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Előszó a magyar kiadáshoz
A magyar fordítás során a következő helyesírási és szedési
elveket alkalmaztuk. A kínai kifejezéseket a nemzetközi pinyin 拼音
átírással szedtük, kis kezdőbetűvel és dőlt betűvel (pl. yin, yang, qi,
dao).1 Toldalékolás esetében csak a szótőt szedtük dőlt betűvel,
a toldalékot nem. A toldalékolásnál a magyar helyesírás idegen
írásmódú szavakra vonatkozó szabályai szerint jártunk el (lásd: A
magyar helyesírás szabályai, Akadémiai Kiadó, 2013, 215–216. §.), így
például a szó végi „o” betű megnyúlik (pl. daót).
Tulajdonnevek esetében a magyar helyesírás szabályai szerint a
könyvcímeket nagy kezdőbetűvel és dőlt betűvel írtuk (pl. a Cantong
qi, a Cantong qiben), a személyneveket természetesen szintén nagy
kezdőbetűvel szedtük, viszont a dőlt betűt elhagytuk (pl. Laozi).
Kínai „személynevek” magyarra lefordított alakja esetében
(pl. Sárga Császár, Isteni Földműves) szintén nagy kezdőbetűt
használtunk.
Felmerülhet továbbá a késztetés, hogy a taoista irányzatok vagy
iskolák (pl. taiqing, hatalmas tisztaság) nevét is nagy kezdőbetűvel
írjuk. Mivel a magyar helyesírás szerint sem a vallásokat (pl. kereszténység, buddhizmus stb.), sem azok alirányzatait (pl. katolikus,
kálvinizmus, ferences stb.) nem írjuk nagy kezdőbetűvel, ezért a
taoista irányzatok neveit is kisbetűvel szedjük.
Anyagnévi jelzővel ellátott szerkezet esetében a következőképpen jártunk el: amennyiben alkímiai szakszóról van szó,
az anyagnévi jelzőt egybeírtuk a nem összetett főnevekkel (pl.
Ezzel a szedési irányelvvel is szeretnénk hangsúlyozni, hogy ezen szakkifejezések nem magyar szavak, hanem kínai írásjegyek hozzávetőleges hangtani
átírásai. A pinyin átírás hozzávetőleges, hiszen a hangsúly, amelynek a kínai
nyelvben jelentésmegkülönböztető szerepe van, nincs jelölve. Mi több, egy
latin betűs hangtani átírás a magyar anyanyelvű, kínaiul nem beszélő olvasó
számára nem lehet más, mint hozzávetőleges (a yang 陽 írásjegy esetében például
a szóvégi „g”-t elharapják és nem ejtik egészen, hasonlóan az angol -ing /ɪŋ/
végződéshez).
1
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aranyelixír, aranyfolyadék, jádefolyadék), mivel az első alkímiai
irányzatok fémekkel és ásványokkal végezték műveleteiket, így a
jelző azok anyagára és nem színére utal.
Bár idővel az alkímiai minőségeket belső élményekre vonatkozó
jelképként kezdték használni, helyesírásunk nem tesz különbséget a
szóösszetétel anyagi vagy jelképes alkalmazása között (pl. kőszívű),
ezért egységesen egybeírjuk azokat. Amennyiben az anyagnévi
jelző inkább a jelzett szó színét jelöli, a jelzett szótól különírtuk (pl.
Jáde Császár, jáde ifjú).
Minden, a magyar fordításban közreműködő munkatárs által
betoldott jegyzetet szögletes zárójelbe tettünk és a megfelelő megjelöléssel láttunk el, pl. [a ford.], [a lektor]. Amennyiben a szögletes
zárójelbe tett közbevetés után nem áll ott ilyen felirat, a betoldás
értelem szerint az adott cikk szerzőjétől származik.
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Bevezetés
Livia Kohn
A legtöbb vallási hagyomány önművelő gyakorlatok végzésére
ösztönzi híveit. Mindegyik a saját hitrendszerében eszményinek,
tökéletesnek, kívánatosnak számító tulajdonságok kiművelésére
buzdít, melyek birtokában követői a lehető leghasonlatosabbá
válhatnak a tanai magvát adó istenséghez vagy kozmikus elvhez. A
keresztények például felebaráti szeretetre, önzetlenségre és mások
szolgálatára bátorítanak. A buddhisták az erkölcsi tartást, a nyugodt
önfegyelmet és a bölcsességet helyezik előtérbe. Az önművelés
tárgya minden esetben szoros kapcsolatban van a szentséggel, a
vallás központi üzenetével és istenképével, miközben az emberi
életet a maga hétköznapi, világi szintjén ettől az eszményképtől
függetlennek, merőben eltérőnek tekintik. Természetünknél fogva
távolról sem vagyunk eszményiek és tökéletesek. Híján vagyunk a
benső békének, az emberszeretetnek és az isteni tulajdonságoknak.
Nem hasonlítunk sem istenségre, sem valamilyen kozmikus
alapelvre, ám mégis bennünk van az isteni elv szikrája, magja,
nyoma.
Az önművelés tehát két alapfeltételezésből indul ki. Az egyik az,
hogy az emberi lét és az emberi állapot eltávolodott az istenitől, a
legmagasztosabbtól, a tökéletestől. A másik pedig az, hogy minden
emberi lényben megbúvik a tökéletes állapot elérésének képessége.
Az önművelés gyakorlata tehát, akárcsak világi értelemben vett
mezőgazdasági párhuzama, a földművelés a mag elvetéséből, a
palánta táplálásából-gondozásából, a kártevők és a gyomok távoltartásából áll, miközben hagyjuk, hogy a növény gyarapodjon, majd
