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Zrcadlo

Pomůcka
Zrcadlu je odedávna ve feng-šuej připisována velká 

důležitost. Jak v asijské, tak i západní geomantii bylo zr-
cadlo používáno úmyslně. Také v řadě pohádek je zrcadlo 
důležitým a symbolickým nástrojem.

Symbolika
Zrcadlu byl a je přičítán magický vliv, odkazy na jeho 

magické působení najdeme v mnoha pohádkách a příbězích 
z různých krajů. Působení z hlediska feng-šuej není magic- 
kého rázu, ale má logické opodstatnění.

Působení
Všeobecné: působení zrcadla z hlediska feng-šuej 

zjistíme, pokud se do nějakého zrcadla podíváme. Odráží 
náš obraz a poskytuje široký vjem.
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Zvláštní: zrcadlo odráží, to znamená, že může odrážet 
negativní energii, ovšem může také odrážet všechny pozi-
tivní energie. Zrcadlo by tedy nemělo být umístěno hned 
naproti vchodovým dveřím v domě, protože by mohlo 
dojít k zrcadlení šancí a možností směrem ven z domu.

Jestliže vás ohrožuje energie ša, která směřuje na vcho- 
dové dveře, měli byste dobře zvážit, zda ji odrazit právě 
zrcadlem. Může dojít k tomu, že nakonec vyšlete negativní 
energii a na základě ozvěny se budete muset potýkat s neg-
ativním dopadem svého činu.

Máte-li ve svém domě nebo kanceláři chybnou oblast, 
pak ji můžete vyrovnat pomocí zrcadla, které má v tomto 
prostoru široké pole působnosti. Umístěte zrcadlo tak, 
že se chybná oblast opticky rozšíří neboli nahradí, čímž 
vznikne za stěnou imaginární prostor. Že by přece jen 
náznak magie?

Tato pomůcka je jednou z nejúčinnějších v rámci feng 
-šuej. Zcela chybějící zóny mohou být opět integrovány  
do domu, a tím i do našeho života.

Byt určený pro jednu osobu se může rázem přeměnit 
na domov, v němž nic nebrání tomu, aby začalo fungovat 
partnerství. Kariéra, která stagnuje, se může opět začít roz- 
víjet a také zdravotní problémy mohou být odstraněny.

V domě: umístění zrcadla v domě je velmi efektivním 
řešením, neboť lze takto opticky rozšířit příliš těsné pros-
tory a vyrovnat chybné oblasti. S pomocí zrcadla je možné 
vést energii a světlo do dalšího poschodí nebo pokoje. 
Můžeme si také přivést do domu z energetického hlediska 
pozitivní protějšek jako vodu nebo pěknou zahrádku.

V každé domácnosti by mělo být alespoň jedno zrcad-
lo, v němž by se člověk viděl celý, a to člověk malého  
i velkého vzrůstu. Jestliže tomu tak není, začne se po- 
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malu ale jistě vytvářet náš nejasný obraz, jehož důsledkem 
bude nejistota. Zrcadlo by nemělo viset v takové výšce, 
aby byly naše hlavy systematicky uřezávány. Někdy tato 
situace vede k bolestem očí nebo hlavy.

Dejte pozor, jestliže použijete zrcadlové kachličky. Ty 
by měly sloužit jako dekorace, a ne k tomu, abychom se 
v nich každodenně pozorovali. Mohli byste pak totiž vidět 
svůj obraz roztříštěně a následně mít o sobě nejasnou 
představu, což může v konečném důsledku vést k efektu 
rozštěpení s jeho nejrůznějšími projevy.

V zahradě: zřídka, téměř vůbec. Viz podkapitola Pozor.

Přiřazení
Materiál: sklo
Barva: bezbarvé. Můžete docílit barevného efektu, 

když vyberete rámcovou barvu, která bude podporovat 
oblast, do níž zrcadlo umístíme. Například červený rám 
do oblasti, kde je oheň – zóna pa-kua 9. Bílý nebo kovový 
do oblasti, kde by měl být podpořen element kovu.

Element: voda
Zóna pa-kua: 1–9
Světová strana: každá
Jin a jang: jang

Pozor
Zrcadla by neměla být umísťována naproti WC a koupel- 

ně, protože se tím zdvojnásobuje problém odpadů a ná- 
sledně přechází téma odpady do další oblasti.

Zrcadla pa-kua by neměla být nikdy uvnitř domu, neboť 
se zvyšuje nebezpečí různých nehod a říká se, že přinášejí 
neštěstí.

Zrcadla v ložnici by měla být používána s největší 
opatrností, a to z mnoha důvodů. Mohou působit jako 
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zneklidňující faktor, a proto by neměla odrážet spícího 
člověka. Je možné, že reflektují část naší osobnosti, která
má ve fázi spánku málo klidu.

