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Jak si přivolat peníze
Ať už si to připouštíme, 
nebo ne: Peníze jsou 
důležité. Dávají nám 
radost, svobodu a kryjí 
základní potřeby. Jak 
to ale udělat, abychom 
jich měli dostatek?
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Využijte VeSMíRnou eneRgii, ABySte MělA DoStAtek Všeho, co oPRAVDu PotřeBujete.

Peníze jsou jenom prostředek, ne účel. 
A tak byste k nim měla přistupovat. 
je přirozené, že si z každé výplaty 
dáte stranou něco „na horší časy“, ale 
určitě byste si měla vymezit i sumu, 
kterou použijete čistě pro sebe (na 
svoje sny, radosti). 
„jednou měsíčně byste měla udělat 
nějaký dobrý skutek. třeba přispět na 
charitu, nebo přilepšit člověku, který 
je v nouzi. to co darujete se vám 
zase vrátí,“ říká léčitelka. Podle evy 
kalivodové-štíchové je také důležité, 
jak s penězi zacházíme. 
Pokud platíte v obchodě, podejte 
peníze prodavači tak, aby byla 
viditelná přední strana bankovky, 
kde je obličej známé osobnosti na 
bankovce, třeba B. němcová, nebo 
j. A. komenský). Peníze si k vám pak 
snáze najdou cestu.

Peněženka je jen 
pro finance. 
Nenoste v ní fotky 
rodiny či přátel. 
Narušují energii 
peněz.

Léčitelka Eva 
Kalivodová-Štichová energii peněz 
rozumí. Více www.kridlaandelska.cz

1. Vyměňte peněženku

2. Ukliďte si 
3. Noste hotovost 

4. Využijte kameny 

5. Stavte „komínek“
6. Zjistěte, co chcete 

7. Poproste vesmír

9. Pozor na kreditky

10. Dostanete víc 

8. Pořiďte si

Podle čínské nauky feng shui je peně-
ženka „palácem pro vaše finance“. Proto 
by měla být prostorná (aby se v ní ban-
kovky nemuchlaly) a z pevného mate-
riálu. „kupte si proto o málo větší, než 
potřebujete. uděláte si tak místo pro 
další finanční přírůstek,“ radí léčitelka 
eva kalivodová štíchová. Volba odstínu 
je na vás. říká se, že červená barva je 
symbolem úspěchu a „přitahuje“ pe-
níze. Dobrá je ale také stříbrná či zlatá, 

která symbolizuje 
stabilitu. tmavě 
modrá a černá jsou 
barvami vodního 
elementu, který je 
úzce svázán s bo-
hatstvím a proto 
jsou dobrou volbou.

nosíte ve své náprsní tašce všelijaké 
účtenky a pragony? Víte o tom, že tyto 
drobné papírky vám blokují přísun 
dalších peněz? Podle feng shui je 
vesmír chápe jako finance a proto už 
nemá potřebu vám přivolávat další. 
Proto proberte peněženku a zbavte se 
všech nepotřebných lístečků, účtenek 
a paragonů, které uschovávejte třeba 
označené obálce v šuplíku.

Známe to všichni: jsou dny, kdy je 
hojnost (obvykle bezprostředně po 
výplatě) a pak jsou „hubená období“, 
kdy jíme špagety s kečupem, nebo 
chleba s máslem. Pravdou ale je, že ve 
vaší peněžence by nikdy nemělo být 
prázdno. noste ve své peněžence pár 
drobných, které neutratíte. Proč? 
Vytvoří vítané prostředí pro nově 
příchozí korunky, které by se jinak 
v prázdné peněžence cítily smutně 
a opuštěně. takto přivolají další...

Peníze jsou oběživo a potřebují být 
neustále v pohybu. Abyste posílili je-
jich tok, vložte si do peněženky černý 
hematit. tento polodrahokam se také 
využívá na posílení krevního oběhu 
a podobným způsobem funguje i na 
finance. Čistí energii peněz, aby moh-
ly stále dobře obíhat. Ačkoliv to zní 
zvláštně: nejhorší pro vaše korunky je, 
když se někde zastaví a nemohou se 
pohnout z místa.

