BEMUTATKOZIK A CHI KUNG
A Chi Kung gyakorlója a Tao fit* járja, ez egyszeriien csak annyit jelent: összhangban élni önmagunkkal és a világgal, boldognak lenni. A gyakorliskor rdleltink
értelmére, egészségessé valunk, teljesitiiképességünket fokozni tudjuk, intuitiv
képességeinket jobban ki tudjuk hasznaini. A Chi Kung modszer arra, hogy önmagunkat egészségesebbé tegytik, de nem csodaszer, igy nem lehet várni tole, hogy minden
betegségünkre, problémánkra azonnal gyógyirt adjon. Betegségeink egy része oly melyen gyökerezik bennUnk, hogy ezek oldása nem rövidtávit feladat, de a Chi Kung gyakorlása mindenképpen itsegit ezeknek a betegségeknek a gyógykezelesével kapcsolatosan jelentkezo akadilyokon, lehetoseget ad a bajaink gyökereinek feltárására.
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•A Tao (az at) nyugalomban van és ugyanakkor mozog. A Tao vezérti az
egyOnt 6ppOgy, mint a lethato és idthatatlan természetet (eget es fOldet).
Az ösi kinai lresjegy bal oldaten, amely a fOldhöz kapcsolodik, a felso
rész a lepesrol tepésre haladest jelenti, az also vonal a nyugalmat a
megnyugvást. A jobb oldalon egy fej van foleli6 hajjal, amit az eghez
tersitanak, es értelme: a kezdet vagy a fonts. Az egesz Iresjegy eredeti
jelentése az at, amely ber
maga egy helyben marad, elvezet a
kezdettol a végig es vissza a kezdethez.'
'Avid Rosen3

1. dbra TAO irdsjegye
A Chi Kung jelentösege kömyezettink harmoniájának megteremtésében, és nem
utols6 sorban családi es szexuális élettink javitishan, magasabb szintre eme/ésében
van. Kinában is csak néhány évtizede gyakorolják széles körben, ezért sokan meg itt
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sem igazán értik, ml is a Chi Kung. Sokan kétségbe vonják a belso energia fejlesztésének lehetöségét, vagy mar a chi puszta létezését is, ennek több oka van:
• A szazad közepéig a legtöbb Chi Kung titkos tan volt, a mester csak a saját fiait tanitotta, vagy csak néhány embert, akikben megbizott, ezért az ismeretek nem terjedtek el széles körben.
• Sok mödszert huddhista szerzetesek dolgoztak ki, 8k milvelték és nem terjesztették a kolostonik falain
• Titjékozatlanságböl, tudatlanságból sokan babonanak vagy varazslatnak
tekintették.
• Titkosan fejlödött, mert nem akartak a köznép kezébe adni ezt a tudist, hiszen miivelése bizonyos moralis fejIettségi szintet igényel.
• Sokan hibas módszereket sajátitottak el, amit Maia gyakoroltak, vagy ami
még rosszabb, megbetegitették iinmagukat. Ennek eredményeképpen
azok, akik ezekröl a betegségekröl hallottak, rettegtek, akik pedig a gyakorlök sikertelenségéröl hallottak, meg sem probalkoztak vele.
A Chi Kungban maguk a gyakorlatok soha nem voltak titkosak, csak a hozzajuk
kapcsolódó szimbölumok. Titkossaga következtében számos iskola jött Iétre, a szimbólumok használatánal lényeges eltérés van a különbözö iskolák közt. A szinabólumok rossz használatakor a gyakor16 onmagában kirokat okozhat, ezért javasoljuk,
hogy a kezdö az els6 lépéseket avatott tartar segitségével tegye meg. Szerenesére
az egyén fejlödése a Chi Kungban lassii, a szimbólum megfelelö használata esetén
a gyakorlds nem válhat önveszélyessé.