fokozatosan teljes virágba boruljon, és gyümölcsöt hozzon. A
magból a folyamat végére teljesen kifejlett növény válik, amikor is a
művelés mint különálló gyakorlat megszűnik, és beleolvad magába
az életbe. Vallásos értelemben ez azt jelenti, hogy az önművelés
megértéséhez a gyakorlónak először meg kell vizsgálnia vallásának
9
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eszméit és céljait, meg kell ismernie a mag természetét, majd meg
kell keresnie a gondozás és a művelés megfelelő módszereit.
A növekedés metaforáját továbbfűzve a művelés cselekvést, haladást, előrelépést, fejlődést jelent. A mag elvetésével egy
szüntelen folyamat, folyamatos átalakulás veszi kezdetét. Ez a
folyamat megkívánja, hogy a gyakorló az önmagáról és a világról
alkotott előfeltevéseit mind megkérdőjelezze, személyisége minden
lépésnél megújuljon, sose elégedjen meg, és sose tekintse magát
késznek, befejezettnek. Az isteni eszménykép mindig ott lebeg
előtte, mindig van hová továbblépnie, mindig felmerülnek újabb
és újabb fejleszthető területek és vizsgálatra váró új szempontok.
Maga a folyamat, azaz a célhoz vezető út lesz a művelés útja, és az
elhivatott gyakorló számára ez lesz maga az élet.
Akárcsak a növénytermesztésben, az ember teljesen saját
kezébe veheti a dolgokat, de kézikönyveket is bújhat, vagy tanácsadókhoz, segítőkhöz is fordulhat; vagyis az önművelést teljesen
önállóan vagy mások segítségével is folytathatja. A japán hagyományban az e kettő közötti különbség világosan megmutatkozik a
buddhizmus zen és tiszta föld ágában, melyeket a jiriki 自力 vagy
„saját erő”, illetve a tariki 他力 vagy „másik erő” jellemez. Más
szóval, a vallásos eszmét követő ember választhat, hogy az erény, a
meditáció és az önuralom gyakorlásán keresztül járja az önfejlesztés
útját, vagy átadja magát egy istenségnek, isteni erőnek, bódhiszattvaszerű megváltónak, aki támogatást nyújt és útmutatást ad, és akár
az irányítást is saját nagyhatalmú kezébe veheti. A buddhizmusban
olykor a kerékpár és az autóbusz példájával élnek: mindkét eszköz
eljuttat a kívánt úti célhoz, ám míg a biciklit saját erőnkből hajtjuk,
a buszon a vezetés és a döntés feladatát másra bízzuk.
Első pillantásra úgy tűnhet, hogy kerékpározni lényegesen
nehezebb, mint a buszon ülni. A valóság azonban úgy fest, hogy
az emberi lényeknek rettentően nehezükre esik, hogy fenntartás
nélkül más kezébe helyezzék sorsukat, ha mégoly tiszteletre, szeretetre és bizalomra méltó valakiről is van szó. A vallásos önátadás
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éppolyan nehéz, sőt némelyek számára még nehezebb, mint a
meditáció és önuralom misztikus ösvényét taposni.
Az Olvasónak ehelyütt feltűnhet, hogy „bizalomról” és
„önuralomról” beszélünk, melyek lényegüket illetően tudati cselekményeket és lelki hozzáállást jelölnek. És valóban, az önművelés,
bármilyen formát is öltsön, a legtöbb hagyományban szellemi
átalakulást takar. Jobban, mint bármi más, a hozzáállás és a tudatosság megváltozását igényli, és olyan, lényegében nem fizikai,
testhez nem köthető tulajdonságok kifejlesztését vetíti előre, mint
az együttérzés, a felebaráti szeretet, a nyugalom és az elfogulatlanság. A test egyre inkább az önművelés margójára kerül, legjobb
esetben a maga erőforrásaira hagyatva, legrosszabb esetben viszont
becsmérlés és rossz bánásmód áldozatává válva. Olyan alapvető
emberi tulajdonságok, mint a mohóság és az önzőség legmélyebb
okát előszeretettel írják annak a ténynek a számlájára, hogy testtel
bírunk, és ennek a testnek kielégítésre váró szükségletei vannak.
Bertold Brecht, a neves német drámaíró a Koldusoperában így
fogalmaz: „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral!”,
azaz: „Előbb a has, aztán a morál”. Bizony, nagyon nehéz jónak
lenni, ha az ember szegény, éhes, piszkos és boglyas. Nem véletlen,
hogy a kolostoroknak, az önművelés elsődleges fellegvárainak lakói
általában jól tartottak, jól tápláltak, megfelelő ruházattal vannak
ellátva, és általában mentesülnek minden anyagi gondtól.
Ám más lehetőség is van arra, hogy a testet kivonjuk az
önművelés egyenletéből. Nevezetesen, a testet megtehetjük a
művelési folyamat alapjának, gyökerének, magunkat fizikai valónkra
alapozhatjuk, és isteni vállalkozásunk részeként átalakíthatjuk testi
létezésünk alapvető természetét. A taoista hagyomány ezt az utat
választotta – sajátos út, melynek párhuzamait még meg kell találni
más vallásokban, és mivel napjainkban a test és a testi megjelenés
rendkívül fontossá vált, ez az út roppant vonzó a modern nyugati
gyakorlók szemében. Hát nem volna tényleg nagyszerű, ha a testnek
is hódolhatnánk, és erényes emberek is lehetnénk egyszerre? Hát

