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I. Úvod 
 

Pokud jde o kvalitní cvičení Tai Chi Chuan, záměr mysli hraje velmi důležitou roli. Každý tyto informace 

zná a každý se toho snaží dosáhnout. Li I Yu (1832-1892) ve svém „Tajemství pěti charakterů“ napsal: 

"Pokud záměr mysli není klidný, je obtížné se soustředit a každý pohyb je bez jakéhokoli smyslu a 

směru." Můžeme najít další fráze z klasiky Tai Chi Chuan:  

„Hledej klid na rozdíl od dynamiky“.  

"Dynamika je ovládána klidem."  

"Ačkoli je tělo aktivní, mysl je klidná."  

"Nejprve na mysli a později na těle."  

"Duch je pohodlný, tělo je klidné a vždy věnujte pozornost mysli."  

A tak dále. Všechny tyto fráze naznačují, že je důležité mít klidnou mysl. Dnes však existuje mnoho 

praktikujících, kteří neznají význam klidné mysli v praktikách Tai Chi Chuan. Zanedbávají její důležitou 

roli a praktikují Tai Chi Chuan s hlasitou hudbou, a proto se jim během cvičení nedaří mít klidnou mysl. 

To má samozřejmě za následek pomalý pokrok v tréninku Tai Chi Chuan. Na druhou stranu pokud 

člověk praktikuje s klidnou myslí, je schopen provádět pohyby kontrolovaně, se specifickým významem 

a jasným cílem. Když má člověk při cvičení Tai Chi Chuan správný cíl, je schopen provádět pohyb 

přirozeně. Pokud je schopen vykonávat pohyb přirozeně, qi cirkuluje, tělo je nabité energií a dochází 

k pokroku. Jinak s tělem plným napětí není možné provést pohyb správně a postupovat. 

 

II. Klidná mysl je předpokladem dobrého Tai Chi Chuan 
 

Stejně jako všechna čínská bojová umění mají i pohyby v Tai Chi Chuan útočný a obranný význam. 

Rozdíl je v tom, že Tai Chi Chuan vyžaduje, aby se tělo pohybovalo podle záměru mysli. Každý pohyb 

by proto měl vycházet z informací o záměru mysli, který vede cirkulaci qi. Záměr mysli je kontrolorem 

všech fyzických aktivit. Pouze když je záměr mysli správný, je pohyb správně proveden. Kontrolní 

informace záměru mysli nad všemi fyzickými aktivitami jsou dobře známé. Avšak kvůli rozdílům ve 

zkušenostech, chápání, emocích a přemýšlení mají různí lidé různý záměr mysli ovládat fyzickou 

aktivitu. Cvičením a praxí je člověk schopen tento kontrolní mechanismus zlepšit. Cvičení Tai Chi Chuan 

proto vysoce zdůrazňují praxi kontroly záměru mysli. Prostřednictvím cvičení kontroly záměru mysli 

člověk odstraní všechny negativní záměry mysli a použije všechen pozitivní záměr mysli k vedení cvičení 

Tai Chi Chuan v sólové formě a nechá záměr mysli projevit se na všech úrovních tréninku Tai Chi Chuan, 

odhalovat a rozvíjet instinkt pro konfrontaci v bojových uměních. K dosažení této vysoké integrace 

musí být záměr mysli klidný, čím klidnější je záměr mysli, tím lepší je integrace. Tai Chi Chuan se nazývá 



vnitřní čínské bojové umění, protože jeho cvičení je založeno na jemnosti a každý pohyb vyžaduje 

relaxaci a správné držení těla, cirkulaci qi a klidnou mysl. Když je mysl klidná, tělo se může uvolnit a 

vyhnout se ztuhlosti. Když je tělo uvolněné, qi může klesat dolů, takže vršek se odlehčí a spodek 

ztěžkne, což podporuje rovnováhu. A to je optimální podmínka pro pohyblivost. Pouze když se 

praktikující dokáže soustředit a odstranit všechny negativní myšlenky, může dosáhnout klidného stavu 

z dynamického tělesného stavu a z klidného stavu naopak dosáhnout dynamického stavu. Nakonec 

může být dosaženo integrace rukou, očí, těla, kroku, ducha, qi, mysli a síly. 

