Nejen o Štědrovečerním stole
Jistě jste se už zamýšleli nad Štědrovečerním stolem a nad vším kolem přípravy Štědrovečerní
večeře, dárků, přání…
Co můžete očekávat od tvarů stolů?
Kulatý a oválný stůl s oválnými hranami vám přinese spoustu krásně plynoucí energie. Kulatý je
nevhodnější, ale také oválný plní svůj účel.
Čtverec nebo obdélník je vhodný pro lidi, kteří jsou narozeny v zemitých znameních. Dbejte, aby
hrany stolu nebyly ostré, ale zaoblené. Přes tyto stoly je dobré dávát ubrusy, které zjemní tyto hrany
a rozproudí se proudění energie. Nejvhodnější je, pokud je ubrus co nejdelelší.
Přes tento velký ubrus můžete doprostřed dát další, vrstvení představuje symbol pyramidy, která je
znakem kua č. 9 – Bohatství. Můžete taky ubrus v rozích ozdobit mašličkami v červené, zlaté,
zelené barvě, nebo i jejich kombinacemi. Dávejte pozor, aby ubrusy nebyly ušpiněné od předešlé
večeře, nezůstaly tam fleky, které se nedaly vyprát. V tomto případě je lepší koupit nový.
Vhodné jsou také dekorace. Určitě nezapomeňte na svíčku, jednak pročístí i tak citlivou atmosféru,
jakou tradičně Vánoce sebou nesou, jednak prosvětlí vztahy kolem stolu a také rozproudí energii.
K Vánocům samozřejmě patří červená nebo zlatá svíčka.
Pod talíře stolujících můžete dát pro podporu bohatství na příští rok čínskou minci nebo šupinku
z letošního kapra.
Dbejte také na výběr ubrousků pokud nepoužíváte bavlněné ve stejném stylu prostírání. Zkuste se
zadívat na symboliku na ubrouscích a také jaký máte pocit, když se na ubrousek zadíváte. Taky
záleží, kdo všechno bude stolovat a jakou náladu chcete navodit. Příliš bohaté zdobení se
symbolikou hojnosti (ovoce) vám může přinést přílišné přecpání. Modrá barva bude podporovat
spíše chuť k popíjení a přílišným emocím.
Pokud na ubrouscích jsou symboly jako andělé, 3 zlaté zvonečky, nazdobený stromeček – a jejich
kombinace, také červená, zlatá a zelená barva, atmosféra kolem stolu bude opravdu sváteční
a přátelská. Andělé vás budou ochraňovat, stromeček představuje vaše bohatství a 3 zlaté zvonečky
vás dovedou k dosažení.
Popřemýšlejte také nad zasedacím pořádkem kolem stolu. Představte si, že je to stejné jako Pakua
(půdorys) vašeho bytu. Kua č.1 je na straně, kde máte vstupní dveře do místnosti, ve které jídelní
stůl máte. Stolující usaďte do jednotlivých kua podle toho, aby večeře probíhala v duchu a tím
směrem, co si vy přejete. Hlava rodiny by měla sedět v kua Dosažení, je to nejdůležitější místo
u stolu, je to vaše domácí půda, je spojené se živlem Ohně, představující radost. Leží na
nejvzdálenější straně naproti vchodu, naproti kua č 1. Dobře budete propojeni s lidmi po vaší
pravici, který představuje živel Dřeva, a který vyživuje Oheň. Pokud u stolu bude židle hned vedle
vás vlevo, toto místo představuje živel Země a váš živel Oheň podpoří sedícího vedle v živlu Zem.
Lidi o trochu dál vlevo budete „rozpalovat a tavit“, protože představuje živel kov, protože Oheň taví
Kov, zatímco osoby naproti vám vás budou „uzemňovat“ protože Voda hasí Oheň. Je jen na vás,
jakou atmosféru chcete vytvořit a jaký zážitek ze slavnostní (nebo jakékoliv) večeře mít. Taky víte,

že když najednou nebudete všichni sedět jako obvykle po několik let, je to změna a změna je nová
energie.
Dárky jsou záležitostí 2 protějšků – darujícího a obdarovaného. Ve které pozici se cítíte nejlépe? Co
vám dělá větší radost? Darovat nebo být obdarovaným? Myslím, že je krásné vidět radost v očích
a ve tvářích obdarovaného. A to je velká odměna pro vás, který jste dárek s pečlivostí vybírali.
Nezahlcujte své blízké a přátelé cetkami, které se pak někde budou hromadit v koutě. Chytrý
člověk, který již trošku pracuje s Feng-Shuei ví, že cetky a nepotřebné drobnosti jsou pro něho
stagnující energií, a proto se jich bude chtít co nejdříve zbavit. A vy si určitě přejete, aby jste
obdarovali a nezahltili…
Přeji vám, aby jste letošní Vánoce strávili v klidu, míru a radosti. Zkuste se na chvilku zastavit
a užít si tyto krásné slavnostní chvilky se svými nejbližšími. Přeji vám také načerpání sil pro nové
období, které nastupuje po vánočních svátcích.
Začneme pak s barvičkami…

