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Co je to wu

Při praktikování jakéhokoliv systému si musíme 
ujasnit hlavní a vedlejší cíle. Z prvého stupně už víte, 
že máme k dispozici základní, přípravné, pomocné  

a doplňující cviky.
V čung-jüan čchi-kungu se to nejdůležitější vyjadřuje 

čínským slovem wu. Určitě se řada z vás setkává v životě se 
situací, kdy jste nuceni ihned řešit určitý problém. Obvykle 
je třeba respektovat výchozí situaci – existují různé cesty.

Při řešení problému využíváte znalostí a zkušeností 
lidského rodu. Co jsou to vlastně znalosti? Jedná se o in-
formaci získávanou každodenní zkušeností, z knih nebo 
od jiné osoby, jež už podobnou situaci řešila. Znamená to 
tedy, že už dříve existovalo něco podobného a vy se tím 
můžete nyní inspirovat. Každý z nás disponuje velkým 
objemem znalostí, které jsou velmi různorodé. Například 
je-li venku chladno, oblečeme si odpovídající oděv, který 
se liší od oblečení pro teplé počasí. Víme, jak voní růže, 
jakou chuť mají brambory nebo maso. Víme, co je to kov, 
minerál, elektřina. Všechno jsme se učili ve škole a setká-
váme se s tím v každodenním životě. Veškerá naše aktivita 
se téměř z osmdesáti procent odehrává na základě každo-
denní zkušenosti. 

Na jejím základě jsme schopni řešit většinu svých 
problémů. Pouze pět procent lidí nemá chuť řešit problémy 
způsobem, který je již ověřený. Chtějí vše udělat principi-
álně nově, principiálně zcela jinak.

Mistrův příběh
Institut, ve kterém pracuji, se zabývá výzkumem lidské 

populace, jenž se provádí různým způsobem. Existuje ně-
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kolik kategorií lidí. Například někteří univerzitní profesoři 
disponují vysokým rozsahem znalostí, ale za celý svůj život 
nic zásadního neobjevili. Existuje i druhá kategorie, jež 
sice nemá příliš velkou zásobu vědomostí, ale je schopna 
zásadních vynálezů a objevů...

Je jasné, že při dobře vybudovaném systému výuky  
a vážném zájmu studentů lze využít velkého množství znalos-
tí, získat velký počet informací a naučit se hledat potřebnou 
informaci pro svou činnost. K vytvoření nového je  ale třeba 
i tvůrčího přístupu, kterým disponují vědci a vynálezci.

Těchto lidí je celkem asi pět procent. Jejich mozek 
se liší od ostatních – mozkové buňky jsou velmi aktivní  
a rychle se obnovují, mozek je ve větší míře zbrázděn. Čím 
jsou rýhy hlubší, tím je povrch mozku větší. Existují i jiné 
odlišnosti. Na základě celé struktury cviků čchi-kungu se u 
člověka mění mozková struktura a zařazuje se do zmíněných 
pěti procent. Výzkumy byly prováděny různými metodami, 
i elektroencefalografií. Ve srovnání s cvičenci čchi-kungu
má běžný člověk slabou mozkovou aktivitu, proto nelze 
vyčlenit konkrétní úseky. Dostane-li se cvičenec do stavu 
ticha, mozek se aktivizuje, a lze tedy vyčlenit struktury jin  
a jang a rozlišit různou aktivitu mozkových zón. Proto 
říkáme, že jedním z cílů čchi-kungu je zvýšení tvůrčích 
schopností, intelektu a moudrosti. Při zvýšení moudrosti se 
zvyšuje též paměť a chápání. Z tohoto důvodu se systém 
čchi-kung odlišuje od jiných výukových systémů, protože 
získáváte nejen znalosti, ale zvyšuje se i schopnost mozku 
tvůrčím způsobem přetvářet informaci. Systém čchi-kung 
není určen pouze ke zlepšení zdraví, ale též k vyvolání změn 
fyzického těla a mozku tak, abychom získali moudrost, ro-
zum, schopnost tvůrčím způsobem pracovat s informací a toto 
vše využili ke změně svého života.



53

Čchi-kung Čung-jüan

Ticho mysli

Na prvním stupni cvičíme stav uvolnění a na dru-
hém stupni nacvičujeme stav uklidnění a ticha 
mysli, zastavení myšlenkového toku.