Z pohledu psychotroniky zrcadlo vede a odráží možné 
vodní prameny. V obou případech může dojít k poruchám 
spánku nebo vzniku nemoci.

Z hlediska feng-šuej může být zrcadlo v ložnici 
důvodem k narušení partnerských vztahů.

Jestliže máte zrcadlo v ložnici a netrápí vás žádný 
z těchto problémů, neznamená to, že musíte nutně zrcadlo 
odstranit. Buďte v těchto případech pouze obezřetní a vní-
maví ke změnám.

Pokud si nejste jisti, na pár dnů zrcadlo sundejte nebo 
zavěste jinam. Pozorujte výsledný efekt a změny, které 
nastanou. Z této zkušenosti jistě učiníte ten správný 
závěr.

V případě dětského pokoje platí stejná kritéria jako pro 
ložnici, viz podkapitola Další možnosti.

Další možnosti
V případě ša na domovních dveřích: použijte vyduté 

zrcadlo, aby byla negativní energie zničena a vyslána zpět 
jemněji.

K tomu účelu se hodí kulaté štítky, ozdobné koule  
do záhonu a křišťálová skla.

V chybných oblastech: jako další možnost mimo zr-
cadla lze použít rostlinu nebo křišťálové sklo. Viz Rost- 
liny, Křišťálová skla.

Tyto objekty jsou vhodné i do ložnice. Také v případě, 
že místo stěny tvoří chybnou oblast okno a není možné 
tam umístit zrcadlo, můžete dosáhnout velmi dobrých 
výsledků s květinami nebo křišťálovým sklem.
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Ozdobné koule
do záhonu s růžemi
Pomůcka
Ozdobné koule tvoří ve feng-šuej alternativu k zrcadlu. 

Viz kapitola Zrcadlo. Najdeme je v zahradách, květinových 
záhonech, povětšině v záhonech s růžemi (odtud německý  
název Rosenkugel).

Symbolika
Tak jako zrcadlo i koule má starý a magický význam. 

Z hlediska feng-šuej by měla být používána harmonic- 
kým způsobem.

Působení
Všeobecně: harmonizující, odrážející
Zvláštní: koule mají schopnost odrážet, ovšem za před- 

pokladu, že jsou ze skla nebo mají glazuru. Dalším důle- 
žitým znakem je, že jsou kulaté, to znamená, že je-
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jich odrazem nevzniká rovná linie jako v zrcadle, nýbrž 
širokospektrální pole. Proto jsou obzvláště vhodné k odrážení 
negativní energie, aniž by ji vysílaly zpět. Na základě této 
jemné metody lze nalézt ochranu před negativní energií, 
protože někdy je nutné, aby člověk odrážel různé útoky  
a chránil svou rodinu nebo obchod. To, co odesíláme zpět, 
se nám jako ozvěna vrací. Dokonce když na svou ochranu 
musíme zadržet energii ša, nakonec ji přece jen vysíláme 
dál.

Jako alternativa k zrcadlu je tedy ozdobná koule velmi 
vhodným prostředkem.

V domě: doma můžete použít ozdobné koule například 
v květináči; parapet je místem, na němž se obzvláště 
osvědčily. Nemáte-li zahradu, ozdobnou kouli můžete také 
zastrčit do květináče nebo balkonového truhlíku. Jestliže 
máte problémy se sousedy z vyšších poschodí, působí oz-
dobné koule doslova zázračně. Část energie, která přichází 
jako hluk nebo hádky, vysílají zpět a ta pak samozřejmě 
ruší toho, kdo je jejím původcem. Obtěžování se tak sníží 
na minimum.

V zahradě: ozdobné koule se užívají zvláště na zahradě. 
Platí tu stejná pravidla, která jsem uvedla výše.

Ulice mnohdy vyúsťují přímo do vchodových dveří,  
z čehož vzniká přílišná energie ša. Jestliže ulice ústí do by-
tového domu, mohou jeho obyvatelé trpět nemocemi, mo-
hou utrpět různá zranění a také jejich kariéra je limitována.

Jestliže ulice ústí do obchodu nebo firemní budovy,
je velmi pravděpodobné, že jejich existence nebude mít 
dlouhého trvání. Ozdobné koule nám dávají příležitost 
k oslabení nebo úplnému odstranění stávajícího prob-
lému.
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Přiřazení
Materiál: většinou sklo, ale existují rovněž keramické 

koule s menší efektivitou odrazového působení.
Barva: jsou k dostání v různých barvách
Element: voda/kov. Skleněný materiál je přiřazen k ele- 

mentu vody a okrouhlý tvar k elementu kovu. Podle své-
ho vzhledu a tvaru se pak koule přiklání buď k jednomu, 
nebo druhému elementu.

