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2. VĚDA a ČCHI-KUNG - Analogie východu a západu -2. díl -Vědomí a prostor  
https://youtu.be/eCsC5P_LStQ 
Nástin tématu:  
Svoboda versus omezení - Člověk mezi zemí a nebesy - Dary – Esence života pro sdílení 
3 – Most - Vědomí  
4 - Prostor idejí  
5 – Živý prostor  
Inspirace na doma:  
1. Jsou vaše volby vždy svobodné?  
2. Jak vnímáte roli „Náhody“ ve vašem životě?  
3. Jaké jsou vaše dary? 
 
RK/ Radek Kaňa 
JM/ Jana Mašková 
 
RK/ Minule jsme se skrze kvalitativní vlastnosti čísel snažili pochopit pojem ČCHI a jakým způsobem 
ho můžeme vnímat v rámci naší praxe...  
Můžeme ho charakterizovat jako výměnu pomocí MONÁDY a výměnu JIN a JANG, což jsou dva prvky 
a tyto dva prvky nám reprezentují dualitu.  
Nyní si řekneme, jakým způsobem můžeme tuto dualitu překonat? Proto zaměříme pozornost na tato 
čísla: 
 

• ČÍSLO 3 – VĚDOMÍ 

• ČÍSLO 4 – PROSTOR 

• ČÍSLO 5 – JINÝ PROSTOR 

VĚDOMÍ – PROSTOR 
RK/ Toto budeme vnímat jako analogii mé vlastní cesty a rozporu, který ve mně vznikl, když jsem se 
začal více věnovat východním naukám TAOISMU a ČCHI-KUNGU a snažil se je zkombinovat s VĚDOU, 
protože našel jsem často případy, kdy pohled těchto dvou nauk byl poněkud rozdílný, u takových 
případů byla otázka SVOBODNÉ VOLBY – jak žije člověk? 

SVOBODNÁ VOLBA nebo OSUD? 
RK/ Máme skutečně svobodnou volbu nebo je volba předurčena osudem? 

SVOBODA a OMEZENÍ 
RK/ Pak jsou tady dva různé pohledy – jeden pohled SVOBODA je ten základ, ..., druhý je, že jsme 
určitým způsobem omezeni v našich životech.  
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VĚDA a TAO  - HMOTA a DUCH 

VĚDA – HMOTA; SVOBODA vs. ZÁKON 
RK/ Na tu první stranu bych dal VĚDU, to „racio“, ten materialismus, který VĚDA reprezentuje. Sama 
za sebe VĚDA je definována HMOTOU, která má jisté zákony. Vzniká tu jistý paradox, protože 
mluvíme o svobodě a zároveň tu máme zákony.  

TAO – DUCH 
RK/ TAOistické pojetí připomíná, že DUCH je prioritní před hmotou, DUCH formuje HMOTU, je to 
idealistické učení, dalo by se říci ze západního pohledu, také zde fungují jisté zákonitosti.  
 
RK/ To jsou obecné pohledy na realitu a půjdeme-li dále, protože se chceme bavit o naší svobodné 
volbě a o svobodné volbě živých tvorů, člověka, tak když se podíváme na biologické organismy, 
tak dost často se ve vědě mluví o náhodě, protože naše evoluce tak, jak je definována, je (prý) řízena 
„náhodou“, náhodnými mutacemi DNA, které se časem akumulují, protože jsou příznivé pro život.  
 
RK/ Naopak východní nauky hovoří o jistém vnitřním řádu. Líbí se mi věta, která říká, že  

Chaos nebo to, co považujeme za náhody, je jenom nepoznání nějakého vyššího 
vnitřního řádu.  

RK/ Jak tento spor vyúsťuje? V prvním případě máme pocit, že můžeme vše, stačí, když si to zvolíme 
a budeme se snažit a dosáhneme, co potřebujeme, v druhém případě se mluví o jistém omezení 
a že pro nás, pro náš život, je jenom určitá oblast místem, kde budeme mít největší radost a kde 
budeme přidávat něco ze sebe, z radosti, svoje „dary“, které reprezentují naši unikátnost.  
RK/ A já bych teď rád dále pojednal o tom, jak tento rozpor můžeme vzít a pojmout? Jak ho 
překonat? Můžeme ho překonat samozřejmě tím třetím-naším VĚDOMÍM, tím, jak to vnímáme. 
Mám rád jednu větu, která mi teď nejvíce vyhovuje z tohoto pohledu,  