A szirnbólumok a keleti tudds egyik legösszetettebb részehez az ,üt-eiem" tanihoz kapcsolódnak, rossz használatuk sUlyos veszélyeket rejt magában. A Chi Kung
mögött filozófiai, es eletbölcseleti tapasztalat van, a Tao az alapja, erre a tudásra épül
a kinai gyógyászat több ezer eves praxisa. A chit es hatásait számos könyvben leirtalc, ezen ösi tanitisok közül a lc& legfontosabb mii:
„A chi variacióinak elmélete" (Chi Far Lun), amely a chi és a természet
kapcsolatáról sz61.
„A chi vezetékeinek es mellékagainak elmélete" (Gin Lou Lun), amely
a chi keringését Ida le az emberi testben.
A „Gin" meridiant (vezetéket, csatomát) jelent. A „Lou" a meridianokból indu16 mellékagakat jelöli, a meridianok biztositjak a belsä szervek es a test 16 energetikai központjai közötti összeköttetést. A meridianok gyakran a nagyobb idegkötegek,
artériák mentén lulthdnak, alapjaiban kölönböznek az idegelctöl és a veredényekt81.
A meridianokb6l tizenkét fövezeték ismert, ezek a chi fölatvonalai testtinkben. Tizeriket fo meridian mellett van ket nagyobb mellékag, amelyeket külön newel illetnek, ez a „Kormanyz6" es a „Befogla16" vezeték, jelentöségük a Chi Kungban felmérhetetlen. A meridianok mentén találhatok az Ugynevezett ,testüregek" (1-Isueh),
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Bevezetes
ezek részben egybeesnek az akupunktnres pontokkal, ezeken a pontokon keresztill
a meridiánok serkenthetök. Az energiapályák stimulidis hatására tisztulnak, az energia áramlásának ntja szabaddd vilik. Az energiapilyák tisztitásának fontosságinal
raleltank a Chi Kung és egy másik kinai gyógymed — az akupunktnra — közös alapjaira. Ilyet a késöbbiekben még számtalan esetben fogunk találni.

A KELET ES A NYUGAT TALALKOZASA
A régi kinai szemlélet az emberi szervezetet a világegyetem kicsinyitett másaként
képzelte el, ez a szemlélettned más okori népeicriel is megtalálható. Philo Judaneeuus,
Seneca kortarsa nevezte az embert elöször „brakhasz kozinosz"-nak, a727 „kis világ"nak. E szemléletmód szerint az emberi szervezetben lejátszede folyamatok többek kozött a betegségek is — összekapcsolednak a világot alkoto erök, elemek folyamatos változásával. Az elgondolásban az a racionalis mag rejlik, hogy az ember nem valaszthate
el a terrnészettel, az ember a terrnészet szerves része és szoros kapcsolatban van a viligegyetemmel. Ilyenforman a temiészet, vagyis a makrokozmosz es az ember, vagyis a
mikrokozmosz azonos elvek szerint mfikedik. A milcro- és makrokozmosz ilyetén vale
összelcapcsolása késebbi korok gondolkozeit vetitik dere, mar a panteizmus* határát seroIja. Majd jött a középkor és az azt követ8 tudományos fellendtiles, amely mar csak
az oksági kapcsolatokat, az egzakt módon bizonyitott események kapcsolatát fogadta el.
Az atom szerkezetének megismerésekor, az atommag egyre kisebb részekre vale bondsa azt eredményezte, bogy egyszer csak eltünt az anyag es csak az energia maradt, ez pedig a fizika addig ismert szabályainak feltilvizsgálatat sargette, elötérbe hozta annak
a kérdésnek rendezését, bogy hol és ml módon dramolnak a vilagmindenség információi.
A tudomány négy energiamezet fogad el bizonyitottnak, de a kvantummechanika megjelendsével egy üjabb, ötödik mezöt is feltételezni kellett. Az njonnan larejött fizika
eredményeit csak ennek az ötödik mezenek a segitségével tudták értelmezni. Vajon ebben az ötödik mezöben aramolnak a viligmindenség információi?
