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Energia roku 2015  
  
Najprv si prejdeme štruktúru energie budúceho roku z pohľadu jej 

vnútorného zloženie, potom z pohľadu interakcií jednotlivých kvalít 

navzájom a ukážeme si:   

(1) ich priemet ako do priestoru (čo je vhodné na budúci rok 

pripraviť a upraviť);   

(2) pre koho bude budúci rok podporný a kto bude musieť viac 

zabojovať;   

(3) pozrieme sa aj na zdravotno-klimatické tendencie    

(4) ukážeme si pár trikov a tipov, ako môžeme, na základe pochopenia energie v 

priestore, prebudiť podporu a vyhnúť sa niektorým vplyvom, ktoré budú potenciálne 

zložitejšie, tak aby sme ich nevniesli do svojho života.   

  

  

Rok 2015 je rokom, ktorý v čínskej astrológii nazývame rokom drevenej kozy. V čínskej metafyzike 

a teda aj v čínskej astrológii sa používajú pre prácu s časom dva základné systémy. Jeden vychádza 

zo solárneho a druhý z lunárneho cyklu. Preto ak hovoríme o začiatku budúceho roku, tak budeme 

mať minimálne dva začiatky, aj keď v čínskej astrológii a metafyzike je niekoľko rôznych typov 

začiatkov a každý je z trochu inej vrstvy a iného pohľadu. Pre našu analýzu a Feng Shui bude 

kľúčovým dátumov 4. február 2015 12:00 nášho lokálneho času. Toto je presná časová súradnice, 

kedy začne rok drevenej kozy. Tabuľku, ktorú vidíme pred sebou, v ktorej je uvedený rok, mesiac, 

deň a hodina, predstavuje štruktúru budúcoročnej energie v okamihu narodenia solárneho roku 

(4.2.2015). Vidíme tu kombinácie nebeských kmeňov, zemských vetiev, im zodpovedajúce 

hexagramy a tzv. skryté nebeské kmene v každej jednej časti 4 pilierov, na základe ktorých 

analyzujeme štruktúru energie. Jednotlivé prvky si postupne rozoberieme, aby sme sa na ich základe 

dostali k samotnej divinácii – predvídaniu kvality, s ktorou sa budeme stretávať.   

Druhý začiatok roka, ktorý poznáme z čínskych sviatkov a tradícií, je založený na lunárnom 

mesačnom cykle a býva spájaný s veľkými oslavami nového roka. Ten bude 19.2.2015 o 7:51 

lokálneho času. Pre analýzy je ale dôležitejší solárny cyklus, s ktorým budeme pracovať.  
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Základný rozbor  
Najprv si rozoberieme štruktúru kmeňa a vetvy. Nebeský kmeň reprezentuje energiu, ktorá prichádza, 

vo filozofickom podaní starej Číny, priamo z nebies, zo zdroja pôvodnej energie, ktorou sa nebesá 

prejavujú prostredníctvom pozemských vetiev na tejto úrovni – na Zemi, kde žijeme. Minulý rok 2014 

bol rokom aktívnym. Bol to rok, v ktorom začínal nový cyklus, bol to rok Jia Wu, t.j. rok jangového 

dreveného koňa. Rok 2014 bol rokom začiatku a prebudenia nového cyklu. To čo sa naštartovalo v 

tom roku, bude mať v roku 2015 priestor a možnosť ľahkého ďalšieho rozvoja. Rok 2015 je, na rozdiel 

od aktívneho dravého roku 2014, z hľadiska svojej polarity jinový, t.j. aj nebeský kmeň aj zemská 

vetva sú zemskej, pasívnej, pokojnejšej, jinovej polarity.   
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Energia nebeského kmeňa a jeho interakcie  
Ak sa pozrieme na energiu nebeského kmeňa, t.j. energiu Yi, tak na obrázku vidíme ako jej pôvodný 

tak aj súčasný znak, aj jeho kaligrafické znázornenie – ako sa znak píše. Symbolicky tento znak 

predstavuje výhonok, ktorý opúšťa semienko, alebo rast vegetácie, ktorá rastie zo zeme a ktorá si už 

prerazila v predchádzajúcej fáze cestu a v okamihu, keď narazí na prekážku, obrastá ju. V podstate 

je to princíp flexibility – pružnosti. Je to akoby sa rastlina ovíjala okolo tyče – pevnej opory a tým, že 

už nemá pre svoj rast prekážky, je cesta ľahká, prerazená. Je to v podstate princíp a energia, ktorej 

základná povaha spočíva v prejavení sa vnútorného navonok pružne, z ľahkosťou, tvorivo a kreatívne. 

Toto je základný princíp na úrovni nebies, to čo nebesá ako svoj dar budú venovať ľuďom budúci rok.   

  

  

  

Samotná štruktúra energie tohto kmeňa sa skladá z troch základných energií. Na úrovni tzv. veľkého 

pohybu, t.j. priamo energie, ktorá je zakotvená v prvotných emanáciách, tak reprezentuje fázu kovu, 

ktorý predstavuje tvrdú štruktúru, ohraničený systém, pravidlá a predstavuje zvnútornenie energie. 

