
M.S.  byt, ze dne 5. 7. 2014.

Milá M.S, 

Sledujte prosím magický čtverec, který posilám v příloze. Magický čtverec je mřížka nakreslena na 

mapě Vašeho bytu a skládá se z 9 časti/sektorů.  Pro harmonizaci bydlení a udržování zdraví je nutné 

v různých sektorech bytu používat správné barvy nebo prvky a odstranit ty oslabující a ničící. 

Harmonické použití prvků bude posilovat sektory bytu a kladně ovlivňovat Vás a osoby, které s Vámi 

budou bydlet.  

Kromě toho, že chceme naladit harmonickou energii, potlačit negativní energii – na obrázku 

obarvena červenou barvou – ještě upravíme určité oblasti bytu na základě testu, který jste udělala. 

Přidávám na konci popis a vyznám sektoru, abyste se v tom lépe zorientovala, když něco sama 

budete chtít změnit či přidat.  

1. Neutralizace negativního prostoru - na obrázku obarveno červenou barvou

1.1. Vchod je v oblasti 3, a tam je negativní zóna. Pro neutralizaci tam dejte strom, nebo zelené

rostliny. Stejně v koupelně, přidejte zelenou barvu (ručníky apod.) a zakryjte roury. Na 

stěny chodby dejte rodinné obrázky, nebo obrázky stromů. 

  Tapeta na stěnu. 

 Obraz bambusu se může dát na stěnu. 

1.2. Chybí velká část oblasti 8. V oblasti 1, na východní stěnu dat obrázek hory, nebo geodu, 

eventuálně obraz s meditující osobou, magický uzel apod. (viz. 4.3) 

1.3. Chybí část sektoru 4.  Toto se zlepší, když se na jižní stěnu chodby dají rostliny 

(připomínám sundat záclony z lodžie a samotnou lodžii uklidit). 

1.4. WC – ohrožuje oblast úspěchu, sektor 9. Dát zrcadlo na dveře (pozor na to, co se v něm 

bude odrážet) nebo dát čtyři zrcadla dovnitř. 



 

2. Úpravy na základě testu  

2.1. Sektor 2 jste ohodnotila céčkem/C. Tato oblast symbolizuje partnerský život. Do této 

oblasti dávejte věci v páru: dvě židle, dvě lampy, dva obrázky apod. Posílit sektor červenou 

barvou a silným světlem. Další barvy: žlutá, hnědá, barvy země, nebo teplé barvy. Tady se 

tradičně dávají Mandarínské kachny:  

 

 
 

  Jídelní stůl a červená barva pro inspiraci. 

 

2.2. Oblast číslo 6 také ohodnocena céčkem. Neosvětlovat ji. Posunout postel do sektoru 1 

(připomínám dat pryč všechny věci, které byly pod postelí). Otočit stůl tak, aby jste viděla 

na zapadni okno, nebo na vstupní dveře. Pokud možno knihovnu dát na jižní stěnu, tam 

přinese úspěch v práci a v životě vůbec (toto je důležité jelikož oblast 9, oblast úspěchu je 

ohrožena). Televizi dát na západní stěnu, a posezení na východní.  

 

  Obývák, inspirační obrázek.  

 

3. Harmonizace bydlení 

3.1. Sektor 7 působí neharmonicky (kuchyň částečně patří do oblasti 2, ale větší část je v oblasti 

7). Kuchyň posunout na západní stěnu a uvolnit prostor u dveří. Vyměnit kuchyňské skříně 

za nové. Na stěnu kuchyně dát velký obraz, umělecké, kreativní dílo, nebo přátele 

v rozhovoru u stolu (viz. obrázek ) nebo dětský obraz apod. Sundat kytku ze stěny.  

 



 Pro inspiraci obrázek: přátele v rozhovoru u stolu 

 

3.2.  V sektoru 1 by měla být ložnice. Modré záclony posílí kariéru a ujasní životní cestu. Postel 

otočit na západ. Na posteli mít dva polštáře, vedle postele dva noční stolky, nad postel dvě 

lampy – věci ve dvojicích přinesou partnerský život.  

 

     Záclony pro inspiraci. 

 

3.3. Do sektoru 5 nedávat věci, sundat obrazy, jejichž význam není úplně jasný a pověsit obrazy 

hor nebo jiné obrazy, které přinesou pocit klidu a stability.  

 

4. Amulety  

4.1. Do sektoru 6 dát misku s kovovými penězi na ochranu majetku a jako symbol protekce. 

Tam dále dát obraz otce, protektora nebo božství.  

 Miska s penězi.  

 

4.2. Do sektoru 5 dát ochranný symbol, třeba pověsit ze stropu nebo dát na poličku. Muže to 

být kamen, krystal, želva z jadeitu nebo krystalu atd.  Tento amulet bude ochraňovat Vaše 

zdravý a byt symbolem harmonického života.  

4.3. Jak už je psáno (viz. 1.2) na východní stěnu ložnice pověsit magický uzel, nebo číslo 8, 

eventuálně dát tam geodu. Toto bude posilovat Vaši schopnost kontemplace, sebepoznání 

a ještě bude posilovat Vaše finance.  

 

  Magicky uzel geoda  



Zdravím a přejí štěstí, lásku a úspěch v životě, 

Tanja 

www.well-balanced.cz  

 

http://www.well-balanced.cz/