 

Pro měkké a uvolněné tělo musí člověk pracovat na tomto klidném myšlení. Jedním z požadavků na 

cvičení Tai Chi Chuan je jemnost a uvolnění ve všech pohybech. Po mnoha letech praxe nahromadění 

této jemnosti (měkkosti) a uvolnění se přemění v tvrdost. Zkušení cvičenci označují tento proces cvičení 

od měkkosti a relaxace k tvrdosti jako vědomé dosažení měkkosti a nevědomé dosažení tvrdosti. 

Člověk musí vědět, že skutečná tvrdost v pohybu musí mít měkké složky. Skutečná rychlost pohybu 

musí mít také měkké komponenty. Proto je vidět, že klidná mysl je předpokladem dobrého Tai Chi 

Chuan. 

 

III. Klidná mysl je nezbytným požadavkem pro dobré Tai Chi Chuan 
 

Na hodině Tai Chi Chuan často vidíme následující jev: Bez ohledu na to, jak moc se cvičenec potí, 

nedýchá těžce. Nezáleží na tom, jak tvrdě člověk cvičí, necítí se unavený a dokáže se velmi rychle 

zotavit. K tomuto jevu dochází, protože při cvičeních Tai Chi Chuan udržujeme celé tělo uvolněné a 

mysl klidnou a koncentrovanou. Člověk tedy spotřebuje méně energie. Pokud člověk nedokáže uvolnit 

tělo, jeho stav je velmi napjatý. Tento napjatý stav vyvíjí tlak na tělesné tepny, žíly a svalové skupiny, 

které jsou také napjaté. To omezuje a inhibuje průtok krve a menší objem krve zásobuje fyziologické 

orgány. Je zřejmé, že tělo se rychle unaví. Pouze když je tělo v uvolněném stavu, krev správně cirkuluje, 

přenáší živiny do fyziologických orgánů a snižuje kontrakce svalových skupin. Pouze když je tělo 

uvolněné, mysl se dokáže zklidnit. Když je mysl klidná, kontrolní mechanismus je lepší a tím se zvyšuje 

šance zabránit tomu, aby tělo onemocnělo. Také snižuje pokušení v každodenním životě a zlepšuje stav 

centrálního nervového systému, oběhového systému, svalového aparátu, dýchacího systému atd. V 

důsledku toho se zlepšuje celkový stav těla. Navíc, když je mysl klidná, do hlavy cirkuluje více krve, 

takže to zlepšuje mentální kreativitu a inteligenci a pomáhá udržovat pozitivní a optimistický pohled 

na život. 

 

IV. Klidná mysl pomáhá zaručit dobrou kvalitu Tai Chi Chuan 
 

Jak bylo uvedeno výše, mysl hraje velmi důležitou roli v kvalitě cvičení Tai Chi Chuan. Člověk musí 

věnovat čas zdokonalování kvality mysli a kontrolního mechanismu. Toho lze dosáhnout prací na 

následujících čtyřech oblastech:  

o Zaměření na každý pohyb Tai Chi Chuan 

o Použití vědomé mysli k provedení každého pohybu 

o Použití principu tréninku Zhan Zhuang („stojící tyč“ nebo „strom“) k práci na záměru 

mysli a  

o Každý pohyb procvičovat pomalu, uvolněně, jemně a plynule. 



 

A. Zaměření na každý pohyb Tai Chi Chuan 

 

Když je mysl klidná, tělo se snáze uvolní. Také platí, že pro klidnou mysl je potřeba mít uvolněné tělo. 

Zklidněná mysl a uvolněné tělo se doplňují a jsou na sobě závislé. Vzájemně se podporují. 

