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1. Charakteristika osobnosti
Yin Drevo

ak je v rovnováhe:
Vašou  veľkou  prednosťou  je  rýchla  myseľ,
bystrosť, praktickosť a tvorivosť. Tým, že ste
zvedavý,  potrebujete  sa  neustále  učiť  a
zdokonaľovať  a  tým  dokážete  pružne  riešiť
akékoľvek  problémy,  nezľaknete  sa  ich.
Najprv  všetko  poriadne  naplánujete,
premyslíte  a  vytvoríte  taktiku.  Veľmi  rád
podporujete  a  pomáhate  tomu,  čo  je  už
vymyslené. Viete pracovať nielen v tíme, ale
aj ako individualista. V práci ste priateľský k
podriadeným a klienti  sú pre Vás dôležitejší
ako  peniaze.  Máte  rád  kompromisy,  ste
diplomatický,  prispôsobivý,  slušný,  milý,
príjemný, elegantný, príťažlivý. Viete sa vcítiť
do druhých, viete ich počúvať, aj s nimi zdieľať
názory.  Potrebujete  ale  spätnú  väzbu  a
pochvalu. Ste komunikatívny, zábavný, ale v
neznámej  spoločnosti  rezervovaný.  Veľmi
vnímate okolie,  ste  senzibilný  na akékoľvek
zmeny  v  ňom a  tiež  ste  citlivý  na  dotyky,
vône, zvuky alebo elektromagnetické žiarenie.

 
 
ak je v nerovnováhe:
Potrebujete si uvedomiť svoj potenciál. Keďže
vyžadujete od iných takmer k všetkému súhlas
a  nedokážete  sa  naplno  prejaviť,  cítite  sa
frustrovaný,  obmedzovaný  rodinou  alebo
prácou. Potom bojujete sám so sebou, hneváte
sa,  ste mrzutý,  depresívny alebo unudený a
spútaný  pravidlami.  Máte  málo  disciplíny,
potrebujete spánok alebo stimuláciu. Hľadáte
sa, často meníte prácu, nevytvárate si ani iné
možnosti  do  zálohy.  Chýba  Vám  schopnosť
rozplánovať si peniaze, idete aj do rizika. Viac
sa spoliehate na rýchlo urobenú prácu ako na
jej kvalitu. Príliš sa snažíte pretláčať iným svoje
predstavy a ciele, hľadáte od nich pozornosť,
ale  nesmú  Vás  krit izovať.  Tým,  že  ste
prešibaný, vyhrávate slovné súboje. Keď máte
prácu  bez  kreativity  a  s  mechanickým
opakovaním,  stiahnete  sa  do  seba,  neviete
vyjadriť svoje pocity a emócie.
Každé  dieťa  je  osobnosť,  a  preto  tieto
informácie majú rodičom a neskôr aj jemu
pomôcť  pochopiť  svoje  danosti,  ale  aj
slabosti.  Rodičia  ho  tak  môžu  na  jeho
životnej ceste čo najlepšie sprevádzať a
podporovať.



 
Váš osobný element je ovplyvnený ešte elementami:

 
Oheň 24%

je žiarivý element, treba ho mať na očiach a
kontrolovať ho. Symbolizuje radosť a smiech.
Môže prinášať svetlo, ale môže aj vybuchnúť a
ničiť  spaľujúcou  silou.  Ak  ste  sa  narodili  s
väčším množstvom elementu OHEŇ znamená,
že máte v sebe veľa slnečnej energie. Túžite
byť  na  výslní,  v  centre  pozornosti.  Milujete
aplauz, môžete sa stať populárny, či vo sfére
showbiznisu alebo politiky. Ste veselý, vtipný,
spontánny,  priamy.  Potrebujete  sa  odlišovať
od iných,  byť  výnimočný,  až extravagantný.
Vidíte viac ako iní, a tak ich inšpirujete, aby
Vás  nasledovali.  Zaujímajú  Vás  tajomstvá  a
prekvapenia.  Veľmi  ľahko  viete  podľahnúť
akýmkoľvek závislostiam. Odmietate tradície,
pravidlá  a  rutinu,  žijete  len  v  prítomnosti.
Máte rád adrenalínové výzvy, ste vášnivý, ale
často  netrpezlivý,  tvrdohlavý  a  povrchný.
Ťažko  znášate  samotu.  Vo  vzťahu  ste
dominantný, poúčate, vyžadujete poslušnosť.
Mnohé situácie viete poriadne zdramatizovať.
Nerád prehrávate a nepripúšťate si chyby.

