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1. Analogie východu a západu - 1. díl - ČCHI a věda – ČCHI-KUNG  

Radek Kaňa  
(přepis on-line přednášky – RK/ Radek Kaňa (text přednášky), 

JM/ Jana Mašková (poznámky a připomínky) 
https://youtu.be/uEQGmE_fuKQ 
RK/Rád bych vás provedl cestou, která, si myslím, by mohla umožnit pochopit, jaké jsou podobnosti 
a rozdíly v chápání Východu a Západu. 

Čchi kung – Analogie vědy Východu a Západu 
RK/Jde o to pochopit, jaké jsou podobnosti a rozdíly v chápání Východu a Západu. 

VĚDA a UMĚNÍ - Analogie mezi vědou a uměním 
RK/První takové slovo, které by nám mohlo pomoci, je analogie mezi VĚDOU a UMĚNÍM.   
VĚDA přestavuje kvantitu, UMĚNÍ představuje kvalitu 
RK/Skrze čísla si vysvětlíme pojem ČCHI, která je často nazývána vitální energií, vitálním principem.  

MYSL x TĚLO 
RK/Analogie mezi východem a západem může představovat jakousi analogii mezi MYSLÍ a TĚLEM 
a my budeme hledat styčné body mezi Východní a Západní filozofií, přičemž k tomu použijeme čísla. 

Čísla  
RK/Čísla mohou signalizovat hodnotu, množství, mohou však signalizovat také hudbu 
Tady se zpátky dostáváme k pojmu ČCHI-KUNG, protože ČCHI-KUNG nám vlastně říká, co máme 
kultivovat 

VĚDA = kvantita  + UMĚNÍ=kvalita 
RK/Věda vnímá čísla jako kvantitativní pojmy, například z hlediska různých početních úkonů.  
V umění mohou čísla symbolizovat tvary v geometrii, mohou se odrážet jako frekvence v hudbě 
a také mohou charakterizovat působení planet. 

VĚDA = kvantita  + UMĚNÍ=kvalita 
JM/ Jinými slovy řečeno VĚDA pracuje s obrovským množstvím informací, tedy s KVANTITOU. Tyto 
informace si mnohdy vzájemně odporují a nemusí být právě krásné ...  Naproti tomu UMĚNÍ dodává 
harmonii, krásu, vyváženost 
 
RK/Všechny tyto prvky byly popsány v knize KVADRIVIUM 

KVADRIVIUM  
RK/ Aritmetika, geometrie, hudba a astronomie se spojují ve starobylém umění KVADRIVIUM.  
V této knize jsou popsány všechny čtyři prvky  

• Aritmetika 

• Geometrie  

• Hudba  

• Astronomie  
Mužové středověku vnímali, že je třeba se naučit ne CO si myslet, ale JAKÝM ZPŮSOBEM myslet, 
tedy jakým způsobem kultivovat mysl ... 

http://www.astrojinak.cz/
http://www.inspiro-akademy.cz/
https://youtu.be/uEQGmE_fuKQ
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JM/ Lze to snad chápat tak, že pokud se budeme věnovat těmto „prastarým a svobodným uměním“, 
pak můžeme dospět k vnitřní svobodě? Dost možná na tom něco je, protože prostřednictvím HUDBY 
můžeme např. předávat určité poselství, také ASTRONOMIE je významný obor sám o sobě... 
A ARITMETIKA a GEOMETRIE jsou rovněž obory, kterým hned tak někdo nerozumí, takže mohou 
„žít svým vlastním životem“. 

ČCHI KUNG – KVADRIVIUM a TRIÁDA 
RK/ Umění kultivace ČCHI, tedy co máme kultivovat 
3 základní oblasti (TRIÁDA) 

• TĚLO 

• ČCHI  

• Mysl – vědomí 
 
JM/ Čchi=cit  - Čchi podle mého názoru představuje cit, tedy to, jak se cítíme i naše vlastní pocity, je to 
něco, co je nehmotné a co má přitom největší sílu a moc. Cit je PROSTŘEDKEM spojujícím tělo a to, 
co nás obklopuje, především Zemi 
 
RK/ Vydáme se cestou kultivace mysli skrze KVADRIVIUM.  
 