Pokud se člověk během cvičení Tai Chi Chuan nesoustředí, kromě toho, že se ztratí při cvičení sólových 

pohybů Tai Chi Chuan, je těžké uvolnit se a qi nemůže správně cirkulovat. Proto nemůže dosáhnout 

cíle. Hned v prvním kroku praktikování Tai Chi Chuan by se člověk měl začít soustředit tím, že odstraní 

všechny myšlenky, které ho napadnou. Během cvičení by měly být všechny pohyby prováděny s 

lehkostí, hbitostí, kruhovitě a hbitě, aby člověk vnímal jakékoli drobné změny, které se dějí uvnitř těla. 

Tato koncentrační praxe se nazývá „chůze kočky“ a „mobilizace těla jako při navíjení hedvábí 

z kokonu.“ 

V minulosti si lidé uvědomovali důležitost pohybů. Student by se v každé lekci naučil jeden nebo dva 

pohyby. Studenti nepokračovali do další lekce, dokud skutečně nezvládli látku z předchozí lekce. S 

menším množstvím pohybu na práci má člověk více času na zdokonalování kvality každého pohybu. 

 

B. Použití vědomé mysli k provedení každého pohybu 

 

Toto je pravidlo cvičení pohybů Tai Chi Chuan. Klasici říkají:  

"Záměr mysli a qi jsou králem. Kosti a svaly jsou bojovým polem."  

"Použij záměr mysli, ne fyzickou sílu".  

Můžeme vidět, že záměr mysli je kontrolorem všech fyzických pohybů. Dnes existuje mnoho lidí, kteří 

kritizují současnou praxi Tai Chi Chuan, že jsou to jen fyzické pohyby bez jakéhokoli zapojení mysli. 

Proto je to pouze kalistenické cvičení. Skutečné Tai Chi Chuan se musí ovládat záměrem mysli, jak bylo 

zmíněno. Při cvičení pohybů Tai Chi Chuan člověk pomalu a správně vyjadřuje záměr mysli navenek v 

každém pohybu. Jak je vysvětleno v Teorii šesti harmonií, když je tam záměr mysli, je tam i qi. Když je 

tam qi, je tam síla. Když je člověk schopen provádět pohyby Tai Chi Chuan tímto způsobem, tělesné 

šlachy, vazy, svaly skupiny, kůže a chrupavky jsou správně procvičovány a uvolněny. Pouze když je mysl 

klidná, může člověk použít záměr mysli k vedení všech fyzických aktivit. 

Chcete-li zlepšit záměr mysli oproti mechanismu kontroly fyzického pohybu, měli byste cvičit každý 

pohyb individuálně se záměrem, spíše než skupinu pohybů. S individuální pozorností se snadněji 

ovládá. 

 

C. Aplikování Tai Chi Chuan tréninkového principu Zhan Zhuang k práci na záměru mysli. 

 

Říká se, že lidské tělo je Tai Chi. Cvičení Zhan Zhuang je disciplína průpravy těla cvičením statického 

qigongu a je založena na každém pohybu z Tai Chi Chuan. Dodržuje pravidla přírody, aby akumulovala 

univerzální qi a zlepšila tělesnou kondici. Když člověk žije, je to výsledek pulzující qi, ducha a esence. 

Trénink Zhan Zhuang je metodou, jak vylepšit tři poklady lidského těla – esenci, ducha a qi – do jejich 

plnosti. Fyzické požadavky v tréninku Zhan Zhuang jsou relaxace, hbitost, klid a přirozená poloha a 



nastavení mysli. Trénink Zhan Zhuang funguje na následujících třech oblastech: dýchání, záměr mysli a 

fyzický pohyb. Při práci na dýchání udržujte dechový rytmus pomalý, měkký, uvolněný a dlouhý. Záměr 

mysli je klidný a fyzický pohyb je uvolněný, měkký, lehký, kruhový a hbitý. 

