
TAJEMSTVÍ  OSMI KUSŮ BROKÁTU 
 

1 
 

 

TAJEMSTVÍ 

OSMI KUSŮ BROKÁTU 
 

PA-TUAN-ŤIN 
 

 

  
  
 

Roman Steiger 



TAJEMSTVÍ  OSMI KUSŮ BROKÁTU 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 
 

Taoistický Chrám bílého oblaku Paj-jün-kuan 

 

 

Autor příručky předpokládá, že čtenář již prošel alespoň úvodním výcvikem  
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Úvodem 
 

Mnoho lidí se dnes věnuje nějaké formě čchi-kungu, ale zdaleka ne každý dosahuje svým 

cvičením velmi dobrých výsledků. Proč je tomu tak? A existuje snad něco, na co bychom si 

měli dát pozor, abychom ve své každodenní praxi nedělali zásadní chyby? 

 

V této stručné publikaci se společně podíváme na to, co je zásadní pro úspěšné cvičení 

čchi-kungu, ať již je naším cílem lepší zdraví fyzické nebo duševní. Po jejím přečtení nám 

bude naprosto zřejmé, co vůbec nemá vliv na úspěch, přestože se o to velmi často 

zbytečně snažíme. Dále nám bude již jasné, co obvykle vede při cvičení k potížím a nakonec 

k neúspěchu, ale přesto to mnozí stále dělají a věří, že je to tak správně. A pochopíme také, 

co vede k úspěchu, přestože vám to dosud možná nikdo neřekl a jen málokdo to dělá. 

 

Taoističtí mistři (často zkušení lékaři tradiční čínské medicíny) po generace studující tajemné 

vnitřní vztahy a funkce lidského organizmu vytvořili propracovaný systém cvičení (i když 

v pravém slova smyslu jich je celá škála), který přirozenou a nenásilnou cestou utužuje, 

posiluje a podporuje zdraví a rozvoj jedince. Tato stará taoistická umění se předávala 

přirozeně dál, z mistra na žáka, a díky tomu se dochovala až do dnešních dnů. Tyto 

„systémy“ se obecně nazývají čchi-kung a jejich dobrá pověst se dnes šíří světem jako lavina. 

Těmto klasickým čínským uměním říkáme „původní“ nebo „tradiční“ předání. 

 

Číňané jsou velmi pracovitý národ, a tak když se obyčejný vesničan, negramotný a nemajetný 

člověk, chtěl i přes svá omezení něčemu přiučit, aby mohl poněkud zlepšit svůj osud, musel si 

v podstatě vystačit pouze s napodobováním a následným opakováním toho, co u taoistických 

mistrů viděl s nejistou nadějí, že na to, co je podstatné a čemu nerozumí, během let cvičení 

intuitivně přijde. Možná se nám takový přístup může zdát beznadějný, a jen málokdo z nás 

by byl ochoten jej podstoupit, avšak pro čínskou nezdolnou povahu je naprosto typický 

(vždyť samotný výraz „učit se“ – süe-si, doslova znamená „napodobit-opakovat“). A protože 

jsou Číňané nejen pracovití, ale také velmi vynalézaví, tak tam, kde si nezasvěcený člověk 

nevěděl rady s původní formou, vymyslel formu jinou s alespoň částečným efektem. Tak se 

původní formy vyvíjely, i když zdaleka ne vždy k lepšímu, jako tzv. „laické“ systémy. 

 

Existuje ještě třetí kategorie čchi-kungu, která je nejméně efektivní co se zdravotní i 

duchovní stránky týče, ale je velmi efektní pro oko diváka. Jedná se o takový způsob cvičení, 

kdy jde především o to, aby se pohyby cvičícího líbili. Tato „okázalá“, téměř „taneční“ forma 

čchi-kungu se používá na exhibicích, na soutěžích nebo jako účinná reklama pro kurz, školu. 

