
Omlazovací cvièení èínských císaøù72 Monnica  Hackl 73

Pøíprava: 
Postavte se rovně, nohy rozkročte do šíře ramen. Ruce 

budou viset volně podél těla. Při pomyšlení na své mládí  
a svěžest se tiše usmívejte.

Cvik: 
Zdvihněte obě ruce pomalu do výše prsou, dlaně přitom 

budou směřovat dolů, špičky prstů obou rukou budou 
směřovat k sobě. Otáčejte tělem pomalu doleva. Obě nohy 
se přitom otočí na patách také doleva, avšak zatímco levá 
noha v úhlu 90°, pravá v úhlu 45°. Tomuto kroku se v čín-
ské terapii říká obloukový krok. Přeneste nyní váhu těla 
doleva a natáhněte přitom paže ve výši hrudi doleva tak 
daleko, jak jen můžete. Opište přitom rukama vodorovný 
kruh rovnoběžný se zemí.

Během celého pohybu zůstávají nohy v obloukovém 
kroku pevně na zemi, jen těžiště těla se přenáší střídavě 
zleva zpředu dozadu vpravo. Když přenesete váhu na pra-
vou nohu, zakloňte se horní částí těla. Udělejte celkem 
osm kruhů a poté udělejte osm kruhů na druhé straně těla, 
ovšem opačně orientovaných, tedy proti směru hodinových 
ručiček.

Opište postupně na každé straně těla osm horizontálních 
kruhů.

Pozor: 
Zemské kruhy se opisují horizontálně ve výši hrudi. Po-

kuste se, aby kruhy byly opravdu tak kruhové, jak jen to 
půjde. Zpočátku nebude ještě bederní páteř dost pohyblivá 
a místo kruhů budete opisovat spíše ovály nebo placky. Čím 
však budete cvičit déle, tím lepší budou i kruhy, jež budete 

12. Zemské kruhy
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chuej-čchun-kung pomalu doznívají jako vlna, jež dosáhla 
mořského břehu a nyní se vrací zpět do oceánu.

Mí čínští učitelé neúnavně cviky s kruhy, a zejména 
pak „Nebeské kruhy II“, opravovali. Někdy mi dokonce 
pomáhali i dva najednou, jen aby bylo mé držení těla správ-
né. S takovou naléhavostí korigovali pohyby mých kyčlí, 
držení rukou a polohu trupu, že jsem o významu těchto 
cviků nemohla zůstat na pochybách. Cviky jako nebeské a 
zemské kruhy mají kořeny ve specificky čínském myšlení.
Jejich hlubší smysl jsem pochopila až později, když jsem se 
seznámila s významem učení o deseti nebeských kmenech 
a dvanácti zemských větvích.

Deset nebeských kmenů a dvanáct zemských větví je 
zvláštností čínského myšlení, související s mystikou čísel. 
Jejich kombinace umožňuje, aby vždy jeden nebeský kmen 
a jedna zemská větev procházely spojeny jednou dráhou. 
Tento cyklus se završí po šedesáti letech. Nebeské kruhy 
jsou přitom vždy vertikální, zatímco kruhy zemské hori-
zontální. Pohyby chuej-čchun-kung jsou jejich určitým 
symbolickým vyjádřením a taneční kroky se pokoušejí 
napodobit jejich časový průběh. Dalo by se říci, že pohyby 
pomáhají přenést filozofickou myšlenku do trojrozměrného
prostoru a zde ji předvést.

Protože chuej-čchun-kung zároveň zastavuje či ruší čas, 
takže nedochází ke stárnutí, naskýtá se otázka, nakolik 
tomu napomáhají taneční kroky při opisování nebeských 
či zemských kruhů. Cvičící tančí kosmický tanec uprostřed 
času a současně přijímá energii nebes i země. Tyto energie 
se v jeho těle spojují a činí z něj střed, okolo něhož se čas 
otáčí. Člověk se tak stává součástí plynutí času, vplývá do 
věčné přítomnosti. Stojí v klidu, stejně jako střed orkánu, 
okolo něho víří čas, jenž se ho však netýká v té míře jako 

pažemi opisovat. Pás a boky zároveň také opisují horizon-
tální kruh, synchronizovaný s pohybem paží. Pozor, jen 
žádné prudké a trhavé pohyby při kroužení dozadu, protože 
to škodí páteři.