Zároveň hlboká a povrchová energia tohto kmeňa sú kombináciou zeme a dreva, preto základná fáza 

povrchovej energie nebeského kmeňa Yi je definovaná ako jinové drevo. Hlboká energia, v ktorej je 

tento kmeň ukotvený, je vo svojej štruktúre jinová zem. Ak sa pozrieme na vzťah týchto troch energií, 

vidíme, že kov kontroluje drevo, drevo  kontroluje zem a zem ako hlboká energia podporuje a rodí 

kov. Máme tu teda dve pnutia a jeden voľný a hladký tok energie. Zem tu bude reprezentovať princíp 

starostlivosti, stability, zázemia, výživy, zakorenenia samého v sebe a kov vlastne vystúpi do svojej 

podstaty, do vnútra a do pochopenia pravidiel rytmu a princípov fungovania reality v ktorej sme. 

Základom tu bude určité pnutie a konflikt medzi energiou dreva, ktorá smeruje von a má tendenciu 

expandovať a rozvíjať sa, a energiou kovu, ktorá má snahu stiahnuť energiu do hĺbky, do vnútra. 

Budúci rok teda bude akousi osciláciou medzi intro- a extrovertnosťou, medzi zvnútorňovaním a 

snahou preraziť navonok. Bude to akési pnutie energií, kedy budeme chcieť niečo dokazovať, ale 

zároveň tam budú prekážky, ktoré nám v tom budú brániť. Budú tam zábrany, ktoré budú často 
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vytvárať mnoho vnútorných dilem a budeme sa musieť často rozhodovať, ktorú z ciest si vyberieme. 

Zároveň tu budú tendencie vytvárať v ľuďoch akýsi vnútorný zápas. Cieľ a kľúč k rovnováhe bude v 

uchopení práve princípu zeme, ktorá bude stabilizovať tieto dve vzájomne opačné energie, akoby 

tigra uväzneného v klietke – je to rastlina, ktorej je bránené v raste. Je tu súboj dvoch protikladov – 

ambície, rast a kreativita verzus štruktúra pravidiel a obmedzení, ktorým sú vystavená. Princíp zeme 

znamená, že by sme mali byť schopní uchopiť stabilitu, ísť do vnímania a potrieb iných a chápania 

toho, čo prináša život. Mali by sme byť schopní zakorenenia a zostabilizovania sa, stíšenia sa v 

sebe, aby sme dokázali toto vnútorné pnutie vyvážiť najprv vo svojej najhlbšej podstate. Toto 

je kľúč k rovnováhe týchto dvoch energií.   

Ďalším z princípov, ktorý tu máme, sa týka vzájomných interakcií. Vidíme, že na úrovni nebies máme 

jinové drevo a na úrovni zemských vetiev pod ním sa nachádza jinová zem, čo je vetva kozy, ktorú si 

neskôr rozoberieme. Obidva prvky vytvárajú dokopy spoločný prienik a novú tzv. Na Yin kvalitu, ktorá 

je vo fáze kovu. Prienik týchto dvoch kvalít teda vytvorí novú štruktúru – vytvorí kov, ktorý bude 

dominantnou kvalitou roku ako celku. Zároveň kombinácia kmeňa a vetvy vytvorí hexagram studne, 

ktorého základná fáza je fázou ohňa. Horný trigram vytvára oheň a aj celý hexagram predstavuje 

oheň, a dolný trigram vytvára vodu. Je to teda zaujímavý vzťah dvoch konfliktných fáz medzi 

nebesami a zemou – oheň a voda, t.j. oheň nad vodou. Oheň tu stúpa a voda klesá, čo je v tomto 

prípade relatívne dobre, lebo tieto dva prvky sa nedostávajú natoľko intenzívne do vzájomného pnutia. 

Každý z nich ide svojou cestou. Sú to síce opačné kvality na nebi a zemi, ale nebudú v dramatickom 

súboji. Celkovo by teda energia roku 2015 mala byť pokojnejšia ako energia roku 2014.    
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Energia zemskej vetvy a jej interakcie  
Ak sa pozrieme na vetvu kozy, je to VIII. vetva v poradí. Je to vetva, ktorá predstavuje jinovú zem a 

jej starý a nový piktogram sú uvedené na obrázku nižšie v pravom hornom rohu a reprezentuje obraz 

pevne rozrasteného stromu s vetvami. Predstavuje určité štádium vegetácie, ktorá má schopnosť 

pomerne intenzívne bujnieť a rozvíjať sa – ako keď sa rozkonári strom. Ak si spojíme piktogram neba, 

čo vlastne znamená rast klíčku nad zemou a jeho voľné smerovanie, pružnosť a prispôsobovanie sa 

a rozkošatený strom, tak tam bude veľký priestor najmä pre energiu, ktorou môžeme prejaviť veľmi 

veľa svojho talentu, svojich plánov, ale cestou kľudnejšou a nie natoľko asertívnou, dravou a 

dynamickou. Je to skôr cesta, ktorej základným princípom je vytváranie väzieb a spojení, stretnutí s 

inými. Bude to rok, v ktorom bude zaujímavé fungovať pracovne aj osobne vo vytváraní väzieb 

– networking, vytváraní nových vzťahov a dosahovaní úspechov práve na základe 

komunikácie a hlavne komunikácie, kedy sme schopní počúvať a vnímať a na základe toho 

odovzdávať a rozvíjať, to čo sme počuli a s porozumením prijali.   

