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Talismany feng-šuej zaměřené 
na bohatství

Feng-šuej hojně užívá znaky a symboly. Použití 
učení feng-šuej řeší nejen problémy prostřednictvím 
zákonů logiky, ale spočívá i v práci se symboly, jež 
jsou schopny ovlivňovat podvědomí. Účinnost talis-
manů, znaků a symbolů je velmi individuální a dosud 
není zcela vysvětlena. Na jedné straně existuje vyjá-
dření: „Dokonce ani voda nechutná, pokud ji nepře-
depsal lékař.“ Na straně druhé jsou známy případy  
pacientů, kteří se vyléčili z nevyléčitelných nemocí 
díky obyčejné vodě. Vzpomeňte si alespoň na experi-
menty s obyvateli Ruska, které prováděli Alan Čumak 
a Anatolij Kašpirovskij. Ale některým to pomohlo! 
Proto vězte, že vše závisí na přístupu, postoji, na síle 
vaší víry v působnost toho či onoho talismanu nebo 
symbolu. 

Talismany mohou být nejen věci – v životě člově-
ka, který přikládá význam všemu, a všem, hrají velmi 
důležitou roli místa a jevy rovněž. K takovým jevům 
patří i předměty. Přitom si pamatujte, že: 
 pověra začíná působit pouze tehdy, pokud jste 

se o ní dozvěděli a uvěřili jí. Tady to není jako 
u soudu, kde neznalost zákonů nezbavuje trest-
né odpovědnosti. Zde platí, že dokud neznáte 
konkrétní pověru, tak na vás nepůsobí. Jakmile 
jste ji poznali a hlavně jí uvěřili, okamžitě se 
dostáváte do sféry jejího vlivu.

 pověry a znamení jsou věci individuální, 
byť patří k folkloru, a tedy k té nejryzejší, 
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nejopravdovější lidové a kolektivní tvorbě. 
Pověra funguje podle toho, jak moc v ni sami 
věříte. Tak například existují dvě verze stej-

 né pověry: „Budeš-li sedět u rohu stolu – 
zůstaneš sám (nevdáš se/neoženíš se)“; „Budeš-
li sedět u stolu v rohu – budeš mít svůj kout 
(byt, dům).“ Jak jste ji uslyšeli a jaké verzi jste 
uvěřili, ta varianta bude mít navrch. 

 jedna a tatáž pověra může působit na různé lidi 
různě − například se říká: „svědí-li tě pravá 
ruka – brát, svědí-li tě levá – dávat,“ na mě tato 
pověra působí přesně naopak. Ovšem jak uka-
zuje statistika, nejen na mě. 

 dobrou pověru lze organizovat i vlastními sila-
mi, například vyměnit hodinky, pokud po dobu 
měsíce vše probíhá špatně 

Jelikož se v naší knize hovoří o bohatství, je namís-
tě si vzpomenout na několik pověr, které jsou s penězi 
spojeny: 

Najít minci znamená bohatství (zvlášť pokud min-
ce leží vzhůru orlem). 

Uvidíte-li napravo od sebe Měsíc v úplňku a uká-
žete mu třeba i jen jediný haléř, zapomeňte na převod 
peněz. 

Ušetřené, „od úst odtržené“ peníze slibují zisk, 
proto je určitě přechovávejte v peněžence. 

Kdo si chce půjčit peníze, musí dát přeložený sto-
nek lesní jahody3 do kapsy a bez obav si kráčet vypůj-
čit – nebude odmítnut. 
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Vracet peníze večer není dobré – nebudou se k vám 
navracet, nebudete je mít (pokud se stane, že peníze 
budete muset vrátit zrovna večer − hoďte je na pod-
lahu). 

„Věci s významem“ se nedají nijak klasifikovat
ani popsat. Kolik je lidí, tolik je i amuletů, talismanů, 
symbolů. Záleží to na mentalitě konkrétního člověka, 
jeho konfesi, místě, kde se narodil a vyrostl atd. Avšak 
mezi tímto obrovským počtem přece jen lze vybrat 
nějaké universální symboly, které plní úspěšně svou 
magickou funkci, a nezáleží na tom, kdo je aplikuje. 
Zvláštního významu nabývají talismany, které jste si 
zhotovili vlastnoručně. Vždyť po dobu, co je vyrábí-
te, se nabíjejí vaší pozitivní energií, a přispívají tím  
k rychlejší materializaci vašeho přání. Každý znak je 
po celé věky koncentrovaná, zaostřená energie. 

A ještě něco: pokud jste se skutečně rozhodli zbo-
hatnout a chcete k tomu použít talisman, pamatujte, 
že vše závisí na vaší víře a vašem výběru. V daném 
případě je cíl mnohem důležitější než způsob jeho do-
sažení, jelikož cíl je jasně daný, zatímco způsob (čti 
talisman) si lze vybrat podle vlastního uvážení. 

