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FENG SHUI NA ZÁŘÍ 2014 

8. září – 7. října 

Mgr. Zuzana Musilová 

Najděte Feng shui cestu k nejlepším energiím v měsíci. Vyhněte se nástrahám a 

vytěžte z měsíce to nejlepší.  

 Vzhůru za lepším životem.  
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Důležité informace k využití tabulky s přehledem energií: 

1. Jako první vždy zkontrolujete zónu, v níž se nachází oblast hlavních dveří. V jakém směru se hlavní vchod nachází 

z pohledu z centra bytu, domu, když si vezmete do ruky kompas.  

 

2. Zkontrolujte směr, z něhož přichází energie do hlavních dveří. Postavte se do dveří směrem ven a použijte kompas.  

 

3. Další důležité místo je ložnice. V jakém směru, tedy v jaké energii bude následující měsíc.  

 

4. Máte-li doma pracovnu a pracujete z domova, nebo jinou místnost, místo v bytě, domě, které nejvíce používáte, 

věnujete velkou pozornost také jemu.  

 

5. Máte-li k dispozici pouze jednu místnost, věnujte pozornost jednotlivým světovým směrům v místnosti.  

 

6. V práci vás ovlivní postavení pracovního stolu. V jakém směru je z pohledu celého prostoru? Jakým směrem jste celý 

den natočeni? 

 

 

Následuje stručný rozbor jednotlivých směrů z tabulky. 
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Jihovýchod 

Energie hádek a nedorozumění zesílí na JV. Rozčilená energie vám naruší spánek, máte-li na JV ložnici. Nezapalujete na JV 

svíčky ani oheň v krbu, protože hrozí riziko požáru. Jako léčbu pro JV energii použijte misku s vodou, kterou pravidelně 

vyměňujte. Ochranný Feng shui symbol Plaketa 9 amuletů. Z vonných tyčinek používejte: levandule, patchouli, lotos, 

tranquility, OM. Feng shui amulet: klíčenka Ohnivé kolo. 

Jih 

Vyhněte se investicím, jelikož J energie značí peněžní ztráty. Ztráty by mohly být natolik závažné, že by mohly zcela 

paralyzovat chod domácnosti, firmy, ale také fyzicky, psychicky. Raději se snažte J energii nedráždit svou přítomností a 

pohybem. Finančnímu neštěstí zabraňte Feng shui symbolem Velbloudi pár. Z vonných tyčinek používejte: protection, 

archanděl Michael, natural, nag chandan. Feng shui amulet: klíčenka s kalachakrou, HUM a lotosem. 

Jihovýchod 

Energie na JV nepřeje pracovním záležitostem, které by mohla narušit závist kolegů nebo příliš urputná konkurence. 

Pohlídejte si své obchody a pracovní záležitosti, neboť jiní lidé budou mít tendenci negativně zasahovat. Dávejte si pozor na 

to, co podepisujete. Snadno by z nepozornosti mohly vzniknout vážné problémy. Ochranný Feng shui symbol Slon a 

nosorožec s vodní koulí. Z vonných tyčinek používejte: ambra, mandala, aloe vera, skořice, borovice. Feng shui amulet: 

klíčenka se slonem a nosorožcem.  
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Východ 

Obyvatelé a uživatelé východního sektoru se mohou těšit na větší štěstí zejména ve finanční a investiční oblasti. Je třeba 

jen dbát na prevenci a nepřetěžovat své síly, jinak by hrozily menší zdravotní problémy. Zdraví podpořte Wu Lou a 

prosperitu fontánou a Drakem. Z vonných tyčinek používejte: bergamot, vanilka, zelený čaj, zlatý santal. Feng shui amulet: 

přívěšek 8. 

Centrum  

Energie v centru podpoří mentální a rozumové funkce, administrativní práce a komunikaci. Čeká-li vás důležitý pohovor, 

zkouška, porada, prezentace, věnujte větší pozornost centru a snažte se vše směřovat tak, aby aktivity probíhaly v centru. 

Komunikaci podpoří Dva draci s perlou. Vonné tyčinky: vanilka, orchidej, myrrha, serenity, zelený čaj. Feng shui amulet: 

klíčenka Kůň. 

Západ 

Energie na Z způsobí nepříjemnosti s nadřízenými a autoritami. Dejte pozor při vyřizování na úřadech, neboť sebemenší 

nedorozumění nebo vybočení může způsobit problémy, které by mohly vést k žalobě nebo právním komplikacím. Červená 

Tara pomůže vyhnout se úskalím problematické energie na Z. Vonné tyčinky: levandule, skořice, aloe vera, serenity, lilie, 

anděl strážný, cedr. Feng shui amulet: klíčenka Ohnivé kolo.  
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Severovýchod 

Při seznamování buďte v září opatrní. Můžete narazit na lidi s pochybným charakterem, kteří by vás chtěli využívat nebo 

podvádět. Nenechte se tahat za nos a zklidněte energii miskou s vodou, která zharmonizuje elementy dřeva a kovu na SV. 

Vztahy ochraňte Feng shui symbolem Kohout s vějířem a ametystem. Vonné tyčinky: růže, borovice, protection, ylang 

ylang, cedr. Feng shui amulet: přívěšek nebo klíčenka Mystický uzlík.  

Sever 

Energie na S bude aktivovat nečekané peníze. Můžete dostat nějaké peníze navíc, např. odměnu, bonus. Přesto však 

postavení elementu ohně a kovu způsobí problémy a hádky mezi generacemi, proto použijte kameny, misku s kameny a 

polodrahokamy, které zklidní konflikty. Peníze podpořte Stromem bohatství. Vonné tyčinky: vanilka, bergamot, yatra, nag 

chandan, skořice. Feng shui amulet: přívěšek 8 symbolů.  

Severozápad 

Na SZ bude v září nejhorší energie z celého prostoru. Můžete-li vůbec SZ místnost nebo kout nepoužívejte. Energie se 

projeví jako celá řada problémů a ztrát, od finančních přes zdravotní, pracovní až po vztahové. Nejvíce budou v ohrožení 

muži a samoživitelky. V každém případě se vyhněte ohni na SZ (svíčky, krb, sporák), neboť oheň bude aktivovat ničivou sílu 

elementu země, která bude skutečně silná. Ochranný Feng shui symbol Pagoda, Velbloudi pár, Kubera. Vonné tyčinky: 

nepoužívat. Feng shui amulet: klíčenka s kalachakrou, HUM a lotosem. 
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Obecná doporučení: 

 Nikdy nedávejte do ložnice fontánu nebo akvárium.  

 Do ložnice nedávejte symboly draka a symboly božstev.  

 V obou případech umístněte uvedené symboly v obývacím pokoji v odpovídajícím, doporučovaném sektoru podle 
světových stran.  

 

 

Přeji Vám hodně radosti a prosperity do následujícího měsíce.  

Mgr. Zuzana Musilová 

 

 

 