Ak sa pozrieme na energiu vetvy kozy, tak tá sa skladá z dvoch kvalít. Jej hlboká energia je zem a 

povrchová energia predstavuje oheň. Takže cyklus z vnútra von je tu obrátený – je to cyklus od zeme 

k ohňu. Je to cyklus, ktorý ide oproti bežnému sledu vývoja energia v cykle rodenia. Oheň tu 

reprezentuje schopnosť prijímať informácie a tie cez princíp zeme prakticky využiť a uplatniť v tejto 

realite. Oheň zároveň predstavuje schopnosť nadväzovať kontakty, byť v spoločnosti, mať určitú 

charizmu, t.j. komunikovať a mať záujem o dianie, ktoré sa deje v priestore okolo a toto dianie zdieľať 

a deliť sa s ním s inými. Pomáhať na základe informácií, napr. školeniami, tréningami, kaučingom a 

inými formami, pre ktoré bude budúci rok obzvlášť zaujímavý, akákoľvek pomoc iným, stretávanie sa 

s inými. Toto je jeden zo základný princíp ako byť v budúcom roku úspešný.    

  

  

  

Pokiaľ ide o aspekt kozy, je to síce zem, ale zem ktorá má vo svojom vnútri pomerne veľa pohybu a 

preto sa môže veľmi ľahko, tak ako koza, dostávať do excitovaných situácií, čo je práve povrchová 

energia kozy a cyklus opačného rodenia sa často prejavuje zvýšenou tendenciou k určitým zmätkom, 
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neporiadku, slabšiemu sústredeniu a povrchnosti. Toto je jeden z aspektov, ktorý môže koza prinášať 

– môžeme chcieť robiť naraz veľa vecí a budeme menej koncentrovaní. Ak ale pochopíme energiu 

kozy v jej hĺbke, tam kde je jej štruktúra, v kvalite hlbokej energie zeme, tak to je práve ten stabilizačný 

princíp, kedy máme možnosť stabilizovať energiu vo svojom vnútri v ukľunení a upokojení sa. Pre 

budúci rok sa teda odporúčajú dobré komunikačné schopnosti, vyhľadávanie kontaktov a ich 

obnovenie s ľuďmi, ktorých ste už dlho nevideli. Je to skvelá príležitosť, lebo je tam šanca, že 

Vám pomôžu naštartovať a dotiahnuť mnohé veci. Energia neba  

Yi, je okrem iných aspektov, aj energiou podporujúcou – podpora rastu, podpora niečoho, čo sa už 

naštartovalo, aby sa to mohlo dokončiť. Preto treba obnoviť kontakty a to ľudským a veľmi srdečným 

prístupom – posedieť a nájsť si priestor, aby to neboli len nejaké rýchle rozhovory (kávička, čajík).   

Teraz by sme prešli ku 4 pilierom.  

  

  

http://www.tradicne-feng-shui.sk/


Autor: Norbert Synčák, www.tradicne-feng-shui.sk 

Poďakovanie za prepis hovoreného slova do textu pre: Agátku Fargašová    8  

Analýza ročnej energie 4 pilierov  
  

     

To čo vidíme v tejto časti sú všetky 4 piliere a ich vzájomné vzťahy. Ak sa pozrieme na úroveň 

nebeských kmeňov – na rok, mesiac, deň a hodinu, tak na úrovni veľkých pohybov medzi rokom a 

mesiacom bude určité pnutie. Na úrovni základnej fázy – drevo  a zem sa vytvára vzájomné napätie, 

kedy drevo kontroluje zem. Na úrovni veľkých pohybov je tiež vzájomná kontrola, kedy energia kmeňa 

Wu kontroluje energiu kmeňa Yi – je to oheň, ktorý kontroluje kov na úrovni nebies. Pokiaľ ide o ďalšie 

väzby, tak rovnako tu máme pnutie medzi Xin a Wu na úrovni veľkých pohybov, kedy sa jinový kov 

na úrovni veľkého pohybu stáva vlastne jinovou vodou a kontroluje jangový oheň na nebesiach. 

Posledné napätie vznikne medzi kmeňom Xin a Jia rovnako na úrovni Wu Xing – piatich fáz, kedy kov 

a drevo sú v rozpore a konflikte a rovnako kmeň Jia na úrovni veľkého pohybu reprezentuje zem,  Xin 

reprezentuje vodu, čiže je to zem, ktorá kontroluje vodu. Takže to, čo sa bude diať na nebesiach – to 

čo bude prichádzať na pozemskú úroveň, bude pomerne intenzívne preplnené pnutím. Znamená to, 

že cesta, ktorou sa budeme snažiť rozvíjať rast, bude plná prekážok. Bude to rok, kedy budeme mať 

možnosť prechádzať tieto prekážky a možno budú často prichádzať neočakávane a nepredvídateľne, 

ale veľkou výhodou je, že energia nebies sa bude na pozemskej úrovni manifestovať miernejšie, lebo 

vzťahy medzi zemskými vetvami vykazujú presný opak. Tam máme vytvorenú pomerne konzistentnú 

štruktúru, kedy sú všetky 4 vetvy vzájomne prepojené. Vidíme základný vzťah medzi kozou a 

prasaťom, ktorý vytvára 3 harmónie – ideálne na vytváranie kontaktov a väzieb, spájanie sa s inými, 

tri harmónie vznikajú aj medzi tigrom a koňom, t.j. vetvou Yin a Wu, ktorá posilňuje to isté. Zároveň 6 

harmonických kombinácii medzi tigrom a prasaťom a medzi kozou a koňom vytvára vzťah, ktorý 

preväzuje navzájom všetky 4 vetvy a dáva veľmi dobré predpoklady, aby sa energia nebies, ktorá je 

síce napätá, prejavila v budúcom roku oveľa miernejšie a harmonickejšie ako na úrovni emócií a 

mentálneho stavu, tak aj na úrovni skúseností, ktoré budeme zažívať. Bude to teda o niečo stabilnejší, 
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pokojnejší a harmonickejší rok ako rok dreveného koňa 2014. Mal by byť aj plnší nových stretnutí a 

nových kontaktov a známostí.   

