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Analizę wykonano w oparciu o; 
 

 Szkołę Form 
 Kompas Ba-Zi 
 5 Praelementów 
 Wędrującą Gwiazdę 
 
Pracownicy 

 

Imię Liczba KUA Grupa Żywioł Znak roku  

Recepcja - x 8 Zachodnia Ogień KOŃ 

x 9 Wschodnia Ogień SMOK 

Makijaż x 2 
   
Zachodnia Ziemia KOŃ 

x 2 Zachodnia Ziemia KOGUT 

x 7 Zachodnia Woda DZIK 

Kosmetyka- x 8 Zachodnia Metal KOGUT 

x 8 Zachodnia Drzewo SZCZUR 

x 1 Wschodnia Ogień WĄŻ 

Manicure- x 8 Zachodnia Metal KOGUT 

x 7 Zachodnia Woda DZIK 

 
 

I. Analiza relacji międzyludzkich w oparciu, o 5 Praelementów i 
liczby Kua 

 
Układ Lo-Shu w 2008 roku (Pałac Centralny 1) 
 
         Południe  

  Sława   

Bogactwo 
9 5 7 

Związki 

Rodzina 
8 2008 -

1  3 
Kreatywność 

Wiedza 
4 6 2 

Pomocni ludzie 

  Kariera   

 
Liczba Kua 2 do 4 lutego 2008 roku przebywa w Pałacu Pomocni Ludzie 
Liczba Kua 8 do 4 lutego 2008 roku przebywają w Pałacu Rodzina 
Liczba Kua 1 do 4 lutego 2008 roku przebywa w Pałacu Centralnym 
Liczba Kua 7 (do 4 lutego 2008 roku przebywa w Pałacu Związki 
Liczba Kua 9 do 4 lutego 2008 roku przebywa w Pałacu Bogactwo 
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Dla Ani ten rok nie jest dobry. To czas na przemyślenia. Nie uda się żadne nowe przedsięwzięcie. Nie należy 
na nią stawiać. Ania będzie miała znakomity 2009r. 
Dla Ewy 2009r nie będzie korzystny. Będzie rokiem na przemyślenia tak samo jak dla Ani 2008r. W 2009 nie 
można dawać jej odpowiedzialnych zadań. 
Dla Iwony i Ani – 2 - 2007 rok nie był pomyślny. Od 2008 zaczyna się dziewięcioletni okres prosperity. 2008 
rok jest dla Was czasem na podejmowanie nowych poważnych wyzwań. Pojawi się wielu ludzi, którzy będą 
pomagać w realizacji przedsięwzięć. Warto każdą okazje, jaka się trafia wykorzystać i każda nowo poznania 
osobę zapamiętać i posłuchać, co ma do powiezienia-, bo Ci ludzie „Pomocni Ludzie” – przyszli, aby wskazać 
drogę realizacji celów przez kolejne 8 lat. 
 

 
II. Analiza w oparciu o 5 Praelementów 
 

 
 
Obie z Anią należycie do elementu Ziem Oznacza to, że ……….. 
 Należy pamiętać, że Ognia używamy z umiarem. Takim elementem Ognia wspierającym Szefa może być 
kominek. Radzę jednak umieścić go w nazwijmy to Sali kominkowej na strychu. 
Styl, jaki podkreśla element Ziemi to styl rustykalny, tradycyjny. Cegła, kamień, w tym marmur. Kolory 
brązowe, żółte, beżowe, piaskowe i łagodny pomarańcz. Jednak elementem, który wspiera branże 
kosmetyczną to jest Drewno i Metal. Drewno to kolor zielony, rośliny i kształt prostokątny oraz wszystko, co 
wykonane jest z drewna (musza być widoczne słoje). Warto zastosować ten kolor i w logo i w detalach 
wystroju wnętrz. Warto również postawić spore rośliny w miejscach, które zaznaczyłam na planie. Kolejny 
element, który serdecznie polecam to Metal. Wspiera branżę i jest remedium na pewne niekorzystne układy, 
które występują w Wędrującej Gwieździe. Symbolem elementu Metalu jest kolor biały i wszystkie szarości, 
kształt okrągły, szkło, białe luksfery, kryształy, a także elementy wykonane z metalu. Ten element też 
polecam do logo. Kryształ sprawdzi się na zachodzie, południowym zachodzie i północnym zachodzie. Tam 
można umieszczać kryształy. 
 
