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Hlavní směr 
z kterého přichází 

energie čchi na pozemek

„Sedící strana pozemku“
Je to směr, který vytváří pozemku 

pevná záda a zachycuje 
přicházející energii čchi.

FENG SHUI HOROSKOP ZAHRADY u rodinného domu v Chramostech, metoda Ba - zhai, (osm bran LO SHU), příznivé a méně příznivé  sektory zahrady. Odráží
vlastnosti a tok životní energie na pozemku z hlediska tvaru krajiny. Energetickou kvalitu čchi v okolí domu vytváří směr hlavního toku životní síly na pozemku ve vztahu ke světovým stranám. 

Charaktery sektorů zahrady určuje tzv. „sedící strana“ pozemku, která je v tomto případě na  severozápadě. Tvar terénu je tedy usazen svojí „pasivní“ stranou tímto směrem, kterému 
odpovídá v tzv. „ranném nebeském uspořádání trigramů“ energetické číslo                    MING KWA 7. Významy trigramů se proměňují ve vztahu k trigramu v „sedícím“ sektoru.

ČISTOTA MYŠLENÍ (HLAVNÍ STANOVIŠTĚ) - Fu Wei, tento sektor nebo Vaše 
orientace v něm tímto směrem je považována za čtvrtou nejšťastnější část nebo směr na 
zahradě či v okolí bytu. Význam je řízen elementem dřeva. Podporu mu tedy v tomto 
sektoru dáme užitím jeho samotného (stromy) nebo užitím energie elementu vody 
(modrá, šedá, černá, vodní prvky, vlnité tvary).  Je to vhodná část zahrady pro studium, 
meditační místa a zákoutí, kde se potřebujeme delší dobu soustředit. Je to směr a místo 
vhodné pro klidnou práci jako je studium nebo přemýšlení. Je to ideální směr pro 
zlepšení jasného myšlení a rozhodování.

VITALITA (PROSPERITA) - Sheng Chi,směr a sektor v zahradě nebo 
v okolí bytu je považován za Váš vůbec nejšťastnější, je řízen energií 
dřeva. V životě přináší štěstí a energii. Tento element zde tedy můžeme 
podpořit použitím jeho samotného nebo ještě více posílit prvky elementu 
vody (modrá, šedá, černá, vodní prvky, vlnité tvary). Tato část okolí 
příbytku nebo tento směr je nejvhodnější například k využití pro místo 
vstupu, aktivní činnosti nebo obecně jako prostor kde něco nového 
vzniká, kde tvoříme a vymýšlíme. Není vhodný pro umístění venkovního 
WC a koupelny a také se zde nedoporučuje umisťovat sklady nebo úložné 
stavby nebo venkovní sklípky.

HARMONIE VE VZTAZÍCH (DLOUHOVĚKOST) – Yen Nien,
tento sektor a směr je považován za třetí nejšťastnější část zahrady 
nebo okolí bytu. Je řízen elementem kovu. Podporu mu tedy v tomto 
sektoru dáme užitím jeho samotného nebo užitím energie elementu 
země (žlutá, zlatá, terakota, porcelán, kámen, keramika, čtvercové 
tvary). Tato část zahrady je nejvhodnější pro terasy nebo altány. Pro 
všechny prostory týkající se komunikace a to jak soukromé tak 
veřejné. Je to pro Vás sektor zlepšující partnerství, příchod dětí, 
zdraví, harmonii a snášenlivost mezi členy rodiny.

ZDRAVÍ  (NEBESKÝ DOKTOR) – Tien I,tento směr a sektor v zahradě je 
považován pro okolí domu nebo bytu za druhou nejšťastnější část vnějšího 
prostoru. Jeho význam je řízen elementem země. Podporu mu tedy v tomto sektoru 
dáme užitím jeho samotného nebo užitím energie elementu ohně (červená, růžová, 
oranžová, květiny, ohniště, lampy, dobré osvětlení, ostřejší tvary). Tato část 
zahrady nebo okolí, či tento směr je nejvhodnější pro relaxaci a místa Vašeho 
odpočinku. Je dobré pobývat v této části zahrady nebo směřovat tímto směrem, když 
potřebujeme doplnit znovu síly (např. po nemoci). Pobyt zde přináší jasné myšlení a 
přátele.

