Dnes pohovoříme o sektoru (kua) č.1, který představuje Kariéra (Cesta)
Tento sektor (kua) najdete, pokud se podíváte na plánek svého bytu (kanceláře, domu), a na straně,
kde jsou vstupní dveře, tuto linii rozdělíte na 3 třetiny. Třetina uprostřed, resp. trojúhelník na střed
vašeho půdorysu, symbolizuje oblast Kariéry.
Kariéru jako živel reprezentuje voda.
Vlastnosti a emoce Kariéry: Moudrost – Strach
Barva: tmavě modrá, černá
Tvar: nepravidelné tvary, vlnovky
Materiál: voda, akvárium, fontánky, sklo, skleněné vázy, obraz s vodou, skleněné kamínky
Orgány: ledviny, močový měchýř
Tento sektor Pakua podporuje kariéru, povolání, koníčky, přirozenou zručnost, ale i vaši životní
dráhu. V tomto sektoru určitými prostředky Feng-Shuei můžete stabilizovat svou kariéru, řešit
případné změny v kariéře či práci, zvýšení příjmu.
Nejdříve je vhodné si formulovat a vytýčit vaše cíle, jak životní tak kariérní, pracovní. Poté se
můžete pustit do řešení a podpory.
Symboly, kterými můžete podpořit všechny vaše požadavky týkající se Kariéry, Vaší Cesty, je
umístění prospektů či brožur firmy, pro kterou jste se rozhodli pracovat, obrázky, symboly nebo
věci, které ve vás evokují novou kariéru, pro kterou jste se rozhodli.
Do této oblasti se často umísťuje fontánka, která podporuje správné proudění energie tohoto sektoru
a symbolizuje, že jste na správné cestě týkající se vaši kariéry.
Místo fontánky můžete umístit akvárium. Je to živá proudící energie, která může rozhýbat „stojaté
vody“ vaší kariéry či směru vaší životní cesty.
Také umístěním skleněných váz různých tvarů můžete podpořit vaši oblast kariéry, případně i vázy
s vodou, pokud nemůžete mít fontánku nebo akvárium.
Skleněné oblázky jsou také vhodnou dekorací pro tuto oblast.
Správný poměr černé a modré barvy také může ovlivnit tuto oblast.
Zbavte se ale určitě v tomto sektoru všeho nepořádku, zbytečných věcí, které brzdí vaše šance.
Usilujte se, aby vaše jméno je čitelné na zvonku jak venku na ulici, tak u vašich dveří, jsou to vaše
další možnosti, jak podpořit novou příležitost.
Ujistěte se, že všechny dveře ve vašem bytě či domě jdou dobře a úplně otevřít, pokud ne, vaše
příležitosti jsou limitovány.
Krásná zelená zdravá rostlina symbolizuje růst v kariéře. Pokud vám usychají listy nebo rostlina
„umírá“, je to znamení, že v této oblasti kua není něco v pořádku, jsou potřebné provést změny.
V žádném případě neumísťujte do této oblasti (já říkám do žádné oblasti kua) sušené květiny, které
představují energii stagnace, minulosti. A vy by jste si přáli stagnaci zrovna v této důležité oblasti?
Pokud máte rodinný dům, je dobré do oblasti před vstupní dveře umístit větrníček nebo krmítko či
koupání pro ptáčky, které ale je důležité udržovat v největší čistotě. Přinese vám to hodně energie
do vašeho domu.
Je jen na vás, jak chcete využít průběh vašeho života, spokojenost se zaměstnáním, zda děláte práci,
kterou chcete dělat a jak se cítíte bezpečně na vaší životní cestě.

Poznámka: Pakua se aplikuje i na jednotlivé místnosti, kdy se uvnitř místnosti postavíme zády ke
vstupním dveřím. Pokud je v místnosti více dveří, je potřeba vysledovat, které jsou používáním ty
hlavní, nejvíc frekventované, vstupní. Každou stěnu dané místnosti rozdělíme opticky opět na tři
třetiny, určíme střed místnosti, čímž nám vznikne 8 trojúhelníků a 1 prostor uprostřed místnosti
kolem středu místnosti. Pak posuzujeme jednotlivé kua jednotlivých místností zvlášť. Je pak
zajímavé porovnávat mezi sebou s ostatními místnostmi.
Příště si pohovoříme o kua č. 2 - Partnerství, Vztahy

