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JistÄ› budete souhlasit, Å¾e koÄ•ky provází jisté mystiÄ•no a tajemno. Proto není divu, Å¾e se jim zaÄ•aly pÅ™ipisovat
nadpÅ™irozené síly a tvoÅ™ily se kolem nich mýty. V japonském a Ä•ínském folkloru koÄ•ky vystupují jako negativní i pozitivní
bytosti. NÄ›kdy jsou schopné zmÄ›nit svoji podobu v lidskou. Takovým koÄ•kám se Å™íká Bake Neko a vÄ›t&scaron;inou
Ä•lovÄ›ku &scaron;kodí.
Má k tomu docházet, kdyÅ¾ je koÄ•ka pÅ™íli&scaron; stará a vyroste do pÅ™íli&scaron;né velikosti. Její ocas pak získá
magickou moc. NejmocnÄ›j&scaron;í koÄ•ka pak má prý ocasy dokonce dva. Proto se Maneki Neko, koÄ•ka pro &scaron;tÄ›stí,
vÅ¾dy znázorÅˆuje bez ocasu a pÅ™ipomíná tak japonské bezocasé plemeno bobtail. Podle buddhistÅ¯ jsou koÄ•ky ztracené,
odkázány samy na sebe, protoÅ¾e prý neplakaly u Buddhova pohÅ™bu. V ÄŒínÄ› je koÄ•ka také symbolem dlouhovÄ›kosti. M
Ä•ínské slovo pro koÄ•ku, se totiÅ¾ vyslovuje stejnÄ› jako osmdesátiletý. PodobnÄ› jako v EgyptÄ› byla i v ÄŒínÄ› a Japonsku
spojována s Å™í&scaron;í mrtvých a díky své schopnosti vidÄ›t ve tmÄ› mÄ›la také odhánÄ›t zlé duchy. NámoÅ™níci si zas na
palubu brali tÅ™íbarevné koÄ•ky. VÄ›Å™ili totiÅ¾, Å¾e odhánÄ›jí zlé duchy moÅ™e. I zde se také vÄ›Å™ilo, Å¾e koÄ•ky Ä•as
Ä•arodÄ›jnice. O knÄ›zi a koÄ•ce Za jeden z pÅ¯vodních pÅ™íbÄ›hÅ¯ o Maneki Neko se povaÅ¾uje ten o knÄ›zi a koÄ•ce. Sta
ve zchátralém chrámu sám, nemÄ›l na opravy ani na jídlo. SpoleÄ•nost mu dÄ›lala jen koÄ•ka a muÅ¾ Tama. Jednoho dne,
za ledové bouÅ™e, knÄ›ze pÅ™emohlo zoufalství. Tamovi Å™ekl, aÅ¥ jeden den dÄ›lá nÄ›co jen pro sebe a sám vyÄ•erpáním
usnul. PÅ™ed chrámem se mezitím ocitl mocný a bohatý muÅ¾, který se pÅ™ed krupobitím schoval pod strom. KoÄ•ka ho sled
ze dveÅ™í chrámu. Tlapku mÄ›la nataÅ¾enou, jako by mu kynula, aÅ¥ jde za ní. MuÅ¾ tedy vbÄ›hl do dveÅ™í chrámu a v tu c
strom proÅ¥al blesk vedví. Z vdÄ›ku, Å¾e mu koÄ•ka zachránila Å¾ivot, se muÅ¾ knÄ›zi odvdÄ›Ä•il. VyuÅ¾il svého vlivu a boh
chrám zvelebil, a ten se zanedlouho stal velmi populárním místem. Po smrti byla koÄ•ka slavnostnÄ› pohÅ™bena a na její
poÄ•est vztyÄ•ili sochu koÄ•ky se zdviÅ¾enou packou. Lidé zaÄ•ali tyto so&scaron;ky vyrábÄ›t a stavÄ›t si je do oken ve víÅ™e
jim pÅ™inesou &scaron;tÄ›stí a bohatství stejnÄ› jako chrámu. Tento pÅ™íbÄ›h stál nejspí&scaron; také za vznikem povÄ›ry, Å¾
kdyÅ¾ se koÄ•ka myje na obliÄ•eji, zaÄ•ne pr&scaron;et, nebo se blíÅ¾í náv&scaron;tÄ›va. O staÅ™enÄ› a koÄ•ce Dal&scar
pÅ™íbÄ›hem o Maneki Neko je ten o staÅ™enÄ›, která Å¾ila ve velké chudobÄ›. Dohnala ji aÅ¾ k tomu, Å¾e musela prodat sv
KoÄ•ka se staÅ™enÄ› zanedlouho objevila ve snu a Å™ekla jí, aby vytvoÅ™ila její podobu z hlíny. Lidem se tyto hlinÄ›né