Výběrem barvy můžete pozitivně posílit kteroukoliv 
oblast své zahrady. Červenou koulí můžete například vy- 
lepšit jižní stranu nebo místo s ohništěm. Ujistěte se však, 
že není žádný závažný důvod, proč kouli takto neumístit.

Zóna pa-kua: 1–9
Světová strana: všechny
Jin a jang: jang

Pozor
Vyměňte prasklou nebo nepěkně vypadající kouli.
Zvažte skutečnosti, které mluví proti umístění koule 

na určené místo. Například hvězda z feng-šuej létající 
hvězdy může mít takový význam, že by nebylo moudré 
umístit kouli v barvě odpovídající zóně pa-kua. Viz Do-
slov.

Další možnosti
Z hlediska feng-šuej je téměř nemožné, abychom 

s koulí naložili nesprávným způsobem. Pokud vám 
ve výběru barvy brání hvězda, vyzkoušejte jiné odstíny. 
Většinou se to podaří.
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Křišťálová skla

Pomůcka
Křišťálová skla existují v mnoha podobách a tvarech,  

a mají proto rozličný význam, ovšem bývají používána  
ve stejných nebo podobných situacích.

Ráda bych zde v rámci feng-šuej uvedla tři druhy 
skel.

Přírodní křišťály
Broušené horské křišťály – duhové křišťály
Broušené skleněné křišťály – duhové křišťály

Symbolika
Křišťály mají mnoho významů. Vyskytují se v pohád-

kách a mýtech a mají v sobě něco kouzelného. Křišťál 
může splnit naše přání, v čiré křišťálové kouli lze spatřit 
budoucnost a jeho nitro skrývá duše nebo chytré bytosti.

Je na vás, co si z toho vyberete.
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Působení
Všeobecně: křišťály posilují stávající a zadržují nega-

tivní energii.
Zvláštní vliv: posilující vliv křišťálu
Křišťály na určitém místě posilují a rozmnožují energii. 

Jestliže máte někde nevhodnou oblast nebo nějaké ne právě 
dobře uzpůsobené místo, můžete si tam zavěsit křišťál nebo 
duhový křišťál, čímž docílíte většího množství energie.

Oslabující vliv křišťálu:
Jestliže na vaše okno útočí negativní energie, křišťál je 

schopen část této energie zadržet. Obzvláště s horskými 
křišťály bylo dosaženo dobrých výsledků.

Je-li v blízkosti vašeho obydlí vysílač, který ruší váš 
spánek, osvědčil se mi zase horský křišťál. Dále má křišťál 
vliv na energii, která má tendenci unikat, například když 
je ve vašem domě nebo kanceláři energetický průvan.

Křišťály by měly být pravidelně energeticky očišťová- 
ny, k čemuž se nejlépe hodí vlažná voda. Horské křišťály 
mají rády, pokud je položíme na zem nebo na louku.

S křišťály/horskými křišťály bychom měli nakládat 
s náležitou úctou a vděkem.

V domě: duhový křišťál působí obzvláště pěkně, pokud 
jej zavěsíme na nylonovou nit do okna a začne na něj svítit 
slunce. Dokáže pak ze slunečního světla (díky lámání 
světelných paprsků) vykouzlit na stěně malou duhu, odtud 
také jeho název*. Přírodní křišťály mohou být umístěny 
kdekoliv, a to za předpokladu, že není uvedeno jinak v ka- 
pitole Pozor.

Není příliš vhodné umístit křišťál blízko postele, neboť 
jeho energie může být příliš silná a vyvolat potíže se 
spánkem.

V zahradě: zřídka, ale je to možné.

* v některých jazycích
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Přiřazení
Materiál: horský křišťál nebo skleněný křišťál – sklo
Barva: horský křišťál – bezbarvý, skleněný křišťál 

– bezbarvý nebo nyní již k dostání ve více odstínech
Element: země
Zóna pa-kua: 1–9
Zvláště pro zóny pa-kua: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Světová strana: všechny 
Jin a jang: jang

Pozor
Křišťály použijte až po energetickém očištění svého 

domu, neboť přijímají energii z okolí a z místa, na němž 
se právě nacházejí.

Jestliže chcete například vylepšit oblast země nebo zónu 
partnerství, protože máte problémy v partnerských vztazích 
či vám životní partner chybí, lze tuto oblast energeticky po-
sílit. Posilte ji pokud možno co nejvíce namísto toho, abyste 
něco vylepšovali. Nezavěšujte ale příliš mnoho křišťálů ani 
neumísťujte příliš mnoho pomůcek feng-šuej najednou. 
Postupujte raději krok za krokem a pozorujte, co se změní.

Další možnosti
Jestliže jste našli chybnou oblast, můžete použít zr-

cadla. Pro posílení určité oblasti lze použít také rostlinu. 
Každopádně jsou tato řešení jedinečná a sotva jimi můžete 
něco pokazit.
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