11

Taoista gyakorlatok

nem lenne pompás, ha mindenféle örömben és élvezetben lubickolhatnánk, miközben az isteni lét felé vezető úton masírozunk?
Rendkívül vonzó távlat, és a kezdetektől fogva életigenlő és
életszerető kínai hagyomány alaposan meg is vizsgálta ennek lehetőségeit. A testi való és az isteni lét utáni vágy összehangolásának
problémájára a megoldás nem más, mint a qi 氣.

A qi és az öt változó állapot
A qi a világegyetemet alkotó alapvető energia, a dao alapanyaga,
az emberi testben lakozó életerő, minden fizikai létforma alapja.
Érzetek és pulzus formájában tapintható, pára és lélegzet formájában látható, sóhajok és hangok formájában hallható módon alkot
bennünket mint fizikailag megtestesült lényeket. Ugyanez a qi a dao
materiális energiája is, a tágabb világegyetemet alkotó erő, mely a
kozmoszban zajló történések mozgatója. Qi csak egy van, ahogy
dao is csak egy van, és általa az ember és a világegyetem egylényegű.
Testi mivoltunkban eleve az isteni, a leghatalmasabb, a teremtő
részei vagyunk. Nincs más teendőnk, mint erre ráébredni, és ennek
megfelelően élni.
Úgy is fogalmazhatunk: nincs minden letudva azzal, hogy
minden qi. A qi különböző szinteken és különféle módon jelenik
meg. Lényünk legmélyén, legbenső magvunkban az őseredendő
vagy születés előtti qi kozmikus formáit őrizzük. Ez a qi nem
más, mint a világegyetem teremtő alapanyagának egy morzsája és
a szüleinktől kapott igazi, tökéletes qi. A végeken pedig, hétköznapi életünkben, mindennapi kifejeződésünkben a születés utáni
vagy földi qi jelenik meg. Mindezeknek a rétegeknek zökkenőmentesen, könnyedén kell együttműködniük ahhoz, hogy egészség és
harmónia legyen az osztályrészünk.
Az egészség feltétele nem csupán a tünetek és panaszok hiánya,
hanem inkább a lüktető életenergia és az akadálymentes, harmonikus, aktív qiáramlás jelenléte. Ezt nevezzük a zhengqi 正氣 vagy
„helyénvaló qi”, vagy másképp „tisztességes qi” állapotának. Ideális
12

