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1. Charakteristika osobnosti

Yang Kov
ak je v rovnováhe:
Máte v sebe obrovskú energiu a silu, ste veľmi
iniciatívny, aktívny, činorodý, ľahko zdolávate
problémy. Vyhľadávate výzvy a keď sa pre
niečo rozhodnete, ste schopný veľmi tvrdo a
rázne ísť za tým, nevzdávate sa, máte veľkú
výdrž. Ste bojovníkom za pravdu a
spravodlivosť, preto by ste boli vhodný na
pozíciu právnika, sudcu, či policajta. Viete
veľmi dobre viesť iných, ako šéf ste veľmi
tvrdý, netolerujete neférové konanie, máte
rád tvrdú prácu, ste v nej efektívny a
zodpovedný. Máte veľmi dobrú schopnosť
vytvoriť čokoľvek, čo sa má pravidelne
opakovať, jasne si viete stanoviť pravidlá,
štruktúru, systém a taktiku. Keďže ste
vnímavý na energiu prostredia, potrebujete
jasne vedieť, kde je Vaše miesto. Viete
oddeľovať podstatné od nepodstatného,
uvažujete viac materiálne, máte vynikajúce
logické myslenie a schopnosť koncentrovať sa.
Rád pomáhate, ste obetavý, nesebecký,
vytvárate hlboké pevné vzťahy, aj keď ťažko.

ak je v nerovnováhe:
Ťažko vyjadrujete svoje emócie, striedajú sa
Vám nálady, častokrát ste veľmi agresívny,
impulzívny s nekompromisnou tvrdou
energiou, prepuknete až do boja a útoku, v
extréme až do brutality. Ste neprispôsobivý,
tvrdohlavý, nepripúšťate si chyby, ste pyšný,
autoritatívny, rozkazujete, neznášate
protirečenia
a
konﬂikty.
Chcete
byť
jedinečným, nezávislým, radšej robíte
samostatne podľa seba, nejdete do rizika,
potrebujete si držať svoju hranicu. Robíte
rýchlo na úkor kvality, zameriavate sa na
výsledok, nie na detaily. Ste rád v pozíciach,
kde sa vyžaduje disciplína, výdrž, odvaha,
viete ísť do boja a dosiahnete, čo chcete. Ste
schopný otrocky až sebazničujúco nasledovať
svoje hranice, ktoré si postavíte. Ste súťaživý,
chcete byť najlepší, neprijímate porážku,
potrebujete vyhrávať za každú cenu, víťazstvo
je pre Vás koreň sebaistoty. Vašou základnou
ideou je smrť pre prežitie. Porovnávate sa s
inými, máte silný strach zo zlyhania.

Váš osobný element je ovplyvnený ešte elementami:
Oheň 22%
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 16%
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 Kohúta

Máte bohaté vnútro, veľmi veľa energie a jej
zásoby na dosahovanie vecí, ktoré ale robíte
potichu, na pozadí, svojim úsilím, poctivou
každodennou štrukturovanou prácou,
vytrvalosťou, precíznosťou, metodikou. Na
povrchu nie ste veľmi aktívny, pôsobíte skôr
nežne, dôstojne, nezávislo, viac sa spoliehate
na seba, dôverujete sebe. Dokážete mať ľahký
prístup k informáciam, z ktorých viete ťažiť a
spolu so skúsenosťami ich viete použiť a v
sebe rozvíjať. Máte schopnosť dokončiť to, čo
ste si zaumienili a aj v tíme ste výborný na
dokončovanie toho, čo iní naštartovali. Skôr
ste introvert, stiahnutý do seba, vytvárate si
jasné hranice a odlíšenie od vonkajšieho
sveta.