Vždy se však najdou lidé (a nejen u nás na Západě), kteří se věnují této formě čchi-kungu při 

svém pravidelném tréninku, i když k tomu není určena, protože se jim zkrátka líbí. Někteří 

přitom ještě věří, že takovým cvičením dosáhnou stejných výsledků, jakých dosahují taoističtí 

mistři praktikováním „původní“ formy. To ovšem není možné. Proto pro nás bude velmi 

užitečné, tyto tři úrovně cvičení se naučit rozlišovat. 
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Když se řekne čchi-kung  
 

Podstatným rysem tradiční čínské medicíny je celostní přístup v pojímání člověka – člověk je 

zde chápán jako součást vesmíru – jako buňka ve větším organismu, která je s ním spojena a 

podléhá stejným zákonům jako celý vesmír. Stejná jednota platí i uvnitř lidského těla, kde 

jsou jednotlivé části propojeny a vzájemně se ovlivňují. Úzká vazba mezi jin a jang je mimo 

jiné definována také jako vztah mezi tělem a duchem. Ale jaký vliv má stav naší duše na tělo? 

Na tuto otázku dnes hledá odpovědi tzv. psychosomatická medicína. 

 

Podstatou psychosomatické péče je holistický pohled na zdraví člověka. Psychosomatika se 

zabývá souvislostmi mezi stavy těla (soma), duše (psyché) i vlivy životního prostředí. Starosti, 

s nimiž si hlava neví rady, tělo často řeší nemocí (somatizací). Bolest a nemoc jsou v podstatě 

informace a jít po stopách své nemoci často znamená jít pod povrch sebe sama. Cílem léčby 

je najít zdroj obtíží v našem nitru a obnovit rovnováhu. Tento přístup je v souladu s definicí 

zdraví podle Světové zdravotnické organizace: „O zdraví mluvíme tehdy, cítíme-li se dobře 

tělesně, duševně i v rovině sociální.“ To znamená, že musíme dbát nejen na hygienu těla, 

ale i na čistotu srdce a jasnost mysli. 

 

 

  
 

Obr. 1) Tři poklady: ťing-čchi-šen, symbolizují tělo, energii a ducha  
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S tím souvisí i tradiční čínská představa o pěti orgánech a jim odpovídajících pěti ctnostech. 

Tyto hlavní orgány jsou: játra, srdce, plíce, ledviny a slezina. Každému odpovídá nějaký 

základní prvek (přesněji proces) a také ctnost. Játra jsou spojena s prvkem dřeva a se ctností 

laskavosti, srdce s ohněm a jeho ctnost je obětavost, plíce s kovem a reprezentují slušnost, 

ledviny jsou spojené s prvkem vody a s moudrostí a slezina se zemí a se spolehlivostí. 

Podstatou tohoto vztahu je, že skutečně můžeme pěstovat svůj vnitřní stav a zlepšit své 

zdraví pěstováním těchto pěti ctností, spojených s vnitřními orgány. Rozvíjení ctností jako 

jsou laskavost, obětavost, slušnost, moudrost nebo spolehlivost jistě posílí naše morální 

hodnoty. A právě vysoké morální kvality člověka jsou nejdůležitějším předpokladem trvalého 

zdraví podle MUDr. Ctibora Bezděka, zakladatele oboru etikoterapie. 

 

Tyto ctnosti možná není pro mnohé z nás snadné praktikovat, ale každá z nich reprezentuje 

důležité atributy zdraví. Máme-li pozitivní náhled na život, pak už pěstujeme svůj vnitřní stav. 

Pro nás je nyní důležité především pochopit, že zlepšování zdraví neznamená jen tělesný 

pohyb, musíme se hýbat také duševně, musíme pěstovat ctnosti v běžném životě.  

 

 
 

Obr. 2) Diagram „pěti prvků – procesů“ v přírodě i v člověku 

 

Většina z nás už určitě slyšela, že čchi-kung znamená v překladu „práce s energií“. Ale to není 

správně. Jistě že čchi znamená energii a kung znamená práci, ale nejsme to my, kdo pracuje 

s energií. Ve skutečnosti čchi-kung znamená „práce energie“, tedy že čchi sama udělá svou 

práci, pokud jí to ovšem dovolíme. Tohle je opravdu důležité, protože se jedná o diametrální 

rozdíl v přístupu. Při cvičení čchi-kungu se nesmíme snažit cokoliv vynucovat, netlačíme, 

nepoužíváme hrubou sílu fyzicky ani mentálně. Nesmíme se pokoušet uměle usměrňovat 

svůj dech nebo dokonce tok čchi, protože takovým počínáním si můžeme z dlouhodobého 

hlediska jedině ublížit. Příroda ví nejlépe, čeho chce použít a jak toho dosáhnout, naše tělo si 

samo reguluje vnitřní cirkulaci. Naším úkolem je pouze připravit mu k tomu vhodné 

podmínky, očistit svou duši, dát tělu dostatek času, prostoru a laskavé pozornosti. 
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Původ cvičení čchi-kung a jang-šeng 
 

