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Co je to HOJNOST?!  

 

Ano, nejčastěji se lidem vybaví: HOJNOST = nadbytek peněz…  

Ale HOJNOST není jenom o penězích a hmotném bohatství. 
HOJNOST je o bohatství a naplnění na všech úrovních života:  

osobní život, který vás těší a naplněný (sebe)láskou,  

pevné zdraví,  

přátelské vztahy,  

hmotné zabezpečení,  

profesní naplnění,  

být užiteční,  

přistupovat k potížím, jako k životním výzvám.  

Věděli jste to?! A schválně - přihlaste se, koho překvapil poslední bod.  
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4 osvědčené kvality pro vábení hojnosti do života   

I.  Pozornost   
Buďte pozornější k tomu, co vám život už teď nabízí - máte toho k dispozici mnohem víc, než jste kdy 

tušili. Cvičte se v umění nalézání darů, které jsou připraveny právě pro vás - například v městské přírodě.   

II.  Nepřehánět     
Berte si jen tolik, kolik potřebujete, kolik spotřebujete - tím budete šetřit své zdroje energie.  

Fyzikální zákon o zachování energie platí všude, člověka nevyjímaje  

>> když si naberete někde více věcí, než upotřebítem jinde vám budou chybět.  

III. Vlastní tvorba - přiložte ruku k dílu    
Svůj symbol hojnosti si opatřete vy sami = vložíte do toho svou energii, která se vám v bohaté míře vrátí 

zpět. Čím více věcí si opatříte vlastní silou, umem, péčí - tím více budete mít svůj život ve svých rukou.  

IV. Vděčnost   
Buďte vděčni, protože každý rád obdarovává toho, kdo mu poděkuje a kdo je opravdu za darované rád. 

Uděláte to i tak, že se budete těšit pohledem na svou netradiční květinu, jak vám to napovídám zde.  :)   
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Co doporučuje Feng-Shui, abyste měli v životě více hojnosti?   

Pečujte o jihovýchodní část každé místnosti, která je reflexní zónou HOJNOSTI.  

Tuto zónu a vůbec kvality, které zobrazuje, včetně HOJNOSTI, se aktivují dodáním předmětů 
zastupujících energie Dřeva (zelené rostliny) a Vody. 

Co má s napsaným společného  
obyčejná kytice?!  
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Tak koukejte: 

  

rostlina rostoucí a bující do všech směrů  

= energie Dřeva = přirozenost, živelnost, dravost…  

      (živoucí kvality z kupované kytky nezískáte)  

 

vyšší váza z čirého skla (může být i lahev od vína)       
s nadbytkem ČISTÉ vody = energie Vody 

      >> Tímto symbolicky zvete do svého života:  

                           HOJNOST 
  

         Jak jednoduché, že?! Proto:  
 POZNÁMKA: Ale nestavějte tento symbol hojnosti  

na červený (ohnivý) stůl/ubrus. Lepší je bílý. Proč? O tom někdy příště.  
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Zjednodušujte a experimentujte  

Nenechávejte svou kreativitu a intuici svázat tím, co “se jak má dělat”! Tím, co kolem sebe    
slyšíte a čtete, se inspirujte. A pak udělejte právě to, co s vaším nitrem rezonuje / souzní. ;)  

Potom čekejte zázraky všedního dne.  
Například i to, že pociťujete více a více HOJNOSTI ve svém životě. :)  

Život má totiž rád, když jste v pohybu, zkoušíte, tvoříte, objevujete   

Uvěřte, že pokud “si jen nezoufáte a nic neděláte”, tak i když uděláte nějakou chybu,                                      
život vám ji odpustí a pomůže vám s vašim záměrem. Proto nevadí, pokud teď:  

• nevíte, kde máte doma jihovýchodní sektor,  
• nebo tam zrovna nemáte vhodné místo pro postavení vázy s květinou.   
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Podstatné je, že chcete hojnost!    

Tak seberte odvahu do hrsti a udělejte 1. krok:  

Natrhejte si kytici  
z toho, co roste ve vašem okolí. :)  

Pomoc najdete, když mi napíšete na iva@ivakolarova.cz, nebo zavoláte na 737 879 400.  
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