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Trigramy úspěchu a štěstí

Feng-šuej využívá stejné trigramy jako klasic-
ká čínská Kniha proměn a trigramy jsou vlastně 
jejím „příslušenstvím“. Znaly je však i jiné ezo-
terické disciplíny. Trigramy se zkrátka nejplněji 
rozvinuly právě v Knize proměn. Ukazují osm 
základních směrů a jsou spojeny se čtyřmi roční-
mi obdobími (jarem, létem, podzimem a zimou), 
pěti elementy (dřevem, ohněm, kovem a vodou) 
a pěti aspekty života (láskou, sociálností, loajál-
ností, spravedlností a moudrostí).

Až budete s pomocí meditace a intenzivní vi-
zualizace vytvářet místo pro nejpříhodnější sou-
lad všech uvedených vlivů, vaše čchi může volně 
kolovat, cirkulovat a vy sami budete v harmonii 
s přírodou, úspěchem, štěstím, hojností a radostí.

Filozofie feng-šuej tedy popisuje vesmír s po-
mocí 5 elementů, planet, 8 trigramů, 60 ročních 
cyklů, 64 hexagramů Knihy poměn (I-ťing). Všech-
ny tyto kategorie se navzájem spojují pomocí ele-
gantních numerologických formulí.

Každý trigram se skládá ze tří mužských nebo 
ženských linií; trigramy spojené do různých kom-
binací odrážejí v symbolické formě nebe, zemi, 
vodu, oheň, hrom, vítr či hory. 



- 34 -

V trigramech tvoří linie jin a jang páry; každý 
trigram odpovídá určitému aspektu světa – elemen-
tu, ročnímu období, směru. Trigramy jsou rovněž 
archetypy lidského myšlení.

Kniha proměn rovněž dále rozvíjí daoskou filozo-
fii (taoistickoufilozofii)apředstavuje 64 hexagramy, 
které jsou sestaveny ze všech možných existujících 
sad trigramů. 64 hexagramy objímají veškeré lidské 
bytí a slouží jako formule pro interpretaci událostí, 
odehrávajících se ve světě. Každý hexagram má ur-
čitý specifický význam. Mimořádný význam má pro 
nás následujících 12 hexagramů, které jsou spojeny 
s 12 měsíci roku. Odrážejí roční vibrace jinu a jangu  
a měly by se vizualizovat v uvedeném měsíci.

Trigram Archetyp Element Směr Roční 
období

nebe kov severo- 
západ

počátek 
zimy

země země jiho- 
západ

počátek 
podzimu

 hrom dřevo západ jaro

vítr dřevo jiho- 
východ

počátek 
léta

měsíc voda sever zima

slunce oheň jih léto

hora země severo- 
východ

počátek 
jara

 jezero kov západ podzim



- 35 -

Hexagram Kvalita Trigramy Číslo Měsíc

návrat země
hrom 11 prosinec

posun
pohyb

země
jezero 12 leden

klid země
nebe 1 únor

síla
(moc)

hrom
nebe 2 březen

nový 
příjem

jezero 
nebe 3 duben

tvůrčí 
síla

nebe
nebe 4 květen

setkání nebe vítr 5 červen

odchod nebe hora 6 červenec

zastávka nebe 
země 7 srpen

rozmýšlení
(uvažování) vítr země 8 září

roztržka hora země 9 říjen

příjem země 
země 10 listopad

Seřadíte-li hexagramy do ročního cyklu, lze 
zaznamenat zvýšení energií jin a jang:
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Podle tradice feng-šuej začíná rok 11. měsí-
cem, listopadem, tj. v době, kdy začínají růst ko-
řeny stromů.

Následující aspekty jsou spojeny s trigramy 
v současném chápání vizualizačního feng-šuej:

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nárůst energie jin a jang během ročního cyklu

