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... poznaním starovekých umení a posolstva múdrosti starých 

majstrov si spojme tradíciu s prítomnosťou, vedome ju žijme 

a vytvárajme si svoju budúcnosť ... 
 

Pozvánka na cvičenia Čchi kung 
 

Pozývam Vás na úvodný  3 mesačný kurz venovaný legendárnemu umeniu starovekej Číny –           

Čchi-kungu. Jeho cieľom je otvoriť Vám pomyselné dvere a pomôcť Vám  urobiť prvé kroky pri 

objavovaní a spoznávaní tohto ojedinelého a dnes takmer zabudnutého umenia v jeho pôvodnej forme....  

 

Kurz  je vhodný pre úplných začiatočníkov,  je to úvod do praxe a oboznámenie sa so základom 

filozofie a Taoistickej tradície, hlavne je však  zameraný na prax a získanie základov praxe, nakoľko  

teória a filozofia nám nič okrem vedomosti nedajú.... Nevyžaduje sa žiadna špeciálna príprava, skôr 

naopak – najlepšie je užiť si cvičenie priamo v praxi. Na kurz je dobré obliecť si pohodlné oblečenie 

podľa svojej chuti a zvyku a na nohy ponožky. To, v čom sa cítime pohodlne a uvoľnene. 
 

    Termín :                                 Miesto :        Cena : 

 

     01.03.2018               Centrum Rafael, Narcisová 5,  Bratislava - Ružinov                          120  €          

štvrtok  18.30 hod                                Platba do 25.2.2018 

       
 

 
 

 

 

 

 
 

    
 

Čaká nás 12 stretnutí po 75 minút, 

 

 kedy budeme postupne spoznávať tajomstvá tohto výnimočného vnútorného umenia. Cieľom je 

postupne sa učiť staroveké umenie a hlavne naučiť sa ho uplatňovať v každodennom bežnom živote.  

 

Čchi-kung je starodávne čínske umenie, ktorého cieľom je  kultivovanie telesnej vnútornej energie 

nazývanej Čchi. Čchi je všadeprítomná životná energia, esencia, ktorá stvorila, tvorí a neustále rozvíja 
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ako vesmír tak aj prírodu v rôznych formách a prejavoch a to ako planéty, zem, živočíchy, rastliny, 

kamene.... ľudí .     

Starí majstri sa venovali systematickému skúmaniu pôsobenia Čchi  na ľudí a vyvinuli množstvo 

cvičení, ktoré sú efektívnym spôsobom zlepšenia zdravia a liečenia chorôb. Veľmi dôležitým zistením 

je, že tieto cvičenia – okrem fyzického uvoľnenia, regenerácie  a samoliečenia hmotného tela – 

pomáhajú aj k dosiahnutiu ako mentálneho, tak aj duchovného kľudu.  

 Cieľom Čchi-kungu  je znovu si uvedomiť, že sme súčasťou prírody, zjednotiť sa s ňou  a žiť s ňou 

v súlade, začať vnímať a cítiť sily ktorými na nás pôsobí a prostredníctvom starodávnych cvičení to 

využiť k zlepšeniu nášho zdravia, k utíšeniu mysle a ukľudneniu emócií. 

Cvičenia boli vyvinuté starými majstrami pre všetkých ľudí, s cieľom aby sme prežili svoje životy 

zdravšie, štastnejšie, pokojnejšie .... aby sme spoznali kto sme, kam kráčame a aby sme získali a našli 

vnútornú silu zmeniť naše osudy ... 

Základom cvičení je pomocou pomalých pohybov a zostáv cvičení postupne uvoľniť celé svoje telo, aby 

energia mohla plynule a bez prekážok prúdiť tam kde má a v množstve v akom je to potrebné. Toto 

dosiahneme  jemným uvoľneným pohybom  tela, utíšením mysle, ukľudnenim emócii a prirodzeným  

dychom.  

Cieľom je naučiť sa a hlavne prakticky zvládnuť, základný zmysel a poslanie – koreň čínskeho        

Čchi-kungu . Otvorí nám to pomyselné dvere k tomuto starodávnemu cvičeniu a umožni nám to urobiť 

prvé kroky..... na ceste, po ktorej môžeme íst krok za krokom ďalej, každý podľa svojho uváženia. 

Základy Čchi-kungu – cvičenia za účelom naučenia za základov systému. Sú zamerané hlavne na 

zlepšenia zdravia, ukľudnenie mysle a emócií. Tieto cvičenia sú nevyhnutné pre všetky ďalšie kroky 

a stupne.  Naučia nás rôzne zostavy cvikov cvičiť nie ako telesné cvičenie, ale začať vnímať naše telo 

vnútorne, energeticky a  pohyb riadiť pomocou mysle, nie mechanicky .... 

V tomto duchu ho pre nás vyvinuli starí  majstri. Ak chceme z cvičení mať taký úžitok, pre aký boli 

stvorené, musíme mať vybudovaný základ na ktorom budeme stavať neskôr. 

Tieto cvičenia sú určené pre všetkých záujemcov. 

Zameranie cvičení :  

Cieľom je ozdravenie tela, jeho uvoľnenie a utíšenie mysle, tak aby sme ho pripravili na skutočnú 

meditáciu a mohli urobiť prvé kroky k efektívnemu zvýšeniu vlastnej energie.  

- uvoľnenie tela. Sú to  jemnopohybové cvičenia, vedome spojené s dychom zamerané na uvoľnenie 

jednotlivých - všetkých častí tela 

- uvoľnenie mysle a utíšenie emócií 

- prirodzené dýchanie.  Základné techniky dýchania sú  základným kameňom pre všetky cvičenia. 

Bez jeho zvládnutia nie je v podstate možný pokrok vo vnútorných umeniach. 

Cieľom  je začať vnímať  vlastnú energiu – Čchi tela, tak aby sme s ňou  v ďalších stupňoch mohli začať 

pracovať. 



Popri cvičeniach sa oboznámime so základmi uvoľnenia mysle. S uvoľnením tela a mysle za pomoci 

dýchania začneme objavovať tajomstvo práce s emóciami a naučíme sa vchádzať do základných stavov. 

Všetky cvičenia aj na základnej úrovni nám prinesú výrazný zdravotný efekt,  no pridaním vnútorných  - 

vyšších stupňov sa tieto účinky  podstatne zvyšujú. 

Pri akomkoľvek cvičení vždy musíme vedieť čo cvičíme, ako to cvičíme, čo tým sledujem a a aký je 

vnútorný význam  týchto cvičení.... Poznanie, uvedomenie si toho a hlavne praktické zvládnutie je 

jedným z dôležitých  kľúčov k cvičeniu Čchi-kungu. V opačnom prípade zostávajú cvičenia len na 

telesnej – základnej úrovni. 

Teším sa na Vás  

               Dušan 
Miesto – orientačná mapa : 

 
Centrum Rafael, Narcisová, 5  Bratislava - Ružinov 
 

 

 

 

 

Dušan Matúšek 

0901 700 889  

volanieduse@gmail.com 
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