Při hledání kořenů čínských zdravotních cvičení se většina badatelů vyjadřuje o tom, že první 

zmínky o nich nacházíme již v nejstarších písemných památkách, jako je Kniha proměn I-ťing, 

nebo Kniha dokumentů Šang-šu, a pochopitelně také ve Vnitřní knize Žlutého císaře 

Chuang-ti nej-ťing, jež je dodnes stále považována za základní dílo tradiční čínské medicíny, 

přestože je přes čtyři a půl tisíce let stará. Další speciální lékařské texty vznikají za éry 

dynastie Čou (cca 1100 – 220 př.n.l.). Mimochodem, tato doba je popisována jako zlatý věk 

filozofie, kdy v Číně žije mimo jiné legendární osobnost, jakou byl mistr Lao-c‘, jež sestavuje 

významné dílo Tao-te-ťing a pokládá tím základ hlubokého učení taoismu. 

 

V roce 1973 se čínským archeologům podařil v provincii Chu-nan v jižní Číně objev vskutku 

mimořádného významu. Na nalezišti Ma-wang-tuej vykopali hrobku markýze Taj, pocházející 

z éry dynastie Chan, konkrétně z roku 168 př.n.l. V této hrobce bylo nalezeno velké množství 

různých předmětů (např. mumie, sarkofágy atd.), ale hlavně jedny z nejstarších dochovaných 

písemností, prastarých textů psaných na hedvábí nebo dřevěných a bambusových destičkách. 

Tyto texty pocházejí převážně z období dynastie Čou. Byl zde uložen také text již zmíněné 

slavné Knihy o Cestě a ctnosti Tao-te-ťing.  
 

 

  
 

Obr. 3) Cvičení jang-šeng  – reprodukce obrazu z Ma-wang-tuej  

 

Dále však byly v hrobce nalezeny lékařské tituly jako Kniha receptů na padesát dvě nemoci 

Wu-š‘-er ping-fang, Kniha zahřívání jedenácti drah nohou a rukou Cu-pi š‘-i maj ťiou ťing, 

Kniha zahřívání jedenácti jinových a jangových drah Jin-jang š‘-i maj ťiou ťing, Metody 

diagnostiky pulzem Maj-fa, Kniha o porodnictví Tchaj-čchan-šu a další. Co nás především 

zaujalo, byly zde objeveny také zajímavé texty o Ukončení příjmu potravy a požívání prány 

Čchüe-ku š‘-čchi a Metody pěstování života Jang-šeng-fa.   
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Co je to Pa-tuan-ťin a jak jej cvičit 
 

Patronem cvičení Pa-tuan-ťin je pololegendární čínský národní hrdina generál Jüe Fej, který 

ve 12. stol. n.l. zavedl tuto formu tréninku pro své vojáky. Legenda praví, že naučil sestavu 

Pa-tuan-ťin své muže, aby jim tak pomohl udržovat těla silná a připravená k boji. Skutečný 

původ tohoto umění je však pravděpodobně staršího data. 

 

 
 

 Obr. 4)  Generál Jüe Fej  – ilustrace z předsálí Jüe Feiovy hrobky v Chang-čou 

 

Pa-tuan-ťin se překládá jako Osm kusů brokátu a je v současnosti jednou z nejpopulárnějších 

forem čínského zdravotního systému čchi-kung (přesněji jang-šeng neboli pěstování života) 

určeného ke každodennímu cvičení. 
 