Má-li se aktivovat činnost libovolného talismanu, 
je nezbytné vložit do něho mentální sílu svého přání. 
K tomu je třeba se uvolnit, zavřít oči, přesně si před-
stavit svůj cíl a v duchu se pokusit ji odeslat do obalu 
medailonu. Posléze je nejlepší mít v prvních dnech  
talisman stále při sobě, minimálně prvních sedm dnů. 
Je normální, pokud talisman mění svou barvu nebo 
tmavne – je to výsledek jeho práce s vaším problé-
mem, v takovém případě je třeba ho vyčistit. 
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Snažte se nedávat amulet nikomu do rukou a nikdy 
ho neužívejte se zištnými, nečestnými úmysly (může 
se stát „práceneschopným“).

Mince

Jako talisman mohou vystupovat i mince či papíro-
vé peníze. Tak například můžete přechovávat v peně-
žence, v oddělené kapsičce nebo přihrádce vyšetřený 
penízek, který, jak se říká, slibuje zisk. 

Můžete vložit do tajné přihrádky bankovku ze 
své první výplaty nebo tu, kterou vám daroval někdo 
z přátel či blízkých, přičemž v daném případě není 
podstatné, v jaké valutě je ta bankovka. 

Pro materiální blahobyt je důležité, aby se v domě 
vždy nacházely peníze, a to doslova. Ne náhodou exis-
tuje tradice při stěhování do nového domova rozhazo-
vat po všech koutech peníze − naberte si více drobných  
a rozložte je do všech koutů ve vašem bytě. Pod kobe-
reček v předsíni položte tři desetikorunové mince or-
lem vzhůru. Kulatou vázičku s několika mincemi lze 
umístit do sektoru bohatství na vašem pracovním stole 
(levý vzdálený roh), vždy bude na očích a pokaždé 
vám připomene to, jak je nezbytné pečovat o blahobyt 
rodiny a zapomenout na sobecké plány. 

Někteří balí několik mincí do červené látky nebo 
do červeného papíru a dávají je do zóny bohatství, 
avšak co nejdál od cizích pohledů, například do šuplí-
ku pracovního stolu či do nočního stolku, pod televizi, 
na dno šperkovnice atd. 
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Jedním z nejrozšířenějších talismanů v Číně, který 
přináší peníze, jsou mince s dírkami (viz. obr. na str. 
30). Takový talisman se dá koupit: obsahuje tři mince 
s dírkami různého tvaru na červené stužce. 

Nicméně je zcela možné udělat si takový talisman  
i samostatně. K tomu budete potřebovat: 
 tři mince. Mince mohou být naprosto jakéko-

liv, přičemž dokonce nemusí být stejné. Může 
to být například koruna, pětikoruna a dese-
tikoruna (koruna, dvoukoruna a pětikoruna); 
mohou to být tři desetikorunové mince nebo tři 
dvacetikorunové (pětikorunové). 

 červenou stužku. Stužka musí být určitě 
červená, protože tato barva symbolizuje bohat-
ství.

 vrtačku, s jejíž pomocí do vybraných mincí 
provrtáte otvory. 

Není nutné tento talisman nosit neustále u sebe. 
Lze jej zavěsit v bytě na dobře viditelném místě. Ani 
ho nemusíte zavěšovat do sektoru bohatství. Stačí, 
abyste mince SAMI viděli a rozpomínali si, proč jste 
je vlastně pověsili. Jediná podmínka – v žádném pří-
padě je nesmíte zavěsit nebo položit u vchodu, jinak 
se bohatství rychle rozuteče. 

Pokud nechcete, aby vás kdokoliv obvinil z cham-
tivosti a zbytečně se vás ptal, v čem spočívá smysl 
těchto mincí, umístěte je tam, kde je nikdo neuvidí. 
Položte je například pod květináč, v němž je „peněžní 
strom“ (viz dále). Součet a vzájemné působení těchto 
dvou symbolů jsou obzvláště účinné: podle toho, jak 
poroste strom, tak se zvětší i váš blahobyt. 
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Čínské mince
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Peněžní strom 
Pěstujeme a vytváříme

V širokém smyslu tohoto slova se za peněžní strom 
považuje každá rotlina s tučnými, masitými listy 
a stvolem. Jakákoliv živá rostlina s kulatými lístky 
symbolizuje bohatství a zisk. Takovou rostlinu je ne-
jlépe si pořídit a donést domu již vzrostlou a dobře se 
o ni starat, aby listy nevadly, nežloutly, neopadávaly 
a ona se nepřestala vyvíjet. 

Růst rostliny je symbolem zvětšujícího se blahoby-
tu, opadávající listy naopak symbolem finanční smůly,
ztráty peněz. Vámi vypěstovaná sazenička symbolizu-
je finanční obnovu po bankrotu.

