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Slovo CESTA  TAO slýcháte z mých úst v souvislosti s teoretickým a filozofickým základem pro umìní
TAI JI QUAN. Pro mnoho lidí zní toto slovo mysticky, pro jiné dobrodrunì, pro nìkoho je naopak frázovitì
otøepané. Tato rozrùznìnost pohledù je zpùsobená z èásti lidskými povahami a z èásti kusými a
nekomplexními pohledy na onu cestu jako celek, pramenícími èasto ze zkreslených a z kontextu vytrených
informací. Staøí mistøi nám z rùzných dùvodù pøedávali pravdy a zákonitosti cesty formou symbolù a skrytých
podobenství, kdy jejich rozlutìní a pochopení vyadovalo urèitý stupeò poznání. Ne kadý autor nové
duchovní literatury dneka k onomu poznání doel. A tak i ten, kdo plný odhodlání vykroèil na cestu, se
ocitá v záplavì informací a dezinformací, v otaznících svých prvních, neucelených a patnì zaøaditelných
vnitøních zkueností. Snad proto je dnes, na prahu nového vìku, nutné oddìlovat zrno od plev a vyhnout se
zmatení.
Dovolte mi, abych se s Vámi podìlil o nìkteré, z mého pohledu zajímavé poznatky a zkuenosti a pomohl
Vám urèit smìr, kterým tato cesta vede, skrze jakou krajinu prochází a snad i jaké prostøedky volit, abychom
se spolehlivì a bezpeènì pøiblíili jejímu cíli.
Èasto slýchávám zeveobecòující názory, e vlastnì ve je karma a e vechny cesty vedou do Øíma.
Souhlasím, ale zároveò upozoròuji, e Vás tyto názory v této fázi Vaeho vývoje na cestì za poznáním o
mnoho neposunou. I zde je nutné rozliovat a nejlepí cestu hledat. A tak odpovídám: Ano, ale není tøeba
chodit do Øíma pøes Aljaku. Pokud jste se tedy na základì Vaí karmické zralosti pro cestu rozhodli,
pouijte cestu prolapanou a provìøenou staletími. I tak bude dost obtíná.
Moudrá uèení dávných mistrù jsou zde pro Vás a strom vdy poznáte po ovoci.
ijeme v dobì, kdy informaèní technologie zpøístupòují rùzné, èasto exotické informace a rùzná uèení
rùzných kultur a historických epoch, v rùzných kvalitách i rozsahu. Staèí si jen umìt vybrat:
1. Je dobré vybrat si uèení, které se dochovalo ve své celistvosti a komplexnosti. To znamená,
e plánovitì obohacuje a rozvíjí vechny tøi úrovnì lidské bytosti, tj. tìla, due a ducha a jeho
dlouhodobá praxe pøináí klid, uspokojení a moudrost.
2. Je lepí, kdy máte monost jetì k tomuto uèení získat uèitele, tj. èlovìka, který Vám pomùe
svými zkuenostmi objasnit problémy a úskalí cesty a pomùe Vám najít cestu zejména
v dobì, kdy nedostatkem síly a zkueností z cesty sejdete. Je zaøízeno vyí mocí, e pokud
jste pøipraveni, uèitel se vdy najde. A limitující je vdy vae schopnost uèit se.
3. Je nejlepí, pokud si k uvedenému jetì vyberete uèení, které Vás vnitønì oslovuje a pøitahuje
Vae srdce. Pak síla potøebná ke zdolávání pøekáek a úskalí cesty bude pøicházet z vnitøku
Vás samotných. Budete se pak ochotnìji zbavovat starých návykù a zbyteèných vìcí a tím
získávat sílu a èas na vìci podstatné. Duchovní promìna závisí na této síle.
Pøedpokládám, e jste si vybrali TAI JI QUAN, nikoliv proto, e je módní, ale e splòuje vechny tøi
podmínky. Je velkým poehnáním naplnìní tìchto tøí podmínek, zdaleka ne vem lidem této planety je to
umonìno.