Az információ a ma ismert legfinomabb valami — talán energia, talán nem, de minden bizonnyal egyfajta medon kapcsoledik az energiához mérésére a tudomány
még csak hellyel-közzel késztilt fel. E finom meze vizsgálatakor a tudesok az ezoterikus tanok mültbeli es jelenlegi fö irányvonalaival találkoztak. A XX. század közepen a klasszikus mechanisztikus szemléletböl kinöve" nj tudomány belépett a hajdan
misztériumnak tekintett ezoterika tertletére. Megjelentek a jungi szinkronicitás* kérdéseit tárgyaló informatikai problémák, ezek mar rokonságot mutatnak a kvantummechanika határozatlansági elmeIetével. Nem veletlen, hogy a szinkronicitis elméletét Jung kora egyik legnagyobb atomfizikusával, Paulival közösen dolgozta ki. E két
igen tavoli teriileten dolgozó tildes közös munkassága elötérbe hozta az interdiszciplinaris kutatások fontosságát. A kutatások harom Lb teraleten folytak, rengeteg érdekes es figyelemre melte felfedezést hoztak. Az eredmények számos esetben, bar látszólag egymástál távoli teraletekröl számiaztak, mégis egybeesengtek.
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Olyan tudománytertiletek kerilltek kapcsolatba egymissal, amelyek önmagukban
is attekMthetetlenek voltak egy-egy személy vagy kutatócsoport számára. Az embeii agy milködésére vonatkozo ismeretek, a kvantummechanika kérdési, a jungi „kollektiv tudattalan" világa egyszer csak egymás mellé kertiltek és fij ismeretanyag,
tudas kerekedett ki belöliik. A tudomanytertiletek szintetizálásához szükségesse vált
valami iij képesség megjelenése, itt mar nem volt elegendo az absztrakció képessége, az absztrahálni* tudás, megjelent az intuició. Az intuició szerepe egyre nagyobb
lett, ahogy a tudományos felfedezések egyre inkább kezdtek atcsilszni a virtualis*
világ tertiletére. A négy valóságos energiamez6 mellett feltetelezett ötödik me g' letezésere a kutatások mindeddig nem hoztak napvilágra vitathatatlan bizonyitékokat.
Megletének bizonyitására nem rendelkezünk eafolhatatlan elmelettel, mégis egy
mezo létezésének valösziniiségét a tudomány nem dobhatta el, mivel az infonnació
milködésének magyardzata — mint a világban létez8 valami azt kikényszeritheti.
A tudósok ovatosak az nj, bizonyitatlan ismeretek bevezetésével, ma is intiködik a
közepkorból rank maradt „Occan 5 Borotva". E szabály kimondja, hogy nem szabad
a létezök szamdt a sztikségesnél tovibb szaporitani, igy mien vezetne be a tudomány
egy Uj mezöt, hatha valamelyik régi elvégzi annak feladatit. Ocean tétele alapján
az ötödik mezet van is, mert nélkille megmagyarázhatatlanna válnak tudományos
eredmények, ugyanakkor nines is, mert a tudomäny nem litja, hogy mi az informació hordozoja. Az informició hordozája lehet valamelyik ismert mezö része is, akkor pedig nines sztikség üj mezöre. A kelet ötezer eves tudása a Jin ds a Jang energiákhoz az öt-elem tanan keresztül olyan ismérveket kapcsolt össze, amelyek tartalmat joggal nevezhetja egy mezo részének, informiciótartalmuk meghatározza az
emberiség közel felének életszemléletdt.
A századunk elején kibontakozott j fizika fejlOdisi iránya megengedi az esemenyek nem oksági elven alapulo összefüggéseinek elismerését is. Az oksági kapcsolat abszolutizilásának elvetése mar nem tagadja annak lehetöségét, hogy közvetien
kapesolat allhat &Tin az emberi tudat, valamint a fizika és a biologia törvényei szerint miiködö anyagi viläg között. Ha a keleti technikák transzeendentalitását valóban
meg akarjuk érteni, mádositanunk kelt a tudatröl és a természetröl alkotott mechanisztikus nézeteinket.