Zem 18%

je univerzálny element, ktorý prostredníctvom
ostatných elementov vyživuje  a  podporuje  v
raste.  Symbolizuje  úrodnú  pôdu,  ktorá  dáva
život,  ale  ako piesková búrka môže život  aj
zadusiť. Ak ste sa narodili s väčším množstvom
elementu ZEM znamená, že máte v sebe silu
stability. Vašimi znakmi sú vernosť, múdrosť a
inštinkt.  Pôsobíte  pokojným  dojmom.  Ste
praktický,  spoľahlivý,  prispôsobivý,  vytrvalý.
Potrebujete autoritu,  pravidlá a povzbudenie.
Prácu vykonávate rutinne s prípravou vopred.
V spoločnosti ste slušný, milý, ale aj zábavný.
Trpezlivo  si  viete  vypočuť  každého,  kto  to
potrebuje. Tvoríte emočne hlboké vzťahy, kde
druhých môžete až dusiť svojou starostlivosťou
a  neexistujúcimi  problémami.  Máte  sklony  k
malichernému  puntičkárstvu.  Môžete
kritizovať,  posudzovať,  prehnane moralizovať.
Ťažko  vystupujete  zo  zóny  komfortu  a
častokrát  Vám  stačí  priemernosť.  Nerád
rozhodujete  a  prijímate  zodpovednosť.
Netvoríte  a  nemáte  rád  zmeny na poslednú
chvíľu.  Tvrdo  dodržiavate  tradície  a  rituály,
nerád cestujete alebo meníte bývanie.



 
 

Z pohľadu čínskej astrológie máte charakteristiku Opice

 
 
Žijete  viac  v  materiálnom  svete,  ste  skôr
praktický,  realistický,  situácie  triezvo
posúdite,  vyhodnotíte.  Máte  kumulovanú
veľmi  chladnú  energiu.  Zvonku  pôsobíte
drsno, necitlivo, bezohľadne, príliš izolovane.
Máte  problém emócie  zažiť  alebo  jemnejšie
prejaviť. Emócie racionalizujete, hneď viete, čo
je zlé, racionálne si to vysvetlíte, pochopíte.
Len tak ľahko sa Vás nič nedotkne, pretože
máte  vytvorenú  bariéru,  ktorá  ale  zároveň
vytvára  Vašu  oddelenosť  od  vonkajšieho
prostredia.  Máte  veľmi  veľký  rezervoár
energie smerujúcej von, ale tým, že je zvnútra
kontrolovaná hranicami, nie ste spontánny a
otvorený, ale skôr rezervovaný a strohý.

Môžete byť veľmi dobrý vodca, ktorý dokáže
motivovať  seba,  ale  aj  ovplyvňovať  a  viesť
iných  na  základe  svojej  sily,  múdrosti,
skúsenosti.  Máte  však  tendencie  intenzívne
kontrolovať iných,  vyžadovať príliš  veľa,  mať
prehľad, byť veľmi prísny, chladný, čím môže
dojsť k veľmi veľkém u vyčerpaniu. Vhodné je
venovať sa aj spontánnejším aktivitám, aby ste
dokázali  rozvinúť  hravosť  a  voľnosť.  Máte
vnútornú  silu  a  ambície  dosahovať,  tvoriť,
n iečo  skutočne  za  sebou  zanechať  a
zrealizovať. Život beriete ako výzvu, častokrát
idete  do  rizika,  nebezpečenstva  alebo
zdolávate  prekážky  súvisiace  s  bojom  o
prežitie.