 

III Analiza w oparciu o Wędrująca Gwiazdę 
 
Wędrująca Gwiazda to inaczej horoskop urodzeniowy domu. W waszym przypadku zastosowałam oba 
wykresy, gdyż stara cześć budynku pozostaje i będzie dobudowana znaczna nowa część. Stara część budynku 
(planowane SPA) wróży bogactwo i sławę. Na piętrze w tym miejscu będą gabinety kosmetyczne. Powinny 
przynosić spory dochód. Starałam się w złych lokalizacjach (zaznaczone na szaro nie umieszczać ważnych 
pomieszczeń. Oczywiście na tyle na ile to było możliwe. Jedynie gabinety do Pedicure mieszczą się w gorszej 
lokalizacji, ale nie fatalnej. Ich wystrój powinien być niebieski. Pozostałe złe miejsca, to klatka schodowa, 
przebieralnia, gabinet lekarski, fryzjer oraz centralny punkt całości, miejsce dla klientów i ścianka dzieląca 
nową i starą część budynku.  

OGIEŃ – 
 

ZIEMIA-  

METAL –  WODA –  

DRZEWO -  
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Klatka schodowa na górę powinna mieć pełne schody i metalową poręcz. Granica między SPA i resztą 
gabinetu powinna być niebiesko metalowa. To może być niebieska kanapa na tle niebieskiej ściany i z 
metalowymi dodatkami. Łazienki proponuję tez w niebieskim kolorze i z metalowymi dodatkami. Symbolem 
Wody jest też czarny kolor, a Metalu biały. Alternatywą jest wystrój biało czarny. W pomieszczeniach SPA 
powinien znajdować się drobny czerwony element. To może być dekor z płytek ( mały) albo tam gdzie to jest 
możliwe doniczka czerwona lub czerwony ręcznik. Sugeruję, aby korytarz w SPA zawierał elementy niebieskie. 
Jeśli będzie tam wykładzina to z falistym wzorem. Na ścianach tez można zastosować element dekoracyjny w 
postaci fali.. Korytarz na piętrze tez powinien mieć elementy Wody ( niebieski i fale) i Metalu (metalowe 
elementy, okrągły kształt i biały kolor.  
 
 

SE    Stara część  S    SW  
Zła.Walczące Byki. Mało 

używać 
B.Dobra. Bogactwo, sława, 

reputacja korzystna sława, bogactwo 
 
 

3   2 8   6 1   4  

  6     2     4    

SCHODY                                    
Metal.  

ŁAŻNIA                                    
minimalnie Ogień       

KUCHNIA      

HYDROMASAZ                                            
Woda                                 

GABINETY KOSMETYCZNE 

 
 
 

Zła.Walczące Byki. Mało 
używać korzystna sława, bogactwo 

B.Dobra. Bogactwo, sława, 
reputacja 

 
 

2   3 4   1 6   8  

  5     7     9   W 

SAUNA  WEJSCIE NA GORE                                        
Metal. Uwaga na wodę w 

ruchu 
KORYTARZ                               

Woda 

KRIO                                       
minimalnie Ogień   

GABINETY KOSMETYCZNE           

 
 
 

Kiepska. Niekorzystne związki, 
rabunki 

Kiepska. Skłonność do 
pochopnych decyzji 

Kiepska. Skłonność do 
pochopnych decyzji 

 
 

