dnec

driřl§nou

nIkdo nepothybuie. a prolo se v REGENEMC! snažíme přinášel iníorpoilcnci5lcm,

rřaHlr*o redrfuttí s nďím qrrqrátckým
ka jen práce s energií. To 1e samozřejmě

Před časem jsme představiIi systém cvičení
čchi-kung, styl Orel v hnízdě, a také jeho instruktory v Plzni. Po čase se k témaiu vracíme - zno-

vu jsem se sešla s hIavním instruktorem siylu,
Mgr. Pavlem Simonem, a zajímala se o novinl<y,
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Pojem čchi-kun9 doslova znamená dovednoď
s

d|ouho hledai, než najdeie styl čchi-kung, kteryi

splnívaše očekávání, proiože zpočálku se zdá bý
čchi-kung jako čchi-kung, ale to je veliloi omyl.

o Mívám dojem,

že každý něco uří a každý
zájmu
o podobné dis<iplíny? Nastolili jste změny?
o Když něco nabízíte,je třeba se profilovatvůči
osŤatním a my jsme se snažili ukázaí lidem, proč

je rrguru<.,. Jak reagujele na vlnu

Připomeňte nám podslalu a smysl <vičení.

efektivně zacházet

neuihodné pro systém, pro ty, kteří iei vyučují,ale
především pro studenty. V pozici siudenta toiiž
dopředu nevíte, co vás čeká. A navíc můžete

životní energií a historie sys-

lému sahá až do staré Číny.Jde o soustavu cviků, jejichž zák|ady objeviIi starověcí mistři zvláštním

by měli cvičit zrovna styl OreI v hnízdě, a rea9ovat na lendence dě|at z čchi-kun9 něco mystic-

způsobem - pokoušeli se napodobovat pohyby

l<ého, závislého na osobě Mistra a halil to do složinich pojmů, jimž nil<do pořádně nerozumí. Vždy
jsme považovali za důležitéto, že systém je při

hybů opice mělo přinést cvičícímupružnost

siupný a realizovatelný pro každého a že je hlavně srozumitelný a průhledný, protože v momentě, kdy studenŤ pochopí smysI jednotlir4ich cviče-

zvířal, aby pro sebe získali typické a ceněné vlaýnosti těchío tvorů - napříldad napodobování poa uvolněnosl, pohyby orla zase rychlosi a sílu... Při

cvičeníčchi-kun9 se č|ověk učíovládat vlaslní

ní a praxí, je schopen převzít odpovědnosl za cvi-

energii, a lím můžernirazně ovlivňovat wůj fuzichi
i psychiclqi sŤav - množstvía kvalita energie při

čenía v důsledku i za svůj život. Bez dostatečného porozumění a pochopení jsou adepti závislí na

mo působína délku a lolalitu života,
Ze společnéhozákladu se vytvořily různéstyly, všechny ale s podobn,lm přínosem - léčířadu
fyzichich nemocí a pomáhají jim předcházet
(čchi-kung se považuje spíšeza prevenci než za
léčbu),pozitivně ovlivňují psychiku a účinněnás
zbavují následků slresujícího způsobu života, kteni v moderníspolečnosti vedeme

Poeticlq? název stylu Orel

v hnízdě evo|<uje

jednak podobnosŤ někíenich cvičebních prvků
s pohyby orlích křídel a zároveň poukazuje
i k hlavnímu rniznamu

-

orel je králem mezi ptá-

je krásný, silný, majestátní a v určiiémslova
smyslu dokona|ý, Stejnou dokonalost, sílu a krásu v sobě má i každéorlí mládě, je však mladé
na to, aby si to uvědomovalo, V každém z nás se
uknývá takoW potenciál dokonalosli, ačl<oli 1o
|cy,

většina z nás netuší. Máme-li ale opravdo4i zá-

jem, proslřednictvím melody Orel v hnízdě se
naučíme svůj potenciál znát, rozvíjet a uskulečnit
mnohé, dosud nedosažitelné.
Mislr Siíu Yeshe Cyaiso, ktený styl do Čn prinesl, vyučuje a dohlížína jeho čistotu, se věnuje
různým druhům bojouich umění, čínskémedicíně a fr7zioierapii i meditační praxivíce než 35 let.
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Zajímaly by mě změny, k nimž za pěl lel,
kdy u nás působíte, došlo.
o Změnilo se proslředí, v němž se čchi-kung