Svoboda je poznaná nutnost a ta nutnost je jen poznání své cesty životem 

RK/ Proto, abychom mohli postoupit dále a definovat si TRIÁDU (viz dále), rád bych začal a popsal 
vám, jak TAOismus definuje postavení člověka ve světě, v okolí. Je zde jedná hezká věta, která to 
vyjadřuje: 

ČLOVĚK následuje ZEMI, ZEMĚ následuje NEBESA a NEBESA následují TAO 
a má jistý vnitřní řád, který ne často my můžeme vnímat.  
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RK/ Dá se to i nakreslit tímto jednoduchým schématem, kdy my jako lidé – ČLOVĚK jsme tvorové, 
kteří žijí mezi ZEMÍ a NEBEM, Je tu jistá interakce mezi námi, zemí a nebesy 

NEBESA (a ČLOVĚK) 

 
ZEMĚ (a ČLOVĚK) 

JM/ Toto znázornění velice silně připomíná symbol znamení Blíženci, které představuje KOMUNIKACI.  

 

ZEMĚ a NEBE – JIN a JANG 
RK/ Můžeme zde najít i to, co jsme již dříve definovali, kvality JINové a JANGové energie.  
JINová energie je více spojena se ZEMÍ, JANGová naopak s NEBEM. 

Neomezený potenciál NEBE a omezený potenciál ZEMĚ 
RK/ JANGovou energii si můžeme představit jako ..., neomezený potenciál NEBES si můžeme 
představit jako blín (JM/Blín je jednoletá až dvouletá jedovatá rostlina); omezený potenciál ZEMĚ si 
můžeme představit jako částici.  

DAR 
RK/ To pro mě docela dobře symbolizuje to slovo DAR, protože z toho množství, které je všude kolem 
nás, co je možno dělat, my jako lidé si vybíráme to, co je náš DAR, který si vybíráme před tím, 
než vstoupíme do tohoto světa. 
RK/ Je zde také zakresleno něco, co už jsme dříve charakterizovali, jak můžeme geometricky znázornit 
NEBESA? Je to jistý rozpínající se KRUH, BOD, všeobjímající. Naopak ZEMĚ se dá popsat čtyřmi body 
jako ČTVEREC. To jsou spíše alchymické přístupy ze Západu, ale krásně vyjadřují to, o čem se budeme 
bavit, protože dnes bychom měli skončit u čísla 4.  
RK/ Mezi tím jsme my, člověk, se svou ženskou i mužskou částí, což můžeme zapsat pomocí 
TROJÚHELNÍKU 
 
JM/JIN a JANG člověka+NEBESA, JIN a JAN člověka+ZEMĚ – dva protilehlé trojúhelníky.  

TAOistická cesta ke spiritualitě  
RK/ Dost často máme pocit, že duchovno je uloženo někde nad námi, ale podle TAOistického přístupu 
DUCH prostupuje ZEMÍ a vrací se zpátky do NEBE a my můžeme následovat jeho CESTU, a právě ony 
DARY mají to, co nám dělá v životě radost a co je více spojeno s tím, k čemu jsme byli předurčeni. 
To neznamená, že naše cesta je předem určena, ale naše DARY, to, v čem je nám nejvíc dobře, 
kdy předáváme z toho našeho nepřeberného množství talentů, jsou pouze v určité oblasti.    
 
JM/ Je to tak, každý z nás disponuje energií DUCHOVNÍHO RŮSTU, s níž se nám dostává vesmírné 
podpory. Je to právě ta životní oblast, které se tento DUCHOVNÍ RŮST týká, v níž máme vše, 
co potřebujeme,   

http://www.astrojinak.cz/
http://www.inspiro-akademy.cz/


Analogie východu a západu - 1. díl - ČCHI a věda – ČCHI-KUNG - Radek Kaňa – on-line přednáška 
Zpracovala: Jana Mašková, astroložka, www.astrojinak.cz www.inspiro-akademy.cz  

4/7 

3. TRIÁDA – most 
RK/ Jak naložit s tím, co je mezi těmi dvěma póly „MÍT SVOBODU“ a „OMEZENÍM“? 
 
JM/ Zde je třeba si přiznat, že OMEZENÍ patří k životu stejně jako schopnost se OSVOBODIT a svým 
způsobem to spolu souvisí. Je to teprve OMEZENÍ, co v nás probouzí TOUHU se OSVOBODIT. Dokud 
nepociťujeme OMEZENÍ, tak si to naplno neuvědomujeme. Právě to je okamžik, kdy si začneme 
uvědomovat své hluboké TOUHY, které budeme naplňovat NE tím, že se budeme bouřit, ale tím, 
že dáme svému životu DUCHOVNÍ rozměr... Lze tedy říci, že OMEZENÍ je v našem životě nutné. Je to 
jakási VESMÍRNÁ ZKOUŠKA, zda skutečně dokážeme jít za svými cíli a dát svému životu DUCHOVNÍ 
rozměr se sebepřesahem našeho vlastního „Já“, kdy jsme schopni se o to dobré, čeho se nám dostává 
v bohaté míře, podělit s druhými lidmi a zároveň převzít zodpovědnost za svůj život a své konání 
při naplňování své hluboké TOUHY. 