Pokiaľ ide o jednotlivé fázy, tak nebeský kmeň Yi (jinové drevo), čiže vládca roku na úrovni neba, 

bude ukotvený aj v skrytých kmeňoch, takže bude pomerne silno zakorenený. Navyše rok začína v 

jarnej sezóne, takže energia dreva bude dominantná a prejaví sa pomerne silno a výrazne. Drevo 

bude posilnené aj tým, že sa bude aktivovať drevený a v podstate ohnivý trojuholník – hlavne drevený 

trojuholník medzi kozou a prasaťom – vetvou Wei a Hai. Drevo je skryté aj v kmeňoch Jia – v mesiaci 

aj dni a zároveň je vytiahnuté v hodinovom pilieri smerom von, takže energia dreva sa bude mať 

možnosť pomerne silno manifestovať smerom von. Žiadna z fáz nie je výrazne prázdna, alebo bez 

akéhokoľvek zastúpenia. Každá z 5 fáz je prítomná, t.j. nemáme žiadnu chýbajúcu energiu. Riadiacou 

energiou ale bude energia dreva.  
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Základná prognóza  
  

     
Tí, ktorí neviete, v ktorom roku ste sa z pohľadu čínskeho zvieratníka narodili, tak sa môžete pozrieť 

na túto tabuľku. Rok sa tu vždy myslí od 4. februára, takže ak ste sa narodili v januári, pozeráte si 

predchádzajúci rok, napr. ak ste sa narodili 18.1.1953, pozeráte si rok 1952.   

V hornej časti tabuľky je základný stav, ktorý hovorí o tom, kto bude mať na úrovni roka v rámci 

energie zemských vetiev silnejšiu podporu a u koho to pôjde viac cez napätie a pnutie. Veľmi dobrá 

podpora bude v r. 2015 pre ľudí, ktorí sa narodili v roku zajaca, prasaťa a koňa a sekundárne 

kozy. To budú 4 zemské vetvy, ktoré budú môcť z energie budúceho roku vyťažiť zo všetkých najviac. 

Bude tam najľahší prepis energie a najpriamejšia harmonická interakcia – bude tam veľmi silná 

podpora. Pokiaľ ide o vetvy, ktoré to budú mať o niečo komplikovanejšie, tak byvol je vetvou, ktorá 

bude musieť v budúcom roku lepšie zvážiť do čoho sa pustí. Nebude to pre nich rok vhodný na 

štartovanie dôležitých vecí, alebo rozbiehanie kľúčových projektov a robenie závažných rozhodnutí. 

Ak sa do niečoho takého chcete pustiť, je lepšie odložiť to o rok, ak nie, tak si určite treba nájsť 

dobrých poradcov alebo to niekoľkokrát zvážiť, kým sa do toho pustíte. Je to rok, v ktorom sa budete 

viac drať proti prúdu a bude tam viac prekážok. Neznamená to ale, že to musí byť zlé, je to skôr rok, 

v ktorom sa učíte cez problémy a prekážky, aby ste sa posúvali a rozvíjali smerom ďalej. Neznamená 

to ale, že tento pohyb akoby proti prúdu, musí znamenať niečo negatívne. Ďalšia z vetiev, ktorá je 

presne v opozícii a riadiacou hlavnou vetvou  roku, je vetva kohúta, ktorý je súčasťou kovového 

trojuholníka. Tento trojuholník bude najslabší a bude v opozícii s riadiacou vetvou roku. Pre tých, ktorí 

sú narodení v roku kohúta to môže byť tiež o niečo náročnejšie, lebo budú mať slabú podporu na 

úrovni nebeských kmeňov. Rovnako slabší vplyv bude aj na vetvu hada. Toto budú 3 vetvy, ktoré sú 

v rámci roku 2015 podporované najslabšie.  

Ostatné vetvy – opica, tiger, drak a potkan budú v zhruba neutrálnom stave.  
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Pokiaľ ide o tieto prognózy, tak ich treba brať len v hrubej rovine na úrovni ročného piliera. Ak by sme 

chceli tieto prognózy urobiť oveľa komplexnejšie, tak musíme zohľadniť individuálne BaZi jednotlivca.   

Pokiaľ ide o povolania a to, čo bude generovať financie a bude sa tomu lepšie dariť, tak to bude to, 

čo bude na nosnej vlne fázy dreva. Budú to povolania, ktoré sa týkajú školiteľstva, prezentačných 

zručností, tréningov, komunikácie, všetci tí, ktorí robia poradenstvo – poradcovia, finanční poradcovia, 

všetci, ktorí pracujú so zoznamovacími agentúrami prípadne to čo súvisí s komunikáciou a aktivitami 

aj v rámci stavebníctva – budovanie nových projektov, priemysel, kde sa priamo pracuje s drevom, 

napr. nábytkárstvo, sochárstvo, umelci, kreatívny dizajn. V biznise je to vytváranie spoločných 

podnikov, zahajovanie niečoho, čo integruje viaceré veci, organizovanie podujatí, meetingov, 

konferencií  a pod.   
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Energia jednotlivých priestorových sektorov  
Teraz sa pozrieme na to, ako sa bude priestor správať z pohľadu svojho potenciálu. Ak sa pozrieme 

na ročné lietajúce hviezdy, tak riadiacou lietajúcou hviezdou v centrálnom paláci – srdci, bude zelená 

hviezda 3. Bude to cisár a hlavný generál roka a od nej sa bude odvíjať rozklad energie vo 8 

základných smeroch. Z tohto pohľadu budú veľmi vitálne a zaujímavé nasledovné smery: Najsilnejšie 

a najkvalitnejšie budú v byte alebo dome sektory S, V a JZ (sektory určujeme zo stredu bytu 

kompasom).   

