
Vliv prostředí na naše zdraví 

Prostředí formuje mozek  a mozek vytváří naši realitu 
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Léčení, soulad a harmonie vašeho domova 
 

Náš domov je odrazem našeho těla. Tak jak se chováme sami k sobě tak 
vypadá náš domov.  

Vstup symbolizuje naše ústa, střed domu naše centrum, pupek. A tak 
bychom mohli pokračovat. Každá část domu ovlivňuje naše zdraví, tělo, 

orgány. 
Pokud nastoupíme cestu celostního přístupu ke svému zdraví, je čas 
stejným způsobem věnovat pozornost našemu prostoru. Lékařem je 

starověké učení feng šuej. Když známe prostředky, můžeme náš domov 
vyléčit. 
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Léčení, soulad a harmonie vašeho domova 
 

Kdy je vhodné? 
•Nedaří se Vám v životě, máte zdravotní či psychické potíže, necítíte se 

doma dobře… 
•Feng šuej léčení a tvorba prostředí je odpovědí  a účinným řešením na 

Vaše problémy. 
Proč léčit prostředí? 

•Pokud jste unavení či nemocní, hledáte vhodnou léčbu. Také Vaše 
prostředí potřebuje uzdravit. Pořádně uklidit někdy nestačí. Špatné pocity 
/ úzkosti, strachy, smutky, hádky, konflikty, úmrtí../ je potřeba také uklidit. 

Tento „ nepořádek „ není vidět , je cítit. Jak? Energetickou očistou 
prostoru. 

Jak to funguje? 
Prvním důležitým krokem je fyzický úklid a následná energetická očista 

Vašeho prostředí. Následuje úleva, pocit volnosti, Váš domov opět dýchá 
a podporuje Vás a Váš život. 

Dalším krokem je harmonizace místností, aplikace feng šuej léčebných 
prostředků vedoucí k harmonii a souladu. 



Energetická očista bytu 

Cesta mě zavedla do bytu ke starší ženě v důchodu. Žije zde přes padesát let, dnes již sama. 
Do bytu se stěhovala se svým mužem, dvěma malými dětmi a svojí stárnoucí matkou. Byly 
doby, kdy se zde sešlo i 12 osob. Byt prostě hodně pamatuje. Radost, strachy, smutky, smrt 
matky, bolesti z rozchodů a odchodů na " onen " svět, rozepře a hádky manžela a svojí 
matky. Vše v něm bylo uloženo jak v bance. Žena již delší dobu velmi špatně spala, noci, kdy 
nemohla usnout, byly stále častější. Při návštěvě jsme si spolu povídaly, známe se dlouhá 
léta. A žena několikrát opakovala, že v noci slyší ze sousedního pokoje občas divné zvuky, 
jako by přicházely ze skříně. Najednou mě něco doslova ťuklo a povídám, že chodím 
energeticky čistit domy a byty od zátěží a že zkusím totéž u ní v ložnici. Vše fungovalo za 
pomoci bytostí světla, cítila jsem, že duše, která zde zemřela / matka ženy / potřebuje zpět 
do světla / 33 let je po smrti. Žena s odvedením duše souhlasila, vše probíhalo za její 
přítomnosti. Střídaly se u ní pocity, stavy, které s matkou prožívala za života. Přišla úleva a 
uvolnění.  
Ve druhém pokoji se situace víceméně opakovala, zde má urnu se svým mužem. Opět s 
jejím souhlasem byla duše po 5 letech odvedena zpět do světla. Při odchodu začalo praskání 
ve skříni. Žena byla velmi překvapena, jak to vše do sebe zapadá a vše se vším souvisí. Pro 
dokreslení situace mezi těmito dvěma dušemi za života docházelo k velkým 
nedorozuměním a nesouladu. Po odvedení obou zavládl v bytě mír a klid. Týden po této 
události jsem ženu opět navštívila, dokončila energetické čištění ohněm, vodou a zvukem. 
Žena dobře spí a v rodině se dle jejích slov " odlehčilo " všem, urovnaly se vztahy.  
Děkuji,  ženě za inspiraci k další službě. Díky ní jsem si uvědomila velký potenciál, který nese 
léčení domů, bytů a prostor od minulosti, energetická očista.  Věra  4 



 
Domov je odrazem našeho myšlení na tělo a zdraví. 
Ráda bych se s Vámi podělila o zkušenosti s feng šuej a propojenosti na naše zdraví a život. 
Klientka, se kterou jsem se seznámila před 10 lety, bydlela s manželem a dvěma dětmi 
v patře starého domu. Při mojí první návštěvě u ní jsem byla doslova zmatená a nevěděla 
jsem, kam mám jít. Vstup a půdorys bytu v patře byly nejasné. Energie zde neproudila, stála 
a doslova zahnívala a střed bytu byl také nejasný, zastavěný zdmi a chodbami. Tato stagnace 
se projevovala ve všech oblastech života nehybností, zatvrzelostí a nepružností. Majitelka 
intenzivně cítila potřebu změny.  
Nový dům byl postaven podle feng šuej na přání majitelky a se souhlasem jejího manžela. 
Klientka si uvědomovala možnosti využití energie  feng šuej pro zdraví a život rodiny. 
Centrum domu bylo volné, otevřené, majitelka zde ráda meditovala, malovala a odpočívala. 
Manžel souhlasil s novým bydlením, sám však na novou pozitivní energii nebyl naladěn a 
připraven. Po nastěhování do nového domu podvědomě hledal starou energii. Harmonii 
domu narušoval a vytvářel zde konflikty energií předchozího bydlení. Konfliktní energie a 
nepříjemná atmosféra se z centra přenášela do celého domu na všechny její obyvatele. 
V realitě se oslabení projevilo umístěním klece s veverkami, které zde běhaly jak o život 
pořád dokolečka. U majitelky se objevil vleklý zápal plic, osvědčené léky nezabíraly. 
Vzhledem k neřešitelné situaci se majitelka odstěhovala do nového pronajatého bytu 
s volným centrem.  V bytě je příjemná atmosféra, vleklé zdravotní problémy zmizely, 
centrum podporuje klid a harmonii. 
Oba partneři si díky této zkušenosti s domem uvědomili svoje skutečné potřeby a dům jim 
pomohl nalézt cestu k sobě samým. 
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Dobrý den, 
 