vyvíjí,i samotný syslém Řek bych, že systém
musel reagoval na změněné prostředí,
o Jaloým způsobem se prostředí změnilo?
o V roce 1997 to byla nová zá|ežitost. Dnes učí
čchi-kung nebo taiči kdel<do a samoíný název
čchi-kun9 úplně zŤraíil rozlišovací schopnosi, jako
když řeknete >au1o<< - je to všeobecný, základní název bez specifikace a bližšíhourčení, zkrál-

svém učileli, což není žádoucí; náš Mistr se tako-

vlim závislostem velmi brání

o

Jak a řím jste přesvědčovali lidi, že zrov-

o

poukázáním na vlaslní iniciativu a vlasiní cesiu

na váš styl je nejvhodnější?

adepia. Uvedu konkrétnípřík|ad - často se nás
něl<do ptá, jalqi je rozdí| mezi např. Osmi kusy
brokátu a Orlem v hnízdě. Rozdíl je v tom, že
Osm l<usů brokátu je velmi jednoduchá pohybová sesiava, l<terá má nepochybně určini blahodárný vliv na zdraví člověka, ale není to cesla
schopná vésl ho od začátku až tam, kam se bude
chtít dostat. Orel v hnízdě fakovou ceslou je.
Mluvil jste o profilování - v čem spočívá?
Přestali jsme mluvit o čchi-kung celkově
a mluvíme o systému Orel v hnízdě. Pod pojmem systém rozumíme souhrn určitrich dušev-

r

Došlo k nějahým zcela konkrétnímzměnám, třeba v pohybov,ých seslavách?
o Vytvořili jsme zcela noui systém 1ó úrovní.
První čtyři jsou zaměřeny na uvedení íyzlcl<ého
tě|a do pořádku, pátá je opakovacía na této úrovni se už sludeni seznámí s kritérii nutnými l< dalšímupol<račování. Splnili studenl l<ritéria, budou
mu při dalším pokračovánííun9ovat pokročilejší
technilcy, při nesplnění íungovai nebudou, Je ío
pro něho i zpětná vazba, abyvěděl, co má a musí
zvládnout pro dalšírozvoj. Splnění kritériísIeduje

ýudent sám, my mu do toho, až na do očíbijící
wtimlcy, nemluvíme. l to je součást sludeniovy
odpovědnosŤi za sebe. Je na každém, zda iěchio pěí úrovníabsolvuje během šesli, sedmi nebo
třeba deseti seminářů, protože systém je nesmkně flexibilnía můžese přizpůsobit individuálním
poiřebám. Až do stupně devět jsou dalšíúrovně
zaměřeny na čerpáníenergie a na vlasiní práci
s energií, aby si člověk v souIadu s >druhým pi|řem<< zrnišil cillivosl na energtia zmnožil ji. Další
semináře už mají svá lémata - desáhi seminář je
zaměřen na nabíjeníspodního Tan-lien, což je
nejbezpečnějšímísio, l<am můžeme energii
v našem těle uk|ádat a odkud se poiom Ťalo
energie disiribuuje. Jedenác\í seminář je zaměřen na oievření Malého nebeského okruhu Na
dvanácié úrovni se ýudenti učívše,co si až dosud osvojili, hlouběji integrovat do běžného života, což je dalšíspeciíikumOrla v hnízdě; považujeme 1o za nesmírně důležiié.Zpočát|<u je nutné
naučiíse prováděi jednot|ivé prvky a pohyby, ale
časem se snažíme, aby student pochopiI principy, na nichž je cvičenízaloženo, a ty potom integroval do běžnéhoživola.

r
r

ních a íyziclc,ich cvičenía zároveň cestu, která
vede adepla od začátku až do konce. Pokud se
přihlásíte na nějalqi kurz čchi-l<ung, naučítese tam

nějakou pohybovou sestavu a jen málokdy se
vám dostane komplexnějších informací a něja|<ého ucelenějšího pohledu na věc, nemluvě
o tom, že by vám učiiel jasně vysvětli|, kudy se
bude ubíral váš pokrok a co pro to musííeudělat. Kurzy se věišinou omezují na pohybovou
stránl<u, někdy přidají navíc cvičenípostojů, ale
neukazují ceslu, po nížbyste se mohlivydat. Na
syďému Orel v hnízdě je důležiíé,že jeho základní pilíře - pohyby, postoje, práce s myslí- slou-

