
FENG SHUI HOROSKOP - BAGUA, významy prostorových sektorů, světových stran a odpovídajících trigramů
Návrh nápravných harmonizačních prostředků vycházející z tohoto typu rozboru feng shui, přízemí rekonstruovaného domu v Chramostech.

OHEŇ (Li)
(řídící prvek Oheň)

JIH – 9 (Trigram Oheň)
SLÁVA,  UZNÁNÍ,  OSVÍCENÍ,  PŘITAŽLIVOST,  VÁŠEŇ

Jižní směr je spojován s životodárnou energií Slunce, které máme přímo na horizontu. Týká se
naší jakékoliv činnosti, která již plně běží. Té části lidského života, která je plném proudu. Je to také 
poledne, vrchol léta, našeho úspěchu a dosahování tužeb jakoby zrovna v procesu. Tento sektor je 
vnímán jako jedna z nejaktivnějších částí prostoru. Jih symbolizuje výšku a vzletnost tak, jako 
polední Slunce. Trigram ohně symbolizuje zdroj světla, záření, zdroj tepla a vášeň. Odpovídá 
spojení ohně a světla, je to poddajný charakter a projev přilnavosti a spojení - realizace. V 
rodinných vztazích tomu odpovídá postavení „druhé dcery“. Tento sektor a směr je považován za 
jeden z nejpříznivějších v domě. Je ovládán elementem ohně. Význam tohoto živlu zde tedy můžeme 
upevnit vším, čím se prakticky i symbolicky projevuje. Reprezentují jej červené odstíny a 
nepravidelné aktivní tvary. Například hvězdice. Vnímání aktivity v prostoru může být vyjádřeno také 
například umístěním krbu, silným světlem, nebo obrazy se symbolikou ohně či aktivity obecně. Je 
také možné použitím elementu, který mu dodává sílu, tedy  dřevem (zelená, rostliny, obdélník, svislé 
tvary). Li (přiléhavost) odpovídá srdci a tenkému střevu. Projevuje se nejvíce v                                                
ohnivé fázi pěti elementů, tj. během dne od 13.-15.hodiny.                                                      
Odpovídající roční období je také v přírodě nejaktivnější částí 
roku,tj,červen, červenec.                                              

ZEMĚ  (Kun)
(řídící prvek Země)

JIHOZÁPAD – 2 (Trigram Země)
DOBRÉ VZTAHY,   ZÁVAZKY,

PODPORA  MANŽELSTVÍ  A  PARTNERSTVÍ  S PŘÁTELI,  SOUŽITÍ,  VCÍTĚNÍ
Jihozápadní směr je spojován s energií Slunce po poledni, v začínajícím odpoledni.. Je symbolem
ženství, mateřství a přijímání. Tato oblast je v podvědomí člověka spojována s tím, jaký má vztah 
k ostatním lidem. Týká se naší schopnosti a kvality toho jak vycházíme s rodinou, přáteli a partnery. 
Tento sektor je  místem, které ovlivňuje a vládne porozumění. Jihozápad symbolizuje sluneční 
paprsky jemně klesající dolů. To potvrzuje i tvar trigramu Země, který je ze všech trigramů nejvíce 
otevřený. Odpovídá dobrotě matky Země, přilnavosti a schopnosti přijímat. V rodině tomu odpovídá 
role matky, ženského principu.Tento trigram  je řízen energií Země, můžeme ho upevnit barvami a 
symboly Země. Jsou to odstíny žluté, okrové a hnědé. Vystihují jej také materiály jako kámen, 
terakota, keramika nebo písek či hlína. Tvarem země je čtverec. Posílit Zemi je možné použitím 
elementu, který mu dodává sílu, tedy  ohněm  (červená, nepravidelné tvary). Kun - země (vztahy) 
odpovídá energii žaludku, slezině a slinivce. Jejich aktivita vrcholí od 09 - 11 hodin a sl/sl 11. -13. 
hodiny. Odpovídající roční sezona je „babí léto“ - konec srpna, září.

JEZERO  (Dui)
(řídící prvek Kov)