Pa-tuan-ťin se skládá z řady osmi jednoduchých cviků nebo pohybů, majících vliv na svaly, 

šlachy a meridiány, produkci čchi a její distribuci do vnitřních orgánů lidského těla. Tyto 

pohyby jsou ve své původní formě opravdu velmi jednoduché a prosté. Jejich veliký vliv na 

zlepšení naší fyzické i mentální kondice spočívá v pravidelném opakování, v důsledné svalové 

relaxaci a ve správné koncentraci mysli během cvičení. 
 

Každý pohyb se procvičí třikrát nebo vícekrát, podle potřeby, než se přikročí k dalšímu v řadě. 

Klasické texty se zmiňují o počtu opakování dvacet jedna krát. Tato varianta je skvělá, pokud 

máme dobrou kondici a dostatek volného času. Určitě ji vyzkoušejte! 
 

Mnoho lidí na celém světě dnes praktikuje Pa-tuan-ťin, ale jen málo kdo to dělá správně. 

Pamatujte si,  že existují tři důležitá pravidla cvičení:  1) správná forma,  2) správné uvolnění,  

3) správné zaměření mysli. 
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1. Forma 

Během staletí vývoje se vytvořila celá škála variant jednotlivých cviků Pa-tuan-ťinu. Každý si 

může vybrat tu formu, která nejvíce vyhovuje jeho fyzické kondici. Proto si nemusíme dělat 

příliš starosti s tím, když uvidíme někoho, jak cvičí Pa-tuan-ťin jinak. Ve skutečnosti vnější 

forma, jakkoliv je důležitá, je tou nejméně podstatnou věcí z těchto tří pravidel, které nám 

mají zajistit, že budeme cvičit správně.  

Tradiční forma popsaná níže je jednoduchá a efektivní, proto ji může provádět každý. U 

některých pohybů zmiňuji i jiné varianty, jen abychom měli o věci širší představu. Ať již 

zvolíme jakoukoliv variantu cvičení, je důležité především to, aby pohyby byly vyvážené, bez 

zbytečných příkras, a že naše páteř zůstává vzpřímená ve svislé poloze. 

2. Relaxace 

Základním předpokladem pro úspěšnou praxi čchi-kungu je uvolnění svalů. Pokud provádíme 

pohyby a naše svaly jsou plné napětí, čchi nemůže volně proudit. Toto je častá chyba, neboť 

jsme zvyklí ze sportu na posilování a protahování svalů. Čchi-kungová cvičení však nejsou 

zaměřena na svaly, ale na čchi. Proto nezaměňujme náš běžný způsob tréninku se cvičením 

čchi-kung. Zde se zásadně snažíme o to, aby naše pohyby byly maximálně uvolněné a aby 

náš dech volně a přirozeně plynul. 

3. Koncentrace 

Nejdůležitějším aspektem správného cvičení Pa-tuan-ťinu je soustředění vlastní mysli. Tělo a 

mysl musí být v jednotě. Právě to zůstává mnohým skryto. Pokud ale během cvičení budeme 

myslet na jiné věci, pak naše úsilí nebude mít kýžený efekt. Klasické texty popisují správný 

postup následovně: „Nejdříve je naše mysl. Kam směřujeme svůj záměr, tam proudí čchi. Kde 

proudí naše čchi, tam vzniká pohyb těla.“ Toto je skutečně důležité, abychom se nesnažili jen 

uměle modelovat své tělo do jednotlivých forem, ale abychom se soustředili na vnitřní pocity, 

které nás ke správné formě nakonec přirozeně a spontánně vedou.  

 

 
 

Obr. 5)  Jedno z moderních vyobrazení cvičení Pa-tuan-ťin, 2. pozice 
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Tajemství skryté ve starých nápisech 
 

Dnes můžeme vidět spousty různých vyobrazení cviků Pa-tuan-ťinu, barevných kreseb, 

fotografií, plakátů nebo dokonce videí. Některé jsou opravdu pěkné, moderně zpracované, 

ale něco jim často chybí. Na původních čínských nákresech, jak si můžeme všimnout, je každý 

z osmi cviků opatřen vlastním názvem.  