2. Poslanie života, nadanie a práca

Zmyslom Vášho života je,  aby ste prekonali
problémy  so  závislosťami  súvisiacimi  s
potlačeným vyjadrením. Najprv je ale nutné,
aby  ste  mali  odvahu  na  prekonanie  svojej
neistoty a pochybnosti o sebe a tiež, aby ste
sa naučili pozitívne usmerňovať svoju tvorivú
a  emocionálnu  energiu.  Patríte  medzi
najvšestrannejších a najnadanejších tvorivých
ľudí na svete. Vaša kreativita sa môže prejaviť
cez  písanie,  návrhárstvo,  rečníctvo,
debatovanie,  poradenstvo,  či  propagáciu.
Bývate najšťastnejší, keď popri tvorbe zároveň
podporujete  ostatných.  Pokiaľ  Vás  ale  budú
ťažiť pochybnosti a neistota o vlastnej osobe,
máte tendenciu vyjadriť svoju tvorivú energiu
s e b a d e š t r u k t í v n y m  s p ô s o b o m
prostredníctvom  cigariet,  alkoholu,  drog,  či
sexu.  Keď  ste  citovo  zranený,  máte  sklon
negatívne sa prejavovať hlavne kritizovaním a
sťažovaním sa.  Potrebujete  nájsť  rovnováhu
medzi dávaním a braním.

3. Zdravotné predispozície

Tenké črevo a močový mechúr majú tendenciu
sa  zablokovať  chladom,  čo  môže  spôsobiť
všeobecný nekľud, zápal  močového mechúra
alebo  autoimunitné  ochorenia  ako  je  napr.
celiakia. Tiež sa tým oslabuje srdce a obličky,
vzniká  tendencia  k  srdcovo-cievnym
ochoreniam, nastáva problém sa radovať, byť
šťastný  a  následne  dochádza  k  depresiám
alebo sebadeštrukcii.
 

Opica
Močový  mechúr  má  tendenciu  byť  príliš
vysušený, čo môže ovplyvňovať celkové jeho
fungovanie.  Vyčerpávajú  sa  tekutiny  v  tele,
nastávajú  problémy  s  močovo-pohlavnými
orgánmi, je náchylnosť na suché vírusy ako sú
bradavice  alebo  papillomavirus.  Oslabujú  sa
tiež pľúca, čo môže spôsobovať suchý kašeľ,
p r í p a d n e  a j  T B C .  O b j a v u j e  s a  t i e ž
bezohľadnosť, bezcitnosť, chladné emócie.



Neurčité znamenie
Narodili  ste sa na rozhraní  znamení,  čím je
vaša povaha veľmi špecifická.
Pre  presnejšie  určenie  vášho  popisu  nás
prosím  kontaktujte  emailom.
 
 
 
 
 
 

 Vaša predispozícia elementov podľa
dátumu narodenia a zdravotného

stavu rodičov
- čím nižšie percento, tým väčšia oslabenosť

elementu a čím vyššie percento, tým väčšia sila
elementu

80%80%

92%92% 100%100%

55%55% 72%72%

DREVO - pečeň a žlčník
OHEŇ - srdce a tenké črevo
ZEM - žalúdok, slinivka a slezina
KOV - pľúca a hrubé črevo
VODA - obličky a močový mechúr