Na rozdíl od ostatních druhů východních cviků se při 
chuej-čchun-kung páteř nedrží vždy rovně. U tohoto cviče-
ní je výslovně předepsáno, že se horní polovina těla buď 
předklání, nebo zaklání. Cílem je výrazná stimulace energe-
tických oblastí nacházejících se ve výši pasu.

Při kroužení pánví a boky musíte být ve stále stejné výšce. 
Kolena jsou povolena stále stejným způsobem, abyste mohli 
pouze vybočovat do stran, a ne se pohybovat nahoru.

Úèinek: 
Podobně jako u předchozího cviku „Nebeské kruhy“ se 

tu procvičují kyčelní klouby, spodní část bederní páteře  
a ileosakrální kloub. Předkláněním a zakláněním horní části 
těla dochází ke zvlášť výrazné masáži bodu ming-men. Po-
hyb směrem dopředu tuto oblast roztahuje, zatímco pohyb 
dozadu ji stlačuje. Dochází tak k mocné stimulaci ming-
-men a jangové čerpadlo se uvádí do pohybu: nahromaděná 
energie se uvolní a může opět cirkulovat po těle.

Centrem lao-kung v dlaních se nasává výhradně zemská 
energie, jež je pak vedena pažními drahami k bodu ming-
-men. Odtamtud se pak energie rozvádí ke všem jangovým 
meridiánům těla.

Ne nadarmo se čtyřem cvikům s kruhy přisuzuje ústřed-
ní postavení. Z vlastní zkušenosti vím, že nejpozději při 
„Nebeských kruzích“ začínáme pociťovat, jak námi stoupá 
teplo a naplňuje nás energií, jež se pak šíří celým tělem. 
Když kruhové pohyby dospějí ke svému vrcholu, cviky 
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13. Želva zatahuje hlavu
Opakované kruhy

ostatních, kteří se snaží čas dohnat nebo dokonce zadržet. 
Cvičící se vědomě staví do středu času, osvojuje si jeho 
zákony a čas jej ušetří.
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a začněte kreslit rukama směřujícíma dolů opačný kruh, 
jenž bude přesně tak velký jako předchozí. Ruce se budou 
pohybovat s dlaněmi namířenými dopředu, váhu těla pře-
nesete na levou nohu. Pak poklesnete v kolenou a opíšete 
znovu kruh nad zemí zpět k tělu. Jakmile nakreslíte dvojitý 
kruh, zaujměte přechodný postoj, kdy budete znovu držet 
imaginární míč, načež vše zopakujte symetricky na pravé 
straně těla.

Cvik proveďte na každé straně těla celkem osmkrát.

Pøíprava: 
Postavte se rovně, nohy rozkročte do šíře ramen. Ruce 

budou viset volně podél těla. Při pomyšlení na své mládí  
a svěžest se tiše usmívejte.

Cvik: 
Zdvihněte obě paže tak, jako byste drželi před tělem 

imaginární míč, přičemž pravá bude nahoře, levá dole. 
Levou nohu natočte v úhlu 90° doleva a pomalu na ni pře-
neste váhu těla. Levá ruka se pohybuje za ní, tedy doleva, 
až zůstane stát zhruba ve výši očí. Pravou ruku spusťte 
pomalu podle těla tak, aby visela volně podél pravého 
stehna. Dlaň bude obrácena dozadu.

Hmotnost těla nyní spočívá hlavně na levé noze. Podí-
vejte se na levou dlaň, otočte ruku a v zápěstí ji skloňte 
tak, aby zalomena připomínala zobáček. Poté zdvihněte 
pravou ruku tak, aby byla přesně ve stejné poloze vedle 
levé. V této poloze přeneste váhu těla na pravou nohu: 
lokty posuňte dozadu a zatáhněte poněkud hlavu; budete 
nyní připomínat želvu, která se opatrnými pohyby chystá 
zatáhnout hlavu do krunýře. Otočte nyní dlaně k sobě  
a tělo mírně v kříži zakloňte.