 

 
Obr. 6) Jedno z tradičních vyobrazení souboru Pa-tuan-ťin 

 

Ale ať již tyto názvy na vyobrazeních jsou uvedeny nebo ne, naprostá většina cvičenců, a to 

včetně Číňanů, kteří si staré znaky na rozdíl od mnoha z nás umí přečíst, se při pohledu na 

obrázky soustředí hlavně na samotné postavičky znázorňující jednotlivé pohyby, a nápisy nad 

nimi jednoduše přehlíží. Pokud se na ně však podíváme, můžeme tam nalézt tyto znaky: 
 

 
 

Co tyto řádky skrývají? Pozornější čtenář si i bez znalosti čínského jazyka povšimne, že každý 

z nápisů je složen vždy ze sedmi znaků. Už jen tato skutečnost by nám mohla napovědět, že 

názvy nejsou voleny zcela náhodně. Přesto pro většinu lidí zůstává tajemstvím, že tyto tituly 

zdaleka nejsou jen nahodilým označením jednotlivých forem nebo pouhým stručným 

popiskem, jak se mohou na první pohled jevit. Jedná se ve skutečnosti o čen-jen, formule 

plné pro nás skrytých významů, odhalující při hlubším zkoumání skutečnou podstatu zdraví a 

dlouhého života. Z tohoto důvodu je jasné, že jsou důležitější, než samotné obrázky! 

Společně se podíváme, co nám při důkladnějším bádání tyto prastaré nápisy sdělí.  
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Praktická část 

0) Zahajovací pozice 
 

Přípravný cvik se nazývá wu-ťi čan, tedy „Pozice prázdnoty“, kde se jin a jang ještě navenek 

neprojevují, přesto dochází k aktivaci naší vnitřní energie a sjednocení těla a ducha.  

Toto je základní relaxačně koncentrační cvičení, často nepřesně nazývané jako „meditace ve 

stoje“ a předpokládám, že jsme se s ním všichni již při svém cvičení v minulosti setkali. Proto 

si jej zde popíšeme jen v základních bodech.  

Pozice 

Zaujmeme postoj s nohama mírně rozkročenýma asi tak na šířku ramen. Páteř je vzpřímená a 

hlava jakoby vytažená za temeno (paj-chuej) směrem k nebi.  

Relaxace 

Uvolníme obličejové svaly. Bradu mírně pustíme k hrudní kosti a uvolníme celou šíji. Ramena 

jsou povolená, paže volně visí podél těla. Uvolníme hrudník, nestojíme jako v pozoru, 

dýcháme nosem, volně a přirozeně. Uvolníme záda a břicho tím, že spodní část páteře 

necháme povolenou, břicho ani hýždě nebudou vysunuty dopředu nebo dozadu. Lehce 

poklesneme v bocích, tím povolíme i kyčle, kolena a kotníky. 

Koncentrace 

Soustředíme svou pozornost na jednotlivé části těla a vnímáme postupné uvolňování napětí. 

Vědomě procházíme celé tělo od vrcholku hlavy až k chodidlům a soustředíme se na pocit, že 

veškeré přebytečné napětí a stres odtéká směrem dolů do země. Na závěr se soustředíme do 

spodního tan-tchienu, bodu uprostřed podbřišku, asi šest centimetrů pod pupkem. Tělo se 

uvolňuje a postupně se uvnitř rozlévá pocit tepla. 
 

 
 

Obr. 7) Postoj wu-ťi – spodní tan-tchien v jedné ose s vrcholkem hlavy paj-chuej 
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1) Zvedání rukou 
 

První cvik se nazývá Šuang-šou tchuo tchien li san-ťiao (雙手托天理三焦), tedy „Ruce 

následující nebesa aktivují trojitý zářič“. Obě ruce se při něm zvedají nahoru (směrem k nebi).  

 

 

K čemu je cvičení dobré 

Tato úvodní forma má příznivý vliv na funkci všech vnitřních orgánů od střev, žaludku a 

ledvin ve spodní části trupu až po srdce a plíce v jeho horní části. Podporuje hlubší dýchání a 

tím zlepšuje okysličování krve a buněk. Pomáhá překonávat únavu a omlazuje kůži. Zpevňuje 

svaly a kosti na zádech a v oblasti pasu, zlepšuje držení těla a připravuje nás na následující 

cviky.  

