„Nejhravější“ oblastí Pakua je kua č. 7 – Tvořivost, Děti, Budoucnost.
Tento sektor (kua) najdete na půdorysu svého bytu (domu, kanceláře) či místnosti straně na pravé
straně uprostřed, resp. třetina uprostřed pravé zdi, když máte linii vstupních dveří za zády.
Trojúhelník na střed vašeho půdorysu symbolizuje oblast Tvořivost, Děti, Budoucnost.
Tvořivost, Děti, Budoucnost jako živel reprezentuje Kov a podporuje ho živel Země.
Vlastnosti a emoce: Vůle a smutek
Barva: bílá, šedá a jejich kovové odstíny a zlatá
Tvar: okrouhlé - kruh, koule
Materiál: kov, zrcadlo
Orgány: plíce a tlusté střevo
Období: podzim, odpoledne, západ slunce
Tento sektor Pakua reprezentuje energii hravosti, dále tvořivost a inspiraci. A je zřejmé, že
nejhravější a nejtvořivější jsou naše děti, tudíž reprezentují tuto oblast. No a děti jsou naše
budoucnost, a právě kua č. 7 taky podporuje naši budoucnost.
Kreativita, inspirace, psaní, zrod nových nápadů a myšlenek, umění… toto všechno můžete
podpořit této oblasti Pakua. Můžete tady umístit věci, které pro vás reprezentují umění, představují
pro vás inspiraci, podporují vaši kreativitu. Dobrým zdrojem jsou CD a DVD v kovovém stojanu,
knihy s uměním, krabice s tužkami, barvami a štětci.
Výborně také funguje, pokud v této oblasti máte umístěnou televizi, která je zdrojem inspirace,
informací. Váš počítač také podpoří nejen psaní zajímavých textů, myšlenek nebo poslouží
poznámkám k budoucím projektům. Je radost si dát občas malou přestávku od práce na počítači
a zahrát si na něm oblíbenou hru třeba i společně s dětmi nebo se podívat na roztomilou pohádku či
oblíbený film. Buďte tvořiví!
Máte občas pocit, že si nevíte rady se svými děti, že vaše výchova či nabídnuté přátelství nějak
nefunguje? Zamyslete se a projděte tuto oblast ve svém bytě a také v dětském pokoji. Je to místo,
kde dobře proudí energie? Nebo se tam válí hromada špinavého prádla, či krabice s hračkami,
o které vaše dítě již ani nezavadí, protože poněkud vyrostlo? Nebylo by lepší provést generální
očistu, nechat tam hračky, s kterými si vaše dítě hraje? Postavte sem krásně bíle kvetoucí oblíbenou
rostlinku, nezáleží jestli je v květináči nebo čerstvá kytice. Je to zdroj nové energie, která byla již
tak potřebná. Také stavebnice, puzzle a hobby a společná práce s dětmi na budoucím výsledku vaší
úžasné práce velmi podpoří váš vztah k nim. Buďte hraví a vraťte se občas do dětských časů
a „zablbněte si“ s vašimi dětmi. Odměnou vám bude jejich opravdová účast, zájem a radost
v rozzářených očích.
Pokud vaše dítě pro vás rádo vytváří pro vás dárky nebo kreslí obrázky? Umístěte je právě do
tohoto sektoru. Také fotka vaší ratolesti v krásném rámečku umístěný právě sem je tím vhodným
místem.
Taky tato oblast je výborným místem pro umístění dětské postýlky. Nad postýlku můžete umístit

barevné veselé, točící se figurky na „kolotoči“, třeba i s oblíbenou melodii, která podpoří usínání
vašeho miminka.
Pokud plánujete mít miminko, umístěte do tohoto místa dětské obrázky či věci, knížku s dětskými
jmény, knihu o vývoji a průběhu těhotenství až do porodu, dětské oblečení či dětské minibotičky.
Máte v této oblasti okno? Můžete sem pověsit hravou zvonkohru nebo „mobil“ – volně ve vzduchu
vlnící se pověšené postavičky, zvířátka, kytičky nebo oblíbené obrazce. Rozehraje to hru barev,
zvuků a rozvíří novou energii.
V obývacím pokoji můžete do této oblasti umístit umělecký předmět nebo obraz od vašeho
oblíbeného autora.
Pokud máte v této oblasti knihovnu, dejte si do ní také fotky, brožury nebo obrázky či sošky, které
reprezentují vaše cíle, sny, vaši budoucnost.
A co vaši mazlíčci? Kde mají své oblíbené místo k usínání? Kua č. 7 dobrým místem právě pro
jejich pelíšek.
Buďte kreativní a využijte tuto inspiraci pro vaši vlastní tvořivost při vytváření krásného prostředí
této oblasti: Je to vaše budoucnost. Je to jen na vás.
Příštím tématem bude kua č. 8 - Moudrost.