Ráda bych Vám dala zpětnou vazbu, co se dělo při energetickém čištění našeho domu. 
Paní Nosková mne vyzvala, abych se tohoto procesu účastnila s ní, což mne mile překvapilo. 
Aspoň vím, co se bude dít, říkala jsem si. Bylo mně příjemné aktivně se účastnit tohoto 
očistného rituálu. 
Společně jsme se naladily na proces, aby bylo tomuto domu a prostoru pomoženo, což jsem 
vzápětí cítila sama na sobě. Procházely mnou pocity, jaké měl kterýsi z mých předků, když 
zde žil a musel odejít daleko do ciziny, ale energeticky tento jeho otisk zůstal jako vzpomínka 
na něj. Tenkrát to nebylo dořešeno, pořád to tady „viselo ve vzduchu“. Pomocí očisty 
prostoru se vše urovnalo a uklidnilo. 
Také jsem cítila, (zatím energeticky, ale do hmoty to také dojde), jak se rovnají vztahy mezi 
obyvateli tohoto domu. 
Na závěr jsem dostala doporučení, jak máme ozdravit střed našeho domu, protože je v něm 
umístěno jádro s koupelnou. Střed prostoru je zablokovaný a nám to způsobuje zdravotní 
potíže. Takže se právě chystám v praxi aplikovat jednoduché feng šuej doporučení od paní 
Noskové. 
 
Pokud někdo máte špatný pocit, zdá se, že u vás doma „cosi“ není v pořádku, možná, že 
právě váš obytný prostor čeká na uvolnění minulosti. Mohu jenom doporučit. 
 
Děkuji Eva 
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Feng šuej a kariéra 
 
Paní  Nosková mi už jednou pomohla ve složité situaci. Jsem OSVČ a rozhodla jsem se tedy 
využít i její znalosti feng-šuej pro rozvoj mého podnikání.  
Udělaly jsme základní analýzu bytové situace včetně návrhu změn a provedly jsme očištění 
mojí pracovny od starých energií. Od té doby postupně realizuji navržené změny v úpravě 
interiéru. Během 14 dnů od provedení čištění jsem dostala 5 zakázek a cítím, že se situace 
neuvěřitelně změnila a věci se začaly dít mnohem rychleji!  
Jen pro dokreslení situace, v místnosti mojí pracovny před léty „ dožívala „ moje babička. 
 
Věřím, že Věrčiny rozsáhlé znalosti z mnoha oborů mohou velmi rychle a účinně pomoci i 
ostatním, jakmile učiní první krok a požádají o konzultaci . 
 
Moc děkuji Věrce a přeji všem hodně štěstí! Jitka 
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                                                                           Návrat k sobě 
 
Ráda bych se s Vámi podělila o příběh mého kamaráda. Dětství, dospívání a mládí prožil na 
milované chatě, která mu poskytovala útočiště, byla jeho domovem. Chata hodně 
pamatovala, vše zde bylo uloženo. Na dlouhou dobu se odstěhoval daleko a na chatu se 
vracel jen o dovolené. Zde se vracely všechny vzpomínky z mládí. Chata jej držela ve 
vzpomínkách, v zajetí minulosti, od které se nebyl schopen odpoutat a začít čistě, znova. I 
zde pomohlo feng šuej. Nejprve generálním úklidem, poté energetickým čištěním všeho 
neviditelného a aktivací feng šuej. Zajímavé na téhle zkušenosti je to, že ačkoliv kamarád 
na feng šuej nevěří, i zde funguje. Rok po této očistě je kamarád zpět na chatě. V současné 
době probíhá rekonstrukce a modernizace chaty a je velmi spokojený. Přes chatu našel 
zpět cestu ke své tvořivosti. Po celou dobu byl velkým odpůrcem všech změn, lpěl na retro 
chatě a zablokovanou tvořivost utápěl ve sklenkách alkoholu. 
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Milý návštěvníci , pacienti MUDr.Tomáše Lebenharta, 
děkuji Vám za Vaši pozornost, mým záměrem bylo přiblížit Vám nový pohled na Váš prostor 
a jeho souvislost  a vliv na Vás, Vaše zdraví a život očima Umění feng šuej. 
 
Přeji Vám pevné zdraví, zdravé bydlení. 
 
VEERA 
Věra Nosková 
Tel.: +420 602 556 069 
e-mail: info@veera.cz 
web: www.veera.cz 
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