
Jedinou  neměnnou  konstantou  života  je  změna,  říká  základní  pravidlo  Feng-Shuei.  A toto  je 
zákonitost  i  pro  bohatství,  peníze.  Kua,  která  pojednává  na  toto  téma,  je  č.  4   a  představuje 
Bohatství a Prosperitu.

Tento sektor (kua) najdete na půdorysu svého bytu (domu, kanceláře, pracovního stolu) či místnosti 
na protilehlé straně v levém rohu proti linii vstupních dveří. Trojúhelník na střed vašeho půdorysu 
symbolizuje oblast Bohatství a Prosperita. 

Bohatství a Prosperita jako živel reprezentuje Dřevo a podporuje ho živel Voda.

Vlastnosti a emoce: Originálnost - Hněv
Barva: Zelená
Tvar: vysoké štíhlé tvary, obdélník 
Materiál: dřevo, rostliny 
Orgány: játra, žlučník
Období: jaro, východ slunce, začátek dne

Tento sektor Pakua představuje váš vztah k penězům, finančnímu bohatství. Tady určitými můžete 
prostředky  Feng-Shuei  vylepšit  a  podpořit  své  finance,  svůj  postoj  k penězům,  finančnímu 
bohatství,  vaši  prosperitu.  Peníze  vám  umožňují  být  svobodný,  nezávislý,  realizovat  své  sny, 
věnovat se svým koníčkům, cestovat. Proto se nebojme připustit si,  že peníze do našeho života 
patří.

Chceme-li mít peníze, v našem  životě nesmí nastat stagnace. Prvním krokem je, že musíme růst.  
Rosteme studováním a přijímanými novými informacemi. Když rostete vy, rostou vaše příležitosti. 
A vaše příležitosti jsou vašimi příchozími penězi.

Zamysleli  jste  se,  kudy  vedou  vaše  pravidelné  cesty  do  práce,  do  sportovního,  nákupního 
a zábavného centra či na dětské hřiště? Jsou to vaše „vyšlapané chodníčky“? Proč nezkusit jít jinou 
cestou na tramvaj, autobus nebo metro? Protože když změníte vaše vyšlapané cestičky, je to změna 
energie  a  je  velká  šance,  že  vám přijdou nové věci,  kontakty,  známosti  do  života,  a  tím taky 
příležitost pohnout vašimi financemi.

Velmi  pomáhá do kua Bohatství  a  Prosperity dodat  zelenou barvu v podobě kytek  a  rostlinek. 
Nejlepší jsou vysoké štíhlé tvary s kulatými lístky, které připomínají penízky. Oblíbenou rostlinkou 
je Money tree – Tlustice, nebo Rodinné štěstí.  Vhodnou alternativou jsou i bambusy, jako 3 ks 
Lucky  Bamboo  v krásné  skleněné  váze.  Také  africká  fialka  fialové  barvy  se  tady  aplikuje. 
Nedoporučuje se používat bonsai, protože symbolika naznačuje zakrnělost a tudíž i vaše peníze by 
byly malé.  Také citrusy a pomerančovníky s plody jsou výborným prostředkem pro růst vašich 
peněz. Představují plodnost a růst, a to je to pravé pro vaše peníze. Přes léto je můžete mít na terase 
či zahradě v roku Bohatství. Nezapomínejte, že není nutností udělat z rohu Bohatství a Prosperity 
neprostupnou džungli, energie by pak nemohla volně proudit.

Také květy na parapetu i za oknem jsou výborným prostředkem nejen na ochranu našich financí, 
zároveň i ochranu energie obyvatel bytu, domu, kanceláře.



Zelenou barvou můžete obohatit v kua Bohatství a Prosperity vaše polštářky na židlích, ubrousky, 
svíčky,  květináče.  Opatrně  však  se  zelenou  barvou  ve  velkých  plochách,  například  zdi,  ložní 
povlečení, prostěradlo. Zelená je sice barvou aktivity, ale je tak silná, že se může stát, že přebije jiné 
vlastnosti.

Pokud se v sektoru Bohatství a Prosperity nachází váš jídelní stůl, je dobré mít neustále na vašem 
stole mísu s čerstvým ovocem a vlašskými či lískovými ořechy.  Také hezky naaranžovaná mísa 
s rýží,  nejlépe  nějaký  kvalitní  druh  jasmínové  nebo  basmati,  je  symbolem  hojnosti.  Zkuste 
a testujte, co se začne s vašimi penězi dít.

Přejete si mít stálou ochranu na vaše finance? Na vaší klice od vstupních dveří zevnitř by tedy 
neměly chybět 3 čínské mince (viz obrázek). Také je noste ve vaší peněžence, čím podpoříte jejich 
dostatek. O peněžence si popovídáme podrobněji v některém dalším článku.

Čínská mince se taky vkládá do pokladničky, která je v rohu Bohatství a Prosperity.  Také vaše 
firemní pokladna by měla mít na ochranu, podporu a hojnost financí alespoň jednu čínskou minci. 
A věřte, že to funguje.

Protože živel Voda podporuje živel peněz Dřevo, můžete do kua Bohatství a Prosperity umístit  
fontánku s jezírkem nebo akvárium. Je to opravdu živá energie, která dělá nemalé zázraky.

Pokud máte v tomto sektoru sporák a troubu, udržujte je v největší čistotě a funkčnosti, protože 
sporák  a  trouba  symbolizuje  přímé  spojení  s penězi.  Umístěním  zrcadla  za  sporák  uvidíte 
dvojnásobek zapálených hořáků, tudíž tohle dublování zvyšuje vaši příležitost k prosperitě. Je ale 
nutností zrcadlo opět udržovat v čistotě.

Podpoříte-li růst, navodíte změnu a tyto změny energií přinesou do vašeho života nové příležitosti. 
Příležitosti jsou nové kontakty, pracovní možnosti, zvýšení obratu a obchodování ve firmě, zvýšení 
prosperity. Nebojte si připustit, že máte nárok na peníze!

Příštím tématem bude kua č. 5 – Jednota , Zdraví – náš Střed.


