
Stavíme, bydlíme...
STRANA 16

Jsme zvyklí na určité dělení pro-
storu v bytě – tu kuchyně, vedle 
obývák, pak ložnice… Zkusme 
však myslet jinak.

Sever
Je spojený s životní cestou a karié-

rou, ale také s určitým životním tem-
pem a schopností překonávat pře-
kážky. Zároveň symbolizuje začátek, 
otevírá cestu.

Položte si otázku: je vaše práce 
tím, co si opravdu přejete dělat, na-
plňuje vás? Pak se podívejte na se-
verní stranu vašeho příbytku. Půso-
bí chaoticky, nebo upraveně? Možná 
to odpovídá hodnocení vašeho pro-
fesního života… 

A jak tuto životní oblast vylepšit? 
Dbejte na nerušené plynutí ener-
gie - neměla by být brzděna, ale ani 
příliš rychlá, aby prostorem jen tak 

neproletěla. K optimálnímu vyladě-
ní poslouží alespoň optické zvlně-
ní prostoru pomocí uváženého roz-
místění nábytku nebo rostlin. Pro 
vytvoření harmonie na severní stra-
ně je vhodné využít energii vody – 
modrou barvu pro malbu nebo pro 
doplňky, může zde být zastoupena i 
barva černá. 

Jihozápad
Tento sektor spojujeme s part-

nerstvím, náleží sem však i vztahy 
k ostatním lidem, ať doma nebo na 
pracovišti, a také celkový vztah ke 
svému okolí. Na vytvoření harmo-
nie se tu podílí energie země, která 
určuje i stabilitu, vnímavost, upřím-
nost a schopnost přizpůsobení.

Otázka pro tuto oblast se nabízí 
sama: je v rovnováze to, co v životě 
dávám a dostávám? Pokud odpoví-

te záporně, naznačuje to disharmo-
nii a bude třeba se této oblasti více 
věnovat. Nemusí jít hned o špatné 
vztahy v rodině, problém může být 
například v neschopnosti přijímat 
pomoc, sebe sama či životní změny. 

Opět se pozorně podívejte na svůj 
jihozápadní sektor – co z něj vyza-
řuje, jak na vás působí, jaké jste zde 
použili barvy, dekorace a obrazy. 
Mnohé také napoví stav rostlin v 
domácnosti váš vztah k nim. Pro vy-
tvoření harmonie v tomto prostoru 
užijte energii země – z barev ji při-
náší žlutá, všechny odstíny hnědé, 
tmavě oranžová, bordó. 

Východ
Východní sektor se pojí s minulos-

tí a předky. Tato zóna navazuje na 
to, co bylo, propojuje minulost, pří-
tomnost a budoucnost, využívá tra-

Bydlení podle světových stran
dice. Je to místo, kde můžeme vyjá-
dřit vděčnost a příslušnost ke své 
rodině, předkům a tradicím. Protože 
harmonii zde vytváří energie dřeva, 
je tento sektor zároveň spojen s vi-
talitou a pohybem. -lm-