7   7 9   5 5   9  

  1    3     8    

WEJSCIE POCZEKALNIA     
Woda, Trochę Ognia        

SALA KONFERENCYJNA 

PEDICURE                              
Woda lub Metal                 

SALA KONFERENCYJNA I 
WC 

MASAZ                                   
Woda lub Metal 

SOCJALNY 

 
 
 

NE Wejście na góre  N    NW  
 
Alternatywa – tak jak pisałam wcześniej Biały i czarny kolor a kształt falisty i okrągły. Akwarium na piętrze 
jest w dobrym miejscu – miejscu Wody. Gabinety mogą być w dowolnym klimacie. Poczekalnia w starej części 
ma bardzo korzystne gwiazdy. Warto umieścić tam krzesła dla klientów i na ścianie ofertę zabiegów. 
Trochę gorzej prezentuje się Wędrująca Gwiazda dla nowej części budynku. Centrum domu wróży choroby i 
bankructwa. Może to oznaczać, że firma będzie dynamicznie się rozwijać i będzie narażona na 
niebezpieczeństwa czyhające na przedsiębiorców. Wejście i recepcja zlokalizowane są w bardzo dobrych 
miejscach, – co pozwoli złagodzić, albo całkowicie uniknąć zagrożeń, o których powyżej pisałam. Należy 
bardzo uważać, komu wynajmiecie gabinet lekarski i salon fryzjerski. Ci ludzie będą budowali swoja pozycję 
na Waszym sukcesie. Gwiazdy ostrzegają przed chęcią podważenia autorytetu Właściciela SPA. W tym 
przypadku też w dobrym miejscu wypadła poczekalnia. Świetne miejsce na dyplomy, wyróżnienia, cennik 
usług, promocje itp. Warto zatrzymać tu klientów czymś ciekawym……………. 
 
Sugeruję, aby podłogi w obu budynkach były zdecydowanie inne. Powinna być widoczna wyraźna granica na 
styku SPA i Gabinetów,…………………………………………  
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SE     Nowa część  S    SW  

korzystna sława, bogactwo podważany autorytet szefa Dobra 
 
 

4   1 9   6 2   8  

  7     3     5    

BAWIALKA, RECEPCJA 
Woda (niebieski, czarny) 

LEKARZ, FRYZJER                   
Ziemia (żółty, brąz, beż, 

piasek) 

POCZEKALNIA                           
Metal (Biały i metaliczny, 

szary) 

 
 
 

korzystna sława, bogactwo B.Zła.Choroby bankructwa 
Dość zła.Uwaga na 

skaleczenia 
 
 

3   9 5   2 7   4  

  6     8     1   W 

RECEPCA                                  
Metal(Biały i metaliczny, 

szary) 

KORYTARZ                               
Metal(Biały i metaliczny, 

szary) 

WC                                         
Woda (niebieski, czarny). 

Minimalnie Ogień(czerwony) 

 
 
 

korzystna sława, bogactwo, 
ale uwaga na dzieci 

Uwaga na zranienia, 
rywalizacja   

 
 

8   5 1   7 6  3  

  2     4    9    

WEJŚCIE, PERNAMENTNY 
METAL. (Biały i metaliczny, 

szary) Nie Woda! 
PERNAMENTNY                       

Woda (niebieski, czarny) 
PERNAMENTNY                   

Troszkę Ognia (czerwony)  

 
 
 

NE Wejście  N    NW  
 

 
 