ZÁPAD – 7 (Trigram Jezero)
TVOŘIVOST,   DĚTI,    RODINA,   PŘEDÁVÁNÍ,   ZHODNOCENÍ  SKLIZNĚ

Západní směr je spojován s klesající energií Slunce. Tato oblast je v podvědomí spojována s tím, jak 
zhodnotíme vše čeho jsme dosáhli. Týká se našeho vztahu k uvažování, a o tom, co budeme dělat 
posléze. Západ symbolizuje směřování „ do centra“, na střed a dolů. Trigram jezera symbolizuje 
zdroj příjímání  „zhora“ a pevného dna. Odpovídá vytvoření pevného podkladu, tj. zkušeností v 
životě, nebo po zvládnutí daného projektu. Souvisí s životním cyklem okolo cca 50. roku života, kdy 
vidíme, co máme za sebou, čeho jsme již dosáhli. Ale nemělo by jít pouze o analýzu v oblasti 
materiálních statků, nýbrž i o dosažení lidské moudrosti, zkušeností a duchovního vývoje nás samých, 
jako lidských bytostí. V rodinné hierarchii reflektuje typ energie nejmladší dcery.  Význam tohoto 
sektoru je řízen prvkem kovu. Tento element zde tedy můžeme upevnit vším, čím se tento živel 
prakticky i symbolicky projevuje. Jsou to například barvy kovů jako je mosaz nebo měď, nebo zlata a 
stříbra aj. Kov je nejkoncentrovanější energií v přírodě, proto jí odpovídá symbol kruhu, koule. 
Posílit kov je možné použitím elementu, který mu dodává sílu, tedy  Zemí (žlutá, cihly a kameny, 
čtverec). Trigram Tui (tvořivost - jezero) odpovídá plicím a tlustému střevu. Projevuje se nejvíce v 
zemité fázi pěti elementů a tomu odpovídá část dne pozdní odpoledne. Odpovídající roční sezona je 
podzim, jeho první  část, tj. říjen. 

NEBE  (Chien)
(řídící prvek Kov)

SEVEROZÁPAD – 6 (Trigram Nebe),  NÁPOMOCNÍ PŘÁTELÉ,
ZAJIŠTĚNÍ ROVNOVÁHY,  CESTOVÁNÍ,  OTCOVSTVÍ  A  PODPŮRCI

Severozápadní směr je spojován se zapadlým Sluncem. Během života jsme nashromáždili zkušenosti a 
jsme mnohým nápomocným přítelem, ale sami takové osoby ve svém životě potřebujeme také. Tento 
typ energie se právě proto týká také autority, neboť kdo je zkušený a dává dobré rady, takovou 
autoritou přirozeně je.Je to i symbol uzavírání Vašeho projektu, hodnocení výsledků. Severozápad 
symbolizuje klesající  energii a směr dovnitř. Trigram nebe symbolizuje v přírodě období sčítání úrody 
na sýpkách, obilí bylo již sklizeno,vše co bylo vypěstováno je pod střechou a je „sumarizováno“. 
Tentýž vzorec řádu Vesmíru odpovídá i autoritě v rodině, tj, otci - hlavě rodiny a všem ctěným osobám 
a hodnostářům. Sektor je  řízen energií kovu. Tento element a jeho význam zde tedy můžeme upevnit 
kulatými tvary, barvou ušlechtilých kovů, nebo kovovými povrchy. Posílit kov je možné použitím 
elementu, který mu dodává sílu, tedy  Zemí  (žlutá, cihly a kameny, čtverec). Čchien souvisí také s 
enrgiií orgánů - tlusté střevo a plíce. Kulminuje v měsících listopad a část prosince, kdy pak plynule 
přechází v období zimního slunovratu do astrologické zimy a tím vplouváme do na lodi symbolů 
filosofie TAO do nové roční sezony - přístavu, zvaný energie voda. 

VODA  (Kan)
(řídící prvek Voda)

SEVER – 1 (Trigram Voda)
KARIÉRA,  CESTA,  ZAČÁTEK,  OBCHOD

Severní směr je spojován s energií klidu, přerodu a v zárodku vzniku něčeho nového. Tato oblast je 
v podvědomí spojována s tím, kam v životě směřujeme a máme v úmyslu plout. Tento sektor je vnímán 
jako místo s nejklidnější energií. Sever symbolizuje chlad, vlhko, tmu. Trigram vody symbolizuje pevný 
střed, jako je koryto řeky, který si podle své síly razí cestu podle síly svého toku. Symbolizuje ale i 
oceány, říčky, řeky , prameny. Odráží energii prostředního syna v rodině. Je to období konce projektu. 
Konce lidského života, který není v taoistické filosofii chápán jako konec jediný a definitivní, nýrbž
jakož i přerod v život nový. Tento element lze vyjádřit zvlněnými zaoblenými tvary, odstíny modrých 
barev, vodními prvky, nebo symbolikou obrazů s vodními motivy. Posílit vodu je možné použitím 
elementu, který mu dodává sílu, tedy  kovem (bílá, kulaté tvary, kovové barvy a materiály). Kan (voda) 
odpovídá močovému měchýři a ledvinám. Projevuje se nejvíce ve vodní fází pěti elementů během dne 
vod 15.- 17. hod,  a od 17.-21. hodiny. V průběhu roku vládne  koncem prosince a v lednu. Emočně 
souvisí s odvahou a rozhodností. 