Máte zväčša veľký problém vyjadriť svoje
emócie, bývate skôr chladný, emócie potláčate
a racionalizujete, ste príliš realistický,
pragmatický, s objektívnym pohľadom. V
kolektíve máte problém sa pripojiť, nerád o
sebe rozprávate, držíte si odstup, častokrát os
tanete izolovaný, zložitejšie sa zapájate do
tímových aktivít, k čomu potrebujete
dôveryhodné zázemie. Nie ste nadšencom,
ktorý veľmi rýchlo vzplanie, ale skôr máte
tendencie správať sa slušne, distingvovane,
rezervovane, až konzervatívne a suchopárne.
Ak sa v sebe zaseknete, môže sa objaviť
pýcha, nadradenosť a telo môžete vnímať len
ako objekt.

Vaša predispozícia elementov
podľa Vášho dátumu narodenia
- čím nižšie pod 100%, tým je element slabší
a čím vyššie nad 100%, tým je element
predimenzovanejší

110%

45%

110%

110%

130%

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

2. Poslanie života, nadanie a práca
Zmyslom Vášho života je, aby ste svojou
kreativitou, vnímavosťou a emocionálnym
vyjadrením dosiahli sebavedomie. Musíte zladiť
citovú intuíciu s jasným rozumom. Potrebujete
ale prekonať neistotu, nestabilitu a
pochybnosti o sebe a naučiť sa dodržiavať
postupnosť, ktorý Vás krok za krokom dovedie
k cieľu. Ste výrazne súťaživý typ, pretože tým
potrebujete prekonať obavy z podriadenosti,
nedostatku schopností, či nedokonalého
vzhľadu. Vďaka kreativite, vyjadrovaniu a
zdravej analýze nachádzate úspech v obchode,
poradenstve, aj v odborných činnostiach vo
sfére realít alebo investícií. Vediete si dobre aj
v oboroch, akými je napríklad trénerstvo,
služba rodine, architektúra, projektovanie
alebo akákoľvek podoba tvorivej komunikácie,
ktorá poskytne ľuďom podporu. Ak funguje
Vaša pozitívne praktická kreativita, prinesie
Vám istotu, po ktorej túžite. Ak ste trpezlivý a
dôkladný, dosahujete úspech.

3. Zdravotné predispozície
Žalúdok a tenké črevo majú tendenciu sa
zablokovať horúčosťou, čo môže spôsobiť
vznik horúcich hlienov v mozgu a srdci, časté
grganie, štikútanie, zívanie, kýchanie. Tiež
môžete riešiť záležitosti s „horúcou hlavou“,
tvrdohlavo, prudko. Môže dochádzať aj k
psychickým a emočným problémom, pretože
sa tiež poškodzuje pečeň a pľúca.

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,
prípadne aj TBC. Objavuje sa tiež
bezohľadnosť, bezcitnosť, chladné emócie.

Vodnár
Môžete byť náchylný na srdcovú a žalúdočnú
nervozitu, dýchavičnosť, náhle vysoké horúčky,
nevoľnosti až bezvedomie. Hrozia Vám zápaly
zápästných a kolenných kĺbov, ste náchylný na
problémy s predkolením, či lýtkami, kde sa
môžu objavovať kŕčové žily. Pozor na očné
infekcie a rôzne ich poranenia. Ste citlivý na
zmeny v atmosfére, vtedy sa môžu objaviť
ťažkosti s dýchaním a so srdcom. Keďže máte
slabú cirkuláciu krvi v cievach a obličkách,
trpíte studenými rukami a nohami a často Vás
bolí hlava. Príčinou nepeknej pleti, problémov s
obličkami, prípadne mŕtvice je nadbytok soli v
tele a jej nedostatok zapríčiňuje zadržiavanie
vody v tele, hnačky, ale aj delírium.

4. Momentálna energia z pohľadu YIN,
YANG
mierny YIN
toto je Vaša optimálna energia. Ak však
začínate alebo už cítite chlad v organizme
najmä v rukách alebo nohách znamená to, že
vo Vašom jedálničku začínajú prevažovať
YINOVÉ potraviny ako sladkosti, sladké mliečne
výrobky, veľa ovocia, surovej zeleniny, veľa
zeleného čaju alebo bylinkových čajov.
Množstvo týchto YIN potravín si treba v
takomto prípade strážiť.