IV Propozycje aranżacji wnętrza 
 
Wejście 
Na planie narysowałam sugerowane miejsce na parking i ścieżkę dla tych klientów, którzy przyjdą pieszo. 
Ponieważ budynek jest zasłonięty i mieści się wgłębi ogrodu, ważne jest, aby od zawsze otwartej bramy był 
widoczny. Rośliny rosnące przed nim musza być niskie. Mur należy zasłonić pnączami. Przed budynkiem 
sugeruję firmową flagę na wysokim maszcie. Dobrze, jeśli schody prowadzące do budynku będą miały 3 
stopnie. Powinny być półokrągłe i od czoła zabudowane murkiem. Powstania wtedy 2 wejścia. Po prawej 
stronie dla tych, co przyjechali samochodem i po lewej dla tych, co przyszli na pieszo. Jako remedia często 
wymieniam Metal i Wodę. Sugeruje to nowoczesny styl budynku. Wiem, że Pani preferuje tradycyjny styl. 
Dlatego proponuję cegłę lub kamień oraz rośliny w ceramicznych donicach. Po prawej i po lewej stronie od 
wejścia 2 jednakowe duże rośliny, jako strażnicy wejścia. Mogą też być sezonowe kwiaty na murku przy 
wejściu. 
Drzwi duże szklane. W środku sporo elementów metalowych. Albo aluminium, albo miedź. Blat recepcji 
najlepiej biały albo z dodatkiem brązów czy piaskowego koloru. Regały w recepcji ( na kosmetyki) metalowe i 
szkło. 
Recepcja - powinna mieć zaplecze, podręczny magazynek. Podobnie pierwszy gabinet Permanentny. Biało 
metaliczny z dodatkami brązów, żółtego, piaskowego, pomarańczowego. Nie niebieski. 
Bawialna - dla dzieci w podobnym stylu jak recepcja. Przeszklona od strony recepcji i może mieć elementy 
niebieskiego 
Lekarz i Fryzjer – powinny być w kolorach i klimacie Ziemi. Czyli żółty, piaskowy, brąz, beż, lekki pomarańcz 
Poczekalnia –i korytarz powinny być białe. Sugeruję białe albo szare płytki. Ściana oddzielająca SPA od 
reszty również biała z dużym i widocznym od wejścia logo firmy. Na tle tej ściany powinna stać kanapa. Może 
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być Np. żółta, piaskowa i stolik szklany. Drzwi do gabinetów białe. Ściany piaskowe, żółte, jasno –
pomarańczowe 
Gabinet Permanentny pierwszy – podobnie jak recepcja 
Gabinet Permanentny drugi – biało czarny lub biało niebieski 
Gabinet Permanentny trzeci – dowolnie, ale koniecznie element czerwony Np. doniczka z kwiatem, obraz z 
makami na ścianie 
Łazienka –biało czarna lub biało niebieska, ale też z czerwonym elementem. 
Wejście na górę. Schody podzielono na 2 części. Jedna z nich dostępna jest od strony nowego budynku a 
druga od strony SPA. Schody podobnie jak przy wejściu do firmy powinny być półokrągłe i przedzielone po 
środku metalowymi elementami zasłaniającymi  
Poczekalnia od strony SPA. Za ścianą, o której już pisałam aranżacja w kolorze niebieskim. Na ścianie 
cenniki usług, informacje o zabiegach, promocje. Niebieskie krzesła lub kanapa. Drobiazg w kolorze 
czerwonym. Np. bukiet kwiatów, obrazek na ścianie 
Korytarz. Jeśli to możliwe to wykładzina dywanowa. Jeśli płytki to w ciepłych brązach i matowe. Ściany w 
dowolnym kolorze i drzwi też. 
Schody – metalowa poręcz i białe ściany. Schody mogą być z białych płytek. To jest zła lokalizacja 
Sauna – też zła lokalizacja. Kolor biały i elementy metalu. Nie mam pojęcia czy to możliwe w saunie. Ręczniki 
i szlafroki mogą być białe. 
Łaźnia i Krio - aranżacja dowolna. Dla wzmocnienia korzystnych wpływów troszkę czerwonego koloru 
Pokój socjalny i Gabinet masażu i Pedicure – lokalizacja taka sobie. Element Wody i Metalu może 
pomóc. To mogą być niebieskie krzesła, obrus na stole, okrągły stół szklany, pokój w błękicie. Łóżko do 
masażu niebieskie, niebieskie prześcieradła, koce czy ręczniki. Ważne jest miejsce w pokoju socjalnym, które 
będzie Pani przypisane. Zaznaczyłam na planie. 
Kuchnia i Gabinety kosmetyczne na piętrze bardzo dobrze zlokalizowane. Gabinet na SW z dodatkiem 
niebieskiego a na W z dodatkiem czerwonego dla wzmocnienia ich dobrych gwiazd. Kuchnia w tym miejscu 
przyda się do obsługi gości na szkoleniach. Również, jako zaplecze na posiłki dla personelu 
Korytarz na piętrze. Na ostatnim podeście ( na piętrze) coś czerwonego.  Korytarz w kolorze niebieskim. W 
narożniku niebieska kanapka i naprzeciwko niej akwarium. Na ścianie obok - cenniki usług i informacje dla 
klientów. Reszta wnętrz w dowolnej aranżacji. Sale konferencyjne. Niestety nie mają dobrej lokalizacji. Pewnie 
nie będą często wykorzystywane. 
 