Číslo 3 – TRIÁDA - VĚDOMÍ – trojúhelník – rozcestník 
RK/   Jak naložit s tím, co mi není příjemné? Tu nejlepší možnost, jak s tím naložit, symbolizuje 
VĚDOMÍ.  
RK/ Trojku můžeme zakreslit jako trojúhelník, když si to zavnímáte, je to jakési ROZCESTÍ. Já sám se 
mohu rozhodnout, které části budu věnovat pozornost. Té části, které věnuji pozornost, ta následně 
roste, a právě VĚDOMÍ toho, kde jsem a kam mířím, nejlépe vystihuje způsob, jakým můžeme 
zacházet s těžkostmi, které nám dualita a život na Zemi bude přinášet. 
 
JM/: Číslo 3 představuje také naše VĚDOMÍ toho, jak reagujeme na lidi a situace. V tomto ohledu 
můžeme reagovat buď tím, že aktivně jednáme nebo tím, že projevujeme vytrvalé úsilí ve svých 
záměrech anebo tím, že se přizpůsobíme. I toto je pevně dáno a lze to vysledovat ze zvěrokruhu a tím 
i v horoskopu narození. Dalším symbolem čísla tři je vzájemné propojení živlových kvalit – z hlediska 
živlů jsou propojeny vždy tři základní energie. Propojení energií se shodnými živlovými kvalitami má 
tvar trojúhelníku (jsou spojeny vždy tři energie, které mají shodnou živlovou kvalitu). 

VĚDOMÍ z hlediska Východu a Západu 
RK/ Jakým způsobem je VĚDOMÍ bráno na Východě a na Západě? Z pohledu Západu je zdůrazňováno, 
že VĚDOMÍ je produktem MOZKU, tedy MATERIÁLNÍ, z něčeho materiálního, z MYSLI, která je 
situována do MOZKU. MYSL – MOZEK má jisté kvality, je situována v prostoru a definována hmotou.  
RK/ Naopak Východní nauky se na to dívají poněkud JINak. Z hlediska Východu je VĚDOMÍ 
mimo prostor a čas. Je to jakási nová kvalita, která může být vnesena do našeho života.  
Proto asi východní TAOisté hovoří o 3 tělech.  
 

• FYZICKÉ tělo všichni známe, je definováno hmotou 

• ČCHI představuje potenciál energie, může být charakterizována prostorem a časem-
máme či nemáme dost energie? TADY a TEĎ, budoucnost v minulosti 

• VĚDOMÍ - něco, co existuje mimo prostor a čas. Zdá se, že tato existence mimo prostory 
a časy nám umožňuje lépe zavnímat vyšší smysl věcí, které se kolem nás dějí.  
 

JM/ I v tomto případě jde o vliv planetárních energií. Více na toto téma v části INSPIRO-AKADEMIE 
věnované rozvoji osobnosti. 
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Poznání a vyhodnocování 
RK/ Jakým způsobem můžeme vnímat ty události, které nám přicházejí do života k rozhodnutí? 
Existují tři způsoby, kterými můžeme získávat poznání a vyhodnocovat věci.  

• MYSL 

• SRDCE 

• TĚLO 
 

Západní filozofie 
RK/ Dle západní filozofie skrze MYSL, logicky uvažujeme, co pro naši existenci, pro daný kolektiv je 
nejlepší v daný moment, a často se stane, že logika nám už nepomáhá a nepřináší lepší výsledky, 
pak můžeme postoupit hlouběji do svého těla k SRDCI a zavnímat jeho schopnost rozhodovat. Je to 
takové zvláštní, když se pokusíme v každodenních situacích přenést z hlavy do srdce, je to otázka 
cviku. Protože zde nacházíme řešení, která jsou možná lépe v souladu nejen s našimi DARY, ale i s tím 
celkem.  