žík lomu, aby si člověk s jejich pomocí vyfuořil
určiiou základnu, na nížpolom můžestavět, Fyzické zdraví a íungujícítělo, doslatek energie na
aktivní život a zklidněná nerozíěkaná mysl jsou
předpokladem smysluplného a fuůrčíhoživota.
láležíjen na vás, zda budele chlít více pozornosli
věnovat pěstování silného a pružnéhotě|a, práci s energií, kŤerou lze dobře využítnapříl<lad
v bojor4?ch uměních, nebo práci s mys|í.

PRINCIPY NA

Uucl

o Jak lze principy <vičenízahrnout do běžného dne - mále na mysli fyzický prožitel<.
nebo nějakou formu inlelekluálního zobe<nění? Můžeteto objasnit na příkladu?
o

Jednotlivé

cvi|<y a

pohyby je iřeba provádět

s maximálním uvolněním, užítk 1omu jen íolil<

energie, kolil< je nulné, býi soustředěný atd l(dyž
to ýudent pochopí, zažije, procítí,můžeto použít

iv jakémkoli ,iiném pohybu a integroval do běžného života; každý pohyb se

tal<

můžestát praxí

čchi-kung. Celkoui pokrok sludenta je pak mno-
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NÁsL EDUJME POTŘEBY SVÉ DUŠE
hem rychlejší, prolože se íak vlastně prodlužuje
- i když budete pociivě cvičii hodinu denně, dalších23 hodin necvičíte, kdežto při taklo
pojaté a prováděné praxi cvičíledenně mnoho
hodin. V následujících úrovních se studeníi učí
dalšípokročilejšímetody práce s energií, jejívzá-

mu a většinou jsou také smřeni s íí.n,že se r4isledky nedostaví hned a že k nápravě bude třeba čas, Problémem je spíšočekáváni, že se uisledl<y cvičeníprojeví jediným konkrénímžádou-

k tomu, aby člověk tyto předpoklady vědomě

cím způsobem. Pak jsou sludenli schopni >přehlédnoul< i značné pokrolcy a uis|edky v jiných

zák|ad mají všechny cesty společný - zdravé tělo,

;emné sdílenía posílání na dá|ku, léčenípomocí
čchi. Šestnáctá úroveň vše završuje Rych|ost pokroku je individuální a rozhodně neplatí, že se
všech šeýnáct úrovnízvládne na šeslnácli seminářích. Je možný i návral do nižšíchúrovní - po-

oblastech, neboi 5e nedostavíten druh pokroku,
na nějž se upnuIi. CvičÉ|ičlověk opravdu, není

praxe

kud na dvanácté úrovni student zjistí, že mu chybí
něco z páté, můžese vráiii a zaměřil na zvládnuŤí příslušného cvičení.

Náš nor4i systém vnímám

jal<o

možnosl samo-

statnější práce, a to považuji za klíčové,

oA

o

<o studenti?

Studenti se změni|i a v lecčems jsme se změnili i my Naši změnu vidím hlavně v náhledu na
l<valilu, což je asi obecnější ,|ev, kíeryim si musí

projít každý, kdo se věnuje podobným činnostem, l(dyž člověk začne něco dělat, poměřuje
v počáiku úspěch spíškvanlitou, protože není
ještě schopen rozeznat kvalitu. Také jsme měli
v začáŤcích radoý, že pořádáme hodně seminá-

Sledujete nějaké výkyvy a změny v zájmu

sludenlů o č<hi-kung?
o V poslední době se počet studenlů lrochu
snižuje. Domnívám se, že je to způsobeno velkou, nepřeh|ednou a značně chaotjckou nabídkou v oblasti a pravdivostíOrla v hnízdě - o lom
jsme se už zmiňovaIi Přicházejí k nám i lidé, kleří předtím prošli něko|ika různými systémy, vystřídali různéučitele, vyzkoušeli leccos...

