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Tai Sui  

Pro praktikování Feng shui je důležité energie chi aktualizovat a udržovat v souladu s tokem 

času. Energie je stále v pohybu, stále podléhá změně, díky čemuž zůstává silná a živá.  

Každý rok se tudíž mění i pozice boha roku, Tai Suie, který vládne všem záležitostem, věcem 

a dějům, které se na zemi dějí. Znát jeho pozici v daném roce je důležité, aby bylo možné 

naklonit si ho na svou stranu a tím získat i jeho podporu. V opačném případě hrozí riziko, že 

Tai Suie naopak nechtěně podráždíte a vzbudíte jeho hněv. Jelikož Tai Sui odráží pohyb planety 

Jupiter, je známý také jako „Velkovévoda Jupiter“. 

Postu Tai Suie se každý rok ujme některý ze známých generálů starověké Číny. Existuje 

celkem 60 různých generálů, kteří se střídají v úřadu Tai Suie. Jelikož každý rok vládne jiný 

generál, odráží se v daném roce také jeho energie a tím se liší i druh energie v jednotlivých 

letech. 

 

Osobní návštěva Tai Suie 

Ve Feng shui se vydatně pracuje s astrologií, která sleduje také postavení Tai Suie v prostoru. 

Tai Sui každý rok navštěvuje některé ze znamení zvěrokruhu.  

Pokud Tai Sui vstoupí do domu vašeho znamení, jste pod přímou ochranou Tai Sui, 

jelikož Tai Sui chrání i podporuje dům svého hostitele.  

Pokud je však vaše znamení v přímé opozici vůči Tai Suiovi, stáváte se jeho vyzyvatelem 

a čelním odpůrcem, což má na zrozence v daném znamení značně negativní dopad.  

Odpůrce má navíc vždy po ruce své pomocníky, a to z každé strany jednoho. Ti bývají 

vůči Tai Suiovi v tzv. nepřímém, respektive postranním střetu.  

Lidé narození v roce znameních zodiaku, která jsou v přímém nebo postranním konfliktu s Tai 

Suiem v daném roce, by se měli obzvláště snažit si Tai Suie udobřit. Doporučovanou technikou 

v Asii je návštěva chrámu, kde je vystaven obraz Tai Suie, aby mu vzdali poctu. Ideálně pokud 

si mohou obraz Tai Suie v menší verzi odnést s sebou domů, kde obraz umístí do místa 

odpovídající pobytu Tai Suie v daném roce. V neposlední řadě tito lidé nosí po celý rok obraz 

Tai Sui jako ochranný talisman u sebe.  

V roce 2021 se dostane do přímého konfliktu s Tai Suiem znamení Ovce společně se svými 

dvěma přáteli Drakem a Psem. Naopak svou osobní návštěvou Tai Sui poctí znamení Býka. 
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Všechna znamení zodiaku by sice měla mít doma obraz Tai Suie pro rok 2021 a u sebe po celý 

rok nosit jeho talisman, ale pro uvedená čtyři znamení jde o naprostou nezbytnost.  

 

 

Tai Sui 2021 – generál Yang Xin 

V roce 2021 se ujme vlády a postu Tai Suie generál Yang Xin. Tento generál žil v období 

dynastie Han v době, kdy vládl císař Wu. Během svého působení u císařského dvora byl poslán 

jako mírový vyslanec k nomádům Xiongnu. Generál Yang Xin osobně ovšem nepocházel z 

urozené rodiny, proto mu vládce nomádů neprojevoval žádný respekt, naopak mu způsobil 

celou řadu nepříjemností a problémů.  

Ovšem během vlády císaře Wu byla dynastie Han silná, zatímco kmen nomádů Xiongnu upadal 

a slábl. Generál si byl vědom silnějšího postavení Hanů, tudíž se odmítl podvolit a ustoupit 

požadavkům vládce nomádů. 

Jedním z pozoruhodných příkladů vzdoru generála Yang Xina bylo jeho odmítnutí nechat se 

tetovat nebo si nechat zakrýt tvář popelem před setkáním s vládcem nomádů v královském 

stanu. Sice to bylo u předchozích vyslanců obvyklé, ale generál Yang Xin byl neústupný a stál 

si pevně na svých vlastních zásadách. Nakonec vládce nomádů polevil a setkal se s generálem 

před královským stanem, aby projednali záležitosti mezi jejich dvěma národy.  
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Mírová jednání tak mohla započít. Generál Yang Xin přednesl hlavní podmínku usmíření, a totiž 

že vládce Xiongnu musí předat svého prince jako rukojmí. Vládce nomádů však požadoval 

vyjádření úcty jako bylo zvykem u ostatních vyslanců, na což generál nereagoval a dál pevně 

prosazoval císařovi požadavky. Žádná strana se nechtěla podvolit té druhé, a tak míru nebylo 

dosaženo.  