Znamená to, že tělo, vědomí a rozum musí dosáh-
nout stavu ticha, k čemuž ovšem nestačí, že se nehýbete 
a nehovoříte. Ticho je stavem, který vychází z vašeho 
nitra. Ticho je druhem rovnováhy. Tomu odpovídají 
doprovodné jevy.

Cvičenec přestává vnímat své tělo – jako by zmizelo. 
Nejdříve vnímá jeho lehkost, později už nevnímá nic.

Je velmi obtížné vyjádřit, co znamená výraz „ticho“. 
Přesný smysl tohoto stavu vám nepopíší žádná slova. 
Velice přibližně lze říci, že se jedná o úplné uklidnění těla  
a vě-domí, přičemž člověku se nevnucují žádné myšlenky 
a celé tělo je uklidněno. Nevyskytují se běžné pocity.

Člověk začíná pociťovat práci svého srdce – slyší 
nejen jeho údery, ale zvláštním způsobem pociťuje jeho 
aktivitu a pohyb energie uvnitř těla. Tělo už neexistuje, 
neexistuje ani místnost, ani domov. Jste sjednoceni s ves-
-mírem a v něm se dále rozvíjíte. Jste vlastně jednolitým 
celkem. Energie proudí uvnitř těla v souladu s jejím pohy-
bem ve vesmíru.

V tomto rozpoložení se snáze překoná i jakákoli ne-
moc, protože rozum, vědomí, jež se dostává do stavu ticha, 
nebrání volnému pohybu čchi uvnitř těla. Teprve tehdy 
dochází k otevření dalších smyslových kanálů – třetího 
oka, třetího ucha a druhého srdce.

Velmi hluboký stav ticha často přechází do stavu 
nehybnosti, v němž dochází k odchodu ducha a začíná 
pracovat třetí oko, třetí ucho a druhé srdce.
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Velmi dobrou metodou k dosažení ticha a následné 
nehybnosti je dýchání.

Mistrův příběh
Dosáhnout nehybnosti je mnohem obtížnější než prak-

tikovat stav ticha. Nehybnost mnohdy nastává až po jedné 
či dvou hodinách tichého čchi-kungu. Někdy k ní dojde 
ihned po začátku, i za několik sekund. Tělo je lehké, jakoby 
průzračné. Vzniká pocit volnosti. Tento stav posléze zmizí 
a trvá delší dobu, než se obnoví.

Někdy se stává, že nepřijde vůbec. Proč? Myslíme-li 
na ni ve zvýšené míře, narušujeme tím vlastně její průběh i 
stav ticha. Dosažení nehybnosti není zrovna nejjednodušší, 
jinak bychom již dávno byli schopni navštěvovat jiné světy. 
Je k ní zapotřebí více času.

Léčit nemoci je snazší než diagnostikovat. Léčení je 
vlastně práce s energií. Její nahromadění a vnímání není 
tak složité. K diagnostice je třeba „vidět“, je nezbytné 
rychle dosáhnout stavu ticha, a někdy i nehybnosti. V těle 
musí být ticho a klid, nesmí zde překážet žádné emoce. Do-
stanete-li se do stavu ticha na několik minut, stačí i tato 
krátká doba k diagnostikování problému. V tomto stavu lze 
spatřit i jiné světy.

K úspěšnému životu je třeba pěstovat tichý čchi-kung, 
ale i kung-fu, tchaj-ťi-čchüan nebo sport. Budeme-li cvičit 
pouze statické cviky, tělo se oslabí, neboť při dlouhém ne-
hybném sezení se zhoršuje průtok krve v cévách a celkové 
zdraví. Sport je velice důležitý. Optimální variantou je 
praktikovat  tichý čchi-kung a stejně dlouhou dobu využít 
pro sport a dynamické cviky. Věnujeme-li se delší dobu 
pouze jedné variantě, není to dobré.

K dosažení vysoké úrovně je třeba pravidelně prová-
dět tichý čchi-kung. Můžeme jej pěstovat pouze za před-
pokladu dobrého zdravotního stavu, nikoli dobrého jen 
ze subjektivního hlediska, ale i na základě objektivních 
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ukazatelů. V tomto případě lze cvičit vleže i vsedě měsíc, 
nebo dokonce dva. Věnujeme-li se navíc náročnému sportu, 
dochází k únavě. Tehdy velice snadno dosáhneme ticha  
a nehybnosti. Pokud dlouho sedíte nebo ležíte a nedosahu-
jete stavu ticha, věnujte se sportu nebo si zajděte na disko-
téku. Jakmile se unavíte, vraťte se ke cvičení.
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O rovnováze a nerovnováze 

