚRY  PRO LOŽNICE

Manželé Belákovi mají postel umístěnu ve velmi
výhodné pozici. Oba budete spát v energeticky
silných a podporujících směrech.
U chlapců bude potřeba náprav a to následovně:
Adam: pod postel v místě pod hlavou umístěte
kámen.
Erik : prostěradlo v zelené nebo tyrkysové barvě.


