
VÍTE, !E VÍTE, !E

VÍTE, !E...
...Feng Shui je pouze jednou sou!ástí velkého " lo-
so" ckého celku a spolu s tai – !i, !ínskou medicínou 
a akupunkturou, je zalo#eno na taoistickém chápaní 
sv$ta?

...to, co zkonzumujeme, ovliv%uje na&e zdraví, ale 
také to vytvá'í na&e emoce, sílu my&lenek i kvalitu 
na&í krve? 

...klasické Feng Shui p(sobí jakoby zvenku a p'iná&í 
nám (díky uspo'ádání, zvolen)m barvám a materiá-
l(m) harmoniza!ní prvky do na&í psychiky? To, jak 
si za'izujeme byt, po jak)ch odstínech sáhneme, jaké 
tvary volíme, jak) máme p(dorys domu, bytu, to v&e 
nás ovliv%uje zp$tn$.

...my&lenkov) základ Feng Shui byl p'irozen)m 
chodem #ivota odpozorován z p'írody, je zalo-
#en na solárním, nikoli na lunárním kalendá'i? 
Znamená to, #e Slunce má jist) vztah k na&í pla-
net$ a v jednotliv)ch ro!ních obdobích se chová 
specificky. V ka#dém ro!ním období máme i my 
jiné pocity, v$nujeme se jin)m !innostem a jinak 
se oblékáme. D(le#ité je uv$domit si, #e bychom 
se m$li i odli&n$ji stravovat. 

...smyslem vyrovnané stravy podle Feng 
Shui je prevence pro zdraví, a to 
v praxi znamená jíst a vytvá'et jídelní-
!ek s v$domím, #e to, co jím, m$ i lé!í 
a podporuje, nikoliv ubírá na #ivotní 
energii, kdy se cítíme unaveni.

...v období pozdního podzimu a zimy je vhod-
né konzumovat potraviny, které jsou oh'ívající, tzn. 
nejen teplé z pohledu Celsiovy &kály, ale teplé svojí 
povahou (nábojem), kter) mají v sob$ a kter)m pod-
po'íme ur!ité orgány v ur!ité fázi roku?
Zásada je také vy'adit bíl) cukr a nahradit ho obil-
n)mi slady, ob!asn$ medem. Dáte-li si v zim$ syrov) 
zeleninov) salát se s)rem, je to, jako byste se &li v zim$ 
koupat.

...ve Feng Shui rozli&ujeme jin a jang? Za tyto pojmy 
si dopl%me nap'íklad noc a den, chlad a teplo, smutek 
a radost, #enu a mu#e atd.: jsou to vlastnosti polaritní, 
jakoby !ernobílé. My ale víme, #e sv$t není pouze ta-
kov), je p'ece barevn). A ka#dá barva má jin) náboj, 

vyskytuje se v daném ro!ním období více !i mén$, 
nebo v(bec ne, a zase nás zp$tn$ ovliv%uje a vytvá'í 
v nás pocity.
Z jinu a jangu se odvodí p$t kvalit, p$t sezón, p$t chu-
tí, p$t barev - p$t element(. 
1/ d'evo - jaro, zelená barva, pruhované vzory, rostliny, 
nakládaná a blan&írovaná zelenina, kyselá chu*, kroupy, 
pórek. Kulminuje !innost jater a #lu!níku atd. 
2/ ohe% - léto, aktivita, !ervené odstíny, ostré tvary 
p'edm$t(, vládne srdí!ko a tenké st'evo, pe!ení, sma-
#ení, grilování, mangold, ho'ká chu*
3/ zem$ - babí léto, p'irozen$ sladká chu*/ne cukr, 
v(n$ obilnin, jáhly, obiloviny, d)n$, druhy cibu-
lí a zelí, pasty%ák, odstíny od #luté po hn$dou, 
!tvercové tvary p'edm$t( a vzor(, klid a stabilita 
jako vlastnosti, husté polévky, ka&e, vládne #aludek 
a slezina, slinivka
4/ kov - podzim, pevnost, kulaté p'edm$ty, kou-
le jako bytové dopl%ky, bílá, &edá a metalické barvy, 

CO JSTE NEV"D"LI O FENG SHUI
V!d!li jste, "e podle Feng Shui m#"ete nejen harmonizovat bydlení, ale také va$it? 
Mo"ná je toho víc, co jste o tomto fenoménu nev!d!li. Tak t$eba...

pikantní chu*, kulaté druhy zelenin (tu'ín, 
celer) jimi# podpo'íme !innost vládnoucích 
orgán( plic a tlustého st'eva
5/ voda - zima, modrá a !erná, vlnité tvary na designu 
látek, koberc( i jednotliv)ch dopl%k( v byt$, sklo, slaná 
chu*, v&echny druhy zelenin schopné zimního uskladn$-
ní jsou spojovány s vodním prvkem a podporují orgány 
„vody“ – mají pevnou strukturu a p'i v$t&ích chladnech 
vydr#í i p'ezimování na zahrad$ – !ern) ko'en, !ervená 
'epa, kapusta hlávková, kade'avá. Dávají nám velk) p'í-
sun minerál( a kód svojí pevnosti a podpory se p'ená&í 
i na vládnoucí ledviny a mo!ov) m$ch)'.

...zakladatelkou Evropské &koly Feng Shui v +es-
ké republice je Mgr. Radka Hozmanová? Po'ádá 
seminá' „Feng Shui“ a „Va'ení podle Feng Shui“. 
K Feng Shui se dostala p'ed dvaceti lety p'i 'e&ení 
zdravotních problém( svého (tehdy t'ím$sí!ního) 
syna. 

Elasti-Q Exclusive
luxusní krém na strie pro sametov! hebkou poko ku
Tento unikátní p!ípravek sv"m slo#ením a ú$inností navazuje na t%lov" krém 
Elasti-Q Original. Navíc je dopln%n o dal&í ú$inné látky, které p!ízniv"
p#sobí na ji$ vzniklé strie. Elasti-Q Exclusive p'sobí
proti striím nejen v oblasti b!í&ka, ale také stehen, bok' 
a v dal&ích problematick"ch partiích.

Elasti-Q Original   
t!lov! krém k prevenci strií bu"te p#vabná v t!hotenství
i po porodu
T%lov" krém Elasti-Q Original zajistí Va&í poko#ce ú$innou prevenci vzniku strií. Tento t%lov" krém 
obsahuje kombinaci $ty! ú$inn"ch látek. Elastin a kyselina hyaluronová udr#ují Va&i poko#ku pevnou 
a pru#nou. D-panthenol podporuje regenera$ní procesy v k'#i a má hojivé a zklid(ující ú$inky. Vitamín 
E p'sobí jako antioxidant.

Zdraví a krása v t!hotenství i po porodu.

K dostání v lékárnách. 

www.elasti-q.cz 

bezplatná infolinka 800 555 568

Fo
to

: D
ag

m
ar

 H
áj

ko
vá

16 Baby Book 3/2009

INZERCE