Rozdíl a soulad mezi MYSLÍ a SRDCEM 
RK/ Rozdíl mezi srdcem a myslí může být charakterizován i na základě fyzikální, protože magnetické 
pole může působit jako analogie JINové části JIN a JANGu, a podíváme-li se z hlediska toho, 
jak intenzivní je magnetické pole srdce v porovnání s mozkem – na základě vědeckých studií bylo 
dokázáno, že magnetické pole srdce je několikanásobně silnější a sahá pár metrů mimo člověka, 
oproti tomu  magnetické pole mozku, protože je chráněn lebkou, je velmi malé, čili to, čím my na 
vědomé či někdy i nevědomé úrovni interagujeme s ostatními lidmi, většinou NEBÝVÁ skrze naši 
MYSL, což sice může být, ale velmi často se to také děje nevědomě skrze působení našeho 
magnetického pole. A právě soulad mezi MYSLÍ a SRDCEM je jedno z hlavních, co většinou 
na začátku naší cesty je potřeba nastavit, což je nikdy nekončící příběh.   
RK/ Existuje ještě jeden způsob, jak dojít k poznání, a to skrze vlastní TĚLO, kde nám pomáhá 
ČCHI-KUNG. Tato naše schopnost vnímat realitu a vědomě na ni reagovat klesá hluboko do našeho 
TĚLA a je otázka, kde se nachází ty naše DARY. Ty se podle východních TAOistů nachází v hloubce 
našeho TĚLA, nikoli v MYSLI, jedině v hloubce našeho TĚLA, můžeme najít naši ESENCI  

ESENCE - Naše DARY a talenty, které my můžeme předávat dále 

JM/ Je to tak, každý z nás disponuje energií DUCHOVNÍHO RŮSTU, s níž se nám dostává vesmírné 
podpory. Je to právě ta životní oblast, které se tento DUCHOVNÍ RŮST týká, v níž máme vše, 
co potřebujeme a o co se máme podělit s druhými lidmi, a přitom přesáhnout sebe sama, své vlastní 
„Já“ s duchovním sebepřesahem. 
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VÝCHODNÍ FILOZOFIE  
RK/ Existují tři poklady, jakési alchymistické substance,  

3 TĚLA - POKLADY 
• Vědomí  - Shen - DUCH 

• ČCHI (JM/city) – ČCHI  - JISTÝ POTENCIÁL 

• Ting – ESENCE, kterou dostáváme do vínku při našem narození, je to energie, která je uložená 
v ledvinách a postupně ji spotřebováváme, je to součást naší prenatální ČCHI (JM/: souznění 
s naším původem i ve vztazích), ale zároveň je to ta kvalita, určitý potenciál našeho života, 
který jsme dostali, abychom naplnili naše DARY v životě a mohli je předávat s radostí lidem 
kolem sebe. 

 
JM/K našim darům se propracujeme skrze naše hluboké TOUHY, které jsou tak mocné, že jsou s to nás 
naprosto proměnit), 
 
RK/ Toto je východní pohled na to, kde se nachází náš potenciál, kde můžeme poznat sebe sama.  
Jak už jsem říkal, tyto charakteristiky jsou více dynamické. Může přijít otázka - Existuje něco, co je 
statické? Na čem můžeme stát pevně jako na Zemi? To nám charakterizuje číslo 4. 
 
JM/ Jsou tady tedy dva pohledy na to, jak využít svůj potenciál. Jeden – ten ZÁPADNÍ využívá MYSLI, 
zde především ovlivňování MYSLI, jak o tom hovoří V. Pjakin, ovšem ten, kdo používá příliš mnoho 
MYSLI, se nepropracuje k tomu podstatnému, co lze odhalit podle VÝCHODNÍHO (TAOistického) 
pohledu, v takovém případě ovšem ony „3 POKLADY“ člověka většinou zničí... 
Mimoto ptáme-li se na něco, co je pevné a statické, na čem můžeme pevně stát, pak se jedná o 
praktičnost. Má-li být něco pevně ukotveno, je nutné toho prakticky využít i v životě. 

4.PROSTOR – Co je pevné?  
• 4 živly 

• 4 interakce ve fyzice 

• Prostor IDEJÍ 

• FYZICKÁ - Ting 
RK/ Když si nakreslíte čtyři body, tak čtyři body nám již dokáží charakterizovat prostor. Podle mě 
prostor je něco, co nám popisuje místo, ve kterém naše existence získává na významu.  
RK/ Číslo 4 nám může charakterizovat čtyři živly, to je takový evropský přístup, je to VODA, OHEŇ, 
ZEMĚ a VZDUCH. Zároveň tam máme čtyři interakce ve fyzice, ale to, co je pevné, pro mě jako taková 
nejdůležitější analogie, kterou jsem si sám pro sebe našel v prostoru charakterizováno číslem 4, 
je PROSTOR IDEJÍ. Je to něco, co je také pevné, dost často se setkáváme se svými idejemi, které jsou 
více z hlavy a které nejdou skloubit dohromady.  
 