Ano, vechny cesty vedou do Øíma, nebo chceteli na vrchol hory. Po urèitých zkuenostech z vnitøní
praxe poznáte, e ve skuteènosti je vnitøní cesta pouze jedna. Vede skrze vlastní já. Kdo uhne ze starého
osvìdèeného uèení, pod rùznými záminkami a zdùvodnìními, uhýbá ve své podstatì sám pøed sebou a pøed
nedostatkem síly a odvahy poznat a pøekonat v zájmu cesty sám sebe. Vybojovat tento boj je nejvìtí výzvou
pro adepta bojového umìní, pøed kterou stojí. Jeho vítìzné vybojování jej zaøazuje do kasty bojovníkù,
kráèejících po cestì poznání od poèátku vìkù. Také nebyla dána kadému. Nemusíte nosit meè, brnìní èi
vstupovat do klátera, aby jste umìní pøekonat sami sebe, ve jménu èehosi vyího, mohli uplatnit v dnením
ivotì. Zkuste to a urèitì budete pøekvapeni, kolik svobody, energie a uspokojení Vám to pøinese.
Neobstojíteli, zvýí se míra Vaí pøipoutanosti a nesvobody. Tak jako tak budete pøed podobnou výzvu
postaveni nìkdy v budoucnu, s jetì vìtí naléhavostí a moná za jetì tìích podmínek.
Protoe ve své podstatì tedy existuje jen jedna cesta, øíkám èasto: Kdo jde do íøky, ztrácí schopnost
proniknout do hloubky. Uhýbá od výe uvedené monosti sebepoznání. Duchovní poznání vedoucí a ke
koneèné svobodì se toti nenalézá nìkde mimo nás, ale v hloubce naí due, ukryté pod nánosy tisíciletí.
Hledejte tedy na správném místì. Cesta k poznání je i tak dlouhá a tìká. Hledat na nesprávném místì
znamená jej nikdy nenalézt. A navíc, jdemeli nesprávnì, tedy do íøky, velmi tìce pronikneme bariérami
ega a pokud nìkterými pronikneme, èinností do íøky spolehlivì stavíme dalí.

Pøekonáváním bariér ega, bránících opravdovému hlubokému poznání, kontaktu s bostvím, plnému vní
mání a uplatòování naeho energetického potenciálu, rozbíjíme vlastní nevìdomost. Pøi tom míjíme urèité
milníky, které duchovní cestu lemují. Pokusím se rozebrat ty nejzákladnìjí, nebo vìøím, e Vám pomohou
poznat sami sebe a odhadnout, v jaké etapì duchovní cesty se pøiblinì nacházíte.
 charakterizována nekonkrétním nutkáním nutícím èlovìka nìco ve svém ivotì zmìnit. Narùstající
tlak vyplývá z dozrání karmických podmínek a projevuje se kumulací problémù v rùzných oblastech jeho
ivota, tøeba v oblasti citové, zdravotní, majetkové èi jiné. Èlovìk stojí na køiovatce a z vnitøní nespokojenosti
vybírá pro ivot cestu novým smìrem.
 charakterizována vnìjím pøejímáním hodnot nového uèení, formou rituálù nebo mechanického,
formálního napodobování. Èlovìk si uvìdomuje nutnost vnìjích zmìn pouze ve snaze nìco získat. Velmi
èasto støídá a hromadí jednotlivá uèení a ocitá se tak v roli vìèného zaèáteèníka, neschopného proniknout
závojem formálnosti technik do jejich i své vnitøní podstaty. Kdo vytrvá v jednoduchosti, postupuje dále.
 charakterizována uvìdomìním si nutnosti zmìny zevnitø, jako rozhodující síly, která utváøí i
vnìjek a okolí. Usiluje o vnitøní pochopení a nutnost zmìny charakteru. Chápe, e pokud chce nìco získat,
musí nejdøíve dát. Umìt se vzdát starých patných návykù ve prospìch cesty. To mu zcela zásadnì otevøe
monost lépe se uèit.
 praktikující poznává, e promìna je plnì závislá na pokoøení jeho ega ve vech jeho podobách.
