
chopnost uspofiádat si prostor,
kde Ïijeme, tak, aby se tam cítili
dobfie jeho dvounozí i ãtyfinozí

obyvatelé, ve skuteãnosti nemusí stát
jmûní. S trochou ‰ikovnosti a s citem pro
správné kombinace lze i ten nejobyãej-
nûj‰í byt a nejchaotiãtûj‰í zahradu pro-
mûnit v mal˘ ráj.
Odedávna je známo, Ïe barvy a tvary mají
vliv na lidskou psychiku. Také majitelé
koní dobfie vûdí o uklidÀujícím pÛsobení,
které mají modfie natfiené stûny na ner-
vózní konû pfied dostihem. Ov‰em Ïe také
psi a koãky velmi citlivû reagují na své
okolí, Ïe dávají pfiednost urãit˘m archi-
tektonick˘m tvarÛm a Ïe je lze motivovat
cílen˘m uspofiádáním zahrady, je na kve-
toucím trhu v oblasti wellness novinkou.
Zdá se v‰ak, Ïe tomu tak opravdu je.
Principy feng shui lze pfienést i na Ïivot-
ní prostfiedí psa. MÛÏete si b˘t jisti, Ïe se
vá‰ miláãek bude v harmonicky uspofiá-
daném prostfiedí cítit mnohem lépe neÏ
v ‰edivém hranatém kotci.

DOTKNOUT SE EMOCÍ
Prostory mají schopnost dot˘kat se zvífie-
te emocionálnû. Pfii tom zde hrají dÛleÏi-

tou roli barvy, tvary, materiály a také roz-
místûní pfiedmûtÛ v prostoru. KdyÏ se
nad tím zamyslíte, moÏná si uvûdomíte,
Ïe vá‰ pes s oblibou vyhledává nûkterá
místa v domû. Zkuste pfiijít na to, co ho
k tomu vede. MoÏná Ïe na jeho oblíbe-
n˘ch místech pfievládají urãité kombina-
ce barev nebo speciální smûs materiálÛ.
Jakmile pfiijdete na to, ãemu vá‰ pes dává
pfiednost, nebude uÏ stát nic v cestû cíle-
né pfiestavbû jeho Ïivotního prostfiedí.
Princip tvorby podle feng shui mÛÏe b˘t
vytváfien naprosto individuálnû podle

zálib urãité osoby nebo zvífiete. „Vyvo-
lávají se nálady, které obyvatele pfiivedou
do souladu se sebou sam˘m a s jeho oko-
lím - a najednou se v prostoru vytvofií
úsmûv, kter˘ sv˘m swingem obsáhne
v‰echny, ktefií ho ob˘vají," fiíká diplomo-
vaná poradkynû v oboru feng shui
Gudrun Mendeová.

SWING
Swing je pojem, kter˘ zformuloval ame-
rick˘ herec Robert Redford v jednom roz-
hovoru toãícím se kolem jeho zcela sou-
kromého Ïivotního stylu. KaÏd˘ Ïiv˘ tvor
vyráÏí po narození na svou Ïivotní pouÈ,
jejíÏ autentick˘ swing teprve musí b˘t
nalezen. Tento swing ãiní Ïivot nezamû-
niteln˘m, jedineãn˘m - a toto privilegium
není vyhrazeno jen nám lidem. Také
Ïivotní dráha va‰eho psa je ovlivÀována
nezamûnitelnou individualitou. Proto
nûktefií majitelé psÛ dlouhé roky po smr-
ti svého zvífiete teskní; právû z toho dÛvo-
du, Ïe by jedineãn˘, a proto nenahraditel-
n˘. Pro zvífiata je ostatnû lehãí najít svÛj
autentick˘ swing. Podstatnû lépe neÏ my
lidé, ktefií jsme vystaveni rigidním spole-
ãensk˘m pravidlÛm, se totiÏ dokáÏou ori-
entovat ve sv˘ch skuteãn˘ch potfiebách. 

