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Oboznamovať čitateľov s filozofiou feng šui je asi 
zbytočné. Pre nezasvätených predsa len uvedieme, že
ide o starú čínsku filozofiu harmónie s prírodou, ktorej
názov v našom jazyku znamená niečo ako veterná
voda. Napriek jej takmer meteorologickému názvu sa
tradične podľa jej zásad zariaďujú väčšinou bytové
interiéry. 

Skúsme preto využiť niekoľko rád feng šui práve pri zariaďo-
vaní nášho bytu alebo domu, pričom si dovolíme trochu roz-
vinúť niektoré ďalej citované myšlienky z pera najväčších

slovenských odborníkov na feng šui. (Citované myšlienky sú vy -
značené kurzívou.) Podľa filozofie feng šui by ste rozhodne mali
venovať mimoriadnu pozornosť najmä dvom miestnostiam – kúpeľ-
ni a WC. Sú totiž spájané s odtokom životnej energie čchi. Jedna
z najlepších pozícií kúpeľne a WC je na severnej strane, pretože
sever je spájaný s vodným elementom. Dodajme, že ďalšie naj-
lepšie pozície týchto miestností sú na južnej, západnej alebo
východnej strane. Ak sa nám túto zásadu nepodarí dodržať, auto-
ri nás ďalej povzbudzujú: Treba mať totiž na pamäti, že toaleta je
najväčší otvor v dome, a preto je to aj najväčší odsávač životnej
energie čchi. Tu si treba jasne uvedomiť dve dôležité vlastnosti
energie čchi. Po prvé, jej prvoradou snahou je opustiť váš byt za
každú cenu a po druhé, energia čchi ignoruje okná a dvere
a jednoznačne uprednostňuje liepanie sa cez záchodové sifóny.
Preto poklop na WC mimo používania musí byť bezpodmienečne
sklopený!!! Ak chcete byť čo najdlhšie vystavený energii čchi (a to
by ste rozhodne mali), je potrebné, aby ste sa čo najdlhšie zdržia-
vali na záchode, pretože energia čchi tam striehne na okamih,
kedy zdvihnete záchodový poklop, aby mohla z vášho bytu okam-
žite uniknúť. 

Mimo uvedeného je veľmi užitočné, ak pred WC misu umiestni-
te aj červenú predložku. Tá chráni vaše zdravie v prípade, že na ňu
položíte kvet alebo iný prírodný materiál, tým priestor uzemníte
a vodný element bude v rovnováhe zrejme sám so sebou, a preto
bude aj veľmi spokojný. Ak nemáte po ruke kvet, môžete použiť
i jogurt so živou kultúrou (s extra veľkými kúskami ovocia) alebo
fľašu marhuľového kompótu. Úplne najlepším riešením je, ak si
pred záchodom vysadíte dva metre široký pás ozimín.  

S feng šui môžete dosiahnuť mimoriadne úspe-
chy aj pri zariaďovaní kuchyne.
Tu si treba v pr vom rade uvedo-
miť, že vo feng šui sa kuchyňa
spája predovšetkým s výživou,
a nie so spaním, tak ako sa pred-
pokladalo doteraz. Ku chyňa by
rozhodne nemala byť umiestnená
pri záchode, pretože ak predsa len

necháte poklop na WC zdvihnutý, energia čchi s konečnou plat-
nosťou ufujazdí. Treba mať na pamäti, že nepriaznivý vplyv na
priaznivé prúdenie čchi majú napríklad mastné fľaky na sporáku
a rozliate mlieko v chladničke, čo znamená, že podľa feng šui by
ste mali v kuchyni udržovať čistotu. S tým treba vrele súhlasiť, pre-
tože v tomto bode sú záujmy feng šui v rozpore so záujmami víru-
sov spôsobujúcich hepatitídu typu A alebo baktériami E. coli.

V Číne už v piatom storočí pred
naším letopočtom vedeli, že podľa
feng šui sa v kuchyni nesmú sklado-
vať pokazené elektrické spotrebiče,
najmä však mikrovlnné rúry. Je to
mimoriadne zaujímavé, pretože ako
je známe, energia čchi sa hlboko
a úprimne neznáša s mikro vlnným
vlnením, no nie je celkom jasné, čo
jej prekáža na pokazenej mikrovln-
ke. 

Mimoriadnu pozornosť treba ve -
novať aj tomu, aby v kuchyni nedo-
chádzalo k zbytočným konfliktom
medzi vodným a ohňovým elemen-
tom. (Ten druhý zastupuje predo-
všetkým elektrický alebo plynový
sporák.) Obzvlášť nebezpečné je,
ak elektrický sporák umiestnite do
plnej vane. Pri tomto konflikte dvoch
elementov môžete prísť aj o život,
v lepšom prípade sa však jasne pre-
javí iba nevysvetliteľným vyhodením
elektrického bytového ističa. Chlad -
nička, sporák a drez by podľa feng
šui nemali byť umiestnené v jednej
línii, ale by mali byť v rohoch trojuhol-
níka. Dôležité však je, aby v ňom
súčet uhlov neprekročil imaginárnu
hranicu 321 stupňov, pretože tá sa
zistila po detailnej konzultácii s nu -
merológom, astrológom a homeo -
patickým liečiteľom. 

Ak aj vykonáte všetky spomenuté opatrenia, nemusí energia
čchi ešte byť zákonite celkom spokojná. Je možné, že sa pre jej
nerušené harmonické prúdenie budete musieť z bytu vysťahovať.
Nemaľujme však čerta na stenu a skúsme sa pozrieť na najnovšie
objavy feng šui. Bezprostredne sa netýkajú diskutovanej témy, ale
výrazným spôsobom rozširujú naše vedomosti o živote. Citujme
preto znova niekoľko mimoriadnych myšlienok z pera našich naj-
lepších odborníkov. Týkajú sa napríklad vzťahu feng šui a magmy:
Pokiaľ sa psychická koncentrácia vedome uplatňuje v rámci medi-
tácie do veľkého mozgu, stredného mozgu alebo do mozočku, tak

magma má v štyroch podobách natekať
do tela práve cez hlavu, a nie chodidlá.
Tak isto skúmajte, čo spraví magma
s energiami, keď myslíte na feng shui
zásady. Pokiaľ na tieto zásady myslíte
podľa toho, čo sme tu písali, tak by sa
mala zvýšiť. Presne tak. Ak magma, tak
rozhodne nie cez chodidlá. Je predsa
jasné, že tieto hlboké a prevratné
myšlienky sa môžu zrodiť iba v hlave,
ktorej veľkú časť zaberá práve vulka-
nický tuf.
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Súčasné horizonty 
harmónie človeka 
s prírodou 

Najväčším úspechom filo-
zofie feng šui je pozna-

tok, že medzi kvapkaním
vášho vodovodného

kohútika (rozumej únik
vodného elementu)

a stavom vášho účtu za
vodu (rozumej odliv

finančného elementu),
existuje úzky vzťah. Podľa
finančných analytikov sa
takto odplavený finančný
element sústreďuje predo-
všetkým na účtoch vodá-

renských spoločností.

Obrázok ukazuje terminálne 
štádium harmonizácie človeka

s prírodou. Je paradoxné, že
v tomto cieľovom stave na polohe

kuchyne už obvykle nezáleží. 
(Na obrázku autor článku vo 

chvíľach odpočinku.)  