Bevezetés

helyzetben a qi szabadon áramlik, összhangot teremt a testben és
a kiegyensúlyozottság érzetét kelti a lélekben. Az egyén egészségét
azután párhuzamba állíthatjuk a természet egészségével, melynek
ismérve a szabályszerű időjárás-változás és a természeti katasztrófák hiánya. Az egészség a társadalomban is jelentkezik a családok,
nemzetségek, falvak, államok békés egymás mellett élésében. Ezt
a minden szinten jelenlévő összhangot, a qi állandó, kellemes
áramlását nevezték a kínaiak a hatalmas béke (taiping 太平) állapotának, melyet a hagyományos kínai társadalomban minden vallás,
filozófiai iskola és politikai irányzat nagy becsben tartott.
Az egészség ellentétét, melyet más hagyományok az istenitől
való elfordulásként és a testi vágyaknak való behódolásként jellemeznének, a kínaiak xieqi 邪氣 vagy „csapongó qi”, vagy másképp
„tévelygő qi”, „kórokozó qi”, „abnormális qi” vagy „ártalmas qi”
névvel illetik. Ez arra utal, hogy az ember qije elveszítette harmonikus kapcsolatát a mindenséggel, a qimező elveszítette kiegyensúlyozottságát, és az emberi qi már nem támogatja a változást hozó
dinamikus erők működését. Míg a helyénvaló qi nyugodt, egyenletes ütemben áramlik, és segíti a napi megújulást, az egészséget és
a hosszú életet, a csapongó qi rendezetlenül, zavartan működik, és
olyan változásokat okoz, amelyek sértik a szabályos rendet. Ha az
ártalmas qi felülkerekedik, akkor áramlása maga ellen fordulhat, és
kimerítheti a test erőforrásait. Az egyén elveszíti kapcsolatát a világegyetemmel, nem a nagyobb rendszer alkotóelemeként működik,
és egyre jobban elveszíti az összhangot az alapvető életerővel.
Ez rendszerint ingerültséghez vezet: lelki ingerültséghez, mely
negatív érzelmekben nyilvánul meg, és testi ingerültséghez, mely
kellemetlen testi érzeteket okoz és végül betegséget is kiválthat.
Mindenki képes arra, hogy érezze a testében áramló qi minőségét.
Képes szabályozni az áramlását, és van kellő ereje ahhoz, hogy
irányítsa a qi felvételét és leadását. Ugyanez érvényes a természet
és a társadalom szintjén is. A természetben a csapongó qi jelei a
kiszámíthatatlan környezeti változások, például az árvíz, az aszály,
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a sáskajárás, a földrengés és hasonló jelenségek. A társadalomban
zavargások, forradalmak, lázadások, terrorcselekmények fordulhatnak elő. Akárcsak a testben, az egyenetlen qiáramlás ilyetén
jelei előre megjósolhatók, kordában tarthatók és orvosolhatók –
amennyiben az ember megérti az élet valamennyi szintjét átszövő
finom mozgatóerőket.
Az egész kínai kultúrát áthatja az a törekvés, hogy megértse a
testi és az isteni lét alapvető működését. Legjobban a kínai gyógyászatban fejeződik ki, és jóllehet kevésbé köztudott, de a politikai
felfogásban is tükröződik. A taoista hagyomány, Kína őshonos,
magasrendű vallása világképe kiterjesztéseként összekapcsolta a
testet a természet birodalmával, majd az ország igazgatási rendszerével, kormányzó istenségekkel népesítette be világát, és tovább
finomította az energia típusainak rendszerét. Ennek alapján a
szellemi művelés igen összetett, szövevényes rendszerét építette fel,
melynek célja, hogy a test energiáját a lehető legfinomabb minőségűvé alakítsa át. A legvégső távlat pedig az egyesülés a daóval, a
misztikus egység elérése, a személyiséggel való azonosulás feladása
már a földi életben, majd a halál után az istenek és a halhatatlanok
mennyei birodalmába való felemelkedés.
A taoizmusban a test mint a qi rendszere a természeti világ
egy része, darabja.1 Mindegyik fertálya megfeleltethető a természet
egyik vagy másik elemének, ahogy az i. e. 2. században keletkezett
Huainanzi 淮南子 (Huainan hercegének írásai) lapjain is olvasható:
„a kerekded fej az égboltot idézi, a szögletes lábak a Föld formáit
tükrözik”. Ahogy a természet birodalma a négy évszak, az öt
változó állapot (vagy öt elem), a kilenc irány és a 360 nap szabályszerűségeit követi, „az emberi lényeknek négy végtagjuk, öt belső
szervük, kilenc testnyílásuk és 360 ízületük van”. Ehhez hasonlón
a természeti erők, például a szél, az eső, a hideg és a hőség is megtalálja párját az emberi természetben „az adakozás, az elfogadás, az
A test e taoista szellemiségű leírásának forrása: Kohn 1991. További leírások:
Homann 1971; Schipper 1978; 1994; Ishida 1989; Andersen 1994; Kroll 1996;
Saso 1997; Bumbacher 2001; Despeux 2005.
1
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öröm és a harag megnyilvánulásaiban”. Ezenkívül minden szervnek
megvan a saját szerepe, amelyet a benső természet birodalmában
betölt: „Az epehólyag a felhőknek, a tüdő a szellőnek, a máj a
szélnek, a vese az esőnek felel meg” (7. fejezet; lásd Major 1978).