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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SMĚR, 
ZAMĚŘNÍ ŘÍZENÍ, OVLÁDÁNÍ

sever duchovní zkušenost, kariéra, úspěch
v podnikání, moudrost

severovýchod sebezdokonalování, vědění, rozum,
úspěch na akademické půdě

východ láska, rodinný život, kolektiv

jihovýchod moc, úspěch, štěstí, bohatství

jih budoucnost, popularita,
blahobyt, radost 

jihozápad vzájemné vztahy, sňatek, přátelství,
mateřství

západ tvůrčí potenciál, děti, 
spravedlnost

severozápad soucit, užiteční přátelé, 
otcovství

střed zdraví

Samotný tvar trigramů je podobný nasměrová-
ní antény. Televizní antény, pokud jsou nasměro-
vány správným směrem, mohou přijímat mnohem 
jasnější obraz. Lidé mají v sobě jakousi zvláštní 
anténu pro příjem proudů hojnosti – je to epifýza 
(šišinka), jež je citlivá na vibrace úspěchu. Epifýza 
vnímá ty nejjemnější změny magnetického pole  
a produkuje neurohormony, které řídí veškeré bi-
ocykly v organismu. Je-li orientována patřičným, 
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správným směrem, zvyšuje schopnost organismu 
získávat silnější signály, které umožňují, aby celé 
tělo fungovalo mnohem účinněji. Pro zlepšení 
funkce epifýzy a její vyladění na vibrace úspěchu 
existují určité vizualizační vzorce. A těmi jsou prá-
vě trigramy. Vytvoření struktur trigramů na cent-
rální úrovni kóduje daným způsobem vědomí.

Jak se vlastně provádí vizualizace trigramů 
úspěchu a štěstí? Vyberte si potřebný piktogram, 
poté si ho v duchu před vnitřním zrakem zobraz-
te a proveďte na něho meditaci. Snažte se udržet  
ve vědomí velmi čistý obraz a neuhýbejte k jiným 
geometrickým tvarům.

Na psychické a duchovní úrovni, nacházíte-li 
se v rovnováze s kmitočtem země, otevírá epifýza 
příjmové kanály kosmických energií, jež zvyšují 
blahobyt, hojnost jedince a potenciální schopnost 
přitahovat vibrace úspěchu.

Kniha proměn je prvním známým pokusem 
staré Číny formulovat systém vědění na základě 
vzájemného působení protikladů. Vzorce energie 
a jejich transformace byly symbolicky zapsány 
v podobě přerušovaných a nepřerušovaných čar, 
které se nazývají trigramy a hexagramy. Staří 
Číňané se dívali na matematické vzorce vesmí-
ru a představovali si je v podobě slovutné knihy  
I-ťing.

Tak či onak, tato umělá abstrakce odpovídá 
skutečnému charakteru přírody. Ať již vizuali-
zujeme trigramy na vědomé či podvědomé úrov-
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ni, kódujeme vědomí s pomocí určitých předem 
zvolených matematických vzorců bytí, jež půso-
bením na nejhlubší myšlenkovou činnost člověka 
inspirují a posunují ho ke vnímání nových úrovní 
reality.
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Obarvěte svůj svět
barvou radosti

Barva se používá pro zesílení proudu čchi  
a pro vytvoření souladu ve vizualizačním feng-
-šuej. Během vizualizací používejte vždy smíšené 
barvy. Všechny barvy musí obsahovat bílou a ani 
jedna barva nesmí převládat. Všimněte si, jak se 
cítíte, díváte-li se na jednotlivé barvy, jež vás ob-
klopují. Vyjevte barvy, které zlepšují emocionální 
stav, pomáhají pocítit tvůrčí vzlet a radost. Barvy, 
které ve vás vyvolávají smutek a stesk a provokují 
únik peněžní energie, byste se měli snažit z vizua-
lizační praxe zcela vyloučit.

Je možné, že existují nějaké neutrální barvy 
– nevyvolávají ani zlé, ani dobré myšlenky, nene-
sou žádnou doplňkovou zátěž. Tyto barvy nejsou 
špatné, ale proč byste si neměli vybrat ty, které 
vyvolávají pouze kladné emoce?

Při meditaci se prospěšné barvy používají 
v kombinaci s pěti elementy (viz níže). A tím se 
vytváří mocný proud životodárné čchi.

Délka vln, na nichž pracuje mozek, stimuluje 
různé aspekty lidské fyziologie a přitom usměr-
ňuje a modeluje jeho chování ve fyzickém světě. 
Pozitivní myšlenky s sebou přinášejí skutky vyvo-
lávající činy, které zvyšují blahobyt.
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Přirozené světlo dobrých myšlenek, které přímo 
působí na náš blahobyt, je pro nás mimořádně dů-
ležité a potřebné. Myšlenky na barvy stejně jako 
trigramy úspěchu, o nichž se hovořilo v předešlé 
kapitole, kódují vědomí předepsaným způsobem. 
Ačkoliv elektromagnetické kmitočty mozkových 
impulzů nevidíme pouhým okem, jsou pro nás 
velmi důležité. S jejich pomocí se lze naučit žít 
tak, abychom byli synchronizováni s vyššími sí-
lami úspěchu.