S sektor bude výborný ako sektor financií, prosperity, postupu v práci. Ak je teda hlavný vstup do 

bytu alebo miestnosti, v ktorej pracujeme, alebo firmy v severnom sektore, alebo v severnej časti 

priestoru, tak bude rok 2015 pre nás prinášať veľa zaujímavých finančných príležitostí. Je tu veľká 

šanca, že si finančne polepšíte, hlavne tí, ktorí robíte v maloobchodnom predaji, ste živnostníci.  

Dobré je to aj pre tých, ktorí fungujú na úrovni nejakej hierarchie v rámci organizácie a chcú sa 

posunúť v kariére. Ak takýto vstup nemáme tak môžeme do tohto sektoru v roku 2015 umiestniť vodu 

– fontánu alebo akvárium. Tým budeme počas celého roku aktivovať energiu tohto sektora. Dobre by 

to bolo ešte aj správne načasovať. Ak nechceme používať vodu, tak ďalšou rovnako vhodnou 

možnosťou je pracovať v týchto miestnostiach. Dobré je teda ísť v priestore do miestnosti, ktorá buď 

má vstup zo severného mikrosektoru, alebo je v severnej časti celého priestoru, alebo je dobré ak je 

priestor otvorený tak, že do neho bude prichádzať severná energia, ktorá ovplyvní celý priestor.   

  

   

  

V sektor – tí, ktorí mate vstup na východe budete v budúcom roku veľmi intenzívne cestovať a možno 

Vaše financie budú prichádzať na základe Vašich znalostí, schopností použiť tieto znalosti v praxi. 

Možno sa vydáte za zárobkami do zahraničia, alebo si nájdete zahraničných partnerov, s ktorými 

budete spolupracovať a vytvoríte nové vzťahy, pričom to bude veľmi prospešné a podporné. Ak tam 
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nemáte priamo vstup a chcete tento smer aktívne podporiť, tak je tiež veľmi dobré umiestniť na východ 

vodu.  

JZ sektor – ak tam máte vstup, tak bude veľmi zaujímavý pre tých, ktorí pracujú v marketingu, 

propagácii, robia so značkovým priemyslom, drahšími tovarmi, alebo tých ktorí chcú podporiť 

prejavenie svojho talentu tak, aby o nich ľudia vedeli a uznali ich. Ak máte v JZ vstup, tak je veľká 

šanca, že sa stanete známejšími a Vaše financie a prosperita, ale aj vzťahy, budú prichádzať práve 

na základe toho, že Vás budú ľudia poznať, budú o Vás počuť, budú o Vás vedieť, bude o Vás písať 

a viac hovoriť. Zároveň to bude skvelý priestor na to, ako to čo máte v sebe vo vnútri dať smerom von 

– ako prejaviť svoj talent. Ak chcete podporiť niečo takéto a nemáte tam vstup, tak je to opäť vynikajúci 

sektor pre umiestnenie vodného prvku, alebo tam treba pracovať a pobývať čo najviac.  

Tento sektor môžeme rovnako aktivovať aj ohňom – najlepšie je tam dať živý oheň, ktorý horí a je 

počas celého roku napr. v kombinácii s červenými farbami a pod.  Toto boli 3 silné sektory. Ďalším zo 

sektorov, ktorý bude celkom dobre využiteľný, bude SV sektor. Je to sektor, ktorý bude veľmi 

zaujímavý ak budete potrebovať posilniť svoju stabilitu, pevnosť, rezistenciu a ak budete chcieť založiť 

vlastné podnikanie alebo dosiahnuť úspech na základe uznania a rešpektu od iných. Je to cesta 

rešpektu, dôveryhodnosti, cesta určitej konzervatívnosti, ale systematickej, cieľavedomej  a 

štruktúrovanej práce. Tí čo máte vstup na SV, tak je možné, že v budúci rok budete mať väčšiu výdrž, 

úspech budete dosahovať na základe toho, že budete rešpektovaní a uznávaní. Nemusí Vás byť 

natoľko vidieť a nemusíte trčať niekde vonku na očiach iných, t.j. nemusíte byť verejne známy, ale 

skôr to bude na základe Vašich znalostí, zručností a tvrdej, poctivej a cieľavedomej práce.   

Tí, ktorí chcete podporiť nadviazanie nových vzťahov, posilniť romantiku, nájsť si nových partnerov, 

venovať sa umeniu, štúdiu, kreativite, tak tento potenciál bude mať SZ časť priestoru. Ak tam máte 

vstup, tak je možné, že sa zoznámite s novými osobami, možno viac osobami opačného pohlavia, 

budete viac roztekaní, rozptýlení, možno aj menej sústredení, ale budete mať viac podnetov, možno 

budete menej pokojne spávať, ale budete mať viac inšpirácií, možno sa Vám podarí ľahšie zložiť 

skúšky a byť úspešní v nejakej akademickej činnosti, možno napíšete novú knihu, alebo sa posuniete 

ďalej v rámci nejakého študijného plánu alebo naštartujete nové vzdelávanie. Toto všetko bude 

podporené v SZ časti.  