V první knize jsme se zabývali vysvět-
lením čchi-kungu z celkového pohledu 
a systémem čung-jüan čchi-kung pouze 
částečně. Hovořili jsme o tom, že z po-
-zice současné vědy lze kung-fu charak-
terizovat jako umění člověka pracovat 
s energií čchi, jako určitý parametr. 
Tento parametr souvisí se třemi faktory: 
silou, rychlostí a časem, přičemž chápá-
ní síly se zde liší od obvyklé představy 
o síle. Doslovný překlad z čínštiny zna-

mená „duchovní síla“. Ale na základě výsledků vědecko-
-výzkumné práce specialistů různých zemí bylo zjištěno, 
že tato síla souvisí se stavem buněk uvnitř našeho těla. 
K dosažení schopností a dobrého zdraví musíme rozvíjet 
ty síly, ten druh buněk, s nímž souvisí tato síla.

U každého člověka existuje od narození dostatečné 
množství energie. Ne každý je ale schopen ji využívat. 
Pokud bereme čchi-kung jako vědu, lze říci, že všechna 
tato vysvětlení jsou blízká fyzice.

Určitě jste se setkali s případy, kdy se člověk po dlou-
hé nemoci uzdravil a objevily se u něho i různé schopnos-
ti. Po narození je člověk zpravidla zdráv, jin a jang jsou 
v rovnováze. Při jin-jangové rovnováze má člověk velmi 
silnou energii, ale její využití ke speciálním účelům je 
velmi obtížné. Tělo a vědomí takového člověka jsou zcela 
v pořádku, jak z hlediska lékařského, tak i v poměru k os-
-tatním lidem.

Po nemoci se rovnováha narušuje: Stav člověka se 
mění. Trvá-li tato porucha delší dobu, neexistují-li určité 
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faktory k obnovení ztracené rovnováhy, pociťujeme diskom-
fort, zdá se nám, že něco není v pořádku. Celkově už ale 
nejsme schopni zvládnout procesy v těle a ve vědomí.

Vždy je třeba podporovat výchozí rovnovážný stav, 
a je-li narušen, vracíme jej cvičením do výchozí polohy, 
nezávisle na tom, zda byly poruchy vyvolány změnami 
jinu nebo jangu. Běžná rovnováha je obvyklým stavem, 
při němž nedochází ke vzniku mimořádných schopností. 
K jejich průkazu je zapotřebí změny rovnováhy.

Mistrův příběh
Ani já nemohu v rovnovážném stavu učinit z pohledu 

obyčejného člověka něco neobvyklého. Teprve když stav 
změním, objeví se moje zvláštní schopnosti. Při diagnosti-
ce měním svůj výchozí stav, veškerou svou energii zvedám 
do oblasti třetího oka a začínám se dívat, ale už ve změ-
něném stavu. Oděv člověka nemá v této chvíli význam: 
Vidím vnitřní orgány a mohu se naladit tak, abych spatřil 
procesy v jednotlivých buňkách. Léčíte-li pacienta rukou 
v normálním stavu, ruka nevyzařuje nic. Když jsem viděl 
sám sebe na videu během výuky, nepoznal jsem se, neboť 
jsem byl při výuce ve změněném stavu. K léčení či výuce 
je třeba dosažení nerovnováhy – jinak budou výsledky 
neuspokojivé. Objevil jsem toto: Dosáhne-li člověk stavu 
ticha a uklidnění, jeho tělo je v jin-jangové rovnováze. 
Z tohoto důvodu cvičíme velký strom. Léčíte-li pacienta, 
dochází jednoznačně k narušení rovnováhy a vaše chování 
a aktivity mohou být v daném momentu pro vás naprosto 
nepochopitelné. Cvičením otevíráte určitý úsek dráhy 
čchung-maj mezi oběma tan-tchieny, a tak vlastně připra-
vujete cestu pro odchod ducha. Jedná se už o nerovnovážný 
stav, o přechod z rovnovážného stavu do nerovnovážného 
a naopak. Budete-li cvičit, pochopíte způsob, jak získat 
energii k porušení rovnováhy. Současná věda neví o dráze 
čchung-maj prakticky nic, a proto ji nenajdete na aku-
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punkturních mapách. Pracuje se s ní pouze v některých 
systémech čchi-kungu.