Čínská nauka feng shui věří, že každá 
věc je přitahována nějakou energií. 
A to platí i u financí: „Abyste posílila 
přísun peněz, můžete vyzkoušet malý 
rituál. Vezměte si pět libovolných min-
cí, které mají stejnou hodnotu. Srov-
nejte do ruličky a přelepte průsvitnou 

lepicí páskou. tento ‚komí-
nek’ pak umístěte na zem, 
do levého rohu, který leží 
naproti dveřím,“ doporučuje 
léčitelka a dodává: „Při vol-
bě drobných není důležitá 
hodnota mincí. Vesmír ne-
rozlišuje, jestli jde o koruny, 
dvoukoruny, pětikoruny, 
desetikoruny, nebo padesá-

tikoruny. Důležitá je ta energie, která 
z peněz vychází. Proto klidně využijte 
pět stejných mincí, které doma najdete. 
já osobně používám třeba dvoukoruny. 
komínky dělám nejen doma, ale i ve 
svém učebním centru a velmi často se 
mi stává, že přijdou studenti, že naši 
v rohu nějaké peníze. Vždycky je 
požádám, aby můj komínek vrátili 
zpátky, protože je tam za nějakým 
účelem.“

Většina z nás má rozpor mezi tím, co si 
myslí a co cítí. Proto se většina z nás 
chová k penězům extrémně: buďto ne-
zdravě škudlí, nebo naopak utrácí. je to 
váš případ? „Dejte si levý ukazováček 
na čelo a pravou ruku na srdce. A ze-
ptejte se sama sebe: ‚co chci? Možná při 
tom pocítíte chlad, mravenčení v těle. 
hezky se zklidníte,“ radí léčitelka.

jak už jsme zmiňovaly předtím: Vesmír 
nerozumí financím, proto je lepší ho 
poprosit přímo o to, co chcete. „klidně 
řekněte: ‚Prosím a žádám, pokud je to 
v souladu s mojí karmou, o tuto kon-
krétní věc,“ vysvětluje eva kalivodová 
štíchová a pokračuje: „Vyslanému 
přání pomůže, když si ho představíte, 
jako by už bylo splněno. žádáte-li 
o kabelku, klidně si vybavte, že nosíte, 
je krásná, barevná a sluší vám.“

kreditní karty jsou moderní vymože-
ností a většina z nás jimi ráda platí. 
Aby ne - vždyť nezabírají moc místa 
a nahrazují hotovost. Z hlediska feng 
shui jsou kreditní karty spíše symbo-
lem dluhu, než bohatství. Z tohoto 
důvodu mohou přísun dalších financí 
zbytečně blokovat. Vymezte si proto na 
ně jinou taštičku, nebo pouzdro.

Pro Číňany je žába „ochranným 
zvířetem“, který odráží neštěstí 
a životní nástrahy. obzvláště příznivá 
je takzvaná třínohá žába, která drží 
minci v tlamičce, jakoby přinášela 
zlato. Miska hojnosti (pod zvířetem) 
symbolizuje bohatství, které rodina 
nashromáždila. chcete také využít 
sílu této čínské žáby? Sošku koupíte 
v orientálních obchodech za pár desítek 
korun. „Postavte do rohu, úhlopříčně 
od domovních dveří tak, aby na ni 

nebylo vidět,“ radí 
léčitelka kalivodová–

štíchová. Pozor: 
Soška by neměla 
být přikrytá, aby 
mohla „volně 

dýchat“. ideální 
místo pro ní je 
například skříň, kde 
se dobře skryje.

Kupte si černý

Žábu hojnosti

Zrušte účtenky

hematit

Vsaďte na prostor,

Ne o peníze, ale 

materiál a barvu

o konkrétní věci

Meditujte

Dejte je jinam

Stačí vám pět 

Nebuďte úplně
„na suchu“

libovolných mincí 

Buďte štědrá