Ďalej tu máme v rámci budúceho roku dva veľmi kritické sektory. Najkritickejším bude Z sektor. Tí, 

ktorí máte západný vstup, tak ak je to možné, uprednostnite iný vstup a tento používajte len 

príležitostne. Ak to nie je možné, tak nainštalujte do Z sektoru silný kovový prvok – niečo, čo je z 

kovu, ideálne okrúhle, guľatého tvaru, na celý rok. Vybudenie tohto sektoru napr. nejakými ohnivými 

prvkami, alebo ostrými tvarmi a hrotmi, prípadne rekonštrukčnými prácami, môže priniesť finančné, 

vzťahové, zdravotné problémy, úrazy.   

JV sektor – je to hviezda 2. Je to sektor, ktorý je počas budúceho roku nevhodný na spanie. Ak máte 

v tomto sektore spálňu, stojí za zváženie, či by ste počas tohto roku nemali spať častejšie v nejakej 

inej miestnosti ako je JV alebo Z. Ak to nie je možné, tak umiestnite do JV silnejší kovový prvok, 

rovnako ako aj do Z sektoru. Ak tam máte vstup, tak ten môže byť, ak tam nie je hrot, alebo nejaký 

problematický prvok z exteriéru, zaujímavý napr. pre tých, ktorí fungujú v oblasti realitného biznisu, 

stavebníctva, môžete celkom dobre akumulovať financie – tam to môže byť podporné. Pre tých, ktorí 

fungujete v iných oblastiach môže byť pri takomto vchode ťažšie financie generovať  a zhromažďovať, 

a môžu sa prejaviť aj väčšie výdaje. Je to sektor, ktorý má skôr stagnujúcu energiu.   

Tretím konfliktným sektorom s väčším napätím je J sektor – vstupuje tam červená 7, t.j. ohnivá 

kovová kvalita do južného sektora, ktorý má sám o sebe dosť ohňa. Vzniká tam príliš veľa ohňa a 

zároveň je to oheň, ktorý kontroluje a je v rozpore s kovov, ktorý sem vstupuje. Bude tam pnutie, ktoré 

sa môže prejaviť častejšími verbálnymi konfliktami, napätím, emočnými prejavmi, nezhodami, hlavne 
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pre ženy. V podstate JV a J sektory a miestnosti budú v budúcom roku menej vhodné pre ženy. 

U mužov to nie je až natoľko kritické, ale hlavne staršie ženy a ženy, ktoré chcú otehotnieť, by sa mali 

vyhýbať spaniu v JV sektore, a v J sektore by nemali spať skôr mladšie ženy, ktoré by sa mohli potom 

oveľa častejšie dostať do konfliktných situácií a napätí. Ak chcete v J sektore alebo paláci tento vplyv 

zmierniť a nemáte možnosť ho nepoužívať, tak tam umiestnite čo najviac zelených rastlín, dajte tam 

prvok dreva.  

Toto je taká základná schéma a štruktúra a teraz si ešte povieme niečo, čo sa týka rekonštrukčných 

prác súvisiacich s energiou roku 2015.  
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Rekonštrukčné práce     
  

   

   

Absolútnou kontraindikáciou pre rekonštrukčné zásahy je počas celého budúceho roku západná časť. 

Ak uvažujete o prerábaní, búracích a výkopových prácach v Z časti, či už vonku lebo vo vnútri domu, 

tak to odložte radšej na budúci rok, lebo to môže navodiť veľa nepríjemných situácií. Je to preto, lebo 

sa tam kumulujú dvojité vplyvy. Máme tam aj vplyvy San Sha, tzv. troch zabijákov, alebo troch 

deštruktívnych síl, ktoré sú na úrovni celého západného sektora a presahujú ešte aj na JZ3 a SZ1. 

Celý tento výsek je teda nevhodný pre rekonštrukciu. Hlavný vládca Tai Sui budúceho roku vo vetve 

kozy vstupuje do JZ1 a jeho opozit Sui Po je v SV1. Aj tieto dva sektory sú sektormi, ktoré sú 

kontraindikované na rekonštrukčné práce. Nie je v nich tiež dobré búrať a vŕtať. Ak v týchto sektoroch 

potrebujete niečo v budúci rok robiť, je dobré vyhľadať kvalifikovaného poradcu Feng Shui, ktorý 

dokáže vyhľadať dátum, v ktorom je riziko najmenšie.   

Naopak, veľmi dobrým priestorom na rekonštrukciu je S a V časť priestoru, stred JZ2 a 

čiastočne aj 2 a 3 sektor SV. To isté SZ2, SZ3 a hlavne S a V. Tieto sektory sú na rekonštrukčné 

práce veľmi vhodné a bezproblémové.     
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Špeciálne hviezdy  

  

  

  

Čo sa týka budúceho roku, tak na obrázku vidíme rozpis jednotlivých sektorov ako sú obsadené 

rôznymi typmi špeciálnych ročných hviezd. Vidíme, že niektoré časti sú úplne voľné, kým v iných sa 

kumuluje veľké množstvo kvalít, ktoré sú často zmiešané – pozitívne aj negatívne. Z pohľadu Feng 

Shui podpory budú veľmi zaujímavé hlavne 4 sektory. Prvým z nich je sektor JZ3, do ktorého nám 

vstupuje Slnko, druhým sektor SZ1, kde vstupuje Mesiac – takže to je jangová aj jinová kvalita, t.j. 

