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Analizę wykonano w oparciu o: 
 

 Szkołę Form 
 Kompas Ba-Zi 
 5 Praelementów 

 
Samo mieszkanie niestety na pierwsze wrażenie jest dość przygnębiające. Podstawowy powód, to 
widoczne od samego wejścia bardzo duże szafy i pawlacze do tego wykonane z nieciekawej płyty. 
Pawlacz wisi nad głowa osoby wchodzącej i wielka szafa jest pierwszą rzeczą, jaka się widzi otwierając 
drzwi wejściowe. Wrażenie, jakie sprawiają jest przygniatające i przygnębiające. Należy usunąć oba 
pawlacze a szafę, która jest naprzeciwko wejścia odnowić. Jej drzwi powinny być ładne i powinny 
zawierać element dekoracyjny przyciągający wzrok, tak, aby nikt nie pomyślał, że to ogromna szafa. 
Szafę po lewej stronie od wejścia można zlikwidować i zastąpić ją otwartą garderobą typu szafka na 
buty i wieszaki oraz lustro. 
 

 
 
Szafa na wejściu do mieszkania. Wejście powinno zawierać sporo elementów w kolorze zielonym z 
dodatkiem niebieskiego. Na szafie może być motyw bambusa. 
http://www.dubielglass.pl/katalog.html# inspiracje do szafy. 
 Wejście do naszego azylu jest bardzo ważne. To ono sprawia pierwsze wrażenie i zaprasza lub nie 
energię do środka. Twoje wejście niestety nie zaprasza 
 
Po zmianach: Zlikwidowano wielka przytłaczająca szafę i pawlacz. Zmieniono kolor przedpokoju, 
szafa jest teraz lżejsza i ładna a ściana udekorowana kolekcja zdjęć. Wejście jest jasne, przestronne i 
zapraszające. 

 
 
  
 
 
Kolejny element, który 
wymaga uwagi to podłoga. To 
bardzo duża powierzchnia, 
która emanuje energię na całe 
mieszkanie. Podłoga jest 
drewniana i to jest jej zaleta, 
ale zniszczona i stwarza 
nieprzyjemne wrażenie 
emitując energię Sha. Tam 
gdzie jest to możliwe 
proponuję położyć dywany lub 
zakryć podłogę wykładziną. 
Najlepiej zastosować 
wykładzinę naturalną w 

elemencie Ziemi. Kolor piaskowy, beżowy a wykładzina może być z juty. Na taka wykładzinę można 
położyć dywan, który też jest z elementu Ziemi.  

Odświeżyć i 
dodać 
element 
dekoracyjny 

Zlikwi
dować 

Dekoracje 
na ścianie 
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Podłoga jest zniszczona. Kładziemy wykładzinę. http://www.tarkett.pl/index.php?gr=1&pdgr= 
inspiracje podłogi. 
 
Po zmianach: Nowa wykładzina przykryła zniszczony parkiet i przy użyciu różnych jej kolorów 
oddzieliła pokój od przedpokoju. 
 
Stara podłoga i na zdjęciu obok nowa podłoga 
 

 
 
 
 Biuro przenosimy do sypialni a w miejscu biura może stać stół. Twoje miejsce przy stole jest 
plecami do ściany 
 
 
Nowy gabinet w miejscu sypialni. Twarz klientki skierowana podczas pracy przy biurku we właściwym 
kierunku. 
 

 
Jeśli chodzi o twój gabinet (teraz sypialnia) – zastosuj piaskowy i niebieski kolor. Przewaga 
piaskowego a niebieskie dodatki. W zasadzie takie kolory teraz tam są. Dodaj tylko niebieskiego. To 
mogą być rolety. Wykładzina, doniczki, ramki do obrazków. Na ścianie powieś symbole twoich 
sukcesów  
 
 
 
Czerwona ściana może zostać. Kanapa też i zostają fotele. Spisz na tej kanapie z głową w 
stronę czerwonej ściany. Dalej przy oknie ( w miejscu stołu) szafka z TV. 
 
Po zmianach. Kanapa została na swoim miejscu, ale teraz jest również miejscem do spania. 
Dotychczasowa sypialnia jest znakomitym miejscem na gabinet, ale na sypialnie nie nadawała się 
zupełnie. Zmieniliśmy to.  
 

Podłoga powinna być 
odnowiona lub 
zmieniona. 

To miejsce nie nadaje się na 
sypialnię. Tu powinien być 
gabinet. 
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Na zdjęciach poniżej pokazany jest nowy salon od strony balkonu z miejscem na TV oraz kącik 
wypoczynkowy 

 
 
 

 
 
Zamiast biurka w salonie stół. Biurko zajęło miejsce w byłej sypialni i teraz tam jest gabinet 
klientki, która dużo pracuje w domu. 
 
http://nobiles.pl/?q=pages/inspirations/arrangements/galery/main/27    
Inspiracje kolorów do wykorzystania 
Salon jest twoją wizytówką. Niech w nim nie będzie niczego przypadkowego. Na podłodze w salonie 
połóż wykładzinę a na niej w okolicach kanapy coś miękkiego i puchatego. Jeden z foteli traktuj jak 
miejsce przyszłego partnera. Połóż na nim coś, co dla ciebie jest symbolem mężczyzny, jakiego 
szukasz lub powieś na ścianie w okolicy tego fotela zdjęcie ( sporych rozmiarów) szczęśliwej pary. 
Ponadto na parapecie powinny stać tylko 2 jednakowe kwiaty symbolizujące parę a na szafce 2 białe 
świece. Ogranicz ilość bibelotów i przesadź kwiaty do zielonych doniczek. Wprowadź więcej zielonego 
koloru. To może być zielony obrus, zielone poduszki na krzesła. Nie trzymaj w salonie deski do 
prasowania ani innych tego typu przedmiotów. 
 