o stává se, že někdo z vašich sludenlů odejde a začne čchi-kung sám vyučoval?
o

Zalím o tom nevím a douíám, že se to nikdy
nestane, prolože by to mohlo poškodit nejen
zdraví sludentů samozvaného instruktora, ale
i syslém jako tako4i Přirozeně se lakové siluaci
bráníme. lGždý, kdo u nás chce cvičit, se slává
čIenem našeho občansl<ého sdruženía toto čIensiví ho zavazuje k tomu, že sty| Orel v hnízdě ne-

se vůbec stačímevšem věnovat lak, jak je iřeba,
protože my j5me iam byli pro ně, nikoliv oni pro

bude vyučovaí.Tuto podmínku si da| náš MisŤr
už v roce 1992, a jal< 5e ukazuje, bylo to ve|ice
prozíravé - dílcy tomu učíjenopravdu kvalifikovaní lidé, kleří projdou dlouhodobou a náročnou
přípravou, Jen tak je možnéudržet l<valitu a vyhnoul se devalvaci systému. Některé systémy
znehodnotilo Ťo, že je začali učit nedostatečně

slaly i změny v počtu studentů

-

Ore| v hnízdě

je totiž založen na pravdě, a když někteří lidé na-

hlédnou pravdu o sobě samých, rychle odchá-

zejí. Sludentů lak bylo méně a my jsme se mohli

věnovat skulečně individuá|ní práci.
o Co je tedy ted'měřítkem vašeho úspě<hu
i kvality a smyslu vašeho působení?

o

Jak už jsem řekl, míru svého úspěchu už neměříme počtem lidí, ale třeba lím, že lidé za námi
chodí a říkají, že jim cvičení čchi-kung dělá dobře, že jim pomáhá, že jsou rádi, že ho objeviIi..,
To považujeme za úspěch a satisfakci - na kon-

krélních příkladech to ukazuje smysl a 4iznam
našíčinnosti. l(dyž vám někdo řekne, že se díky
čchi-kung qiznamně zkvaIilnil jeho život, máte
pocit, že vaše člnnost smysl má Sludenii a účastníci seminářů se nám svěřují například se zlepše-

ním zdravotního stavu, proslě se uzdravují i v

při

padech, kdy lo na snadné uzdravení nevypadá.
Jeden z našich ýudentů se po prodělané spále
pohika| se značnou nedoslýchavostí a po roce
cvičení5e mu 25 % sluchu vrátilo, mohl odložit
nas|ouchátka a po dlouhém čase slyšízase zpívat
ptáky, Nebo případ slaršípaní, která mě|a dlouhá |éta necillivou ru|<u po z|omenině, a díky cvičeníje už rul<a zase ,jejk - vrálila se jí cit|ivosl
i hybnost, To jsou tal<ová pohlazení, klerá považujeme za ukazate|e kvality,

r

Ptáte Je sludenlů, kolik času věnují den-

ně cvičenp

o

Ne, lakovou otázku po|ožím jen tehdy, I<dyž
za mnou někdo přijde a řekne, že cvičía že mu
to vůbec neíunguje, a to jen proio, abychom
odhali|i, v čem je problém.

o

r

A stává se. že lo vůbec nefunguje?
Občas ano, a často io bývá způsobeno příliš

ve|lqim očekáváním Lidé většinou přicházejí cvičil

čchi-kun9 kvůli nějakému konkrétnímu prob|é-
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fungující energii a zk|idněnou mysl.

možné, aby se nějaké r,nisledl<y nedostavily.

r

řů a že na ně přichází hodně lidí, jenže pak už zača|o být lidí moc a my jsme začali přemýšlet, jest|i

nás. Uděla|i isme jakousi čáru a řek|isi, že rozhodujícíje pro nás kvalita. 5e změnou sysiému na-

naplniI a v tomto smyslu by mohI brlŤ považován
za základnu duchovní cesty. Ať se člověk chce
realizoval v l(řest'anství, buddhismu či hinduismu,

kvaIiíikovaní lidé bez patřičných znalostí a zkušeností. Opalrnost a pečlivosl se vyp|ácí, za pět |et
jsme neměli žádný případ, kdy by někdo z našich

inýruktorů poškodiI něčízdraví, což je bohužel
ulimečné.V důsledku neodborného vedení docházízpravid|a k poruchám na úrovnilěla i mysli
nebo cvičenípro změnu vůbec neíunguje

