                            
Původ názvů čínských trigramů

Čínské  trigramy se  sice používají  již asi  pět tisíc let,
přejímají se i jejich názvy,  ale málokdo ví, jak tyto názvy
vlastně vznikly. A tak došlo i  k tomu, že v případě jednoho
trigramu se  dokonce často používá  nepůvodního názvu, a tím
pak  ke  zmatku  plynoucímu  z  toho,  že  názvy dvou z osmi
trigramů obsahují vodu.
Symbolika trigramů je přitom  jednoznačná a dost jednoduchá.
Jde o tři prostorové osy - x, y a z,  a aktivitu či pasivitu
ve směru těchto os.

_____  Název trigramu Vítr vychází  z představy, že  stojíme
_____  směrem  k  větru a vidíme, jak vítr  vane proti nám a
__ __  nad   nás.  Jelikož   stojíme   čelem  k  větru  jako
       korouhvička,  pravolevý   směr  nevnímáme.  Aktivními
       směry jsou směry předozadní a svislý.

_____  Název Oheň  vychází z toho, že když  pozorujeme oheň,
__ __  vidíme,  jak  plameny  plápolají nahoru  a  do stran,
_____  ale nevidíme,  jak plápolají  směrem k nám. Aktivními
       směry  jsou  tedy  směr  pravolevý   a  svislý,  směr
       předozadní je pasívní.

__ __  Voda  pak odráží skutečnost, že předměty  plovoucí na
_____  hladině  se  mohou  pohybovat  dopředu,  dozadu  a do
_____  stran, jejich  výška  je však  dána  úrovní  hladiny.
       Aktivní  směry  jsou  tedy  pravolevý  a  předozadní,
       svislý směr  je pasívní. Tento trigram  se občas také
       nazývá  Stojatá voda nebo  Jezero.  Někdy se vyskytne
       název Moře, který však není příliš šťastný.
_____
__ __  Na trigramu Hora vidíme, že  aktivním směrem je pouze
__ __  směr svislý. Na hoře je také nejpatrnější její výška.

__ __  Trigram  Měsíc vychází z představy působení Měsíce na
_____  dálku.   Aktivní   je   zde  pouze  předozadní  směr.
__ __  Vzpomeňte si, jak Měsíc způsobuje příliv a odliv.  Od
       toho je zřejmě odvozen  druhý název tohoto trigramu -
       Pohyblivá voda.
__ __
__ __  A  Hrom  zase  vychází  z  představy  blesku letítího
_____  napříč oblohou. Aktivní je tedy pravolevý směr.

_____  __ __
_____  __ __  Nebe symbolizuje  aktivitu  ve  všech směrech,
_____  __ __  Země naproti tomu zase všeobecnou pasivitu.


Ještě pro přehlednost:

  —————  svislý   směr,   osa z      —— ——  pasivita, jin
  —— ——  předozadní směr, osa y      —————  aktivita, jang
  —————  pravolevý směr,  osa x
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