rezervoár mužskej aj ženskej energie. Ďalším sektorom je SV3 – sektor tigra, do ktorého vstupuje 

dračia sila a posledná je sila šťastia, ktorá vstupuje do sektora JV1, t.j. do draka. Toto sú 4 veľmi 

silné hviezdy – budúcoročné vplyvy, ktoré ak sa správne aktivujú v správnom čase, tak môžu priniesť 

počas celého roka veľmi silnú podporu na to, aby sme problémy a prekážky, ktoré sa môžu vyskytnúť 

prekonali oveľa jednoduchšie alebo aby sa minimalizoval ich vplyv. Pre aktivovanie týchto hviezd je 

potrebné vybrať vhodné termíny. Slnko je veľmi vhodné práve pre mužov na posilnenie ich mužskej 
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podstaty; Mesiac hlavne pre ženy; sila šťastia pre každého kto potrebuje zažívať stav pohody v 

bežných ale aj závažnejších stavoch a starostiach života; dračia sila – ak sme v problémoch a 

potrebujeme sa oprieť o energiu, ktorá je aktívna, tvorivá a kreatívna a pomáha nám nasadnúť na 

vlnu a ľahšie zvládnuť napätie, ktoré v určitých okamihoch so sebou prináša život.   
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Klimatické a zdravotné tendencie roku na 

úrovni štruktúry energie  
  

   

  

Teraz si porozprávame o tom, aké patológie a aký typ klimatických patogénov bude v budúcom roku 

ľahšie napádať človeka a v ktorých obdobiach. Pokiaľ ide o základné tendencie, tak nebeský kmeň 

Yi, ktorý je reprezentovaný pečeňou, bude vytvárať celoročne základnú tendenciu patogénu horúčosti. 

Kým na úrovni klimatickej to bude vlastne teplá kvalita, na úrovni zdravotnej bude tendencia k 

zápalovým ochoreniam, ktoré sa môžu prejavovať v dvoch základných mechanizmoch: buď na úrovni 

tráviaceho traktu – oblasť žalúdka, prípadne obličiek, alebo sekundárne v priemete na zápalové 

procesy alebo príznaky zahrievania alebo potláčanie stagnácie energie pečene a pľúc. Toto je 

základná energetická os budúceho roka.   

To isté platí aj na úrovni počasia. Základnou tendenciou, hlavne v prvom polroku, bude generovať 

počasie o niečo teplejšie a kombinované s vlhko, lebo vládcom roku na úrovni klimatických divízií 

bude divízia Tai Yin, ktorá reprezentuje vlhko. Takže celoročne teplo a vlhko, hlavne v tej prvej polovici 

roku 2015. Druhý polrok, čiže pozemský vládca bude predstavovať kvalitu chladu. Takže kvalita tepla 

a vlhka sa bude kombinovať na teplo a chlad alebo sa budú striedať patológia tepla a chladu. V prvom 

polroku preto nebude nič zvláštne ak sa nám zvýraznia u ľudí problémy, ktoré sa týkajú akné, rôznych 

vyrážok, plesní, kožných ochorení, ale rovnako aj patológie zadržiavania napr. hlienov a vlhka 

spojených potom so stagnáciami a zápalovými procesmi. Môže aj štatisticky objaviť aj viac 

závažnejších patológií bujnenia nádorov, vytváraní cýst, edémov. To budú tendencie, ktoré budú 

silnejšie najmä v prvej časti roku.   

Pokiaľ ide o nebeské vplyvy, ktoré prinášajú nebeské kmene, t.j. nebeský kmeň Yi, tak na úrovni 

celoročnej bude prevládať základný vzťah, ktorý nazývame „prospešný ničiteľ“. Je to vzťah, kedy 

hosťujúca energia a hostiteľ budú vzájomne v napätej situácii, teda hosť bude kontrolovať hostiteľa 
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počas celého roka na úrovni nebeského kmeňa – od 2. januára 2015 až do 20. januára 2016. 

Znamená to, že základná tendencia na úrovni klímy a rovnako aj na úrovni emócií a ľudského konania 

bude prechádzať cez situácie, keď budeme častejšie konfrontovaní s napätými situáciami, zábranami 

a brzdami. To čo sa vyvíja, bude mať problém vyvíjať sa hladko, lebo tam budú spomaľovacie 

mechanizmy – objavia sa kolízne stavy, ktoré budú vytvárať pnutie. Takže na úrovni počasia budú 

tendencie vytvárať nestabilné počasie, ktoré bude sprevádzané ťažším nástupom a bude sa ťažšie 

vyvíjať do svojho prirodzeného charakteru. Toto bude celoročná tendencia na nebi. Na zemi sa to v 

jednotlivých obdobiach v konkrétnej klíme bude manifestovať rôzne.   

