Kua, kterou si vám dovolím dnes představit, je určitě pro všechny oblastí života, kterou si snažíme
hýčkat, pečlivě se o ní starat a věnujeme jí velkou pozornost po celý život. Sektor (kua) č.2
představuje Vztahy, Partnerství.
Tento sektor (kua) najdete na plánek svého bytu (kanceláře, domu) či místnosti na protilehlé straně
v pravém rohu proti linii vstupních dveří. Trojúhelník na střed vašeho půdorysu, symbolizuje oblast
Vztahů - Partnerství.
Vztahy - Partnerství jako živel reprezentuje Země a podporuje jí živel Oheň.
Vlastnosti a emoce: Uvědomění - Trudnomyslnost
Barva: červená, růžová, bílá
Tvar: stabilní tvary jako čtverec a krychle
Materiál: hlína, cihla, keramika, porcelán, kámen
Orgány: žaludek, slezina, slinivka
Období: pozdní léto, babí léto, odpoledne, zralost, dospělost
Tento sektor Pakua podporuje vztahy všeho druhu, nejvíce však harmonické manželství či
partnerství, plodné přátelství, ale také osamělost. V tomto sektoru určitými prostředky Feng-Shuei
můžete stabilizovat a podpořit své šťastné vztahy s manželem nebo přítelem, vylepšit vztahy
s přáteli a kolegy v práci, podpořit bohatost společenských vztahů, řešit případné změny, napravit
citové nesnáze partnera, posílit sebevyjádření toho co cítíte. Oblast Vztahů také vypovídá o tom, jak
posuzujete mezilidské vztahy.
Zkuste se podívat, co se nachází v této oblasti kua ve vašich jednotlivých místnostech, pak je velmi
důležitá ložnice, a také zaměřte pozornost i na celkový půdorys a v ní projekci kua Vztahy Partnerství. Máte pocit radosti při pohledu do vašich rohů Vztahů, hřejivý pocit štěstí, lásky? Nebo
spíše pocit tíživý, smutek na duši a v srdíčku? Například hromada špinavého prádla v tomto sektoru
ukazuje na váš vztah, postoj ke vztahům všeobecně. Krok za krokem se pokusíme s tím něco udělat.
Vztahy korespondují s polštáři, polštářky a poduškami, protože přijímají naše tělo. Pokud ve
zmiňovaném rohu Vztahů máte sedačku nebo sofa, nejvhodnější je dvousedačka, položte zde
2 krásné polštáře, z materiálu, který máte v oblibě, které vám budou symbolizovat pocit lásky,
hezké chvilky s partnerem. Na stůl před sedačku nejlépe čtvercového tvaru můžete položit
dvousvícen s 2 krásnými svíčkami. Nejsou však jen na okrasu, ale účinek nastane, pokud je budete
zapalovat tak nejčastěji jak to jen je možné. Energie lásky se tím velmi podpoří.
Pokud máte v rohu Vztahů okno s parapetem, ukliďte všechen nepořádek, vyhoďte uschlé kytky
a všechny zbytečnosti. Umístněte zde krásnou kvetoucí rostlinku, nejlépe s červenými květy. Lásku
přece symbolizuje červená. Můžete umístit 2 vázičky rovnocenné velikosti. Doprostřed okna je
vhodné pověsit 2 broušené křišťály ve tvaru srdíček. A nezapomeňte, opět stejného tvaru a velikosti,
přece vám jde o rovnocenné partnerství a úžasný vztah se svým milým.
Proč mluvím neustále jen o předmětech v páru? Zamyslete se, symbolika vztahů mluví o dvou. Jste
to VY a VÁŠ partner, manžel, vaše láska, přítel, kamarád. Párováním předmětů podpoříte štěstí
a lásku ve vašem vztahu, oživíte stagnující, nudný či zaběhlý stereotypní vztah, postoj k vašemu

protějšku. Když hledáte nového partnera pro život, nutné je uvědomit si a přímo stanovit, jakého
partnera do života si přejete, jaké má mít vlastnosti, jaké chování k vám. Pak až je vhodné začít
s aplikacemi párových předmětů.
V ložnici, pokud máte v rohu Vztahů-Partnerství noční stolek, vaši společnou lásku podpoří
umístění fotografie, na kterém jste s vaším partnerem zachyceni z velmi hezkého období, výletu,
dovolené, kdy opravdu jste spolu prožívali čistý krásný moment a nepředcházela mu hádka či
nepříjemná situace. Pokud partnera hledáte, umístněte dva stejné rámečky na fotky, do jednoho
svou fotku, kde jste krásná/-y a šťastná/-ý, a druhý rámeček nechejte prázdný pro příchozího
partnera. Také vkusný obraz aktu od oblíbeného malíře je podporujícím prostředkem vaší lásky.
2 delfíni jsou také symbolem stabilního vztahu. Na stoleček můžete položit kámen růženínu, který
je kamenem lásky. Také nošením náramku z růženínu nebo na řetízku ve tvaru srdíčka rozhoří ve
vás lásku. Příslušný kout v ložnici vymalovaný barevnou malbou do růžova jen umocní váš postoj
k Partnerství.
Solná lampa umístěna v tomto sektoru pravidelně zapalována nejen pročistí svým ozdravným
působením celou místnost, ale zapálí nové emoce, lásku.
A závěrem co nepatří do kua Vztahů – Partnerství?
Fotka vašeho ex-přítele vyjadřuje vaše lpění na minulosti, pracovní materiály je výpovědí
o upřednostňování práce před vztahy, suché a osychající květiny představující stagnaci a nezájem,
výrazný sólo kus třeba sošky dokonce se podobající jednomu z dvojice nebo osamocená fotka
partnera symbolizuje egoizmus a sebestřednost, předměty v kleci, odrátované, zalité nebo v láhvi
naznačují vlastnění partnera, pokroucená kytka vyjadřuje pokroucené vztahy, televize v ložnici je
absolutně nepřípustná.
Nejkrásnější přece je se svým drahým prožít kvalitní vztah, pohodový život plný radosti a štěstí,
zestárnout společně, proto si oblast Vztahů-Partnerství hýčkejte s největší péčí. Pozorujte opět 21
dnů, co vám změny do života přinesou. Pamatujte si: Pokud nové změny fungují, neměňte nově
umístěné symboly. A držte se pravidla:Trpělivost růže přináší! Přeji hodně štěstí!
Příště naše společné téma je o kua č. 3 – Minulost, Předkové, Zdraví