1. ábra. Pangu, a Teremtő
Ugyanez a tan konkrétabb formában jelenik meg az indiai
Puruşa-mítosz taoista átdolgozásában, ahol a világ az istenség
fizikai testének átalakulásából születik meg (lásd Lincoln 1975).
Kínában ezt a történetet először Panguval 盤古, a Teremtővel
kapcsolatban mesélték, de istenített alakban Laozi is megjelenik
benne főszereplőként (lásd 1. ábra). A történet így szól:
Laozi teste átváltozott. Bal szeméből felkelt a Nap, jobb
szeméből pedig a Hold. Fejéből lett a Kunlun-hegység, hajából
a csillagok. Csontjaiból sárkányok születtek, húsából vadállatok, beleiből kígyók. Melléből lett az óceán, ujjaiból az öt
szent hegy. Testének szőrzetéből fű és fa nőtt, szívéből előbújt
a Kassziopeia csillagkép. Végül pedig heréi, akár a világegyetem
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édes szülei, ölelésben egyesültek egymással. (Xiaodao lun; Kohn
1995, 55)
Itt a test minden jól elkülöníthető része – a szem, a fül, a haj,
a csontok, a végtagok, a belek – egy-egy természeti jelenséggé
változott át, és kialakult az emberi test és a tágabb világegyetem
közötti párhuzamok teljes átfogó rendszere.
A Han-dinasztia (i. e. 206–i. sz. 220) korában a kínai kozmológusok még ennél is kifinomultabb rendszert dolgoztak ki, melyben
a testrészek és a természeti jelenségek párhuzamba állításakor
mind a világegyetem, mind az emberi test tájait és mozgásait yin
陰 vagy yang 陽 jellegük szerint sorolták be, majd tovább osztályozták őket az úgynevezett öt változó állapot (wuxing 五行) szerint
is. Magyarán, a két erőhöz, a yinhez és a yanghoz nemcsak végtelen
számú ellentétpárt rendeltek az emberi, természeti és kozmikus
szint jelenségei közül (például alacsony–magas, hideg–meleg, nő–
férfi, Föld–Ég), hanem azt is megfogalmazták, hogy e két erő folyamatosan átalakul egymásba. A yin addig növekszik és emelkedik,
amíg el nem éri tetőpontját, ekkor átadja helyét a yangnak, amely
szintén növekedésnek és emelkedésnek indul, amíg ugyancsak el
nem éri a csúcspontot, és így tovább. A tudósok annak rendje és
módja szerint elkülönítették a yin és a yang öt változó állapotát,
melyekhez az azokat leginkább leíró fizikai jelenséget választották
jelképül. Az öt változó állapot és szimbólumaik a következők:
kis yang
fa

