Touha po poznání, touha být lepším člověkem, jít víc do sebe a poznat se lépe. Tuto energii vašeho
JÁ podporuje kua č. 8 - Moudrost.
Tento sektor (kua) najdete na půdorysu svého bytu (domu, kanceláře, pracovního stolu) či místnosti
na straně linie vstupních dveří v levém rohu. Trojúhelník na střed vašeho půdorysu symbolizuje
oblast č. 8 - Moudrost.
Moudrost, Vědění jako živel reprezentuje Země a podporuje ho živel Oheň.
Vlastnosti a emoce: Uvědomění - Trudnomyslnost
Barva: zemské odstíny jako žlutá, okrová, béžová
Tvar: stabilní jako čtverec, krychle
Materiál: přírodní jako hlína, cihla, keramika, porcelán
Orgány: žaludek, slezina, slinivka
Období: pozdní léto – babí léto, odpoledne
Tento sektor Pakua reprezentuje energii, která představuje váš vnitřní růst, vaši touhu po poznání,
vaši práci na vašem vnitřním rozvoji, snaha učit se a dovědět se víc o sobě, pracovat víc na sobě. Je
to taky váš vztah k duchovnímu světu.
Jste-li studentem ve škole nebo studentem v životě, každý z nás potřebuje růst a učit se. Jen tím se
dá „pohnout“ s energií, především energií ve vašem vnitru. Uvědomíte si co chcete, na čem chcete
zapracovat, aby jste byli něco víc. V této oblasti kua je proto vhodné mít své pohodlné křeslo
k přemýšlení, svůj vlastní koutek... A nezapomeňte, co nejčastěji tady sviťte, zapalujte svíčku nebo
mějte pořád zapnutou nízkoenergetickou lampičku. Jasné světlo symbolizuje vaše jasné
napředování, tmavé místa naopak vaši nerozhodnost a nejasnou představu.
Vaše duchovní aktivity a meditace velmi napomáhají vašemu růstu a rozvoji intuice. Zklidníte se
vnitřně, máte čas být jenom sami se sebou, nerušeně pozorovat vaše vnitřní prostředí a zároveň si
uvědomit, kde, s čím a jak chcete naložit a posunout se… Zkuste trávit více času sami se sebou
a naslouchat vašemu nitru. Položte sem oblíbený krystal, obrázek vašeho duchovního vůdce nebo
sošku, knihy o vašem duchovním směru. Budete je mít pořád na zřeteli a bude reprezentovat váš
pomyslný duchovní oltář.
Máte v této oblasti vstupní dveře? Do vašeho domu vstoupí moudrost, ale také občas to může být
samota, kterou když budete chtít, tak ji budete mít.
Váš růst, vzdělanost a touhu po poznání podpoříte, pokud zde vybudujete knihovnu. Pokud nemá
dvířka, snažte se mít knihy na vnějším okraji viditelně hezky seřazené se zřetelnými názvy knih.
Umístěním např. globusu zvýšíte vaše vědění a chtění vědět více o světě. Encyklopedie nebo další
vzdělávací knihy, slovníky…to vše představuje váš růst, potřebu vědět víc, vaše sebevzdělávání.
Zmatek, nepořádek, věci páté přes deváté – tímto určitě nepodpoříte harmonii a klid ve vašem JÁ.
Jenom tím znásobíte nepořádek ve vás a potažmo ve vašem životě.
Prázdné nádoby, misky, květináče z hlíny a keramiky jsou jakoby otevřenými nádobami pro další

poznání. Proto je můžete položit do tohoto sektoru kua.
Taky obraz s motivem hor nebo zimní krajinou je vhodnou dekorací. Můžete si pak představit
meditace na vrcholku hor, kde je ticho, nebe je otevřené a umožňuje vám dávat odpovědi na vaše
dotazy a otázky.
Větrná zvonkohra na terase v kua 8 je úžasná a malým kouzlem umí rozproudit vaše chtění po
vzdělání a vnitřním růstu. Nepoužívejte však kovové zvonkohry.
Moudrost a Vědění jsou o vás samotných. Jděte za svou vnitřní intuicí, naslouchejte sami sobě.
Budete mít hezké vnitřní prožitky, které jsou jen a jen vašimi vlastními, budou odrazem vašeho JÁ.
Věřím, že mnohému pak lépe porozumíte a pochopíte se.
Příštím tématem bude kua č. 9 – Dosažení, sláva, úspěch.