NEŠŤASTNÁ NÁHODA (NEHODY) 
– Huo Hai, tento sektor a směr je 
považován za nejméně nepříznivou část 
zahrady a znamená také Vaší 
nevhodnou orientaci tímto směrem. 
Význam tohoto sektoru je řízen 
elementem země. Tento element zde 
tedy můžeme oslabit použitím elementu, 
který mu ubírá sílu, tedy kovu (bílá, 
kovová nádoba, kulaté tvary). V tomto 
sektoru a tímto směrem by se měla stát 
bezpečnost prioritou. A to jak ve 
smyslu dobrého provedení věcí, 
pojištění, zabezpečení, tak i vlastní 
sebekázně a kontroly prováděných 
činností v tomto sektoru a tímto 
směrem. Tento směr a jeho sektor 
přináší například ztrátu peněz, spory, 
vztek a dohady.

NEPŘEDVÍDANÉ UDÁLOSTI (ZTRÁTA NÁSLEDOVNÍKŮ) – Chien
Ming, tento sektor a směr je považován za méně příznivou část zahrady
nebo okolí bytu, její význam je řízen energií kovu. To můžeme využít v 
kladném smyslu větší péčí a pozorností o tuto část zahrady. Tento řídící 
element kovu zde tedy můžeme oslabit použitím elementu, který mu ubírá 
sílu, tedy  vody (modrá, šedá, černá, vodní prvky, fontány, vlnité tvary). 
V tomto sektoru se může člověk cítit odcizeně a mimo svůj přirozený rytmus. 
Je dobré zde umístit umělecké předměty, talismany, symboly ochrany, 
oltářík nebo amulety přinášející štěstí. V tomto sektoru a z tohoto směru 
může přijít smůla, neúspěch a poškozování Vašich plánů. Proto je nutné 
pracovat na vlastním pozitivním vnímání sebe sama a učit se budovat 
důvěru v přirozený chod událostí.

NEBLAHÝ VLIV (ŠEST PORÁŽEK) – Liu Sha, tento sektor je 
považován za třetí nepříznivou část zahrady či okolí bytu. Je řízen 
elementem vody. Tento element zde tedy můžeme oslabit použitím 
elementu, který mu ubírá sílu, tedy dřeva (rostliny, stromy, zelená, 
svislé obdélníkové tvary směřující nahoru apod.). Tento sektor a směr 
nám přináší problémy a ztracené příležitosti, které nemůžeme sami 
ovlivnit. Cokoliv, co se Vám v životě nedaří podle Vašich představ je 
ovlivňováno tímto znamením. Je dobré zde nemluvit o soukromých 
věcech s cizími lidmi nebo autoritami. Tento sektor a směr může 
přinést problémy se zákonem, nemoci a finanční ztráty.

KONFLIKT (PĚT DUCHŮ) – Wu Kuei,
tento sektor a směr je považován za 
druhou nepříznivou část zahrady a nebo 
orientaci v okolí Vašeho obytného 
prostoru. Její význam je řízen elementem 
ohně. Tento element zde tedy můžeme 
oslabit použitím elementu, který mu ubírá 
sílu, tedy země (žlutá, zlatá, terakota, 
kámen, porcelán, keramika, čtvercové 
tvary apod.). V tomto sektoru je dobré 
umístit symbol spojený se světem ducha. 
K vyrovnání negativity by bylo také dobré 
sem umístit vodní prvky (voda hasí oheň). 
Význam směru a sektoru se týká neshod, 
vloupání, krádeží, finančních ztrát, požárů 
a celkově znepokojené atmosféry. Je dobré 
zde umístit Vaší venkovní svatyňku, oltářík 
či hezké předměty.