JM/ Pokud hovoříme o živlových kvalitách, pak bychom měli také vědět, že každá živlová energie má 
zastoupení i v naší psychice (viz INSPIRO-AKADEMIE-KROK 4 - „První prototyp všech začátků“). 
Pokud tedy IDEJE „nejdou skloubit dohromady“, pak je to z toho důvodu, že každý z nás posuzuje 
určité události a okolnosti podle té živlové kvality, která je pro něj přirozená, buď je tedy můžeme 
posuzovat z hlediska aktivního přístupu nebo je můžeme posuzovat z hlediska praktičnosti 
nebo z pohledu intelektuálního anebo na základě citu. I to souvisí s číslem čtyři. Všechny tyto energie 
se navzájem prolínají a čas od času se stává, že se promítají do našeho života a připomínají nám, 
že jsou všechny přirozenou součástí našeho života. A v ten okamžik přichází čas, kdy musíme k životu 
přistoupit VĚDOMĚ a VĚDOMĚ tyto energie zpracovávat NA OSOBNÍ ROVINĚ tak, aby mohlo dojít 
k rovnováze, protože pokud nedokážeme být v rovnováze se svým vlastním „Já“, jak potom můžeme 
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být v rovnováze s druhými lidmi, potažmo se vším, co nás obklopuje? Výhodou toho všeho je, 
že po čase to všechno skončí a zase bude nějaký čas lépe, dokud se opět nedostanou nějaké energie 
do vzájemného rozporu... 

Co je pevné? 
RK/ Co je tedy pevné? Je to hmota? Patrně ano, je to něco, co nás drží tady dole na Zemi. Můžeme to 
překonat? ANO, protože ... když chceme postoupit na vyšší, na jinou úroveň pochopení reality, 
ty staré nauky poznaly, že čtyři živly není dost.  

DYNAMIKA 
RK/ Abychom pochopili dynamiku – v čísle 3 je dynamika ČCHI, dynamika výměny mezi  

• SHEN 

• ČCHI  

• TING 
... tak k tomu, abychom tuto dynamiku mohli charakterizovat, potřebujeme další ESENCI, další faktor, 
ten přináší určitý paradox, ten další živel je charakterizován jako ÉTER, je to PRÁZDNÝ PROSTOR. 
Zkuste si jen zavnímat tuto vlastnost, PRÁZDNÝ PROSTOR,  
 
JM/ Do tohoto PRÁZDNÉHO PROSTORU, tedy do „éteru“ se může ukládat vše, co vyšleme naší myslí 

Prostor 
RK/ Dost často je prostor definován skrze hmotu a ne naopak. Lze to však vzít i obráceně – hmota 
může být definována skrze prostor. Již fyzika ukázala, že většina prostoru je prázdná, 99,9% jsou 
prázdné, proto já bych tuto přednášku ukončil tím, že bych v příštích přednáškách zkusil nadefinovat 
živý prostor, protože život není pojem jenom s IDEJEMI, ale s tím, že na život nahlédneme a dáme do 
prostoru něco, co ho oživuje. Zkuste zavnímat myšlenku  

„Hmota je tvořena nerovnováhou v prostoru“  

Posvátná geometrie 
RK/ A ten prostor nám charakterizuje tzv. „posvátná geometrie“. K tomu, abychom poznali tento 
prostor, ten náš život, v tomto prostoru je potřeba pět prstů, pět elementů, které nám popisuje také 
TAOistická metafyzika. Této části bychom se měli věnovat příště.  
RK/ Je třeba si uvědomit, že jako lidé bychom měli vystoupit z toho omezení prostoru, krabice, 
a snažit se nad ni vystoupit a ta schopnost, jak můžeme vystoupit z krabice našich idejí, je právě skrze 
poznání ze SRDCE či z naší INTUICE z TĚLA.  
 
JM/ Tím, co číslo čtyři podle mého názoru charakterizuje nejlépe, jsou čtyři živlové kvality. Jsou tři 
energie, které mají shodnou živlovou kvalitu (symbol trojúhelníku), čtyřúhelník naopak vyznačuje 
energie, které jsou naprosto odlišné. Přesto se jedná o energie, které jsou nám vlastní a které se 
musíme naučit zvládat. Proto je tam patrný ten rozpor... 
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