• Aritmetika (=čísla)  

• Geometrie (=čísla v prostoru)  

• Hudba (=čísla v čase)  

• Astronomie (=čísla v čase a prostoru) 
 
RK/ Nechte tyto informace v sobě uzrát, zavnímat si je, pokusit se vnímat věci mimo logickou část 
a více v obraze, v umění, představit si tu krásu kolem, krásu v číslech a to, jakým způsobem spolu 
můžou komunikovat. 
 
JM/ Upřímně řečeno, nedokážu si představit „KRÁSU V ČÍSLECH“, ale dokázala bych si představit, 
že krásy je možné docílit například nějakými výpočty, které nakonec vedou k harmonii nebo spíš 
k rovnováze, což souvisí i s tím uměním – například s hudbou, protože má-li být hudba harmonická, 
pak musí souznít nějaké tóny, které si navzájem „rozumí“ a podobné je to i v životě při působení 
energií, má-li žít člověk harmonický život, pak musí docílit souznění toho, s čím se v životě setkává.  
Pokud hovoříme o astronomii a potažmo o astrologii, zde se rovněž mocně používají čísla, například 
co se týče pořadí planet ve vzdálenosti od Slunce nebo pořadí znamení ve zvěrokruhu, je tam i ta 
geometrie (soustředné kruhy vyznačující zvěrokruh a úhly mezi planetami, kterým se říká „aspekty“), 
dále jsou zde určité propočty pro výpočet postavení životních oblastí (domů) i planet ve znameních. 
Pokud se naučíme chápat jednotlivé energie znamení (každá energie znamení či planeta může tak 
představovat například určitý tón, ale netroufám si něco takového přiřadit, nicméně ke znamením 
jsou již přiřazeny barvy, i když v různých pramenech se přiřazené barvy mohou poněkud lišit. Pokud se 
tak chce například posílit energie nějakého znamení zvěrokruhu, pak stačí použít barvu, která danému 
znamení přísluší...). A pokud hovoříme o astronomii – co jiného by byly planety ve Vesmíru 
a znameních zvěrokruhu, kdyby nám informaci o jejich postavení nepředala astronomie a astronomie 
necharakterizovala „čísla v čase a prostoru“... 
 
RK/ Je tu jistá metoda, na kterou se teď spolu podíváme a uvidíme, kam nás zavede.  
 
 

  

http://www.astrojinak.cz/
http://www.inspiro-akademy.cz/
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ČÍSLO 1 – JEDINEC JAKO SOUČÁST CELKU 
Jednička je to, čím začínáme. Lze ji zobrazit jedním bodem, tečkou – „to jsem JÁ“.  

MONÁDA-JEDNO-TA (Kdo jsem? Jsem JEDNO nebo JEDNO-TA?) 
Když si zvážíte význam slova JEDNA, to může být oboje – JEDNO jako JÁ nebo JEDNO-TA. A to se 
dostáváme právě k tomu, jakým způsobem lze chápat jedničku. Už zde je i ta kvalita, která nám 
charakterizuje různý pohled na číslo jedna.  
 
JM/Já osobně číslo 1 přiřazuji k jedinci – člověku jako členu vesmírného řádu, takže je tam jak to 
JEDNO, tak ta JEDNO-TA.   
 
RK/ Můžeme vyvodit, že skrze sebe se dostáváme k JEDNOTĚ a skrze JEDNOTU se můžeme dostat 
zpátky k sobě. Číslo 1 – bod v prostoru se může rozpínat, může zaujímat veškerý prostor a stane se 
jednotou. Anebo se naopak může smršťovat a dostávat se zpět do té JEDNOTY. Možná zde nacházíme 
nějaké pradávné propojení, že „Všichni jedno jsme“.  Abychom mohli najít tu JEDNOTU, je potřeba 
nejdříve najít to jedno JÁ - sebe. Když se podíváme, jakým způsobem funguje, jakým způsobem 
můžeme definovat tu JEDNIČKU, tak ji můžeme charakterizovat jako určité role, které dostáváme, 
pohled na naše EGO, subjektivita, to, že se díváme na svět našima očima nebo „očima“, které nám 
byly jakýmsi způsobem „propůjčeny“ během našeho růstu. 
 

