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1. Úvod 
 

Jednoho dne se mě zeptal nový student. Proč se Tai Chi Chuan nazývá vnitřní umění? Je to proto, že se 
pohyby provádějí pomalu, takže se tomu říká vnitřní? Dosud existuje mnoho sólových forem bojového 
umění, které lze provádět různě rychle. Jak odlišíte Tai Chi Chuan od jiných čínských bojových umění? 
Moje odpověď na otázky je jednoduchá, že pohyby v sólové formě Tai Chi Chuan jsou ovládány 
záměrem mysli, vnitřní složkou, která není viditelná, ale je klíčem k úspěchu v Tai Chi Chuan. 
 

2. Záměr mysli v Tai Chi Chuan 
 
Cvičitelé Tai Chi Chuan často zdůrazňují důležitost použití záměru v tréninku. Klasici Tai Chi Chuan říkají: 
 
„Každý pohyb je založený na záměru mysli.“ 
„Když přijde záměr a qi, kost a maso jsou druhotné." 
"Nejdříve na mysli, později na těle." 
"Nejprve se pohne záměr mysli, pak následuje síla.“ 
„Všechno je založeno na záměru mysli, ne na vnějším pohybu." 
"Když tam ještě není qi, záměr mysli už existuje." 
„Při cvičení sólo formy a tlakových cviků by člověk měl věnovat pozornost záměru mysli."  
 
Citace jasně definují prioritu a vztahy mezi záměrem mysli, qi a tělem. Každý pohyb sólové formy Tai 
Chi Chuan je zahájen záměrem mysli, pokračuje s qi a skončí s pohybem těla. Nezáleží na tom, zda je 
to cirkulace qi nebo pohyb těla co je řízeno záměrem mysli. V kreativitě záměru mysli je cirkulace qi a 
pohyb těla disciplínou, kterou Tai Chi Chuan zobecňuje coby záměr mysli pracovat na třech předmětech 
- záměru mysli, qi a těla. Vychází ze starověké čínské filozofie, která říkala, že tělo je základní hmotou 
pro život. Mysl je správcem života. Qi je komunikátorem života. Cílem funkce qi je spojit tělo a mysl 
dohromady. Viditelné tělo lze považovat za živé kvůli mysli. Záměr mysli řídí tělo a základní funkci qi. 
Tyto tři komponenty spojené dohromady jsou klíčem v tréninku Tai Chi Chuan. 
 
Zdůraznění záměru mysli praktikujícími Tai Chi Chuan zahrnuje dvě oblasti. 
 
Je iniciátorem aktivace fyziologických funkcí orgánů. Záměr mysli resp. síla záměru mysli je zvláštní 
druh vědomého chování mozku, který nese kódovanou zprávu tak, aby fungovala uvnitř těla i mimo 
tělo. Jinými slovy, záměr mysli řídí všechny fyziologické funkce. 
 

3. Povaha záměru mysli 
 

Pokud je záměr mysli při tréninku Tai Chi Chuan tak důležitý, je nezbytné plně pochopit a definovat, co 
je záměrem mysli. Existují dva přístupy jak to pochopit. Záměr mysli řídí pohyb těla a záměr vede oběh 
qi: 



 
 

A. Záměr mysli řídí pohyb těla 
 

Když se záměr mysli pohne, tělo následuje. V situaci, kdy záměr mysli řídí pohyb těla to znamená, že 
všechny pohyby jsou řízeny záměrem mysli. Pohyb záměru znamená kreativitu. „Tělo následuje“ 
znamená, že se tělo pohybuje podle instrukcí záměru mysli. Při tréninku Tai Chi Chuan to vyžaduje 
všechny pohyby vycházející ze záměru mysli následované pohybem těla. Proto je pohyb těla vnějším 
výrazem kreativity záměru mysli. Pokud je člověk schopen následovat toto očekávání v průběhu 
tréninku Tai Chi Chuan, bude se jeho dovednost rychle zdokonalovat. 
 

B. Záměr mysli vede cirkulaci Qi 
 
Když se záměr mysli pohne, qi cirkuluje. V situaci, kdy záměr mysli vede qi k cirkulaci to znamená, že 
veškerá cirkulace qi následuje instrukce záměru mysli. Hnutí záměru mysli znamená kreativitu záměru 
mysli. Cirkulace qi znamená, že qi cirkulující uvnitř těla následuje instrukce záměru mysli. Tvořivost 
záměru mysli a cirkulace qi jsou vnitřní. Jak to lze interpretovat? Často se říká, že aby člověk zjistil, co 
je uvnitř, musí začít zvenčí. Co je vnitřní, bude vyjádřeno navenek. Ačkoliv záměr mysli kreativita a 
cirkulace qi jsou nehmotné, držení těla a pohyb a cvičenec ukazuje v Tai Chi Chuan vyjádření záměru 
kreativity a cirkulace qi směrem ven. Z pozorování změny a pohybu lze usoudit na kreativitu záměru 
mysli a stav cirkulace qi. Tou nejvyšší formou tréninku Tai Chi Chuan je mít mysl, kreativitu a oběh qi 
uvnitř těla spojený s fyzickým pohybem vně těla. Pokud tedy uvnitř těla není žádný pohyb, neměl by 
být žádný pohyb z vnějšku těla. Když dojde k pohybu, komponenty zvenčí a uvnitř těla se pohybují 
společně v jednotě. 
 
