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Jsme zvyklí na určité dělení prostoru 
v bytě – tu kuchyně, vedle obývák, pak 
ložnice… Zkusme však myslet jinak, 
například vnímejme prostor jako  tzv. 
učení Bagua.

Systém řadíme do tzv. kompasové 
školy a používáme jej k vytvoření pří-
jemného a harmonického životního 
prostředí, které bere v úvahu nejen 
pět prvků, čtyři roční období a další 
faktory, ale především světové strany 
a jejich energie. Nejdůležitějším je v 
tomto případě střed prostoru a osm 
směrů vzhledem k světovým stranám, 
které z tohoto středu vybíhají. Podle 
nich se pak určuje osm jednotlivých 
sektorů v místnosti.

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, naplňuje 
vás? Pak se podívejte na severní stra-
nu vašeho příbytku. Působí chaoticky, 
nebo upraveně? Možná to odpovídá 
hodnocení vašeho profesního živo-
ta… 

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 vyladění 
poslouží alespoň optické zvlnění pro-
storu pomocí uváženého rozmístění 
nábytku nebo rostlin. Pro vytvoření 
harmonie na severní straně je vhodné 
využít energii vody – modrou barvu 
pro malbu nebo pro doplňky, může 
zde být zastoupena i barva černá. 

Je vhodné umístit v tomto sektoru 
akvárium, vodní fontánu nebo ales-
poň misku s vodou či skleněnou vázu 
s čerstvými květinami. Vodní energii 
mají také zrcadla, sklo a veškerý náby-
tek a dekorace nepravidelných tvarů. 

Z živé přírody jsou nejvhodnější 
popínavé rostliny, pro obrazy lze opět 
doporučit motiv vody a také vše, co 
vystihuje naši životní cestu či poslání. 
Pro posílení tohoto sektoru lze uplat-
nit energii kovu, z něhož mohou být 
zhotovena např. svítidla či rámy obra-
zů. Kov je možné vyjádřit i tvarem 
kruhu (např. zrcadlo či koberec), dále 
též fialovou barvou. Oba zastoupené 
prvky – vodu i kov - lze samozřejmě 
kombinovat.

Jihozápad
Tento sektor spojujeme s partner-

stvím, náleží sem však i vztahy k ostat-
ním lidem, ať doma nebo na pracoviš-
ti, a také celkový vztah ke svému okolí. 
Na vytvoření harmonie se tu podílí 
energie země, která určuje i stabilitu, 
vnímavost, upřímnost a schopnost 
přizpůsobení.

Otázka pro tuto oblast se nabízí 
sama: je v rovnováze to, co v životě 
dávám a dostávám? Pokud odpovíte 
záporně, naznačuje to disharmonii a 
bude třeba se této oblasti více věno-
vat. 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 vyzařuje, 
jak na vás působí, jaké jste zde použili 
barvy, dekorace a obrazy. Mnohé také 
napoví stav rostlin v domácnosti a váš 
vztah k nim. Pro vytvoření harmonie v 
tomto prostoru užijte energii země – z 
barev ji přináší žlutá, všechny odstíny 
hnědé, tmavě oranžová, bordó. Zemi 
můžeme vyjádřit i tvarem čtverce 
nebo užitím kamene, keramiky a hlíny 
v podobě dlažby, kamenného obkla-
du, keramických předmětů apod. 

Přednost by zde měly dostat pře-
vislé rostliny a obrazy s motivem kra-
jiny, hor či kamenů. Velice vhodné 
jsou fotografie – partnerské, rodinné 

Podívejme se na bydlení jinak
a společná skupinová fota s kamará-
dy či kolegy. Pro posílení této oblasti 
využíváme energii ohně, například krb 
nebo alespoň svíce, jasná světla, kve-
toucí rostliny, barevné vitráže, obra-
zy s motivem slunce nebo rozkvetlé 
louky, ale i pestré abstraktní obrazy a 
mozaiky.

Vztahy s partnerem
Samostatnou kapitolu tvoří posíle-

ní sektoru k získání životního partne-
ra nebo pro zkvalitnění současného 
partnerského vztahu. Zde pomůže 
dekorace pomocí párového předmě-
tu, ať už jde o sošky, kameny, rostliny, 
svíčky, polštáře či obrázky. 

Důležité je, aby bylo jasné, že dvojice 
opravdu tvoří pár a je zde umístěna s 
tímto konkrétním záměrem. Důležité 
je také uvědomit si, jakou dvojici jsme 
zvolili – například není vhodné slun-
ce a měsíc – vždyť se nikdy nemohou 
potkat! Podobně i dvojice ovadlých 
rostlin nebo zaprášených sošek vypo-
vídá o tom, že si nový či lepší vztah asi 
nezasloužíme. 

Lidé toužící po partnerovi musí 
opravdu pečlivě projít jihozápadní 
sektor a přesvědčit se, nejsou-li zde 
obrazy osamocených postav, nefunkč-
ní předměty, hodiny, které se zastavily 
před půl rokem nebo loňský kalendář.

Nezapomeňte na ložnici
Také ložnici je potřeba tomuto přá-

ní přizpůsobit – postel pro dva musí 
mít dobrý přístup z obou stran a dva 
noční stolky s funkčními lampičkami. 
Tak symbolicky poukazujete na to, že 
partner má ve vašem životě místo, že s 
ním je počítáno a bude vítán. Zároveň 
je třeba zbavit se všeho, co souvisí s 
předchozími vztahy – dopisů, fotogra-
fií, dárků. 

Dokud pro nového partnera nebude 
místo ve vaší mysli a ve vašem prosto-
ru, nepřijde k vám. Také zde můžeme 
opět kombinovat energii země a ohně, 
ideálním spojením je například solná 
lampa, keramické kachle s motivem 
slunce, červené keramické květináče 
pro párové rostliny atd.

 (Pokračování na str. 17)