 
 

JM/ ČÍSLO 1 = JEDINEC 
ČÍSLO 1 může být znázorněno jedním bodem, 
tečkou (tečka uprostřed kruhu či kříže) 

• Jeden bod  

• Tečka 

• Ego 
 

 
JM/Kruh se čtyřmi šipkami představuje zvěrokruh rozdělený na čtyři kvadranty, bod uprostřed 
představuje TADY a TEĎ. Je to právě TADY a TEĎ, k čemu se máme v životě propracovat. Jak se k tomu 
propracujeme, to vysvětluji ve svých projektech. 

  

http://www.astrojinak.cz/
http://www.inspiro-akademy.cz/
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MONÁDA – JEDNO-TA 
Označeno jako BOD    , který představuje EGO 
JEDNO-TA = TAO 
 

• MYSLI – programy 

• SRDCE – emoce 

• TĚLA – materialismus 
 

MYSL- programy 
RK/ Je známo, že většina z toho, co prožíváme za sebe, je nevědomé a je to dáno našimi PROGRAMY 
MYSLI. Je dobré, že jsme si toho vědomi.  

SRDCE - emoce 
RK/ Další věcí, kde můžeme vidět naši subjektivitu, je, když se podíváme hlouběji do srdce, kde jsou 
EMOCE. A EMOCE jsou nám definicí, kterou můžeme také dát. Je to energie v pohybu, je to jistý 
směr, kterým nám realita určuje, že se máme podívat. Ale stejně jako na MYSL není potřeba se 
upínat, podobně je tomu i s emocemi. Ale zase je to něco, co nám může pomáhat, ale pokud se příliš 
upínáme na EMOCE, také nám to v našem postupu nepomůže.  
RK/ 7.30 ??? Protože člověk většinou začíná MYSLET, to znamená „JÁ JSEM ČLOVĚK“ jako vědec, 
který byl trénován myslet logicky, racionálně a věci vnímat z kontextu logiky, ale jsou tu také jiné 
pohledy, a to pohledy emocionální, které se ustanovují mnohem hůř, nějaká pravda, která je více 
napojena právě na onu společnou JEDNOTU, a to jsou právě EMOCE.  

TĚLO - materialismus 
RK/ Ale když se podíváme na TRIÁDU – TĚLO-ČCHI-MYSL (VĚDOMÍ), kterou jsme viděli už na začátku, 
ČCHI-KUNG je o kultivaci těchto tří entit, tak se můžeme dostat ještě hloub, a to na úroveň TĚLA. 
Tady bych řekl, že ve většině případů, pokud je daný PROGRAM, tak na úrovni TĚLA vnímáme svou 
existenci jako výsledek materiálních procesů. To je něco, čeho si dost často nejsme ani vědomi, že 
nedokážeme přijmout realitu existence z nějaké spirituální části v nás a jsme prostě materialisté.  
RK/ Myslím, že toto je jedna ze základních charakteristik vědy v dnešní době a jak je definována, 
protože ty prvotní příčiny, které ona hledá, hledá v oblasti MATERIE – HMOTY.  
 
JM/ Ano, věda by se mohla nyní zaměřit NE JEN na čísla a fakta, měla by brát v potaz také emoce, 
tedy vnitřní pocity, které nás spojují s planetou Zemí. Věda tedy není jen o těch číslech a předkládání 
důkazů ve formě statistik či grafů, dnešní věda je o tom, uspořádat věci tak, aby vše mohlo rezonovat 
také s přirozenými přírodními mechanismy a našimi vnitřními pozitivními pocity...  
 