 - smer podpory a výživy
 - smer kontroly ovládania



4. Odporúčania

Na  základe  Vášho  dátumu  narodenia  a
zdravotnej predispozície Vašich rodičov Vám
vyšlo, že Váš najslabší element je VODA, čo sú
orgány  obličky  a  močový  mechúr,  ale  aj
pohlavné orgány. Znamená to, že by ste sa
mali o tento element výraznejšie starať a to
nasledovným spôsobom:
 

nevhodné:
vyhýbajte sa konzumácii YIN potravín, ako sú
mliečne  výrobky,  jednoduché  cukry,  veľa
čerstvého  surového  ovocia  alebo  zeleniny,
veľa zeleného alebo bylinkového čaju. Pozor
na všetky studené potraviny a nápoje. Vhodné
je, keď má nápoj a jedlo teplotu tela. Takisto
pozor  na  alkohol.  Optimálne  množstvo  je
pohár piva alebo vína za deň. Vhodné by bolo,
keby  ste  si  aj  „poupratovali“  vo  Vašich
vzťahoch  (partnerské,  s  rodičmi,  v  práci...),
nakoľko obličky sú najviac zaťažené napätými
vzťahmi. Myslite na to, že vo Vašich obličkách
je  skrytá  zdedená energia,  ktorá  sa  dá  len
veľmi ťažko dopĺňať a keď sa vyčerpá, začnú
sa  na  Vás  sypať  všetky  ochorenia,  začnete
mať veľa obáv, strachu a rýchlo zostarnete.

vhodné:
dodržiavajte  pitný  režim.  Dospelý  človek  by
mal denne vypiť aspoň 1,5l čistej pramenitej
vody. Pozor, ale ani veľa piť nie je dobré. Močiť
by ste nemali chodiť menej ako 3x a viac ako
6x  za  deň.  Do  svojho  jedálnička  zaraďte  z
rastlinných  bielkovín  všetky  strukoviny,  ale
najmä  tmavé  fazule  a  keď  už  živočíšne
bielkoviny,  tak  ryby  a  morské  plody.  Ako
prílohu  konzumujte  hlavne  pohánku,  divokú
indiánsku  ryžu  alebo  topinambury.  Výborná
zelenina je  hlavne červená reďkovka,  zelené
fazuľové  struky,  uhorka,  zeler,  petržlen.  Z
ovocia  sú  vhodné  čerešne,  acai,  maliny,
čučoriedky,  červený  melón,  ale  aj  brusnice,
slivky,  jahody  a  červené  hrozno.  Orechy  a
semienka  konzumujte  v  menšej  miere  a  to
čierne sezamové semienka,  pečené gaštany,
ale  aj  pistácie  a  vlašské  orechy.  Jedlá  je
vhodné zapekať alebo piecť v rúre, mali by byť
jemne  slané,  nie  výrazne.  Farby,  ktoré
energeticky  ovplyvňujú  tento  element  sú
modrá, čierna, fialová a všetky tmavé odtie ne.
Element  VODA  môžete  ešte  podporiť  cez
element KOV, ale iba v prípade, že nie je veľmi
si lný  (tzn.,  že  nie  je  prvý  alebo  druhý
najsilnejší).



Všeobecné odporúčanie
Bežne  sa  odporúča  dojčiť  4-6mesiacov  a
potom prikrmovať. Materské mlieko obsahuje
okrem iného aj  špeciálne látky podporujúce
imunitu  a  vývoj  inteligencie,  ktorá  prebieha
min.  do  9.  mesiaca.  Preto  je  vhodné  plne
dojčiť  9.-12.mesiacov  bez  pridávania
akýchkoľvek  iných  látok  (a j  vody) .
Prikrmovaním  by  sa  už  zmiešali  s  inými
látkami,  trávenie  by  bolo  omnoho  ťažšie  a
špeciálne  látky  by  sa  úplne  neuplatnili.  Pri
plnom  dojčení  sa  dieťaťu  nepridávajú  iné
tekutiny až dovtedy, kým sa nezačne podávať
tuhšia strava a vtedy sa aj v lete a v zime
podáva viac tekutín, než na jar alebo jeseň.
Môže sa podávať mierne zohriata voda (nie
prevarená),  príp.  čaje  z  jednotlivých druhov
korenín  (rasca,  fenikel,  škorica,  kardamon,
klinčeky...),  aby podporovali  trávenie. Pozor!
Zelené a čierne čaje nie sú vhodné na pitný
režim.
Po chvíli, kedy sa plne dojčilo, sa môže začať s
prikrmovaním.  Najvhodnejšie  sú  polievky  a
potom kaše z EKO varenej zeleniny (mrkva,
cvikla,  kel,  kapusta,  kaleráb,  karfiol,  tekvica),
po  mesiaci  je  vhodné  pridať  rozvarené
obilniny  (ovos,  ryža,  pšeno,  kukurica,  kus-
kus), ktoré sa dávajú do polievok so zeleninou
na zahustenie a potom do kaše.