Poklesněte v kolenou a nechte ruce sklouznout před 
tělem dolů. Během tohoto pohybu budou dlaně směřovat 
nahoru. Opíšete velký kolmý kruh, probíhající šikmo před 
tělem. Zároveň přeneste váhu dopředu. Přenesení váhy je 
nutné, abyste kruh před sebou nakreslili co největší. Ruce 
přitom sledují přirozený pohyb ramen: ruce zatáhněte, aby 
byly nyní dlaně obráceny dolů. Zatímco budete kreslit  
ve vzduchu horní část kruhu, zakloňte znovu poněkud tělo 
a přeneste váhu na pravou nohu. Přitáhněte lokty k tělu: bu-
dete tak opět připomínat opatrnou želvu. Zatáhněte hlavu 
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Otáčení ramenních kloubů pomáhá předcházet rev-
matickým a artritickým změnám. Delší cvičení likviduje 
i škodliviny, jež se v těchto kloubech usazují.

Pohyby zápěstí a paží znamenají stálou stimulaci plic-
ního meridiánu. Proto se toto cvičení používá u všech 
onemocnění plic.

Stimulace bodů na srdeční dráze a dráze perikardu vede 
k mocnému posílení činnosti krevního oběhu, jehož inten-
zitě napomáhá i předklánění.

Číňané mi tvrdili, že tento cvik rovněž pomáhá při reduk-
ci nadváhy. Říkali také, že při delším cvičení se zvětšuje 
objem hrudníku. A ženám, které budou pilně cvičit, se 
zpevní i povadlá ňadra.

Při všech doporučeních nezapomínejte, že účinek není 
omezen jen na mechanické pohyby. Podobný efekt se do-
staví pouze tehdy, když se propojí určité dráhy rozvádějící 
energii mezi sebou. Zlepší se průchodnost těchto drah, 
zbaví se vzdutí a nahromaděných nečistot. Zároveň se 
zrychlí látková výměna a stimuluje se prokrvení přísluš-

Pozor: 
Když si při cvičení pohyby želvy představíte, bude pro vás 

lehčí je napodobit. Krk a ramenní klouby se budou pohybovat 
stejně. Když budete zvědavě sledovat kruhy, jak je kreslíte 
ve vzduchu, napodobíte nejvěrněji pohyb želvy, jež opatrně 
vystrčí krk dopředu a pak ho o to rychleji zatáhne.

Když chcete opisovat kruhy, nevytahujte příliš paže, 
ale sledujte spíše menší impulzy k pohybu vycházející 
z krouživých pohybů ramenních kloubů. Kroužení začne 
v ramenou a skončí závěrečným pohybem ramenního klo-
ubu okolo sebe sama.

Ze začátku rýsujte kruhy jen tak velké, aby vám byl po-
hyb příjemný a abyste příliš nezatěžovali páteř. Později už 
budete kreslit kruhy rozmáchlejší.

Úèinek: 
Toto cvičení je přesně tím, co potřebují ramenní klouby 

a svaly šíje a ramenního pletence. Vytahováním a zataho-
váním krku na způsob želvy si uvolníte příslušné svalstvo. 
Ze začátku to nebude nijak příjemný pocit. Protože krční 
páteř často bývá postižena vegetativními blokádami a vy-
chází odtud i stimulace vegetativního nervstva, jež se pak 
snáze upraví. Procvičí se rovněž cévy procházející hlavou 
a když jsou ochablé, zpevní se. Do práce se dá žilní čer-
padlo a žilní krev odtékající z hlavy uvolní v této oblasti 
krevní řečiště. Tyto pohyby zároveň stimulují centrální 
nervový systém a pomáhají předcházet onemocnění cév 
mozku; pokud jsou již cévy nemocné, působí cvik léčivě. 
Současně je stimulováno prokrvení hlavy.