Mírová mise generála sice neuspěla, ale on je přesto čestně usazen v čínském panteonu, 

protože představuje silnou, upřímnou, nepoddajnou loajalitu a navíc je známý jako někdo, 

kdo nikdy nepoškodil jméno dynastie Han.  

 

Co to znamená pro rok 2021 

Přítomnost generála Yang Xina nám má připomenout, že i když v průběhu roku dojde ke snaze 

o usmíření, pro světové vůdce a lídry bude obtížné skutečně probrat podstatné záležitosti 

nebo dosáhnout uspokojivých kompromisů.  

Feng shui astrologie potvrzuje, že už teď hvězda násilí směřuje do oblasti vůdců, lídrů a 

vládců, aby zde setrvala po zbytek roku 2021. Lidé by měli dbát svých zásad, i když budou 

narážet na nesourodost různých skupin a frakcí s natolik odlišnými přesvědčeními, že bude 

velmi obtížné dojít k dohodě či východisku, protože mnohé z návrhů budou neslučitelné.  

I v dalším roce zůstává aktivní riziko války, bojů i konfliktů mezi národy na mezinárodní 

úrovni, stejně jako setrvá stejné riziko jen na mikro úrovni ve firmách, organizacích, dokonce i 

v rodinách.   

Stejně tak vám již nyní mohu prozradit, že rok 2021 bude rokem, kdy bude zbytečně 

vynaloženo mnoho úsilí a práce, které nebudou následované odpovídajícími výsledky a 

úspěchy. Důvodem bude tvrdohlavost, neústupnost a neochota najít pozitivní či uspokojivé 

řešení u mnoha lidí.  

V roce 2021 bude proto více než jindy třeba zesílit snahu uklidnit Tai Sui a získat ho na svou 

stranu. K tomu pomůže umístit obraz Tai Sui roku 2021 do Severovýchodního sektoru v bytě 

či firmě a u sebe nosit vhodné ochranné a harmonické talismany v podobě klíčenek.  

Máte-li zájem o zajištění možnosti koupě obrazu a ochranného talismanu Tai Sui pro rok 2021, 

napište mi na email: zuzanamusilova@treeofspirit.cz 

Máte-li zájem dozvědět se více o Feng shui na rok 2021, čtěte dál.  
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Rok kovového býka 

Rok naděje a obnovy 

Feng shui pro daný rok je jednou 

z nejdůležitějších informačních událostí.  

Na začátku každého kalendářního roku, ještě 

před začátkem nového Feng shui roku, 

probíhá přednáška, kde se dozvídáte 

absolutně nejdůležitější informace, díky 

kterým zajistíte aktuální a funkční Feng shui 

ve svém domově i firmě.  

Dozvíte se: 

✓ jak se vyhnout úskalím a nástrahám roku,  

✓ jak ošetřit špatné energie a tím oslabit jejich ničivý vliv,  

✓ jak aktivovat a posílit dobré energie a tím si otevřít cestu ke skrytému bohatství a 

úspěchu roku.  

 

 

Feng shui na rok 2021 

Každý rok se mění energie v sektorech pakua, směr ročních vlivů a tím i celkové Feng shui, to 

vše probíráme na přednášce Feng shui na daný rok, kterou připravuji již 12. rokem. Feng shui 

analýza a horoskop pro nový rok odhalí, na co se připravit, na co se těšit i na co si dát pozor 

v dalším roce.  

Od roku 2009 se každoročně lidé vrací a účastní se jedinečné události, aby si poslechli 

aktuální informace nezbytné pro jejich funkční Feng shui.  

I na chystané přednášce Feng shui pro rok 2021 se dozvíte vše potřebné, abyste nemuseli 

pouze přežít další náročný rok ovlivněný dopadem opatření kvůli koronaviru, ale jak i v této 

náročné době prosperovat, udržet fyzické i psychické zdraví, zlepšit a upevnit své vztahy 

v soukromí i práci.   

Tato úžasná a důležitá událost probíhá pouze jednou v roce a neopakuje se.  
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Rok 2021 bude i nadále náročným rokem, ale nabízí také řadu příležitostí, když víte jak je najít 

a jak aktivovat své štěstí, abyste z roku vytěžili lásku, úspěch, zisky i prosperitu, které před 

ostatními zůstanou uzavřené.  

Dovolte zlatému býku, aby vám přinesl nové příležitosti, radosti a naplnění, včetně skrytého 

zlatého pokladu roku.  

Máte-li zájem připojit se a zúčastnit se jedinečné přednášky o Feng shui a roku 2021, napište 

mi na email: zuzanamusilova@treeofspirit.cz, ráda vás přidám na seznam zájemců a pošlu vám 

informace, jakmile bude možné rezervovat si své místo na přednášce. Na nic nečekejte a 

napište mi ještě dnes.       

 

Těším se na vás,  

 

Zuzana Musilová 

Tree of Spirit 

zuzanamusilova@treeofspirit.cz 
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