Môžu  byť  aj  kvalitné  cestoviny.  Strukoviny
(červená šošovica, žltý a zelený hrach, fazuľa,
cícer) sa po ďalšom mesiaci pridávajú v podobe
kaší do zeleniny a až neskôr s obilninou. Po čase
sa môžu začať pridávať aj semienka a orechy
rozomleté v kaši a neskôr aj samostatne. Tak
isto sa môžu do zeleninových polievok a kaší
pridávať  aj  sójové  fermentované  výrobky
(Tempeh,  Miso,  Johsen Shoyu,  Tamari).  Až na
koniec  sa  pridáva  ovocie  a  mäso.  Sušené
ovocie je lepšie na trávenie a čerstvé sezónne
ovocie (slivky, hrušky, jablká, melón, ananás) je
najlepšie  zo  začiatku  povariť.  Živočíšne
potraviny (vajcia, ryby, hydina, zajac) sú vhodné
len so zeleninou a najlepšie domáce.
Každé  dieťa  je  individuálne  s  výrazne  silnou
intuíciou,  preto  je  dôležité  vnímať  jeho
rozhodnutia pri výbere potravín. Nesnažiť sa mu
vnucovať potravinu, ktorá mu nechutí alebo ju
odmieta, ale pozor na škodlivé potraviny, ako sú
č.1 jednoduché cukry (komerčné sladkosti), č.2
mliečne výrobky, č.3 mäso z hypermarketu, č.4
pečivo z hypermarketu.



Prospešné a neprospešné smery

Prospešné smery:
Severovýchod: úspech štastie, generátor šťastia - vchod
Západ: zdravie, nebeský lekár - posteľ
Severozápad: láska, vzťahy, partnestvo - manželská posteľ
Juhozápad: osobný rast, štúdium, spoločenské postavenie - pracovný stôl

Neprospešné smery:
Východ: nehody, smola, strach, obavy
Juhovýchod: hádky, stres, nepríjemnosti
Juh: šnúra nešťastí, choroby
Sever: totálna strata, smrť, životné katastrofy

Posteľ umiestniť do Vášho priaznivého sektoru tak, aby hlava smerovala na Váš
priaznivý smer.
Sedieť v priaznivom sektore tak, aby ste sa pozerali Vašim priaznivým smerom.

Aby sa z Vášho dieťaťa stala šťastná a zdravá bytosť -Aby sa z Vášho dieťaťa stala šťastná a zdravá bytosť -
osobnosť, potrebuje cítiť, že je milované a chápané.osobnosť, potrebuje cítiť, že je milované a chápané.
Potrebuje mať denne dostatok aktívneho pohybu aPotrebuje mať denne dostatok aktívneho pohybu a
správnu kvalitnú výživu. Záleží výrazne na Vás, čisprávnu kvalitnú výživu. Záleží výrazne na Vás, či
budete Vaše dieťa milovať, rešpektovať, správnebudete Vaše dieťa milovať, rešpektovať, správne

smerovať a vyživovať!!!smerovať a vyživovať!!!

 
Na záver:
Celkový rozbor zdravia neslúži a ani nenahrádza klasické lekárske vyšetrenie a ani neurčuje Vašu zdravotnú diagnózu. Slúži ako pomôcka,
aby ste lepšie pochopili svoju úlohu a zmysel Vášho života a následne sa ho snažili prežiť čo najlepšie, najkrajšie a v plnom zdraví.


