
Vaše  vyzařování,  sebevědomí,  svobodu,  vaši  pověst  a  renomé  podporuje  energie  kua  č.  9  – 
Dosažení, Sláva, Úspěch.

Tento sektor (kua) najdete na půdorysu svého bytu (domu, kanceláře, pracovního stolu) či místnosti 
ve třetině uprostřed na protilehlé  straně proti  linii  vstupních dveří.  Trojúhelník na střed vašeho 
půdorysu symbolizuje oblast č. 9 – Dosažení, Sláva, Úspěch. 

Dosažení, Sláva, Úspěch jako živel reprezentuje Oheň a podporuje ho živel Dřevo.

Vlastnosti a emoce: Radost - Přání
Barva: červená
Tvar: trojúhelník, pyramida 
Materiál: oheň, zdroje světla a tepla, krb, svíčky
Orgány: srdce, tenké střevo
Období: léto, poledne, úplněk

Pokud nechcete stagnovat a chcete víc uznání, chcete zvýšit svou pověst a renomé, to všechno 
můžete dosáhnout zlepšením této oblasti kua. Nejdřív však velmi popřemýšlejte, co všechno 
pro vás znamená Dosažení, Sláva, Úspěch.

Přemýšlejte,  kterou oblast  života potřebujete vylepšit,  když chcete  zvýšit  povědomí o vás nebo 
chcete být známý pro něco co děláte. Zamyslete se, pro co chcete být známý a co chcete dát do této 
oblasti,co vám to symbolizuje. Zároveň se ujistěte, že to jsou jen vaše přání a chtění a ne někoho 
jiného, třeba partnera, vašich rodičů, atd.

Jako první a nejefektivnější možností, kterou můžete použít v této oblasti kua, je červená barva. 
Červené můžou být předměty umístěné v kua Dosažení, například čalounění, kryty lamp, závěsy 
a drapérie, pokrývka na postel, polštářky, koberečky. Záleží, co se zrovna nachází ve vašem bytě 
v tomto  sektoru.  Podle  toho  vybírejte  vhodný  předmět  s vkusem a  citem.  Vše  musí  také  ladit 
vašemu oku.

Ohňový prvek jako kamna nebo krb je úžasným objektem a vše je znásobeno navíc prvkem Dřeva, 
který  oheň  podporuje.  Pokud nemáte  možnost  krbu,  náhradou  můžou   být  svíčky nebo vonné 
tyčinky.

Hodně světel.  Zářivý odlesk křišťálových lustrů,  stropních zářivek či  třpytivých světel  – to vše 
velmi podporuje živou proudící energii Dosažení, Slávy, Úspěchu.

Pověšením obrazu, kterého dominantní barvou je červená nebo fotografie zarámovaná v dřevěném 
rámu, znásobíte energii této kua.

Do této oblasti je vhodné dávat své diplomy, ocenění, dopisy uznání, symboly vítězství, certifikace. 
Pamatujte na toto i ve své kanceláři, zvýšíte své renomé a povědomí o vaší společnosti.

Symbol pyramidy nebo trojúhelníka v podobě vybroušených krystalů do pyramidy nebo obrazy 
a obrázky, toto všechno jsou vhodné dekorace do kua Dosažení.



Vaše představy o tom, že chcete ve svém oboru dosáhnout určitého bodu můžete prostřednictvím 
symboliky. Například vaše dítě studuje Vysokou školu tělesné výchovy a sportu, ale nechce být 
obyčejným učitelem nebo instruktorem. Najděte vhodné synonymum cíle (např. známého trenéra 
v oboru, nebo sportovce, který je pro vašeho potomka velký vzor), jeho obrázek dejte do této oblasti 
kua. Taky můžete jeho tvář nahradit tváří vašeho syna/dcery. Ale zároveň se opravdu musíte ujistit,  
že to je opravdu jeho přání.

Pokud máte vy nějaké speciální přání,  čeho chcete dosáhnout,  např.  ve vaší  profesi,  finančním 
příjmu,  partnerství,  vztahu  s rodiči….můžete  toto  přání  napsat  na  krásný  list  papíru  nejlépe 
červenou tužkou, vše musí být pozitivní a v přítomném čase, tak že to již funguje. A umístěte na 
viditelné místo v této oblasti  kua,  a  také věnujte  denně pohledem na tento otevřený dopis  (list 
papíru) pár minut. Např. chcete dosáhnout vedoucího postavení ve firmě a víte že jste v tomto oboru 
jednička a nějak se vašemu postupu nedaří. Napište své přání v tomto podobném duchu: Pracuji pro 
firmu XY jako úspěšný manažer pro oddělení xxx, mám potěšení z této práce, odvádím vysoký 
výkon a zároveň mi tato pozice přináší uznání a zvýšený finanční příjem. Zkuste sledovat po 21 
feng-shueistických dnů…

Vaše skromné ale  i  velké přání  můžete realizovat  právě ve svém bytě,  domě,  kanceláři,  firmě. 
Nebojte  se  říct  si,  čeho chcete  dosáhnout.  Máte na to  právo. Ale zároveň je  to  i  práce na vás 
samotných.  O  tom jsme  mluvili  v předešlých  článcích.  Má  to  být  symbióza.  Zbavte  se  všeho 
nepotřebného, co vás brzdí. To především. Pak zapracujte na sobě a svém Feng-Shuei bydlení, které 
vám určitě napomůže...

Velmi vhodnou pomůckou je psát si do zvláštního deníčku všechny změny, které provádíte. Když 
něco  zafunguje,  nechejte  to  probíhat  dál  a  nedělejte  další  změnu.  Pokud  provedená  změna 
nefunguje, dobře se rozhlídněte do té konkrétní kua a také související kua jak v místnostech, tak 
v celém půdorysu. Určitě přijdete na něco, co není úplně v pořádku. A opět si to zapište. Věřte, že to 
funguje. Vaše bydlení nebo kancelář je odrazem vás samotných.

Protože se blíží krásné období Vánoc, také my se dotkneme v měsíci prosinci tohoto tématu 
prostřednictvím Feng-Shuei bydlení.


