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,,Pozorujeme-li svoji mysl, mŮžeme si všimnout, že se velmi rychle
necháme rozpťj,lit. Rozptylíme se nejen rychle, ale velmi snadno,
Novíc si toho, že jsme se nechali rozpt|lit, často ani nevšimneme'
Natolik píem!šlíme o tom, co bylo, o plánujeme, co bude, že tím plně
pžekryjeme pÍítomn| okamžik, takže vlostně nikdy nejsme teď a tady'
Chováme se jako lidští roboti' Někdo stiskne nějaky knoflík o my se
podle toho zochovdme. Reagujeme automoticky, nijak o tom
nepÍem|šlíme.

Základní pÍíčina všech našich problém na rovnitěla, energie a mysti
pŤitom spočívá v tom, že si neuvědomujeme, co se děje, protože
nejsme dostatečně bdětí' Devadesút procent času nejsme teďa tady.
Naše mysl následuje objekty všech našich smystťl' Naše energie
směťuje ven, o tak o ni pŤicházíme. Když zrovna nereagujeme na
smyslové podněty, jsme zose ťtplně ponoÍeni do našich myšlenek,

V tomto stylu čchi-kung je nejdťlležitější, abychom píivedli svou mysl
zpět, do pÍítomného okomžiku. Díky ťomu objevíme, kdo jsme a jak
na tom jsme. Dokážeme pochopit ito, co nds podmifiuje: naše
ndvyky, naše vášně.



Na rozvoji bdělosti a uvědomování pracujeme na všech rovních
pokročilosti, od zočátečníkťt po pokročilé, a to hned no tfech rovních:

Na rovni těla cvičením pohybú

Skrze cvičení pohyb začíndme své uvědoměnÍ rozvíjet na nejhrubší-
hmotné rovni, Pfivedeme mysl da tělo a nutíme těla, aby dělalo to,
co mu Ťíkáme, aby dělalo' Začínáme si uvědamovat své pohyby,
uvědomovat si své tělo a postupně, jok se vÍce uvolřujeme, si
začínáme uvědomovat, kde můme v těle napětí. Jak se naše
uvědoměnízlepšuje, začneme vnímat i daleko jemnější nopětí na
rovni energie a objevovot bloky a omezení v proudění energie'

Na rovni energie cvičením postajŮ

Cvičením postojťl rozvíjíme svoji energii, IJčíme se, jak energii
načerpoť, a zvětšujeme schopnost svého těla energii udržet. Díky
cvičení postoj sivšak začínáme též daleko lépe uvědomovat pohyby
energie v těle. Naše vnímání se tak stává mnohem jemnějším.

Na rovni mysli cvičením vsedě

Pfi cvičenívsedě se dostáváme no tu plně nejjemnější roveř, kdy si
začínáme uvědomovgt pohyby své mysli, které se projevujíjako
myšlenky, emoce o soubor všeho, co nás podmiĎuje' ZaměÍujeme se
na mysl, protože myslje král, Myslje zdrojem všech problémŮ, které
máme na rovni těla a energie. Proto je velmi dŮležité svou mysl
ovládnout'

Rozvoj bdělosti a uvědomění na rŮznych (lrovních je stfedobodem
mého systému čchi.kung orelv hnÍzdě' Pracujeme na něm od samého
počátku, abychom byli schopni odhalit svou pravou kondici, svúj

pravy stav, kterÝ,stojí mimo zmatení' Jen tak se dokážeme oťevíÍt
univerzÓlní moudrosti, kterd je dostupná každému z nás bez rozdílu.

Nabízíme Vám celou ťadu technik, díky kter!,m proniknete do své
pravé podstaty' Zbovíte se pŤekúžeN které Vám brání ji vidět, a
dosáhnete tak klidu a jasnosti pžirozeného stavu byti, Praxe Chuť
bdělosti, Prťlzračné tělo a Vědomí dechu potfí mezi ně.,.