PROBLÉMY S LEDVINAMI
Zajímavé je, Ïe du‰evní problémy psÛ se
nezfiídka projevují problémy s ledvinami,
a zdá se, Ïe uspofiádání jejich Ïivotního
prostoru na to má jist˘ vliv. Léãitele
z Dálného v˘chodu by to neudivilo: míva-
jí ve zvyku oznaãovat ledviny jako druhé
srdce a povaÏují je za centrum Ïivotní
energie. Také v hovorové mluvû se toto
vûdomí odráÏelo po staletí. BûÏnû se fiíká
„Dostat se nûãemu na ledví". 
„Pfiedstavte si, Ïe Ïivotní energie je ulo-
Ïena v ledvinách jako v cenné nádobû.
Kopírujíc pfiirozen˘ bûh pfiírody kaÏd˘
den uniká trocha Ïivotní energie tak
dlouho, dokud není spotfiebována celá,"
vysvûtluje Gudrun Mendeová. KaÏdá
stresová situace pr˘ se podobá tûlesné-
mu otfiesu a stojí Ïivotní energii. Je zdra-
vé se takov˘m síly ubírajícím situacím
maximálnû vyh˘bat a obklopovat se ele-
menty, která nám dûlají dobfie. Právû na
tom staví feng shui.

BEZPEâÍ
KaÏd˘ Ïiv˘ tvor má od pfiírody jistou
potfiebu bezpeãí. U nûkter˘ch je vyjádfie-
na v˘raznûji, u jin˘ch ménû. I psi potfie-
bují bezpeãí: blízkost „svého" ãlovûka,
pravideln˘ prÛbûh dne, kaÏdodenní v˘-
zvy. Stresující momenty, jaké pfiedstavují
zmûna majitele, stûhování nebo nové
domácí zvífie, ho mohou vyvést z jeho
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FENG Shui
Urãitû jste uÏ nûkdy o feng shui sly‰eli.
Toto staré ãínské uãení a nauka o harmonii nachází
v posledních letech mnoho nad‰en˘ch pfiíznivcÛ.
A neproniklo jen do snobsk˘ch praxí bohat˘ch lékafiÛ
prominentÛ a do kanceláfií slavn˘ch advokátÛ, ale i do
domácností lidí s prÛmûrn˘m bankovním kontem.

S

„Feng shui je
částí puzzle,

z něhož se skládá
náš život – ne
víc, ale také 
ne méně."

Aby vá‰ pes mohl Ïít v harmonii

DÛleÏitou roli hrají
barvy, tvary, materiály

a uspofiádání pfiedmûtÛ
nacházejících 
se v prostoru
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du‰evní rovnováhy. Îivotní prostfiedí
mÛÏe zásadnû ovlivnit pociÈování bezpe-
ãí. Feng shui zohledÀuje, co se potfieby
bezpeãí t˘ãe, následující aspekty:
● barvy, tvary a materiály, které posilují
energetické pole, 
● architektonické zohledÀování otevfie-
n˘ch a zavfien˘ch stavebních struktur,
● moÏnost stáhnout se do bezpeãí,
● místa na spaní, která umoÏÀují nastar-
tovat den pln˘ energie,
● redukce elektrosmogu.
„K takovému Ïivotnímu a pracovnímu
prostfiedí patfií kaÏdodenní zastavení se,
abychom dokázali zpracovat rychlé pro-
cesy, které se na nás kaÏdou minutu valí,
a nabrali nové síly,“ doporuãuje odborni-
ce na feng shui Gudrun Mendeová. 

