
Každý již zažil ve svém životě situace či momenty, že si pak uvědomil, že někdo či něco z nebes 
drží ochrannou ruku nad vámi. A právě tyto zážitky jsou energií kua č. 6 – Nápomocní přátelé.

Tento sektor (kua) najdete na půdorysu svého bytu (domu, kanceláře, pracovního stolu) či místnosti 
straně v pravém rohu na linii vstupních dveří. Trojúhelník na střed vašeho půdorysu symbolizuje 
oblast Nápomocných přátel a Cestování. 

Nápomocní přátelé a Cestování jako živel reprezentuje Kov a podporuje ho živel Země.

Vlastnosti a emoce: Vůle a smutek
Barva: bílá, šedá, stříbrná a jejich kovové odstíny 
Tvar: okrouhlé - kruh, koule
Materiál: kov, zrcadlo 
Orgány: plíce a tlusté střevo
Období: podzim, odpoledne, západ slunce

Tento sektor Pakua reprezentuje energii, která nám přináší Nápomocné přátelé. Tato energie 
nás vede k našim Pomocníkům na pravidelné bázi. Jsou to naše Nápomocné síly jako andělé 
a spirituální  průvodci,  pomocníci,  skřítci.  Je to taky sektor spojený s Cestováním, protože 
změna místa přináší novou energii. 

Uvědomte  si,  která  oblast  života  vás  momentálně  tlačí,  kde  by  jste  potřebovali  „pohnout“  se 
stagnací a představte si, jak vaši skřítkové a nápomocné síly pracují pro vás. Potřebujete například 
pohnout s novým projektem nebo s rozhodnutím týkajícím se vašeho nového bydlení? Představte si, 
jak k vám přichází nová informace prostřednictvím nápomocných sil a projekt dostane nový náboj 
a směr. A tak to je i v dalších oblastech, jen se zamyslet…

Do tohoto sektoru patří kovové věci okrouhlých tvarů a kovové odstíny. Taky stříbrná barva nebo 
předměty ze stříbra podpoří vaši oblast Nápomocných přátel. Je jen na vás, kterou symbolikou je 
pro vás vhodný předmět či zařízení těchto tvarů a materiálů.

Do této oblasti můžete ukládat diář s adresami, vizitky a kontakty na své přátelé, obchodní firmy 
a partnery. Je to nejen vaše úcta k nim, ale zároveň i to, že si jich vážíte, vaše uznání přátelství či 
spolupráce s nimi. Tím také propojujete energie mezi vámi a nimi a v určitý moment vám přijdou 
určitě „na pomoc“.

Protože toto kua taky podporuje vaše cestování, můžete umístit brožury nebo mapy míst, států či  
kontinentů, které máte v oblibě a chcete se tam zajít podívat. Najděte informace či obrázky vašeho 
obzvlášť nejoblíbenějšího místa a umístěte buď jako zarámovaný obrázek či plakát na zeď nebo 
umístěte na stůl, aby jste toto oblíbené  mohli vidět tak často jak je to jen možné. A zpětná reakce  
změny nenechá dlouho na sebe čekat.

Váš sektor Nápomocných přátel a Cestování taky můžete podpořit předměty z olověného křišťálu 
nebo hrou zvuku, například umístěním zvonkohry. Rozproudíte tím energii, která je velmi mocná.

Tato oblast je neobyčejně silná, symbolizuje Nebesa, vaše Andělé strážné. A věřte, že každý z nás 



má Anděla strážného. Je to ovšem o podpoře, přátelství, dávání a přijímání a rovnocennosti.  Je 
nutné si toto uvědomit a nouze o tuto podporu z Nebes nebudete mít.

Příštím tématem bude kua č. 7 – Tvořivost, Děti, Budoucnost.