RK/ Veškeré VĚDOMÍ je produktem TĚLA, je produktem HMOTY, MYSL je produktem MOZKU, 
materiální interakce neuronů a synapsí a nic víc není, spousta ??? někdo přijímá.  ...  
RK/ Tady vidíme, kam nás přístup západní dovádí. Pokusíme-li se však podívat trošičku dál a zkusíme 
tuto triádu MYSL-SRDCE-TĚLO dále rozvést a ponořit se do ní, tak uvidíme, že tady existuje určité 
propojení, které je už patrné z toho, jakým způsobem ČCHI-KUNG pojímá tu trojici TĚLO-ČCHI-MYSL. 
RK/ A je zde interakce. Nejdůležitější, co já vnímám za sebe, je otázka VĚDOMÍ a je třeba si uvědomit, 
že spoustu našich informací nedostáváme jen z MYSLI, ale je třeba se ponořit do naší energie, to, 
co vnímáme, jako pochody ČCHI-emocí a možná jít ještě hlouběji, začít vnímat tělo i mimo samotný 
kontext hmoty a podívat se zpět k tomu, zda opravdu dokážeme procítit celé tvé TĚLO, abychom 
například jenom zavnímali, co ucítíme... 

http://www.astrojinak.cz/
http://www.inspiro-akademy.cz/
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RK/ Myslíme, že víme, jak by měly určité věci vypadat, ale v realitě to vypadá jinak. Jde o to propojit 
to, co máme v MYSLI s tím daným pohybem, který probíhá.  
RK/ Z celé té JEDNIČKY nám vychází otázka KDO VLASTNĚ JSEM? Jsem ten JEDEN-JEDNO nebo jsem ta 
JEDNOTA? A možná je to taková věčná interakce mezi těmito, nechci ani říkat „extrémy“, ale mezi 
dvěma součástmi NÁS, kdy se snažíme navázat vztah sám za sebe, za to, že se ponoříme, propojíme 
s částí v sobě – TĚLA, MYSL i naše EMOCE a zavnímáme si je.  
RK/ A nakonec možná poznáte, že ta samotná intuice je, jak taoisté říkají, to, co pochází až z toho 
nejhlubšího kořene v nás v samotném těle, protože zde je ukryt ten tajemný bod ... BRÁNA OSUDU, 
kde se ukazuje, že zde, podle TAOistů, se říká, že náš osud, to, co se v životě máme naučit, je již do 
nás vepsáno a máme jenom omezené 13.15 ??? svobodu. Svoboda se někdy říká, že to je snaha 
vyniknout (???), protože ne každý může být milionář a ne každý může být kosmonaut. 13.20 (???) 
Někteří k tomu byli předurčeni,??? 
RK/ Takže JEDNOTA – JEDNO a JEDNO-TA je taková zajímavá analogie a ta je JEDNO-TA, to je to TAO a 
tam je důležité si připomenout, že ta JEDNO-TA v sobě už od začátku skrývá jakýsi paradox, to TAO 
těžko definovatelné, TAO, když bychom v jednoduchosti řekli, TAO je prázdné a přece 
nevyčerpatelné. Už jenom v téhle jedné větě můžeme cítit paradox. ??? Paradox je, myslím, to, co je 
popisováno tak, že z ničeho vzniklo něco, pokud to budeme vnímat jenom z pohledu mysli, tak mysl 
nás do toho zatáhne, ale pokud si zkusíme to zavnímat z pohledu čísel a když se podíváme na pojem 
JEDNA a JEDNOTA a když si to necháte v sobě usadit, tak možná pochopíte, kam tím mířím.  
RK/ To opravdové poznání většinou nevychází z hlavy, ale z našeho celkového pochopení v životě. 
Důležitá věc, kterou bych rád tady přidal, že většinu věcí bohužel nevyřešíme jenom v mysli, ale třeba 
... můžeme kultivovat mysl a může se nám i podařit a často se stává, že spousta daných PROGRAMŮ 
je uložená v těle. To je výhoda východních přístupů a toho, že se snaží kultivovat všechny tři naše 
vrstvy existence tak, abychom uvolnili veškeré ty staré, naučené způsoby chování, které už nám 
přestaly sloužit.   ... 
 
