
Co vás nabíjí? 
Co vás vzrušuje?
Co vám dává energii?
Co vás odrazuje od toho, žít své vášně?
Odkud toto pochází?

V čem jsem přirozeně dobrý?
Co je pro mě automaticky snadné?
Co lehce zvládám bez učení, cvičení?
Kdybych kultivoval své talenty, v čem 

       by se můj život zlepšil?

Udělejte si seznam oblastí, ve kterých
už máte kredit znalostí a dovedností.
V jakých oblastech jste zkušení?
Kde se potkávají vaše vášně a talenty
se znalostmi a dovednostmi?

Kde se naopak nepotkávají?
Jak by se změnil váš život, kdyby se
vášně a talenty setkaly s novými
znalostmi a dovednostmi?

Moje pyramida jedinečnosti

Vítejte v časoprostoru vlastní jedinečnosti. Věřím, že pokud se ponoříte do svojí hloubky 
s podporou základů tohoto nástroje, zažijte silná, a možná pro Váš život zásadní, poznání. 

Proč jsem Jedinečnosti dala symboliku pyramidy? Jednou z mnoha vlastností pyramid po
statisíciletí od staré Atlantidy je generovat zdravou energii. 

Zdravý energetický tok dlouhodobě funguje, když pochopíme, že vášně, pro které jsme se
narodili, mají spatřit světlo světa. Že nám byly dány do vínku proto, aby nám i lidem přinášely
radost, inspiraci a hodnotu. Že jsou schopny zajistit ekonomickou stabilitu, máme-li chuť a
odvahu se zdokonalování a monetizaci svých vášní věnovat. Doporučuji pracovat s každou
kategorií postupně a tak dlouho, jak uznáte za vhodné. S vášní a podporou, Martina Fau

 



Jaká pozitivní slova vás charakterizují?
Jaké nejčastější slova používáte, když o
sobě mluvíte?
Co by o vás řekli nejbližší lidé?
Co je na tom, co o vás nejbližší lidé
říkají, společného?

Díky čemu se nechováte tak, jak vaše
image zaslouží?
Kdybyste měl naprostou odvahu
chovat se podle svého uvážení, co by
se změnilo?

Kdyby byl váš čas a zdroje
neomezené, čemu byste se věnoval?
Kdybyste s jistotou věděl, že budete
úspěšný, čím byste se zabýval?
Co považujete za hluboce
smysluplné a chcete to změnit?
Kam vás volají vaše jedinečné
talenty?
Jaké strachy by měly opadnout,
abyste naplnil své vášně?
Jakou stopu si přejete za sebou
zanechat? 

S jakými 10 lidmi trávíte nejvíce času?
Jakou kvalitu života mají tito lidé?
O čem se nejčastěji bavíte?

Kdo vás podporuje a fandí vám?
Díky komu se zlepšujete jako expert?
Kdo vás vysiluje nebo má negativní
dopad na váš život, práci…?

Jaké vztahy byste měl navazovat, aby
se váš život proměnil k lepšímu?



První kroky ke zdravému prostředí, aby podporovalo vaši tvořivost a životní harmonii: 

1/ Systém a Pořádek. 
Každodenní úklid, čisto, jednoduchost, minimalismus. Nemusíte 5x týdně vysávat a utírat prach, ale srovnat si věci tak, abyste
měli srovnané a klidné myšlenky. Důležité je shromažďovat jen věci, které jsou funkční. Co slouží, posiluje správnou energii, co
neslouží, ji zadržuje. Stejně jako zdravé a nezdravé emoce. Mějte ve věcech a činnostech systém a pravidla, která vám usnadní
orientaci v dílčích aktivitách i v sobě samém. 

2/ Vchod, předsíň, hala.
Volný vchod, dostatečně velký prostor na věci, ale také místo vítání a loučení, povídání si s hosty. Ideální je nemít naproti
vchodovým dveřím schodiště nahoru nebo okno, tedy "otvory", díky kterým pozitivní energie rychle odchází a nezadrží se. 

5/ Ložnice.
Je náš lékař. Vše je žádoucí mít duálně, dvou-lůžko s jednou matrací, dva noční stolky, i kdybyste momentálně byli bez partnera.
Kvalitní spánek podporují zemité barvy, tma, těžší závěsy, nebo volný prostor pod postelí. Do ložnice se nedávají zrcadla, nebo se
zakrývají, aby nezdvojovala sny a nevytvářela neklidné proudění. Na spánek odstraňte veškerou techniku, vraťte se k budíku a
vypínejte tiskárnu, je-li součástí místnosti.

6/ Obývací pokoj. 
Myslete na dostatek kvalitního osvětlení. Vyhovující je umístění sedačky, ze kterého můžete kontrolovat prostor, nikdy neseďte ke
vstupním dveřím do pokoje zády. Obývací část je místo, které má vybízet ke společnému sdílení a trávení času. Komunikace je
základem každé obývací části. Vytvořte jí takové podmínky, které vás do této zdravé kolektivní energie vtáhnou. 

7/ Pracovna. 
Dopřejte si kvalitní židli s vysokou opěrou. Svůj pohled směřujte nejlépe do směru vašeho Ming Qua (vlastního já), ale rozhodně
vždy tak, aby stůl nebyl, jako to většinou bývá, postavený ke zdi s vaším pohledem do zdi. Je to konec energie, která neproudí.
Umístěte stůl s výhledem do místnosti, aby zeď byla za zády jako želva, případně v 1. a vyšším patře okno, abyste od stolu
kontrovali dveře. Volný prostor, kreativní myšlenky. 

3/ Živost a růst. 
Živé sytí, neživé (mrtvé, umělé) zpomaluje energetický tok v místnosti. Oslavujte krásu živých květin, o které s láskou pečujete.
Stejně tak pozitivní jsou zvířata, nebo například akvárium. To je nutné pravidelně čistit. Živé kytky s uschlými listy nebo zanesené
akvárium energii prostoru jen znehodnocují a znečišťují. Vyvarujte se kaktusů, mají pichlavou energii. Rostlinou bohatství a
harmonie je Pachira. 

4/ Pozitivní drobnosti.
Buďte obklopeni jen tím, co vám dělá radost. Obrázky, fotky, sošky, Budha, mince, knihy, na tom nezáleží. Styl dekorací je osobitý,
někdo vyznává čínské doplňky, jiný Ikeu. Klíčový je pocit, který vám doplňky dávají. Cokoliv se vám nelíbí, nebo navozuje negativní
energii do zdravého prostoru nepatří. Mějte radost z každého pohledu na to, jaké maličkosti vás obklopují. 

8/ Čistota a ovzduší. 
Často a hodně větrejte. Využívejte síly a zdraví solných lamp nebo aroma lamp s kvalitními étérickými oleji, například značky JUST.
Buďte poctiví v hygieně ložního povlečení, ručníků, pravidelného čištění koberců, záclon a závěsů, zejména máte-li chlupatého
domácího člena rodiny nebo malé děti. 

9/ Nový byt či dům?  
Stojíte-li před rozhodnutím pronájmu/ koupě bytu či domu, jako první z úvahy vyškrtněte stará vlhká obydlí bez chuti k
rekonstrukci, a také panelové byty. Počty nezdravých iontů jsou díky železobetonu tak vysoké, že stojí za to vrátit se k cihlám,
ideálně s hliněnou omítkou, nebo dobře zatepleným místům s vysokým podílem přírodních materiálů jako dřevo či kámen. 

Přeji Vám spoustu radosti s pozitivními změnami a zdravou energií ve vašem domově či kanceláři. Martina Fau