HORA  (Gen)
(řídící prvek Země)

SEVEROVÝCHOD – 8 (Trigram Hora)
VĚDOMOSTI,  MOUDROST,  VZDĚLÁNÍ

Severovýchodní směr je spojován s měsícem únor. V přírodě je  to období přípravy na nové jaro, 
spřádání nových myšlenek, jak,  kdy a proč spustit nový projekt, kdy odstartovat s novou věcí apod. 
Tato oblast je v podvědomí spojována s tím, o co usilujeme. Abychom to věděli a poznali, musíme se 
zahledět sami do sebe, dovnitř nás samých. Proto se tento sektor také nazývá v základní pa -kua
kontemplací, zvnitřněním. Týká se také našeho vzdělání a tím i obohacení našeho života o nové 
poznatky. Proto je typ energie tohoto sektoru znázorněn a pojmenován hora. Trigram hory 
symbolizuje uvnitř prázdno, abychom byli schopni načerpávat to nové a navenek nehybnost, pevnost 
a stálost. Odpovídá významu nahromadění k dalšímu růstu. Archetypálně na vztahy v rodině 
koresponduje tato energie s energií nejmladšího syna.  Jeho význam je řízen elementem Země. Tento 
prvek zde tedy můžeme upevnit barvami a symboly Země - čtvercové tvary, škálou  zemitých barev, 
spíše těžších tónů, které v nás evokují sílu symbolu hory.  

BOUŘE  (Zhen)
(řídící prvek Dřevo)

VÝCHOD – 3 (Trigram Bouře)
ZDRAVÍ  A  SPOKOJENOST,  RODINA

Východní směr je spojován s životodárnou energií východu slunce, prvních slunečních paprsků dne  
či prvních paprsků jara, prvních kroků našeho nového projektu, nebo prvních krůčků batolete.                                    
Je to oblast je velmi silného, impulzivního nového růstu a nových začátků obecně. Týká se našeho 
zdraví, rodiny i našich předků.  Východ symbolizuje vzestup a směr nahoru tak, jako ji symbolizuje 
rostoucí zdravý strom. Je to silný a rychlý až bleskový nástup. Trigram bouře symbolizuje silnou 
energii, jakou si představíme při vzpomínce na opravdu zažitý zvuk a pocit v nás vyvolaný 
skutečným hromem v přírodě, v lese... Nositelem podobné energie v rodině je nejstarší syn. Je 
symbolizován  energií dřeva. Tento element v interiéru či exteriéru můžeme upevnit vším, čím se 
tento živel prakticky i symbolicky projevuje. Může to být veškerý dřevěný materiál, rostliny, světlé 
odstíny zelených barev nebo svislé a obdélníkové tvary. Symbolicky lze tento element vyjádřit i 
obrázky stromů, dobře mu také pomáhá světlo jdoucí vzhůru. Posílit dřevo je možné použitím 
elementu, který mu dodává sílu, tedy  vody  (modrá, vodní prvky, vlnité  tvary). Chen (bouře) 
odpovídá energii jater a žlučníku. Projevuje se v období  prvního jara, roční sezona je březen -
duben).  

VÍTR  (Xun)
(řídící prvek Dřevo)

JIHOVÝCHOD – 4 (Trigram Vítr)
PENÍZE,  BOHATSTVÍ,  NAPLNĚNÍ,  PRONIKAVÝ RŮST

Jihovýchodní směr je spojován s pronikavou stoupající a stále plynoucí energií. Tato oblast je také  
spojována s elementem dřeva, spíše jakoby jeho druhou fází, se stálým plynutím.Jeho doménou je 
plynulý pohyb nahoru a ven, ne jako je tomu u hromu, rychlý nástup.V tom spočívá rozdíl mezi nimi. 
Týká se našeho bohatství po všech stránkách.Není tím myšlena pouze hojnost po materiální stránce, 
ale právě a nýbrž i hojnost po například získávání a plynutí nemateriálních hodnot, v oblasti 
spirituální.Toto je také naše bohatství, které si však uchováváme jednou pro vždy... Tento sektor 
,pokud mluvíme o prostoru, je vnímán jako jedna z jeho velmi aktivních částí a proto by také tak 
měla být udržována,ctěna a cítěna.. Jihovýchod symbolizuje vzestup jako v přírodě Slunce před 
polednem. V rodinné konstelaci je trigram zasvěcen energii nejstarší dcery. Je řízen energií dřeva. 
Tento element a význam zde v tomto sektoru tedy můžeme upevnit vším, čím se tento živel prakticky i 
symbolicky projevuje. Jsou to rozšiřují se tvary směrem vzhůru, stromy, květiny ale i byliny 
tmavších, sytějších  zelených barev. Je to i světlo směřující vzhůru. Posílit dřevo je možné použitím 
elementu, který mu dodává sílu, tedy  vody  (modrá, vodní prvky, vlnité  tvary). Sun (vítr) odpovídá v 
čínské medicíně játrům a žlučníku, jejichž energie kulminují velice časně zrána.. Odpovídající část 
roku je květen, červen. 