JM/ JEDNOTA neboli SJEDNOCENÍ představuje naše „Božské Já“ – každý, tedy JEDNO je součást celku, 
tedy JEDNO-TA – co je „dole“, je i „nahoře“. To, jak myslíme, je rozhodující pro náš osud. EMOCE jsou 
však naše city, ať už pozitivní či negativní, které jsou nehmotné, a přesto rozhodují o kvalitě života. 
A EMOCE, tedy to, jak se cítíme, vychází z toho, čím se zabýváme ve své MYSLI, což potvrzuje tvrzení, 
že „ MYSL všechno řídí“. To, jak myslíme, je rozhodující i pro to „ ... abychom uvolnili ty staré, 
neplatné vzorce chování 
 
A nyní můžeme přejít k dvojce. 

  

http://www.astrojinak.cz/
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ČÍSLO 2 - DUALITA 

DUALITA – PÁR – MUŽ a ŽENA  
RK/ Dvojka to je DUALITA. A napsal bych tam i čas. Nechte si jen zarezonovat, co vlastně pro vás 
znamená číslo dva – pár-dva, MUŽ a ŽENA; pro účel geometrický se pokusíme navrhnout BOD, 
který se protíná do druhého. Je to linearita. 

Když se podíváte na alchymistický symbol pro MUŽE , jeho cestu k jednotě, k Bohu, je to šipka 
((JM/ symbol pro MUŽE je ve skutečnosti symbol planety Mars). Pokud se podíváte na stejný symbol 

pro ŽENU , je to kroužek a dolů křížek (JM/symbol pro ŽENY je symbol Venuše). 
To, co se odlišuje mezi pohledem, když vnímáme dvojku jako čárku  
Případně se na dvojku můžeme podívat i tak, že čárka nám obkreslí KRUH uzavřený 
 
 

 
 
 