napodobeniny koÄ•ky tak líbily, Å¾e se staÅ™ena nakonec stala bohatou a váÅ¾enou. Maneki Neko je stále vyrábÄ›na nejÄ•as
z hlíny, stejnÄ› jako v tomto pÅ™íbÄ›hu. O Å¾enÄ›, která milovala svou koÄ•ku TÅ™etím pÅ™íbÄ›hem stojícím za zrodem M
pÅ™íbÄ›h o mladé Å¾enÄ›, která milovala svou koÄ•ku. KdyÅ¾ jednou pÅ™i&scaron;el na náv&scaron;tÄ›vu Å¾enin pÅ™ítel,
zaÄ•ala chovat podivnÄ›, zaÄ•ala se drápat po své majitelce. MuÅ¾ si to vyloÅ¾il jako útok a koÄ•ku zabil. Å½enu pÅ™epadl Å
nemohla spát ani jíst. MuÅ¾e trápil pocit viny a stav jeho pÅ™ítelkynÄ›. Nechal tedy u Å™ezbáÅ™e vyrobit so&scaron;ku koÄ•
nataÅ¾enou tlapkou, jako kdyÅ¾ zdraví. Daroval ji Å¾enÄ›, ze které smutek náhle odpadl a zaÄ•ala si opÄ›t uÅ¾ívat Å¾ivota.
Neko se Ä•asto znázorÅˆuje s ozdobným obojkem, rolniÄ•kou a bryndákem. Ve starovÄ›ké Asii se tyto pÅ™edmÄ›ty dávaly
koÄ•kám ze zámoÅ¾ných rodin. RolniÄ•ku koÄ•ky mÄ›ly, aby se vÅ¾dy vÄ›dÄ›lo, kde po domÄ› se pohybují a bryndák je v Jap
spojen hlavnÄ› s ochranou pÅ™ed nemocí a smrtí.
Ve feng shui se rozli&scaron;uje mnoho barev a typÅ¯ Maneki Neko. Bílá koÄ•ka symbolizuje Ä•istotu a pÅ™íchod pozitivních
energii, Ä•erná odrazuje ve&scaron;keré zlo, zlatá pÅ™iná&scaron;í prosperitu a bohatství, rudá a rÅ¯Å¾ová pÅ™itahuje
lásku a dobré osobní vztahy, zelená je zamÄ›Å™ená na zdraví a vzdÄ›lávání. Pokud má Maneki Neko zdviÅ¾enou pravou
packu, vítá pÅ™icházející peníze a &scaron;tÄ›stí. Pokud levou, vítá lidi a zákazníky. KdyÅ¾ má zdviÅ¾ené obÄ›, chrání domov
a obchod. Význam se li&scaron;í i podle pÅ™edmÄ›tu, který koÄ•ka drÅ¾í. Drahokam pÅ™iná&scaron;í bohatství a moudrost.
Modlitební tabulka symbolizuje pÅ™ání, které dojde naplnÄ›ní. Kapr je symbolem síly, odvahy a neoblomnosti. NejÄ•astÄ›ji ale
Maneki Neko drÅ¾í japonskou minci koban, která pÅ™edstavuje nezmÄ›rné bohatství.
ZáleÅ¾í i na umístÄ›ní Maneki Neko. Modrá se umísÅ¥uje na sever, zelená na severovýchod, rudá na jihozápad, Å¾lutá na
západ a fialová do stÅ™edu domu. Mohou se také umístit k hlavnímu vchodu, aby vítaly pÅ™icházející finance. ÄŒasto se
dávají i do tÅ™etích pater domÅ¯. V Asii je totiÅ¾ trojka spojena se &scaron;Å¥astným osudem. UmístÄ›ní ve studovnÄ› nebo lo
zajistí &scaron;tÄ›stí v Å¾ivotÄ›, v práci i ve studiích. DvÄ› koÄ•ky na pokladnÄ› zas zajistí zvý&scaron;ení trÅ¾by v obchodÄ›.
uÅ¾ jste pÅ™emý&scaron;leli, Å¾e si tuto koÄ•ku &scaron;tÄ›stí poÅ™ídíte, nebo uÅ¾ jednu moÅ¾ná máte doma. V tom pÅ™
snad toto pomÅ¯Å¾e, abyste dobÅ™e vybrali a umístili ji tak, aby vám pÅ™inesla to, po Ä•em touÅ¾íte :). PAVLA TICHÁ

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 23 April, 2018, 04:47