Začiatok jari – obdobie, kedy u nás končí zima a pomaly sa preklápame do čínskej jari – hovoríme o 

období zhruba od 21.1. do 22.3. – nastane veľmi zaujímavá situácia. Do horúčosti a vlhka bude 

vstupovať vietor do vetra. Z veľkou pravdepodobnosťou na úrovni klímy bude možno oveľa veternejšie 

počasie, bude celosvetovo oveľa viac víchríc, ale víchrice sa môžu objavovať aj vo vnútri v mysliach 

ľudí. Ľudia teda môžu byť oveľa nepokojnejší, ľahšie budú prichádzať s patológiami vetra alebo 

ofúknutia a preto treba dávať pozor na vystavovanie sa vetru – treba chrániť hlavne záhlavie a vzadu  

horná časť chrbtice, lebo v tomto období bude oveľa väčšia tendencia prestupu tohto patogénu do 

vnútra. Ako prevencia je v tomto období dobré pitie čaju s chryzantémy a používanie prostriedkov, 

ktoré vypudzujú vietor, napr. väčšina prípravkov robených z rastlín s tŕňmi alebo hrotmi. Tieto sú 

schopné eliminovať a čistiť vietor. Predpokladáme teda veterný začiatok roku, ktorý bude menej 

pokojný aj v emóciách a mysliach ľudí – bude menšia sústredenosť a roztekanosť.   

Od 23.3. sa energia preklopí na úplne inú kvalitu. Veľmi výrazne sa zosilní až do 21.5. aspekt 

horúčosti, takže základná tendencia roku, ktorou je horúčosť a vlhko, sa tu teraz kombinuje s dvojitou 

horúčosťou. Shao Yin vstúpi do Shao Yin takže očakávame, že na úrovni klímy by mohla byť veľmi 

príjemná a teplá jar – od konca marca až do mája, aj okolo Veľkej noci. Mohlo by to byť pomerne 

teplé a príjemné obdobie kombinované s vlhkosťou, takže v tomto období nebude dobré robiť a 

konzumovať príliš veľa barbeque. Skôr naopak, bude potrebné viac parenej a chladnejšej stravy, tak 

aby sme ochránili telesné tekutiny a organizmus vyživovali. Vhodné budú rôzne kaše – ryžové, 

obilninové a vývary.  

Potom nám od 21.5. až do 23.7. nastúpi obdobie, kedy nám do kvality bude vstupovať vlhko a zosilní 

sa jeho vplyv. Pravdepodobne aj na úrovni počasia tam bude daždivejšie, čo môže vlastne byť koniec 

mája. Je veľký predpoklad, že klimaticky bude koniec mája, jún a začiatok júla daždivejší. Z hľadiska 

zdravotného to budú patológie vlhka. V tomto období odporúčam nasadiť do stravy pravidelne slzovku, 

čo je čínska čarovná obilnina na vyčistenie vlhka z organizmu – kaše zo slzovky, odvary, vývary. 

Dobré je slzovku na sucho opražiť a potom ju uvariť ako kašu alebo ju pridať do čajového odvaru. V 

tomto období sa bude viac ľudí objavovať s patológiami vlhkosti – zadržiavaním tekutín, edémami, 

opuchmi, črevnými a tráviacimi problémami. Na úrovni mentálnej a emočnej budú mať ľudia viac pocit 

ťažkosti a väčšej únavy, budú možno menej mentálne a intelektuálne čulí  ľahšie sa unavia. Oveľa 

aktívnejší budú ľudia mentálne a emočne v období od  

23.3 do 21.5., kedy bude oveľa viac až výbušných prejavov – pozor na cholerické prejavy, explózie a 

výbuchy.  Po 23.7. sa dostávame do druhej polovice roka, ktorá bude postupne preberať viac chladu. 

Ale práve tá druhá časť, medzi 23.7. a 23.9. by mala byť klimaticky ešte celkom príjemným letom – 

malo by to byť teplo-vlhké leto s dostatočnými zrážkami ale s príjemnou letnou teplotou.   

Čo sa týka ďalších extrémov, tak extrémom v klíme bude posledná fáza roku, čiže medzi 23.9 až 

23.11. Príde obdobie, v ktorom sucho vstupuje do sucha a bude tam na pozadí patológia chladu a 

základ bude horúčosť. Takže horúčosť, sucho, sucho a chlad budú pravdepodobne viesť k chladnejšej 

ale suchej jeseni s menším množstvom zrážok. Je pravdepodobné, že zima príde aj o niečo skôr ako 

tohto roku. V tomto období bude veľmi dôležité, aby ľudia neurobili exces a nekonzumovali veľa 
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potravy, ktorá je sama o sebe suchá, bez dostatku tekutín, t.j. veľa pizze, hrianok, suchárov, sušienok 

a podobných vecí. Je potrebné, aby nešli do excesu ani s nejakou pikantnou, pálivou potravou, ktorá 

poškodzuje črevá a tekutiny. Je veľmi dôležité, aby tu bola potrava a produkty, ktoré budú vytvárať 

dostatok vlhka – treba konzumovať dostatok dusenej, na šťave pripravovanej stravy, polievky, parené 

veci – hlavne parená zelenina.   

Posledná fáza 23.11. až 23.1.2016 bude ďalšou anomáliou. Chlad vstúpi do chladu a bude to na 

patológii ďalšieho chladu  trojitý chlad. Je veľká pravdepodobnosť, že nás bude čakať tuhá zima, 

ktorá príde relatívne skoro s hojnými snehovými zrážkami. Už okolo decembra by mohlo byť hodne 

snehu. U ľudí budú patológie chladu – ľudia budú stuhnutí, zmrznutí, nebude sa im chcieť ani 

mentálne ani emočne. Bude to čas, kedy treba zaradiť prehrievacie produkty, dať si zázvor, varené 

vínko, hriatô, dobrú whisky, škoricu, klinčeky, kardamom, badián a všetky prehrievacie zázraky. V 

tomto období bude dôležité pravidelne kompenzovať tento klimatický exces už prevenciou.        

  

  

  

  

http://www.tradicne-feng-shui.sk/