                             
VĚDA 
MUŽ 
LINEÁRNÍ 
 

  
UMĚNÍ 
ŽENA 
CYKLICKÉ 

 
RK/ Když si zavnímáte, že ČAS může být lineární, zároveň může být i cyklický. A to je něco, co jsem 
tady chtěl zdůraznit jako jeden z velkých rozdílů mezi Východem a Západem, mezi VĚDOU a UMĚNÍM 
ŽÍT, je, že dost často se na Západě díváme jako na ČAS lineární a nevnímáme jeho cykličnost.  
RK/ Čili cykličnost je něco, co nás může zavést hlouběji. Cykličnost neznamená točení se v kruhu, 
ale je to vlastně spirála, která neustále stoupá. V lepším případě by to měla být spirála, protože v té 
člověk nebloudí v kruhu.  
RK/ Cykličnost se nám odráží v počasí, všichni asi dobře znají cykličnost, ale to je něco, co Západní 
věda až tolik nevnímá, protože čas, šipka času je lineární a míří jedním směrem.  
RK/ Čárka nám nejvíce charakterizuje pohyb dopředu – VĚDU, která se také pohybuje dopředu, 
z původních menších znalostí se dokážeme dostat dále k novým znalostem.  
RK/ Naopak UMĚNÍ jakýmsi způsobem obkružuje realitu, je cyklické, stejně jako čas.  
Zároveň se dá říct, že první část vlevo (LINEÁRNÍ) nám více charakterizuje VĚDU, druhá (CYKLICKÉ) 
UMĚNÍ; první je více statické, druhé je více dynamické.  
RK/ Proč mluvím o dynamické? Protože abychom pochopili pojem ČCHI, je potřeba odhlédnout 
od statických pojmů. Od nějakých názvů, podstatných jmen, víc se dívat na procesy, na slovesa. 
Protože jak můžeme vnímat slovo ČCHI? Zkusme se podívat do kontextu Východu, kde brali realitu 
jako neustále se měnící existenci, (... Hérakleitos) a tenhle princip proměny, tato proměna v životě, 
někdy potřebuje energii, proto se tak často ČCHI charakterizuje jako energie, a často stačí jenom 
vědomí, uvědomění si, kam mám směřovat a proud událostí mi už tu energii přinese s životem, 
to znamená je potřeba s tímto pojmem, já se snažím s tím vždycky zacházet opatrně, abych ho dával 
do kontextů. Za mě je to jistý potenciál - ČCHI, protože jak vidíte, je to něco, co spojuje naši 
materiální stránku s něčím, co už je méně materiální – MYSL či VĚDOMÍ (viz KVADRIVIUM).  
RK/ Je to něco, co charakterizuje, je to jistý potenciál naší existence, který může a nemusí být 
naplněn. Víme, že máme prenatální ČCHI, která je nám dána od rodičů a je to jako plamínek svíčky, 
který, když dohoří, tak náš život je ukončen. Máme postnatální, kterou získáváme z dechu a 
z potravy, a musíme odhlédnout toho čistě pragmatického, materialistického pohledu, který dost 
často spojuje ČCHI a energii. Za mě – je to něco víc. Je to dáno kontextem reálií, je to dáno jako 
charakteristika toku proměny a tato proměna právě probíhá mezi dvěma základními  prvky, které se 
nazývají JIN a JANG, které se neustále vyměňují.  To znamená - neexistuje něco, jako bílá a černá,  
Bílá, světlá – JANG, jako entita, tmavá jako JIN černá z tohoto kontextu, ale je to ta dynamická 
proměna mezi nimi. Musíme to chápat ne jako entitu, ale jako proces, takže si musíme představit, 
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že v každém bodě prostoru dochází právě k neustálé výměně a právě tento proces výměny nám 
charakterizuje naši energii ČCHI – schopnost dívat se kupředu nebo do kruhu ve spirále nám dává to, 
zda máme dostatek ČCHI na to, abychom se tím daným směrem dostali... 
RK/ V praxi je to tak, že extrémní JANG začíná produkovat JIN. JIN a JANG – představuje PRINCIP 
PROMĚNY – po JANG následuje i JIN - Po SVĚTLE následuje TMA, po horkém bude následovat 
chladné, po zimě bude následovat jaro – jsou to cykly, které jsou podle TAOistů zakotveny v samotné 
realitě.  
RK/ Podobně to bude, když vám bude zima, z rovnováhy se dostanete do zimy (JIN), tělo se začne 
třást (JANG). Tedy v přírodě je zakotvena tato rovnováha, něco podobného můžete nalézt i ve fyzice, 
..., protože jsme říkali, to JINOVÉ je to přijímající, to, které tvoří více kruhy, JANGOVÉ je to mající 
směr, ..., je to mužská složka v nás, která reprezentuje to vědomí a ta ženská složka v nás 
reprezentuje tu energii, to šíření těch vln.  
RK/ Když se podíváte na elektrické a magnetické pole, tak jestli vám tato analogie, když to zavnímáte, 
jestli tam najdete nějaké analogie.  
Myslím si, že toto je asi na úvod vše. To, co jsem vám chtěl v této přednášce nastínit, je přístup 
Východu v porovnání se Západem a zda můžeme najít něco, co je spojuje a kde jsou ty styčné body, 
které můžeme mít. 

Malé doplnění – Jana Mašková 

ČAS 
 
JM/ Vždy záleží na tom, čemu věnujeme svůj ČAS – je to důležité pro naši BUDOUCNOST, 
protože v PŘÍTOMNOSTI si tím, co uděláme teď, připravujeme podmínky pro BUDOUCNOST, stejně 
jako jsme si v MINULOSTI připravovali podmínky pro PŘÍTOMNOST – to si mnoho lidí neuvědomuje. 
Záleží na nás, co si vybereme, zda pasivitu nebo aktivitu, v každém případě jsou obě části přirozenou 
součástí našeho života a záleží jen na nás, jak je zpracujeme. 
 

