
Protože  se  blíží  krásné  období  Vánoc,  začal  advent,  čeká  nás  taky patřičná  příprava  na  jedno 
z nejhezčích období roka z pohledu Feng-Shuei. 

V minulém článku jsme mluvili o oblasti Dosažení spojených i s možnými tajnými přáními.  Vaše 
skromné  ale  i  velké  přání  můžete  realizovat  prostřednictvím Feng-Shuei  ve  svém bytě,  domě, 
kanceláři, firmě v příslušné oblasti kua č. 9 po celý rok. Nebojte se říct si, čeho chcete dosáhnout.  
Máte na to právo. Vaším pozitivním přístupem k Feng-Shuei bydlení se vám určitě podaří realizovat 
vaše přání...

Ale jak je to s vánočními přáními? Myslíte si, že je to jen záležitost pro děti? Nemyslím si to. Je 
pravdou, skutečně je to tak,  že na vánoční přání máme také právo my dospělí,  kteří  již dávno 
vyrostli z pohádek…kteří možná zapomněli si přát…

Zkuste to letos jinak. Již z vašeho přístupu k životu víte, že změna je život. Z přístupu Feng-Shuei 
víte, že změna je nová živoucí energie. A právě nyní, v období adventu, je nejvhodnější čas napsat 
si VÁNOČNÍ PŘÁNÍ.

Udělejte  si  hezkou  chvilku  pro  sebe,  pěkně  se  usaďte  do  vašeho  oblíbeného  křesla  nebo  do 
oblíbeného místa v bytě, zapalte vonnou tyčinku, aby jste pročistili místnost. Zapalte také svíčku. 
Popřemýšlejte, na čem vám záleží, kde vás zrovna „bota“ tlačí, jaké je vaše přání pro příští rok. Nic 
neuspěchejte, dejte si času tolik, kolik potřebujete.

Připravte si krásný list papíru, ruční nebo vlastnoručně pomalovaný, nejlépe červené barvy. V klidu 
a hezkým rukopisem klaďte na papír slovo za slovem. Pozitivně, v přítomném čase, tak jako by to 
již byla skutečnost. Vaše přání. Jen vaše. Ne přání vaší rodiny, přítele, manžela, dětí… Tentokrát ne.  
Vy jste se naučili mít se rádi, protože víte, že jste sama sebe přijal,-a. Proto jen a jen vaše.

Je to vaše přání, váš příští rok, vaše myšlenka. Položte ji na papír. 

Jaký máte pocit? Rozpaky, nedůvěra…očekávání, dychtivost, radost…? Máte hezký pocit? To je 
dobře, tak to má být.

Vaše  přání  poskládejte  a  vložte  do  obálky.  Červená  obálka  je  nejlepší.  Červená  je  barvou 
energetickou. Je to hojnost, je to taky dosažení. A položte zalepenou obálku viditelně na hezké 
místo do kua č. 6 -  Nápomocní přátelé – a to z pohledu celého bytu. Pokud v této oblasti je zrovna 
skladiště, WC, koupelka, spižírna, garáž, chodba… tak to řešte v nejhezčí místnosti vašeho bytu. 
Ponechte na tomto místě svou obálku až do 24. prosince.

Pro připomenutí: tento sektor (kua) najdete na půdorysu svého bytu na straně v pravém rohu na linii 
vstupních dveří.  Trojúhelník na střed vašeho půdorysu symbolizuje oblast  Nápomocných přátel. 
Zahrnuje naše ochranné a podpůrné bytosti, naše strážné andělé, kteří nám pomáhají a podporují nás 
v naší životní cestě. Všichni potřebujeme podporu, pochvalu a pocit, že je někdo, koho zajímá co 
děláme a kdo nás v našich aktivitách podporuje. 

Přijde ráno 24. prosince, vy budete mít určitě plnou hlavu starostí, jak nejlépe zvládnout přípravy na 
Štědrovečerní večeři, ale nezapomeňte na svou obálku s VAŠIM PŘÁNÍM. Pověste vaší obálku na 



červené šňůrce na váš vánoční stromeček. A teprve až poté poprvé rozsviťte stromeček. Častokrát 
v tento slavnostní den věnujte svůj pohled na svoji červenou obálku s vašim přáním a připomeňte si, 
co jste si napsali na červený papír.

Přijde druhý den ráno, 25. prosince, 1. svátek vánoční. Vaši obálku s přáním sundejte a neotvírejte. 
Spalte ji. Popel nejlépe „odevzdejte“ do tekoucí řeky, říčky, potoka…moře. Pokud ve vašem městě 
řeka není,  rozfoukejte ji na volném prostranství venku, v lese, v parku… Odevzdejte vaše přání 
svým Nápomocným přátelům, svým ochranným bytostem, strážným andělům.

Přeji vám hodně štěstí.

Příště budeme ve vánočních tématech pokračovat…