Kvalita záměru mysli je velmi důležitá. Tai Chi Chuan je však disciplína dynamického kondičního 

tréninku pro práci na těle. Klidná mysl a dynamický stav se zdají být protichůdné. To je důvod, proč je 

dobré pracovat na klidné mysli pomocí disciplíny z tréninku Zhan Zhuang. S praxí si člověk uvědomí, že 

dynamický stav je jen zástupcem klidné mysli. Je to jako pohybující se vozidlo, jehož pasažéři uvnitř 

klidně sedí. 

 

D. Cvičení pohybu pomalu, jemně, uvolněně a plynule 

 

Měkké a uvolněné je duší Tai Chi Chuan. Mezi zkušenými praktikujícími je přísloví: "Když se člověk 

zapojí do cvičení Tai Chi Chuan, první lekcí je naučit se relaxovat. Pokud se člověk nedokáže uvolnit, je 

těžké dosáhnout dobré dovednosti." Relaxace je cílem cvičení Tai Chi Chuan a nejvyšším požadavkem. 

Důvodem, proč je tak obtížné zvládnout Tai Chi Chuan, je to, že relaxace je velmi abstraktní. Relaxace 

je také kritériem pro určení úrovně Tai Chi Chuan. Správné praktiky Tai Chi Chuan musí uvést tělo a 

mysl do klidného a pohodlného stavu. Tělo je vzpřímené a uvolněné a mysl klidná. Proto při provádění 

pohybu je třeba jasně rozlišit podstatné od nepodstatného. Rychlost každého pohybu je rovnoměrná 

a všechny pohyby mezi nimi jsou dobře propojeny, aby plynule přecházely z jednoho pohybu na druhý. 

Také výška každého postoje by měla být správně nastavena, aby se člověk mohl snadno pohybovat. 

Pomalé, měkké, rovnoměrné a uvolněné pohyby poskytují tělu lepší podmínky pro klidnou mysl. Klidná 

mysl lépe usnadňuje tělu provádět každý pohyb jemně, pomalu, uvolněně a stabilně. Je to stejná mince 

se dvěma stranami. V dávných dobách se lidé vyhýbali pokušení tím, že žili daleko od města s 

jednoduchým životním stylem. V moderní společnosti už člověk nemůže vést takový životní styl. To je 

jeden z důvodů, proč současní praktikující nemohou dosáhnout stejné dovednosti jako ti z minulosti. 

 

V. Závěr 
 

Tai Chi Chuan aplikuje záměr mysli k procvičování všech pohybů. Pohyby jsou založeny na mobilizaci 

qi, která cirkuluje tělem, takže cirkulace qi je ve skutečnosti řízena záměrem mysli. Zdatnost ve vedení 

qi určuje stav těla. Tyto vědomosti zahrnují znalost života a morálky. Když má člověk dobrou morálku, 

mysl je dobrá a úmysl je dobrý; výsledek je dobrý a tělo je zdravé. Jinak je tělo chudé. Je to podobné 

praktikám qigongu, které zahrnují tělo, ducha a mentální aktivitu. Rozdíl je v tom, že qigong má jak 

statické, tak dynamické podmínky, aby vedl qi, aby cirkulovala tělem. Tai Chi Chuan, na druhé straně, 

je založeno hlavně na dynamickém stavu, aby qi cirkulovala celým tělem. Tato disciplína kombinuje 

informace z psychologie, fyziologie a filozofie dohromady. Jinými slovy, zahrnuje duševní rovnováhu, 

dlouhověkost a životní styl dohromady. Filozofie poskytuje Tai Chi Chuan vztah ke kosmologii a principy 

životního stylu. Tai Chi Chuan na oplátku nabízí konkrétnější informace o životním stylu pro své 

praktikující. Je to průvodce pro dobré zdraví pro fyzické i duchovní tělo. Proto je Tai Chi Chuan vynikající 

disciplínou k tříbení srdce a duše. 


