Vánoční přání máte již napsáno a určitě se již zamýšlíte nad vším kolem přípravy Vánoc,
Štědrovečerního stolu, dárků, vánočního stromečku…
Vánoční stromeček, symbolika našich Evropských vánočních svátků… Jaký by měl být? Jaké
barvy? Jaký druh? Jaké dekorace? Kam ho umístit?
Vánoční stromeček by pro každého měl mít symboliku hojnosti a bohatství. Který druh dřeva tedy
pro vás má tuto symboliku? Pokud myslíte smrček, řekla bych, že určitě nepředstavuje v pravém
slova smyslu bohatství…brzo opadá a je pak nehezký. Takže dál. Borovice. Ano to je už lepší.
Dlouho zelená zdravá barva, dobře rostená, pěkný tvar. Řekla bych, dobrá volba. Ulehčuje těžký
život. Ale máme další možnost. Ano, jedlička. To je symbol hojnosti, bohatství, krásy. Krásně
rostená do výšky, štíhlá, vznešená, voňavá. Ano, to je váš vánoční stromeček. Pokud ovšem letos si
nemůžete dovolit zakoupit tento drahší stromeček, dobře vám „poslouží“ i borovička – dávejte jen
pozor, aby nebyla pokroucená, nemocná, s opadaným jehličím…přece nechcete mít „pokroucené
a nemocné finance“ po celý rok.
Proč mluvím o financích? Vánoční stromeček symbolizuje bohatství, prosperitu. Tudíž patří do kua
č. 4 - Bohatství a Prosperita. Jeho živlem je Dřevo a podporuje ho živel Voda. Tedy právě i proto
váš vánoční stromeček patří právě do této oblasti. Dopřejte mu dostatek místa, aby nebyl utlačený
někde v koutku. Taky mu do nádoby dejte vodu, jednak je to prospěšné pro stromeček a jednak toto
kua podporuje voda. Pravidelně denně dolijte aspoň pár kapek vody, čímž rozproudíte energii.
Pro připomenutí: Tento sektor (kua) najdete na půdorysu svého bytu (domu, kanceláře, pracovního
stolu) či místnosti na protilehlé straně v levém rohu proti linii vstupních dveří. Trojúhelník na střed
vašeho půdorysu symbolizuje oblast Bohatství a Prosperita.
Tento sektor kua představuje váš vztah k penězům, finančnímu bohatství. Již dobře víte, že pro tuto
oblast jsou vhodné pro dražší předměty, zlatá barva, mince, bohatě kvetoucí rostliny, vhodná je také
např. rostlina tlustice, pokladnička či truhla u náročnějších. Hodně taky pomůže, když se ze sektoru
Bohatství odstraní suché zaprášené květiny.
Váš vánoční stromeček doporučuji umístit do oblasti Bohatství z celkového pohledu na váš
půdorys. Pokud to není možné, umístěte stromeček do kua Bohatství ve své nejfrekventovanější
místnosti v bytě (kanceláři, firmě) – jídelna, obývák, obývací vstupní hala apod. Rozhodnutí je na
vás.
A jaké barvy volit?
Zlatá – představuje bohatství a prosperitu.
Zelená – představuje růst, je barvou kua č.4
Červená – představuje energii (alternativně můžete použít i bordó barvu)
Vhodné dekorace jsou zlaté čokoládové mince pověšené na červené šňůrce nebo čínské mince na
červené šňůrce, červeno-zelené mašle, zlaté dekorační stuhy a korále, vánoční ozdoby hojně
zdobené zlatou barvou, světýlka. A nezapomeňte na andělíčky, nebo aspoň na jednoho, který bude
po celou dobu jako anděl strážný hlídat vaše klidné pohodové Vánoce. Také zvoneček neodbytně
patří na váš vánoční stromeček.

Určitě vás některé napadne, což takhle mít vánoční stromeček v duchu staročeských vánoc –
slaměnky, perníčky, jednoduché dekorace vyrobené z barevného papíru. Zkuste pro letošní Vánoce
zapomenout na slaměnky a strohost. Připomíná vám to bohatství? Je to spíše o těžkém životě
a náročné těžké minulosti. Buďte k sobě velkorysí a dopřejte letošním Vánocům být výjimečnými.
Pod stromeček nebo do této oblasti kua č. 4 umístěte velkou mísu (nejlépe obdélníkového tvaru)
plnou čerstvého ovoce a ořechů vlašských nebo lískových. Z ovoce je nej pro prosperitu červené
hroznové víno.
Pokud jste ještě nepověsili na své vstupní dveře z vnitřní strany 3 čínské mince, udělejte tak nyní ve
vánočním období. Je to symbol bohatství vstupující do vašeho domu.
Pro rychlý příliv prvních peněz do vašeho domu můžete do sektoru Bohatství umístit 3 prázdné
keramické misky. Je to taková vaše startovací čára, která rozproudí energii financí.
Nezapomeňte na svou obálku s VAŠIM PŘÁNÍM. Pověste ji na červené šňůrce na váš vánoční
stromeček. A teprve až poté poprvé rozsviťte stromeček.
Příště zůstaneme také v tématice vánoční.

