3. kapitola

Škola kompasu
Základem školy kompasu je osm domů vztahujících se
k osmi trigramům pa-kua (viz obrázek 1A, strana 36). Jedná se
osmihranný obrazec se symbolem jinu a jangu uprostřed. Po
obvodu je umístěno osm trigramů I-ťingu. Každý trigram se
vztahuje k jiné světové straně. Číňané znázorňují jih na vrcholu
pa-kua. Sever je tedy dole, východ vlevo a západ vpravo.
Trigramy jsou uspořádány v postkosmickém pořadí. V kapitole druhé jsme se již zmínili o tom, že existují dva důležité
typy uspořádání trigramů. První, prekosmické pořadí (také
nazýváno sien-tchien), je původní pořadí, které vynalezl první
čínský vládce Fu-Si (2953–2838 př. Kr.).1
Kolem roku 1143 př. Kr. král Wen, zakladatel dynastie Čou,
navrhl jiné uspořádání, známé jako postkosmické pořadí (někdy také bývá nazýváno chu-tchien).2 Zatímco pořadí prekosmické je popisuje ideální vesmír, pořadí postkosmické se více
blíží reálnému světu. Proto je také feng-šuej více používá.
V postkosmické pořadí je trigram li na jihu, kch’an na
severu, čen na východě a tchuej na západě. Sun je na jihovýchodě, kchun na jihozápadě, čchien na severozápadě a kchen
na severovýchodě.

Postkosmické pořadí uvádí do souladu vztahy mezi trigramy, světovými stranami a ročními obdobími. Začínáme
tedy na východě s čchenem (probuzení), který znamená jaro
a vše, co s ním souvisí – nový život a obrovský potenciál.
Poté následuje sun (mírnost) na jihovýchodě; v tuto dobu
rostou mláďata. Li (přilnavost) na jihu znamená léto, avšak
zároveň naznačuje, že nový život ještě není schopen opustit
domov. Kchun (vnímavost) na jihozápadě označuje zemi
a dobrou výživu. Tchuej (radost) představuje začátek podzimu.
Je to šťastné období, ovšem poněkud poznamenané blížící se
zimou. Čchien (tvořivost) na severozápadě znamená konec
podzimu; symbolizuje odolnost, které bude v zimě zapotřebí.
Kch’an (propastnost) zastupuje zimu, těžkou práci a možné
nebezpečí. Poslední kchen (ustání) na severovýchodě představuje konec zimy i cyklu.
Tento cyklus by se dal aplikovat i na průběh jednoho dne,
přičemž čchen by znamenal rozbřesk a kchen brzké následující ráno.
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3A: Postkosmické pořadí

Individuální trigramy
Čchien – tvořivost

symbol: nebe
klíčové slovo: síla
element: obloha
Čchien je tvořen třemi nepřerušovanými (jangovými čarami). Představuje severozápadní polohu a vztahuje se k hlavě
rodiny, obvykle otci, a místnostem, které tento člověk používá,
jako je pracovna, kabinetu, kancelář, hlavní ložnice. Čchien je
silný, představuje energii a odolnost. Ročním obdobím čchienu je konec podzimu a začátek zimy. Symbolizuje nebe. Jeho
zvířetem je kůň – také je symbolem moci, síly a vitality.

Kchun – vnímavost

symbol: Země
klíčové slovo: poslušnost
element: Země
Kchun je tvořen třemi přerušovanými jinovými čarami.
Představuje jihozápadní polohu a reprezentuje mateřskou stránku. Vztahuje se obvykle k matce a místnostem, které nejvíce
používá (kuchyně, prádelna). Kchun symbolizuje vztah mezi
manželem a manželkou, pánem a sluhou či otcem a synem.
Ročním obdobím tohoto trigramu je léto. Symbolizuje zemi
(matku Zemi). Jeho zvířetem je kráva (obvykle s teletem)
– představuje totiž plodnost.

Čchen – probuzení

symbol: hrom
klíčové slovo: pokrok
element: dřevo
Čchen je tvořen dvěma přerušovanými jinovými čarami
nad plnou čarou jangovou. Představuje východní polohu

a nejstaršího syna. Jeho pokoj by tedy měl být situován ve východní části. Ročním obdobím je začátek jara. Symbolizuje
rozhodnost a nenadálost. Jeho zvířetem je drak stoupající
k nebi. Proto čchen často symbolizuje hrom.

Sun – mírnost

symbol: vítr
klíčové slovo: proniknutí
element: dřevo
Sun je tvořen jednou jinovou přerušovanou čarou pod
dvěma plnými jangovými čarami. Představuje jihovýchodní
polohu a nejstarší dceru. Její ložnice by tudíž měla být v této
části domu. Ročním obdobím sunu je konec jara. Sun symbolizuje celek, intelekt a vnitřní sílu. Jeho zvířetem je kohout,
který nás ráno budí svým kokrháním.

Kch’an – propastnost

symbol: voda
klíčové slovo: lapení
element: voda
Kch’an je tvořen plnou jangovou čarou mezi dvěma čarami přerušovanými, jinovými. Představuje severní polohu a
prostředního syna. Jeho ložnice by tedy měla být situována na
sever. Kch’an symbolizuje zimu a je spojován s vytrvalou prací
a ambicemi. Někdy ovšem může znamenat i lstivost a klam.