Váš momentálny stav elementov
na základe vyplneného dotazníka
- čím nižšie percento, tým väčšia oslabenosť
elementu a čím vyššie percento, tým väčšia sila
elementu

91%

69%

84%

86%

70%

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

5. Odporúčania
Na základe dotazníka a z predispozície podľa
Vášho dátumu narodenia Vám vyšlo, že Váš
najslabší element je DREVO, čo sú orgány
pečeň a žlčník, ale aj pohlavné orgány.
Znamená to, že by ste sa mali o tento element
výraznejšie starať a to nasledovným
spôsobom:

nevhodné:
vyhýbajte sa konzumácii mliečnych výrobkov,
chemických potravín, tučných a ťažkých jedál
pripravovaných na nekvalitnom oleji, či masti
ako sú rôzne labužnícke jedlá, majonézové
pochúťky, slanina, bôčik, plnkové zákusky...
Pozor aj na alkohol, najlepšie sa mu vyhnúť.
Strážte si tiež, aby vás nič nevyviedlo z
rovnováhy (nedisciplinovaný vodič, politika,
zamestnanci, kolegovia v práci...).

vhodné:
preferujte skôr domáce, prírodné potraviny,
zaraďte do svojho jedálnička z rastlinných
bielkovín strukoviny ako je zelená šošovica,
mungo fazuľka, sója, sójový produkt tempeh a
keď už živočíšne bielkoviny, tak ryby, morské
plody alebo pečienku. Ako prílohu konzumujte
hlavne kamut, pšenicu, špaldu, raž, bulgur
alebo kus kus. Výbornou zeleninou sú všetky
zelené alebo kvasené, ako napríklad hlávkový
šalát, brokolica, ružičkový kel, kel, pór,
žerucha, petržlenová vňať, kyslá kapusta,
naklíčená alfalfa. Z ovocia sú vhodné citróny,
kivi, liči, ananás alebo grep, slivky, brusnice,
broskyne a nektarinky. Orechy a semienka
konzumujte v menšej miere a to pistácie alebo
tekvicové a píniové semienka. Jedlá je vhodné
tepelne upravovať naparovaním alebo
krátkym sparením. Mali by byť príjemne kyslé
alebo fermentované, nie výrazne kyslé. Farby,
ktoré energeticky ovplyvňujú tento element sú
zelená, kaki. Element DREVO môžete ešte
podporiť cez element VODA, ale iba v prípade,
že nie je veľmi silný (tzn., že je v prvej trojke
na grafe)

Dynamický pohyb do týždňa:
Cvičíte 3 krát do týždňa
Super a tešíme sa, že patríte k ľuďom, ktorí sa
o svoje zdravie starajú aj tým, že 3x do týždňa
cvičia. Pohyb má blahodárne účinky na Vaše
telo aj ducha. Pokračujte ďalej vo Vašom
životnom štýle a telo sa Vám určite odvďačí!

Relaxácia do týždňa:
Relaxujete 1 krát do týždňa
Pozor! Relaxovať 1x do týždňa nie je
dostatočné pre správne fungovanie Vášho
organizmu. Treba si na relaxovanie určite nájsť
čas, aspoň 3x do týždňa, aby Váš organizmus
mal priestor odčerpať energiu. Ak sa Vám to
nepodarí, môže sa postupne Vaše zdravie
vychýliť z rovnováhy a potom sa v tele začne
vytvárať zdravotný problém. Ak urobíte
potrebné zmeny vo svojom životnom štýle,
môžete tak predísť vážnejším ochoreniam.

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.

Väčšina ľudí polovicu života venuje tomu, aby zarobili
peniaze, ale pritom si zničia zdravie.A ďalšiu polovicu
života sa snažia za zarobené peniaze kúpiť zdravie
naspäť!!!
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.