DUCHOVNÍCESTA?

r
r

o
s

Dokážu si celkem dobře představit práci
lělem, ale jak vypadá práce s myslP

o

Vedeme sludenty k tomu, že není co se učií,
ale odnaučoval - všechno už umíme, protože
jsme dokonalí, jen o lom nevíme. Ce|ý syslém
nás má odnaučil mít v sobě napělía neklid, teprve pak odhalíme potřeby duše a můžeme dosáh-

nout trvalejšího šlěýí.l(|id paŤří mezi důležitépotřeby, a tvrdili o sobě někdo, že je permanenř

ně dynamický člověk zvládající slálou přemíru
podnětů i těkánímysli, nezažil zřejmě prožitek klidu. Neustále dolírajícímyšlenlcy přrtahuji emoce,
a tím nás vyčerpávají; nezbavíme se loho ani ve
spánku, Tě|<ání mysli navíc znamená energelické zřáty, protože kam jde mysl, tam jde energie.

r
r

Co připravujete pro nejbližšíbudoucnosl?
Spo|u s našímMistrem připravujeme knihu,

kierá bude obsahovat nejdů|ežitě,išímateriály po-

Považujete váš styl za du<hovní teslu?
Tuto oŤázl<u nám Iidé často kladou Dlouho
jsme odpovídali, že nikoli
nechiěli jsme, aby
očekávali víc, než co je styl schopen přinésl. Po-

-

Ťo duchovní cesta bliŤ mohla. Je ovšem třeba def|novat, co takoui lemín znamená. Domnívám se, že
tento pojem označuje způsob živola, kdy člověk
začíná následovai poířeby své duše. To zní sice
jednoduše, my ale potřeby duše čaýo nes|yšíme.
Můžeme tomu dával různénázvy, ale podstatou
je, že pokud ve svém konání respel<lujeme určitézákonitosti, daříse nám. A naopak.
o Někdo namílne, že by rád duši následoval,
ale neví, po čem ona skutečně touží...
Nejčastějším důvodem, proč to nepoznáme,
je fakt, že naše lělo není v pořádku. Nemoc
předsŤavuje problém odnímajícíčlověku vělšinu

stupem časujsme ale začali zjišťovat, že by

o

energie, takže na řešení dalšíchoiázek se jí už nedoslává. Nejdřive je tedy třeba dát do pořádku
k jeho poířebám i k vnímání
energií. Bez loho se nám nepodaří nic objevii,
Dalšípodmínkou je ztišenímysli; neustá|ý vnilřní

tělo a rozvíjet citlivost

dialo9 a všechny ostatní impulsy přehIuší vnitřní
hlas, kteni v sobě máme. OreI v hnízdě slouží

třebné ke cvičení, včelně íotografiíBude určena našim sludentům ilěm, kdo se nemohou zúčastnit seminářů. Dbali jsme na io, aby i teoreticl<á čásl byla srozumilelná a propojená s praxí
a aby mohl podle knihy cvičit každý zájemce

vYruoŘTEslrÁwr

r

Máte nějaký retept pro ty, kteří by na
sobě rádi něco změnili, ale neúspěšně se ponýkají s nedostalečnou vůlí- a nemám led'
na mysli v,ýhradně cvičeníčchi-kung?

r

Začneme-|i na sobě pra(ovat, je třeba zbavit

se konkréiních očekávání. Toužíme-|i něco změ-

nit, je dobré vědět, že změna se nemusí projevit způsobem, jakri si představujeme, což ovšem

nesnižuje její hodnoŤu. A co se hiče pevné vůle
na prvním semináři říkáme studenlům o >>ma-

-

- jediné, čímmůžemenahradit nedoslalek pevné vůle, je návyk. Podle
psycholo9icloich studií trvá vyfu oření nového návyku 2Z dnů. Toto pravidlo platí obecně. l(dyž
začlenímecvičenído života, ýane se návykem
a pak se pokrok určitě dostaví.
gické dvaadvacítce<

Zuzana
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