 

Provedení 

Začínáme v pozici wu-ťi, tzn. nohy rozkročené na 

šířku ramen, s mírně pokrčenými koleny; ramena 

uvolněná, paže visí volně podél těla. Pak ruce 

pomalu zvedáme tak, jako bychom před sebou 

uchopili ve výšce spodního tan-tchienu 

neviditelný míč. Zatímco ruce stoupají plynule 

podél přední části těla, ramena zůstávají stále co 

nejvíce uvolněná. Jakmile rukama dosáhneme 

výšky hrudníku, dlaně protočíme dopředu a 

nahoru, pokračujeme plynule až do vzpažení. 

Ruce se mohou, ale nemusejí dotýkat. Dlaně by 

měly být otevřené k nebi, prsty rukou by měly 

směřovat k sobě. Oči sledují ruce, takže hlava je 

lehce nakloněna dozadu. Dýcháme volně, plynule, bez ohledu na tempo pohybu paží. Poté 

spouštíme ruce zpět do výchozí polohy. Celý cvik několikrát opakujeme.   
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Na co se soustředit 

Vnímáme pocit v dlaních, jako bychom zvedali balón až nad hlavu a poté jej tlačili zpět 

směrem k zemi. Přitom si stále hlídáme, že nedochází k napínání svalů, a že nezatajujeme 

dech. 

 

Další souvislosti 

San-ťiao neboli „tři zářiče“ (též trojitý ohřívač) je v tradiční čínské medicíně popisován jako 

„orgán“ zahrnující oblast trupu od močového měchýře až k srdci, jež má vztah k funkcím 

všech orgánů v této oblasti. Jeho význam pro naše zdraví je zásadní, neboť lze říci, že na 

stavu trojitého zářiče závisí vlastně všechny pochody v těle.  

 

 „Když je trojitý zářič průchodný, pak je průchodné všechno – 

uvnitř, venku, vlevo, napravo, nahoře i dole. 

(Dává) procházet celým tělem, harmonizovat nitro i regulovat vnějšek, 

vyživovat vlevo i vpravo, vést nahoru a rozptylovat dolů; 

není nic důležitějšího, než je toto.“ 

Chua Tchuo 1 

 

Tajemství úspěchu 

Nebe se čínsky řekne tchien, zde však je ve skutečnosti použito výrazu tchien-li, což ale 

znamená „Nebeský řád“. Co z toho může vyplývat? „Ruce následující Nebeský řád a trojitý 

zářič“ naznačuje, že je důležité nejen najít při cvičení soustředěný vnitřní klid a duševní 

rovnováhu (jin-jang), ale také upřímné vnitřní odhodlání následovat a podřídit se ve svém 

životě vesmírným zákonům při všech činnostech i myšlení (zde symbolizovaných „rukama“). 

A právě dosažení takovéhoto stavu mysli umožňuje trojitému zářiči plně se rozvinout. 

 

 

 

 
 

 

Obr. 8) Tchien-li – Nebeský řád 
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2) Napínání luku 
 

Druhý cvik se nazývá Cuo jou kchaj kung š‘ še tiao (左右開弓似射雕), „Vlevo i vpravo napínat 

luk, jako bychom stříleli na dravého ptáka“. Ruce se při něm upažují do stran (napnutí luku).  

 

 

K čemu je cvičení dobré 

Tato forma má příznivý vliv na oblast hrudníku, plíce a srdce. Napomáhá hlubšímu dýchání, 

zlepšuje cirkulaci krve a kyslíku. Zvyšuje duševní energii a zahání nespavost. Nepřímo také 

podporuje tok energie v tenkém střevě. Posiluje svaly spodních i horních končetin.  

 

Provedení 

Cvičíme v pozici, kde nohy jsou rozkročené na 

dvojnásobnou šířku ramen, s pokrčenými koleny. 

Pak ruce pomalu zvedáme, jako bychom před 

sebou objali neviditelný míč ve výšce středního 

tan-tchienu (který se nachází uprostřed hrudi). 