K peněžním stromům patří rostliny z rodu tlustic 
(Crassulaceae). Může to být tlustice Crassula argen-
tea, ovata, arborences i coccinea (nachová). Rostlinu 
přes zimu pěstujeme při teplotě 8−12 °C. Je světlomil-
ná. V létě zaléváme střídmě a umírněně, v zimě zřídka. 
Dobře roste v hydroponii, ve velkém květináči nebo 
truhlíku. Lze ji pěstovat při umělém osvětlení, jen je 
třeba ji intenzivně 16 hodin denně osvětlovat. Kde by 
měla stát? Po celý rok na světle, dokonce snáší i přímé 
slunce. Rostlina vyžaduje mnoho čerstvého vzduchu, 
v létě ji lze vynést z místnosti. V zimě se jí nejlépe 
daří na studeném místě s teplotou 6−10 °C. Zaléváme 
jen zřídka, a pokud rostlina přezimuje v chladu, pak 
ji prakticky není třeba zalévat. Rozmnožování: záleží  
na druhu, rozmnožuje se listovými či stéblovými řízky, 
zlehka zaschlými na vzduchu, a samozřejmě semeny. 
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V případě, že nemáte možnost či čas a nechce se 
vám květiny pěstovat, můžete si peněžní strom sami 
vyrobit. K tomu potřebujete rozvětvenou, ale nepří-
liš velkou větev. Lze ji najít v jakémkoliv háji, parku, 
parčíku či v lese. Snažte se ji zbavit kůry a vyleštit, 
aby větvičky byly na omak hladké a leskly se. Vyberte 
pro ni vázu či květináč – závisí to na interiéru a va-
šem přání. Nyní je před vámi úkol ozdobit tuto větev 
podobně jako vánoční stromeček, a to buď kovovými 
mincemi, či jakýmikoliv figurkami z alobalu nebo zla-
tého papíru, protože kov symbolizuje peníze.

Peněžní strom
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Voda a rybky,  
akvária a fontány

Podle feng-šuej symbolizuje voda peněžní dostatek. 
Kape vám v koupelně kohoutek? To je první příznak 
rozhazovačné rodiny. A pokud je v domě fontána nebo 
akvárium s rybkami, znamená to, že zde žijí šetřiví 
majitelé, k nimž proudí peníze pokud ne mohutným 
proudem, pak jistě nevyčerpatelným potůčkem. 

Je možné využít fontánu libovolného tvaru. Při je-
jím výběru však vždy mějte na paměti i splnění přání. 
Kombinace osmi jangových rybek (zlatých nebo čer-
vených) a jedné jinové rybky (černé) symbolizuje 
prosperitu a ochranu před ztrátami. 

Mimochodem nošení páru rybiček jakožto klíčen-
ky chrání jejího majitele před nepříjemnostmi a ne-
hodami. V čínských rodinách tuto vlastnost amuletu 
využívají k účinné ochraně svých dětí. 

Existuje ještě jeden účinný a ověřený způsob při-
lákání bohatství do domu. Je to akvárium. Akvárium 
je třeba, pokud možno, umístit do sektoru bohatství. 
Je nezbytné, aby velikost akvária odpovídala velikos-
ti pokoje a akvárium nebylo příliš velké. Příliš velké 
akvárium bude zdrojem nikoli velkého bohatství, ale 
velkých problémů. 

Počet rybek v rybníku, tůni nebo v akváriu je 
rovněž symbolický: číslo 3 značí růst, 6 – bohatství, 8 
– peníze a prosperitu v rodině, rozkvět rodiny, 9 – dlo-
uhý život. 
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Pokojová fontánka



                                      Prosperita, harmonie, zdraví

..... 59 .....

                                      Prosperita, harmonie, zdraví

O rybičky je třeba se velmi pečlivě starat. Čím 
lépe tak budete činit, tím blahosklonnější k vám bude 
peněžní štěstí. Pokud rybky nebudou dostávat hodně 
pozornosti, pak se od vás štěstí může odvrátit. Štěstí 
nemá rádo lidi, kteří se opovržlivě a nesnaživě chovají 
k jeho symbolům, a tím spíše k jeho živým nositelům. 
Je lepší vůbec akvárium nemít a obejít se bez akvária 
než odsuzovat rybičky k bezprizorní existenci. 

Starejte se o akvárium a rybičky, vyměňujte jim  
a čistěte vodu a dohlížejte, aby se vodní rostliny příliš 
nerozrůstaly. Pokud se rybičky v nich začnou schová-
vat a shora přestane být viditelné kamenité dno, čeká 
na majitele spiknutí a někdo „snová“ intriky, možná 
s cílem získat jeho peníze. 

Rybičky jako klíčenka
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Mrtvé rybky okamžitě vyměňujte za zdravé. Ztrá-
ta rybiček neznamená vždy ztrátu peněz a někdy se 
toto znamení vykládá jako odvedení odsunu neštěstí 
od domu. 

A ještě něco: pamatujte − jaké jsou rybky, takový 
je i úspěch. V pohádkách všech národů ne náhodou fi-
guruje právě zlatá rybka, a ne nějaká piraňa nebo žra-
lok. K výběru rybiček je třeba přistoupit s maximální 
pozorností a pečlivostí. Orientujte se na své pocity  
a kupujte pouze ty rybky, které se vám líbí a které bu-
dou zlaté právě jen a jen pro vás. 

Pokud se vám nákup akvária z různých důvodů ne-
hodí, můžete využít zobrazení či figurky rybek. I ony
přinášejí peněžní štěstí. Co se týče materiálu, z nějž 
jsou tyto figurky vyrobeny, pak je vhodnější sklo nebo
dřevo, i když žádná přesná vymezení nejsou dána. 