I když záměr mysli je důležitým faktorem pro určení výsledku dovedností Tai Chi Chuan, je abstraktní a 
těžko pochopitelný. Nicméně má následující významy a charakteristiku: 
 
a. Znamená pozornost. 
b. Má podobný význam jako qi. Je to forma energie a síly. 
c. Je to forma myšlení a představivosti chování (pohybů). 
d. Má mnoho úrovní. Student zdůrazňuje záměr mysli odlišně podle své dovednosti. 
e. Je opakovatelný. V každé době je význam a naplnění jiné. 
f. Lze jej pochopit z pozorování fyzického pohybu, cítění a pocitů. I když to student možná ze začátku 

nechápe, ale po množství praxe je porozumění lepší a jasnější. 
g. Protože jde o látku abstraktní a nehmotnou, lze ji interpretovat do mnoha významů podle vlastní 
zkušenosti. Proto nelze mít nastavené priority a jejich pořadí. 
h. Je to stav duševní kondice. 
i. Je to duševní činnost a kreativita. 
j. Je to předmět a cíl. 
k. Přestože má mnoho významů, každý význam přispívá k naplnění úplné jednoty. 
 

4. Záměr mysli a kreativita 
 

Chcete-li zvýšit kreativitu záměru mysli, musíte ji denně kultivovat a začlenit ji během tréninku Tai Chi 
Chuan. To vychází z praktických zkušeností i každodenní činnosti. 
 
Z psychologického experimentu jsme pochopili, že záměr mysli má velmi blízko asociace s vlastními 
emocemi a zkušenostmi. Kdykoli máme dobré a pozitivní zkušenosti, emoce jsou pozitivní a kreativita 
záměru mysli je neomezená. Pokud jsou emoce negativní, je kreativita záměru mysli omezená. Proto 
je potřeba mít dobré zkušenosti a pozitivní emoce, které vyvěrají z klidného prostředí. Klid je 



podmínkou pro lepší soustředění, zaměření a plynulou a koherentní kreativitu. Proto má zázračný 
výsledek. 
 

5. Závěr 
 

Z pohledu bojového umění je záměr zaměřen na techniku, strategii a hlavně na soupeřovo slabé místo. 
 
Tai Chi Chuan je relaxační, měkká, vnitřní a vnější aktivita. Pohyb je stabilní, kruhový, plynulý a tělo by 
mělo být vzpřímené. Pohyby Tai Chi Chuan jsou založeny a omezeny na tomto souboru pravidel. Když 
se člověk zapojuje do cvičení Tai Chi Chuan, vědomě chce ovládat tělo podle těchto pravidel. Jak lze 
začlenit záměr mysli do tréninku Tai Chi Chuan? Níže jsou uvedeny některé běžné praxe v Tai Chi 
Chuan: 
 
Když člověk cvičí sólovou formu Tai Chi Chuan, měl by předpokládat spojení s protivníkem u útočného 
i obranného pohybu. To jde jen když je záměr mysli pravdivý, díky tomu se síla skutečně dostane k cíli 
a pohyb je účinný. Člověk rozvíjí důvěru v každý pohyb porozuměním aplikacím a variacím. Věřte v sebe 
během konfrontace a techniku budete moci použít volně bez váhání a bez omezení. Toto řekl klasik Tai 
Chi Chuan: „Když tam ještě není qi, záměr mysli už je tam.“ Když lidé říkali „důvěra je polovina 
úspěchu,“ zahrnovalo to sílu záměru mysli. 
 
Člověk by měl rozumět mechanismu a aplikaci každého pohybu, porozumět síle a variacím u každé 
techniky kam a kdy směřovat energii. To je to, čím klasik Tai Chi Chuan odkazuje na myšlenku „Člověk 
by měl dávat pozor na každý pohyb." Člověk by měl věnovat větší pozornost každému pohybu, tak aby 
síla dorazila k cíli. Člověk by měl jasně pochopit sílu v každém pohybu. Rozumíte úderu pěstí, dlaní nebo 
prsty při pohybu? Jak pohybem prstů správně aplikujte techniku uchopení, abyste mohli snadno 
ovládat oponenta? 
 
V jakékoli konkrétní pozici by hlava měla mít záměr mysli podpírat objekt. Tělo se snižuje. Ruce mají 
sílu tlačení dopředu. Paže se pohybují do stran. Prsty u nohou směřují dopředu. Kolena se ohýbají jako 
louskáček. Hýždě jsou vtažené dovnitř. Boky mají kulatost tvaru "U". 
 
Klasik Tai Chi Chuan říká, že člověk by měl chodit jako kočka. V praxi, lze si představit krok vpřed nebo 
ústup, a prázdný nebo plný, měl by probíhat velmi tiše, spontánně a lehce. Je stabilní a plynulý jako 
tekoucí voda. 
 
Klasik Tai Chi Chuan říká, že mobilizace síly jin je jako tahání hedvábí z kokonu. V praxi si lze představit 
pohyb jemný, kruhový, hladký, rovný a pokračuje jako tahání hedvábí. Jinak bude hedvábná nit 
přetržena. 
 
Záměr mysli je velmi důležitým bodem v tréninku Tai Chi Chuan. Pokud jej člověk může začlenit do 
každodenní praxe, jak je popsáno výše, určitě v Tai Chi Chuan rychle rozvine dovednosti a sílu. Tělo 
bude hbité a každá část těla jako zbraň. Je to vyjádřením sjednocení záměru mysli, qi a těla. 