PROSTù JEN B¯T PSEM
BûÏné dny nejsou stresující jen pro ãlovû-
ka. Také psi jsou trvale vystavováni
spoustû podnûtÛ, které pÛsobí na jejich
imunitní systém a na jejich psychiku.
Pokud pes nedostane moÏnost se - kdy-
koliv pocítí potfiebu - nûkam uklidit pfied
hluãícími dûtmi, hlasitou televizí a jin˘mi
naru‰iteli klidu, mÛÏe onemocnût.
Také psi musí ãas od ãasu dobít svoje
baterky, aby zÛstali pfii síle. K tomu dojde
nejlépe na místû, kde se zvífie cítí nejlépe
a kde je mu dovoleno b˘t prostû psem.
„Není nic nemûnného, jen nekoneãn˘
proud mûnících se sil - a právû to je ‰an-
ce." Ten, kdo se zab˘vá feng shui, se neod-
vratnû dostane k uãení jin a jang
a i z toho mohou mít psi uÏitek. Jin a jang
jsou pokládány za prasíly, jejichÏ spoje-
ním se vytváfií Ïivotní energie. Zatímco
jin smûfiuje dolÛ, symbolizuje jang síly
smûfiující vzhÛru. Navzdory své rozdíl-
nosti se jin a jang perfektnû doplÀují.
„V̆ mluvn˘m pfiíkladem rytmu jin a jang
je prÛbûh dne: s v˘chodem slunce se ro-
zednívá a intenzita svûtla se stále zvy‰uje,
aÏ koneãnû v poledne dosáhne svého
maxima. K veãeru síla svûtla ub˘vá, aÏ
nakonec v noci je nejintenzivnûj‰í tma.
S ranním rozedníváním zaãíná cel˘
cyklus znovu,“ tvrdí Gudrun Mendeová. 
Jin a Jang procházejí cel˘m na‰ím Ïivo-
tem a pochopitelnû také Ïivotem na‰ich
domácích zvífiat. I ona si v‰imnou, Ïe uli-
ce, které byly pfies den plné lidí, jsou
v noci jako vymetené, a Ïe po horku let-
ního dne následuje chladná noc. 
Feng shui bere v potaz základnu prasil,
v níÏ jsou barvy, tvary, materiály, nebeské
smûry a stavy mysli pfiifiazeny této dvojici
protikladÛ. „Ony jsou základem feng shui
a ãím vût‰í je rovnováha mezi nimi, tím
vût‰í je síla harmonie, která z nich vychá-
zí,“ upfiesÀuje Gudrun Mendeová.

ZDRAVÍ DÍKY BARVù
Existují barvy, jimÏ b˘vá pfiisuzována síla
podporující zdraví: podle feng shui k nim
patfií modrá, ‰edá, fialová a ãerná. MoÏná
byste tento poznatek mûli vzít v úvahu
pfii zafiizování Ïivotního prostoru pro
va‰eho psa a – a v neposlední fiadû i pro
vás samotné. 
● Modrá je vodní element. Jako syntetic-
ká smûs barev mÛÏe pÛsobit chladnû,
zpracována jako pigmentová barva v‰ak
vyzafiuje propojenost se zemí a ukotvení.
Svûtlé a stfiední modré odstíny pÛsobí na
emoce lidí i zvífiat, podporují hlubok˘
spánek a uklidÀují nervov˘ systém.
Modrá má oslovovat city a rozproudit
blokovanou energii. Podporuje v˘mûnu
a komunikaci. 
Hra barev s modrou a ãervenou slibuje
napínav˘ dialog aktivity a pasivity, chladu
a horka, hlasitosti a ticha, muÏského
a Ïenského principu.
„Hra barev mezi modrou a hnûdou se stá-
vá dialogem mezi duchovním a pozem-
sk˘m, u‰lechtil˘m a neu‰lechtil˘m, ideál-
ním a reáln˘m,“ fiíká Gudrun Mendeová.
·edá coby odstín nesoucí zemi ztrácí své
kovové chvûní a nabízí oku klidn˘ bod ke
spoãinutí. V kombinaci s modrou redu-
kuje sílu vodního elementu – je to vizuál-
ní podnût, kter˘ navozuje klid. S ‰edou
b˘vá spojována indiferentnost a nuda.
Proti mlze a neprÛhlednosti, starobylosti
a smutku stojí nezávislost a sebeovládání.