V budoucnu bude možná vynalezen přístroj, který 
bude schopen otestovat povahu této dráhy. V době, kdy se 
rozpracovávala metoda kožního dýchání, způsoby přecho-
du z jednoho stavu do druhého, neexistovala termojaderná 
fyzika. Základní teorie je tatáž pro všechny tyto procesy... 
Proto často přemýšlím o tom, že teorie je celkově pouze jedi-
ná a využití jejích jednotlivých částí dává zcela jiné výsled-
ky. Všechno závisí na celkové úrovni kultury, na tom, odkud 
jste přišli na tento svět, a na chápání své úlohy v něm.
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O tao a te

Každý člověk, který se vydá cestou seriózní du-
chovní praxe, zvláště v systémech čchi-kungu, 
musí cvičit tao a te. V překladu z čínštiny to zname-
ná, že chování člověka, jeho charakter a vzájemné 
vztahy s ostatními lidmi musí být provázeny důstoj-
ným chováním, dobrem a moudrostí. Člověk musí 

být upřímný a otevřený a musí být vždy připraven pomoci 
druhému. Abychom mohli dosáhnout vysoké úrovně čchi-
-kungu, je třeba v sobě tyto vlastnosti pěstovat.

Existují etapy v dosažení určitých úrovní. Pro kaž-
dou následující je pro cvičence nezbytný podnět či pomoc 
učitele. Pouze energie, která se dostane do jeho vlastní 
struktury, a „vyšší“ informace mu pomůže dosáhnout 
odpovídající úrovně. Učitelé jsou nápomocni jen tehdy, 
dostal-li se člověk skutečně na cestu rozvoje te.

S těmito kategoriemi jsme se částečně seznámili  
na  prvním stupni. Hovořili jsme o tom, jak chápat cestu 
rozvoje člověka. Tao pojednává o chápání světa a vesmíru 
prostřednictvím vlastní zkušenosti – zkušenosti těla a vě-
domí. Je zapotřebí porozumět vesmírným zákonům, jinu  
a jangu a celkově se s nimi ztotožnit. Jestliže toho dosáhne-
me, naučíme se přemisťovat ve vesmíru na libovolné místo 
v libovolném čase. Při sjednocení jinu a jangu se u člověka 
zdokonaluje vnímání: Stává se rozumným člověkem. Tao 
hovoří o způsobech poznání světa a sebe sama, zároveň je 
ale nezbytné cvičit i te.

Te znamená vřelý vztah ke světu, ke každému člově-
ku, ke každému zvířeti, ke každé rostlině. O lásce se říká 
mnohé, ale te je více než láska, znamená to, že milujete 
květiny, zvířata, jakoukoliv živou bytost. Cvičení te byla 
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odjakživa věnována velká pozornost, bez něho nelze do-
sáhnout pokroku.

Trénujeme-li te, musí být cvičení čchi-kungu do-
provázeno celou řadou jevů, spojených se změnami těla  
a srdce cvičence.

První úroveň napomáhá k nezvyklému chápání sebe 
sama; vnímáte své tělo jako nečisté, usilujete o jeho očis-
tu. Například vzniká pocit, že játra jsou nečistá a chce se 
vám vyjmout je z těla a pročistit, propláchnout, totéž vzni-
ká i ve vztahu k žaludku. Tehdy říkáme, že u se cvičence 
objevuje te.

Druhá úroveň nastupuje při změnách v srdci cvičen-
ce. Po absolvování cvičení se objevují zcela nové pocity, 
nové srdce. Člověk si uvědomuje, že není na světě ničím 
důležitým a neexistuje nic důležitého, co by bylo vylože-
ně spojeno s ním. Je to stav, při kterém chceme vše rozdat  
a pomáhat ostatním.

Třetí úroveň znamená, že se lidské srdce stává vel-
mi ušlechtilým, miluje vše kolem sebe: zvířata, rostliny, 
učitele, přátele a veškerou existenci.

Na čtvrté úrovni nečiníte mezi jednotlivými jevy 
žádný rozdíl. Všechno se vám zdá dobré, nic špatného 
neexistuje. I když vám někdo ublíží, přesto ho milujete. 
Pochopíte, že váš vztah k rostlinám a lidem se v ničem 
neliší, neboť všechno živé je rovnocenné.

Projdete-li všemi těmito úrovněmi, zjistíte, že jste se 
sjednotili s vnějším světem v jediný celek.

Při cvičení čchi-kungu se velmi mnoho jevů využí-
vá k prověření úrovně te. Ověřuje se kvalita srdce, zda je 
dobrá, či nikoli. Při cvičení čchi-kungu vysoké úrovně se 
budete se situacemi tohoto typu setkávat ...