Li – přilnavost

symbol: oheň
klíčové slovo: velkolepost
element: oheň
Li je tvořen přerušovanou jinovou čarou mezi dvěma čarami plnými, jangovými. Představuje jižní polohu a prostřední dceru. Její ložnice by tedy měla být situována na jih. Li
symbolizuje začátek léta a je spojován se smíchem, světlem,
teplem a úspěchem.

Kchen – ustání

symbol: hora
klíčové slovo: oddech
element: Země
Kchen je tvořen dvěma přerušovanými jinovými čarami
pod plnou jangovou čarou. Představuje severovýchodní polohu
a nejmladšího syna. Jeho ložnice by tedy měla být situována
na severovýchodě. Kchen symbolizuje konec zimy a spojován
se stabilitou, soustředěností a pevností.

Tchuej – radost

symbol: ústa
klíčové slovo: radost
element: jezero
Tchuej je tvořen dvěma nepřerušovanými jangovými čarami pod jednou čarou přerušovanou, jinovou. Představuje
západní polohu a nejmladší dceru. Její ložnice by tedy měla
být situována na západ. Tchuej symbolizuje podzim a štěstí,
potěšení a spokojenost. Tchuej také symbolizuje jezírko, které
vyživuje a osvěžuje vše ve své blízkosti.

Využití pa-kua

Osobní čchi (určená podle data narození) a vesmírná čchi by
měly být v naprostém souladu. Získáme tím hojnost a štěstí.
Pa-kua nám pomohou určit trigramy našich domů. Své
vlastní trigramy zjistíme podle data narození. Nejlépe nám
bude v domě, jenž má stejný trigram jako my. Například osoba
v trigramu li uvítá život v domě s trigramem li, osoba narozená
v kchenu si vybere dům v trigramu kchenu.

Osobní trigramy

V příloze této knihy najdete tabulku Osobní pa-kua roku
narození. Svůj osobní trigram ovšem můžete určit i bez ní, a
to postupem popsaným v tabulce 3B.

Určení osobního trigramu
pa-kua.
Osobní trigram lehce zjistíte výpočtem jednoduchého vzorce.
Jste-li muž, odečtěte od číslice 100 poslední
dvojčíslí svého roku narození a vydělte devíti.
U výsledku nezáleží na celém čísle, ale na zůstatku, který určí náš osobní trigram. Není-li zůstatek
žádný, je osoba li.
Jste-li žena, odečtěte od posledního dvojčíslí roku
narození čtyřku a vydělte devíti. Osobní trigram
nám znovu sdělí zůstatek.
Je-li zbytek jedna, osoba je kch’an.
Je-li zbytek dvě, osoba je kchun.
Je-li zbytek tři, osoba je čchen.
Je-li zbytek čtyři, osoba je sun.
Je-li zbytek pět, je muž kchun a žena.
Je-li zbytek šest, je osoba čchien.
Je-li zbytek sedm, je osoba tchuej.
Je-li zbytek osm, je osoba kchen.
Není-li zbytek žádný, je osoba li.

3B

Trigram domu

Až si zjistíte svůj osobní trigram, určete také trigram svého
domu. Trigram budovy se určuje podle toho, kam je obrácena
zadní strana domu. Ve feng-šuej se tomu říká směr, ve kterém
sedí zadní část. Například dům trigramu li je otočen čelem
k jihozápadu a zády k severovýchodu. Tabulka 3C vám vše
podrobně vysvětlí.
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3C: Trigram domu určíme podle toho,
kam je namířena přední a kam zadní část domu.

Nyní můžeme porovnat osobní trigram s trigramem domu.
Dům trigramu li se hodí pro muže narozeného v roce 1964
– jeho trigramem je totiž také li. Dům trigramu kchen je zase
vhodný pro ženu, která se narodila v roce 1957, dům trigramu
kch’an se hodí pro muže narozeného v roce 1936.
Pokud se trigram domu nehoduje s vaším osobním trigramem, nezoufejte. I tak můžete žít v domě, který je vám
nakloněn.

Východní a západní čtyři domy

Trigramy můžeme rozdělit do dvou skupin. Východní čtyři
domy jsou li, Kch’an, čchen a sun, západní čtyři domy tvoří
čchien, kchun, kchen a tchuej. Trigramy východních domů patří
třem elementům z pěti: ohni, vodě a dřevu. Voda totiž dává život
dřevu a dřevo zase živí oheň – jedná se tedy o tři nerozlučné
prvky. Západní domy tvoří Země a kov, tedy další harmonické
spojení, jelikož Země plodí kov.
Nejšťastnější asi budete v domě, jenž má tentýž trigram
jako vy. Je-li například vaším trigramem čchien, budete
vám nejlépe v domě trigramu čchien. Spokojení však budete
i v domě trigramu kchun, kchen či tchuej, protože i ony patří
do skupiny západních domů. Dobře se budete cítit v domě,
jehož vstupní dveře vedou na západ.
Ten, kdo patří mezi východní domy, bude naopak nejspokojenější v domě s předními dveřmi směřujícími na východ.
Číňané věří, že lidi, kteří žijí v domě, jehož přední dveře jsou
natočeny špatným směrem, pronásleduje smůla, nemoci, ﬁnanční a manželské problémy. Jak se však přesvědčíme v šesté
kapitole, můžeme ledacos napravit pomocí zvonkohry, rostlin
či fontány.
Problémem ovšem zůstává skutečnost, že jeden dům zpravidla obývá více lidí. Co když dva z nich patří do východních
domů a dva do domů západních? Určující je většinou pán
domu a živitel rodiny. Každý člen si pak může upravit svůj
příslušný pokoj.