Zatímco jedna ruka se propíná dlaní přímo do 

strany, jako by tlačila dřevo luku proti cíli, druhá 

natahuje pomyslnou tětivu luku v přesně 

opačném směru. Obě předloktí tak dostaneme do 

jedné linie, přičemž prsty přední ruky a loket 

zadní ruky jsou v jedné výšce a směřují do polohy 

co nejdál od sebe. Ramena zůstávají co nejvíce 

uvolněná. Jakmile se naše ruce roztáhnou do nejzazší polohy, vracíme je pomalu zpět do 

pozice před hrudníkem a tentýž pohyb provedeme i na druhou stranu. Oči sledují pomyslný 

cíl v dálce, hlava se tedy otáčí ve směru přední ruky. Dýcháme volně, plynule, bez ohledu na 

rychlost pohybu paží. Celý cvik na obě strany několikrát opakujeme.  
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Na co se soustředit 

Soustředíme se do dálky, jako když míříme na terč. Vnímáme lehké rozpínání a následné 

stahování hrudníku. Přitom si stále hlídáme, že nedochází k napínání svalů, a že 

nezatajujeme dech. 

 

Další souvislosti 

Plíce jsou hlavním orgánem ve vztahu k cirkulaci energie čchi v celém těle. Její řízení je 

plícemi prováděno ve dvou úrovních – jednak řízením jejího nadechování a vydechování, 

jednak řízením jejího pohybu a vznikání uvnitř organizmu.  

Srdce je hlavním orgánem ve vztahu k cirkulaci krve. V tradiční čínské medicíně je srdce 

nazýváno vládcem všech orgánů. Tohoto postavení však dosáhlo díky úzké souvislosti se 

sídlem lidské duše a se zdrojem pocitu radosti (v širších souvislostech náleží srdce k prvku 

ohně a v rámci provázanosti organizmu k němu přináleží tenké střevo, cévy, tvář a jazyk).   

Funkce srdce a plic jsou svým vztahem k vnitřnímu oběhu úzce provázány. 

 

Tajemství úspěchu 

Tiao se překládá jako dravý pták (orel nebo kondor apod.) a představuje neštěstí. Cvičit 

s pocitem, jako když sestřelíme dravého ptáka, v hlubším smyslu znamená duševně se 

uvolnit, zbavit se pout vnitřního strachu, úzkosti a smutku. Teprve dosažením takovéhoto 

stavu mysli umožníme našemu srdci a plicím nabrat nové síly. Skutečného odstranění úzkosti 

a smutku lze trvale dosáhnout jedině tehdy, když žijeme s cílem pomáhat druhým a 

podporujeme ve svém okolí vždy jen vše dobré, čisté, ryzí a pozitivní. Stanovíme-li si toto za 

svůj životní směr, cvičení Pa-tuan-ťin bude mít na naše zdraví téměř zázračné účinky. 

 

 
 

Obr. 9) Taoistické cvičení pro zdraví 
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3) Oddělování nebe a země 
 

Třetí cvik se nazývá Tchiao-li pchi-wej sü tan šou (調理脾胃須單手), tedy „K posílení sleziny a 

žaludku musíš oddělit ruce“. Ruce se při něm pohybují v opačném směru, jedna k nebi a 

druhá k zemi.  

 

 

K čemu je cvičení dobré 

Tento cvik má příznivý vliv na prevenci nemocí trávicího traktu. Podporuje tok energie po 

obou stranách těla. Největší užitek mají žaludek a slezina, dále slinivka, ledviny, žlučník. 

Pokud pohybujeme končetinami ve velkých obloucích a relaxujeme svou mysl, můžeme 

rozptýlit nahromaděný stres. Závěr pohybu vypadá, jako bychom jednou rukou vytlačovali 

oblohu vzhůru a druhou stlačovali zemi dolů. Vzniklé pnutí mezi oběma pažemi působí 

jemnou masáž sleziny a žaludku.  

 

Provedení 

Začínáme v pozici wu-ťi, tzn. nohy rozkročené na 

šířku ramen, s mírně pokrčenými koleny; ramena 

uvolněná, paže visí volně podél těla. Pak ruce 

pomalu zvedáme před tělo až do výšky středního 

tan-tchienu uprostřed hrudníku. V této fázi se 

jedna ruka otočí dlaní vzhůru a pomalu stoupá 

k nebi s prsty postupně se stáčejícími směrem 

dozadu, zatímco druhá ruka se otočí dlaní dolů a 

pomalu klesá k zemi s prsty namířenými dopředu. 