Usiluje o pokoru pøi pøijímání øádu vìcí i uèení. Uvìdomuje si, e kadý zodpovídá za to, kde se právì nachází.
Otevírá srdce a rozvíjí porozumìní a soucit k ostatním bytostem, nebo v nich poznává sám sebe. Jeho
duchovní odpovìdnost narùstá.
 praktikující si uvìdomuje zvýenou duchovní odpovìdnost za svoji praxi. Poznává propojenost
svìta s jeho vnitøními zákony. Chápe vnìjí rozdílnost jednotlivých duchovních cest v jejich vnitøní jednotì.
Chápe schopnost uèit ostatní jako vyí formu dávání. Silou svého vyzaøování, jednáním a vlastním pøíkladem
otevírá cestu dalím bytostem.
 praktikující sjednocením vech tøí úrovní lidské bytosti a vekerou svojí èinností podporuje a
uskuteèòuje vesmírnou moudrost a øád, smìøujíce tím k vrcholnému poznání.
 nejvyím, nejzazím poznáním vesmírného øádu a svého já

Jednotlivé úrovnì jsou zmínìny pro logické uspoøádání, pro snazí pochopení smìru duchovního
vývoje. Nelze je vak chápat zcela ohranièenì, nebo urèitá úroveò pøedchází a ovlivòuje druhou. Èasto
dochází i k paralelnímu rozvoji èi pøekrývání.
A u jsou Vae motivace pro vstup na cestu jakékoliv, smìøujte postupnì(!) k nejvyí úrovni a ve
ostatní, jako tøeba zdraví, klid, spokojenost a tìstí, tedy to, co si lidé zcela obyèejnì pøejí, Vám bude pøidáno.
Nejvyí úroveò toti zcela obyèejnì obsahuje úrovnì nií.
e nemáte ambice jít tak daleko a vysoko? Pokud poznáte alespoò z èásti sami sebe, moná si
uvìdomíte, e tohle zdùvodnìní, i kdy vypadá skromnì, znamená v podstatì, e Vae motivy, proè kráèet
po cestì, jsou stále jetì sobecké. Ano, lidské ego je jedinou zcela zásadní pøekákou. Pokud tohle
nepochopíte, bude se utrpení jako daò za sobecký zpùsob mylení a ití zvyovat. Stav naí civilizace tomu
odpovídá. Informace o stavu zemì, pøírody, lidstva, jsou naléhavì varující. Ano, popírání vesmírných 
duchovních zákonù se ji promítá do hmotné úrovnì èlovìka i planety. Chcemeli toto zastavit, zmìòme sami
sebe. Nikdo to za nás neudìlá.
Z uvedených úrovní duchovního vývoje vyplývá, e rozhodující síla pro lidskou bytost pramení
z oèitìného, nesobeckého srdce. Synonymem pro srdce je støed. Tento støed propojuje, posiluje a
harmonizuje oba póly lidské existence  tìlo a ducha. Za jakých podmínek se tak dìje, musíte poznat, ale i
uskuteènit sami. Bez uskuteènìní není skuteèné poznání ani zmìna. TAI JI QUAN pracující se vemi tøemi
DAN TIENY je komplexním, spolehlivým a velice úèinným nástrojem. Mìlo by být ale komplexnì pochopeno
a správnì provádìno. Toto je dnes, v dobì rychlokurzù, slepých dogmatických vùdcù, nebo komerèních
vykradaèù starých ulechtilých systémù, pomìrnì vzácné.
Jsem si vìdom, e úroveò pochopení tohoto èlánku je dána Vaí úrovní poznání. Pokud by Vám
pøinesl inspiraci by jen jedinou vìtou, nepsal jsem jej zbyteènì.
Pøeji Vám to, co si obyèejnì lidé pøejí. Mnoho zdraví, klidu, spokojenosti a tìstí. Teï ji víte, jak na
to.
Josef teflík
Vìnováno s úctou mému uèiteli, jako tichá ozvìna jeho èinù.