• VĚDA  – UMĚNÍ (pohyb-pasivita) 

• MUŽ – ŽENA (Symbol Marse, aktivita - Symbol Venuše, pasivita) 
 
JM/ Dualitu vnímám tak, že člověk se proměňuje prostřednictvím druhých lidí, a to díky tomu, 
že pochopí, o co druhému člověku jde. I tady je důležité myšlení...  

DVA DRUHY POHYBU  - Lineární a cyklický 

KRUH 
RK/ Velký rozdíl mezi Západem a Východem – často se na západě díváme na čas jako na lineární 
a nevnímáme jeho cykličnost, točíme se v kruhu a je to vlastně spirála...  
 
JM/Tento KRUH může představovat ZVĚROKRUH, i pohyb planet se svým způsobem děje ve spirále... 

CYKLIČNOST 
RK/ Cykličnost se odráží v počasí, to, co Západ tolik nevnímá je to, že šipka času je lineární, směřuje 
jedním směrem, čára charakterizuje pohyb dopředu. 
  
JM/ Cyklický je pohyb planet, ale naše životní směřování může být pouze jedno, tedy lineární, máme 
v životě svůj vlastní směr, ten si však určujeme my sami svým myšlením. Při tomto pohybu vpřed je 
někdy nutné věnovat pozornost také tomu, co bylo, abychom z toho mohli čerpat, tedy ve chvíli, kdy 
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se dostaneme „na scestí“, musíme se vrátit, abychom zjistili, kdy a kde jsme ztratili ten správný 
směr...  
 
RK/ Umění je cyklické, stejně jako čas – je více dynamické – abychom pochopili pojem ČCHI, je třeba 
odhlédnout od statických pojmů... Takto se jeví věda, z původních menších znalostí se dostáváme 
dále  
 
JM/: Ale v určitém čase se musíme zastavit a začít věnovat pozornost svým citům a pocitům ... K tomu 
dochází ve chvíli, když se to s myšlením a rozumem začne přehánět - pak musíme čerpat z toho, co tu 
bylo a co se osvědčilo. A k tomu také potřebujeme rozum a zároveň cit ... 

PROJEV ENERGIÍ podle Východu 
RK/ Naše existence se stále proměňuje, existuje zde PRINCIP PROMĚNY – někdy potřebuje energii, 
proto se ČCHI objevuje jako energie a proud událostí tu energii přinese k životu – je potřeba to dělat 
opatrně. Je zde nějaký potenciál, který může a nemusí být naplněn, je tu nějaký prenatální systém, 
dar od rodičů, ... další, kterou získáváme z dechu a potravy, charakteristika toku proměny a tato 
proměna probíhá mezi dvěma základními prvky, které se nazývají JIN a JANG  
 

DVA PROJEVY ENERGIÍ  
JM/Z univerzálního hlediska lze pod číslo DVA přiřadit DVĚ MOŽNOSTI PROJEVU VLASTNÍ ENERGIE 

• aktivní - pasivní 

• mužská – ženská 

• pozitivní - negativní... 
JM/ Jak je to u člověka jako člena Vesmírného řádu (viz 1), to lze celkem snadno vysledovat 
z horoskopu narození. Vše je pevně dáno, i projev energií. 
 
JIN – přijímající  – ŽENA (ženská energie - pasivní, citlivá, praktická, negativní) 
JANG – mající směr – MUŽ (mužská energie - aktivní, fyzická, intelektuální, pozitivní) 
 
RK/ Jedná se o proces, k čemu mezi JIN a JANG dochází. Naše energie ČCHI – schopnost hýbat se 
kupředu nebo do kruhu ve spirále, to potřebujeme k tomu, abychom se dostali na ten správný směr 
Cykly jsou zakotveny v samotné realitě  
 
JM/ jedná se o cykly pohybů vesmírných těles... 
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