Během cvičení zůstávají obě ramena stále co 

nejvíce uvolněná; náš pohled se lehce odvrací od 

paže zvednuté nad hlavu. Poté vracíme ruce zpět 

do výchozí polohy před hrudníkem, kde se vymění a pokračují plynule v opačném směru. 

Celý cvik na obě strany několikrát opakujeme. Dýcháme přirozeně, bez ohledu na tempo 

pohybu paží. 
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Na co se soustředit 

Vnímáme pocit v obou dlaních, jako bychom jimi tlačili v opačném směru. Přitom si stále 

hlídáme, že nedochází k napínání svalů, a že nezatajujeme svůj dech. 

 

Další souvislosti 

Podle tradiční čínské medicíny hlavní funkcí sleziny společně se svým povrchovým párovým 

orgánem žaludkem je řídit proces trávení. Slezina spolupůsobí při rozkladu potravy a při 

přeměně části z ní na jemnou esenci ťing, kterou absorbuje a dále rozvádí do celého těla. 

Tato esence na jedné straně doplňuje a obnovuje krev, proto se slezině přiřazuje i funkce 

tvorby krve, a na druhé straně funguje jako zdroj hybné životní síly.  

 

 „Ten kdo je dobrý v léčení sleziny, dokáže harmonizovat pět orgánů cang, 

a to je důvod, proč napravuje slezinu a žaludek...“  

Chuang-ti nej-ťing 2 

 

Tajemství úspěchu 

Čínský výraz tchiao-li se překládá jako „posílit“, příp. „zotavit“ nebo „uzdravit“ a skládá se ze 

dvou znaků. První z nich tchiao znamená „zharmonizovat“ nebo „sladit se, upravit“. Druhý 

znak li znamená „pravda, podstata“ nebo „zákon, řád“. Dostat se do souladu s přírodními 

zákony už samo o sobě znamená uzdravit se! Zdraví je přirozený stav, dokud nedojde k 

narušení harmonie. Tuto harmonii je potřeba vědomě nacházet a udržovat nejen uvnitř těla 

mezi jednotlivými orgány, ale i mezi tělem a myslí, myslí a přírodou.  

 

 

 
 

 

Obr. 10) Jin a jang – neustálé hledání harmonie 
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4) Otáčení hlavy 

 

Čtvrtým cvikem je Wu-lao čchi-šang wang chou čchiao (五勞七傷往後瞧), „Podívej se zpět k 

prevenci nemocí a zranění“. Hlava se při něm otáčí dozadu.  

 

 
 

K čemu je cvičení dobré 

Toto je velmi důležitý cvik, který má vliv na centrální nervovou soustavu, krevní oběh a vstup 

čchi do oblasti hlavy. Stimuluje také vitalitu očí, ledvin, uvolňuje šíji a nervy, pomáhá snižovat 

vysoký krevní tlak a zpevňuje žíly. Forma otáčení hlavy zintenzivňuje tok vnitřní energie, 

neboť oblastí krku prochází všechny dráhy (meridiány), čímž posiluje vnitřní orgány a léčí 

chronické nemoci.  

 

Provedení 

Začínáme v pozici wu-ťi, tzn. nohy rozkročené na 

šířku ramen, s mírně pokrčenými koleny; ramena 

uvolněná, paže visí volně podél těla. Pak se náš 

zrak začne stáčet do strany a hlava jej pomalu 

následuje tak daleko, jak jen to jde; podíváme se 

přes rameno dozadu. Zatímco hlava se otáčí, tělo 

zůstává v klidu, bez pohybu, ramena jsou co 

nejvíce uvolněná, ruce visí volně podél těla. 

Existují i jiné varianty tohoto cviku, kdy se 

současně s otáčením umísťují ruce do určitých 

poloh, to však není tolik důležité. Dýcháme volně, 

plynule, bez ohledu na rychlost otáčení hlavy. 

Poté stočíme zrak na opačnou stranu, hlava se vrací zpět do výchozí polohy. Totéž 

provedeme na obě strany a celý cvik ještě několikrát opakujeme. 
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