 
 
 
 



 7

 
 
 

V Wyjaśnienia do planów budynków 
 
Do opracowania dołączone są plany budynków z propozycją rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń oraz 
imion osób, które powinny w nich pracować. Zaznaczyłam strzałkami, w jaka stronę powinna być skierowana 
twarz osoby podczas pracy. W komplecie do tych informacji z planów budynków są liczby KUA Pani 
pracowników. Załączam liczby KUA 7,8,9 1,2. Na pierwszej stronie jest tabelka, która zawiera wszystkie dane 
na ten temat. 
 

UWAGI KOŃCOWE 
 

 Proszę pamiętać. Pracownik, aby czuł się komfortowo w pracy nie powinien być skierowany plecami 
do drzwi. Nie powinien tez stać pod skosem. Taka pozycja wprowadza niepokój do jego pracy, co 
odbija się na klientach.  

 Ważne jest, aby klient miał możliwość w łatwy sposób zapoznać się zarówno z oferta, cennikiem, jaki 
i z kompetencjami personelu. W centralnych punktach, do których przyciągamy klientów powinny być 
wszystkie te informacje oraz miejsce na to, aby pochwalić się swoimi osiągnięciami.  

 Ważne jest, aby klient w łatwy sposób mógł dotrzeć do Firmy. Proszę oznaczyć dojazd do SPA z obu 
stron miasta. Flaga na wysokim maszcie spowoduje, że uwaga ludzi skieruje się na budynek SPA. 
Niestety nie macie dobrego Feniksa ( zasłania was budynek z przodu) Flaga, jako element w ruchu 
będzie przyciągać uwagę.  

 Samo wejście do firmy też powinno być ładne i widoczne od wjazdu. 
 Nie należy łączyć ciągu komunikacyjnego dla samochodów z ciągiem dla pieszych. Piesi muszą mieć 

wytyczoną swoją wygodną ścieżkę 
 Budynek, który zasłania SPA powinien być odnowiony. Nie może sprawiać złego wrażenia, bo to 

wrażenie przeniesie się na SPA. 
 Na planie zaznaczyłam na SW miejsce na mały element dekoracyjny w ogrodzie. To ma być woda w 

ruchu. Może spływać po kamieniu w stronę budynku do małej sadzawki. Może to być rzeźbą 
ogrodowa Np. Kobieta wylewająca z dzbana wodę w stronę budynku. Proszę pamiętać, że ten 
fragment ogrodu należy symbolicznie połączyć z budynkiem. W tym miejscu mamy odjęta część 
budynku i warto symbolicznie nadać mu regularny kształt. Można zaaranżować tam przyjemny dla oka 
element, który Np. światłem i wspomnianą wyżej wodą w ruchu symbolicznie połączymy z 
budynkiem. Narysowałam to na planie. 

 
Życzę wielu sukcesów i znakomitego Feng-Shui. 
Bożena Radzikowska 
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