● Fialová uvolÀuje, na velké plo‰e ji ale
sná‰íme jen obtíÏnû. Proto by mûla b˘t
pouÏívána jen na plochách obrazÛ nebo
jako barevn˘ odstín. Coby barva násilí
a moci, náboÏenství a vûãnosti spojuje
fialová mnoho zdánliv˘ch protikladÛ.
● âerná absorbuje svûtlo a má tím
pádem nejsilnûj‰í podíl jin. Smûfiuje dolÛ
a mûla by b˘t proto bezpodmíneãnû kom-
binována s jin˘mi barvami, aby se zmír-
nilo silné jinové chvûní. „Hra barev mezi
ãernou a rÛÏovou vyrovnává napjaté pole
mezi sílou a slabostí, tvrd˘m a mûkk˘m,
velk˘m a mal˘m, muÏsk˘m a Ïensk˘m,“
vysvûtluje odbornice na feng shui
Gudrun Mendeová.

HRA S PRVKY
OheÀ, zemû, kov, voda a dfievo - kaÏdému
z tûchto pûti prvkÛ pfiisuzuje feng shui
urãité barvy, které mohou v rÛzn˘ch
kombinacích pÛsobit na psychiku na-
prosto rozdílnû. U cílen˘ch kombinací
barev je velmi dÛleÏité zklidnit pfiípadná
pole napûtí. To se dûje tak, Ïe zapojíme
takzvaného prostfiedníka. Cílem je pouÏít
v‰ech pût prvkÛ tak vyrovnanû, aby zmi-
zely nevyrovnanosti a aby se posílily silo-
vé impulsy. V literatufie zab˘vající se feng
shui (viz seznam literatury)lze nalézt
barevné tabule, podle kter˘ch se budete
moci orientovat.

PRAKTICKÉ TIPY
I kdyÏ by moÏná i pro vás bylo praktické,
abyste principy feng shui zavedli do ve‰-
kerého svého bezprostfiedního okolí,
mÛÏete pfiirozenû zaãít s tím, Ïe uskuteã-
níte nové impulsy v bezprostfiedním do-
sahu psa. VyloÏte mu jeho pelí‰ek 
barevnû navzájem sladûn˘mi pol‰táfii,
pfiemalujte stûny v místû, kde pfiijímá
potravu, dejte tam nové misky, které si
budou barevnû odpovídat, a nezapomeÀ-
te také myslet na vhodnou kombinaci pfii
v˘bûru obojku a vodítka. 
Pokud se vá‰ pes hodnû zdrÏuje na zahra-
dû, mÛÏete i zde zavést urãité principy
feng shui zaruãující pfiíjemné prostfiedí.
Zahrada ve stylu feng shui má ov‰em jen
málo spoleãného s nakrátko vysekan˘mi
trávníãky a peãlivû oddûlen˘mi kvûtinov˘-
mi záhony - Ïádaná je pestrost. DÛleÏitou
roli zde opût hraje soulad mezi jin a jang.
Pfii utváfiení zahrady vÏdy mûjte na mysli
harmonick˘ celkov˘ dojem. Podle osobní-
ho vkusu pfiicházejí v úvahu zcela rozdíl-
né typy zahrad: zenová zahrada, japonská
zahrada, kamenná zahrada, stfiedomofiská
zahrada, pfiírodní zahrada a mnoho dal-
‰ích hrav˘ch zpÛsobÛ je docela dobfie
sluãiteln˘ch s principy feng shui.

Gabriela Metzová
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Aby vá‰ pes mohl Ïít v harmonii

Zahrada feng shui je ovlivnûna
pestrostí a nabízí psÛm podnûty

„Neexistuje 
nic nemûnného, 
n˘brÏ jen nekoneãn˘ 
proud mûnících se sil." 
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