To miejsce na 
stół. Biurko 
przenieś do 
sypialni i tam 
zrób gabinet 

Zdjęcie pary. Miejsce do 
spanie z głowa w stronę 
czerwonej ściany 
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Nowa kuchnia bez kotka i z uporządkowanym 
oknem oraz normalnym stołem 

 
Najlepsze miejsce w kuchni ( stół i okno) Rozumiem, że kot musi mieć swój kąt, ale lepiej, żeby 
to była łazienka lub wc. Okno w kuchni tez nie wygląda ciekawie. Jest mało miejsca, ale na pewno 
można posprzątać parapet i dostawić do stołu mały taboret lub krzesełko.  Cudnego i 
przesympatycznego kota wyprowadzić do łazienki. 
Reasumując: 
Mieszkanie to nie ma istotnych wad ani szczególnych zalet. Ważne jest, że twoje najgorsze miejsca w 
tym mieszkaniu znajdują się akurat w łazience i WC. Pewnym problemem jest fakt, że również cześć 
kuchni – ta zaraz przy wejściu znajduje się w twoim złym miejscu i tym samym posiłki w niej 
przygotowane nie służą tobie. Odnoszę wrażenie, że kuchnia nie jest twoim ulubionym miejscem w 
tym mieszkaniu. Zadbaj o kuchnię a szczególnie o strefę rodzinną w kuchni, która znajduje się w 
okolicach stołu przy oknie. Staraj się mało gotować, chyba, że uda się przenieść kuchenkę w miejsce 
lodówki. Trudne będzie urządzenie kuchni zgodnie z zasadami Feng-Shui gdyż jest mała a do tego jej 
połowa nadaje się wyłącznie pod szafki i zlewozmywak ( ta część granicząca z WC). 
Zarówno wejście, jaki i salon sa dobrze zlokalizowane. W salonie w miejscu gdzie masz biurko tez nie 
powinno być nic ważnego ( nawet TV), gdyż na to miejsce rozciąga się zła strefa z łazienki. Ostatnie 
niezbyt korzystne miejsce znajduje się w obecnej sypialni w części po prawej stronie od drzwi ( złe 
miejsca na planie sa zacieniowane). Jednak ta lokalizacja jest najmniej szkodliwa ze wszystkich.  
Sugeruje przeniesienie do sypialni biura, gdyż praca to dla ciebie teraz priorytet. Rozumiem, że to 
mieszkanie nie jest docelowe, więc nie kładę nacisku na sypialnię, tylko na gabinet. Jeśli ustawisz tam 
biurko tak jak sugeruję ( w miejscu obecnego wezgłowia łóżka) i skierujesz twarz na ścianę z drzwiami 
wejściowym ido meszkania- to wzmocnisz swoją karierę zawodową. Salon ma być twoją wizytówką, 
twoim pokojem i tam powinnaś odpoczywać oraz zorganizować miejsce dla mężczyzny, który chcesz, 
aby pojawił się w twoim życiu.  
Największym problemem tego mieszkania jest wejście i te przygnębiające szafy oraz zniszczona 
podłoga. Uważam, że jeśli zrobisz ładne wejście i odświeżysz podłogi to poczujesz się w tym 
mieszkaniu dobrze a ono będzie ciebie wspierać w realizacji twoich zamierzeń. 2010 rok to dobry czas 
na remont nawet, jeśli w 2011 zechcesz się wyprowadzić. Co do twojego byłego związku, nie widzę 
żadnych oczywistych powodów, dla których rozstaliście się. Może jedynie taki, że on jest smutasem i 
pesymistą a ty masz tendencje do popełniania wciąż tych samych błędów. Potrzebujesz partnera, 
który będzie ciebie wspierał i będzie optymista życiowym. Na końcu opracowania po twoim horoskopie 
zamieściłam krótki opis z waszych portretów numerologicznych, będący podstawa tego, co wyżej 
napisałam. Poniżej plan twojego mieszkania i opisy twojej liczby KUA. Pamiętaj KUA dotyczy każdego 
miejsca gdzie się znajdujesz i staraj się korzystać z twoich dobrych kierunków również w pracy 
 
 

Kilka moich przemyśleń: 
 

Kiedy dostałam od Ciebie Bożeno analizę Feng- Shui to najpierw się zapytałam siebie: 
jak zmienić to mieszkanie, to tyle czasu, pieniędzy, energii zaangażowanej w 

remonty? I trochę się przeraziłam. 
 

Ale potem małymi krokami zaczęłam od wyboru ekipy remontowej i poproszenia o 
pomoc koleżanki (architekta wnętrz), aby wcielić Twoje propozycje i pomysły w życie. 

 
I zaczęło się.……….  Kilka tygodni biegania, kupowania, życia na walizkach… 

 

Wyprowadzić kota i 
zrobić normalny stół 
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A po miesiącu: efekt mnie naprawdę zaskoczył. 
 

Remontowane pomieszczenia nabrały charakteru a ja poczułam się naprawdę u siebie 
w domu. 

 
Ukończenie tego projektu dodało mi pewności siebie i radości, z tego jak dobrze 
można mieszkać. I dobrze czuć się u siebie zarówno wypoczywając jak i pracując  
(w jednym pokoju mam biuro). Podzielenie tych stref sprawiło, że zarówno lepiej 

wypoczywam jak i bardziej efektywnie pracuję. 
 

Pozdrawiam, 
 

Magda 
 

Gratuluję Magdo!! 
Gdyby wszyscy moi Klienci byli tak zdeterminowani jak Ty i tak szybko oraz skutecznie wprowadzali 
zmiany- byłabym naprawdę zadowolona. Życzę sukcesów i pozdrawiam fengszujowo  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