Každý člověk má svou určitou frekvenci men-
tálního kmitočtu, která se pojí s pěti elementy. 
Země rovněž obsahuje elektromagnetické pole, 
které obíhá po meridiánech (polednících). Tyto 
kmitočty se mění po osmi směrech a spojují se 
přes barvu: sever – černá,; severovýchod – žlutá; 
jihozápad – žlutá; východ – modrá; jihovýchod 
– zelená; jih – červená; západ – bílá a severozá-
pad – fialová.

Feng-šuej jako počáteční forma terapie po-
mocí barev využívá barvu pro zlepšení fyzické-
ho a psychologického stavu člověka. Barvy jsou  
ve feng-šuej chápány jako energetické vlny urči-
té délky, přičemž energie je spojena s vibracemi 
úspěchu.

Stejně jako v novodobé terapii barva stimuluje 
nebo uvolňuje oční nervy, které pak ve své řadě 
uvolňují tělo, tak i barva při vizualizaci přímo 
působí na jemné orgány lidské bytosti spojené 
s vnímáním vibrací úspěchu.

Zde jsou základní významy barev používa-
ných při vizualizacích:
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Červená je považována za jednu z nejpřízni-
vějších a přinášející nejvíce štěstí, za barvu spo-
jenou s blahobytem a prosperitou.

Žlutá je spojena s mocí; je to královská bar-
va.

Modrá s nebeskými požehnáními.
Bílá se pojí s čistotou.
Černá s penězi a ctí.

Například severní směr vizualizovaného pro-
storu může být zabarven modře či šedě, zatímco 
jižní směr je současně zabarven do růžové nebo 
fialové.

Pokud budete uvažovat čistě prakticky, lze 
obarvit veškerý prostor neutrální barvou typu 
bílé. Dělá se tak, jestliže je pro vás obtížné udržet 
v duchu současně několik různých barev.

SMĚR VIZUALIZACE

SEVERO- 
ZÁPAD
barva: žlutá, 
zlatá

SEVER
barva: modrá, černá, 

šedá 

SEVERO- 
VÝCHOD
barva: žlutá

ZÁPAD
barva: žlutá, 
zlatá

↑
↑nasměrování pohledu↑

VÝCHOD
barva: zelená, 

hnědá

JIHO- 
ZÁPAD
barva: žlutá

JIH
barva: červená,

růžová, purpurová

JIHO- 
VÝCHOD

barva: zelená, 
hnědá
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Vnitřní barevné vizualizace je užitečné spojo-
vat se stejnými ryze vnějšími praktikami (stejného 
druhu). Rovněž lze do odpovídajících směrů umís-
tit příznivé barvy ve fyzickém prostoru pokoje:  
do čalounicích látek, přehozů, pokrývek atd.:

PŘÍZNIVÉ KOMBINACE BAREV PRO VNITŘNÍ 
FENG-ŠUEJ

SEVERO- 
ZÁPAD
ocelová – okrová

SEVER
modrá – ocelová

SEVERO- 
VÝCHOD

červená 
– okrová

ZÁPAD
ocelová – okrová

Střed VÝCHOD
modrá – zelená

JIHO- 
ZÁPAD
červená – okrová

JIH
zelená – červená

JIHO- 
VÝCHOD

modrá – zelená

Vyvarujte se přitom nepříznivých kombinací.

NEPŘÍZNIVÉ KOMBINACE BAREV PRO VNITŘ-
NÍ FENG-ŠUEJ

SEVERO- 
ZÁPAD
červená 
– ocelová

SEVER
modrá – okrová

SEVERO- 
VÝCHOD

zelená – okrová

ZÁPAD
červená 
– ocelová

Střed VÝCHOD
zelená – ocelová

JIHO- 
ZÁPAD
zelená – okrová

JIH
červená – modrá

JIHO- 
VÝCHOD

zelená – ocelová