nagy yang
tűz

yin-yang
föld

kis yin
fém

nagy yin
víz

Az emberi testben ez az öt változó állapot az öt belső szervként
(wuzang 五臟; máj, szív, lép, tüdő, vese) jelenik meg, melyek
szintén szüntelen változásban és állandó kölcsönhatásban vannak
egymással. Bár elnevezéseik megegyeznek a nyugati orvostudományból ismert szervekével, jelentésük jóval tágabb. E szervek
valójában egy átfogó qihálózat gyűjtőhelyeit és csomópontjait
jelentik, a hozzájuk kapcsolódó testi folyamatok megnyilvánu16
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lásainak teljes szövedékével együtt. Következésképpen a „máj”
elnevezés nemcsak az általunk ismert szervre utal, hanem az izmok
és inak működését, a látást és a szemeket is magában foglalja
(Porkert 1974, 117–123). Az öt változó állapoton túlmenően
az öt belső szervet bolygókkal, földrajzi irányokkal, színekkel,
évszakokkal, emésztőszervekkel, érzelmekkel, érzékszervekkel
és szellemi erőkkel is párhuzamba állították. Ezek a társítások
egy igen összetett rendszert alkotnak, melyben a kozmikus és a
fizikai elvek alaposan keverednek egymással, híven tükrözve azt az
alapvető világnézetet, mely szerint a test és a világegyetem a qiben
eggyé olvad. A rendszer főbb alkotóelemei a következők:
máj: fa, kelet, zöld, tavasz, epehólyag, harag, szem, szellemi
lélek (hun 魂)
szív: tűz, dél, vörös, nyár, vékonybél, nyugtalanság, nyelv,
szellem (shen 神)
lép: föld, középpont, sárga, nyárutó, gyomor, aggodalom, száj,
akarat (zhi 志)
tüdő: fém, nyugat, fehér, ősz, vastagbél, szomorúság, orr, anyagi
lélek (po 魄)
vese: víz, észak, fekete, tél, húgyhólyag, félelem, fül, lényeg
(jing 精)2
Az öt szerv, mely fizikai és kozmikus szinten is a qihálózat
csomópontjait alkotja, egyben a karokon és a lábakon futó, a végtagokat a test középpontjával összekötő úgynevezett meridiánok
vagy qivezetékek gyújtópontja is. A qivezetékek a természetben
a fengshuiból ismert erővonalaknak feleltethetők meg, és a Föld
eme ütőerein múlik, hogy otthonunk vagy sírunk elhelyezkedése szerencsés-e, avagy ártalmas hatású. Mindenesetre általános
törvény, hogy a qinek szabadon kell áramlania, és ezt elősegíthetjük
[Egy másik felosztás szerint a földhöz a szándék (yi
akarat (zhi 志) tartozik – a korrektor.]
2
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mind az ember által alkotott építmények megfelelő tervezésével,
mind a testfejlesztő gyakorlatok művelésével.
A test szerveinek és benső erőforrásainak megfelelő irányítását
a közigazgatási rendszer hasonlatán keresztül érthetjük meg. Ez
a fajta megközelítés először olyan gyógyászati klasszikusokban
bukkan fel, mint a Huangdi neijing suwen 黃帝內經素問 (A Sárga
Császár belső könyvei – Egyszerű kérdések):
A szív az uralkodó székhelye: innen ered a szellem és a
világosság. A tüdő a magas rangú miniszterek székhelye:
innen ered a rend és a felosztás. A máj a hadvezérek
székhelye: innen ered a tervezés és a szervezés. Az epe a bírák
székhelye: innen ered az ítélkezés és a döntéshozás.
A mellkas közepe egy különleges hadosztály székhelye: innen
ered az öröm és a gyönyör. A gyomor a terményfelügyelő
székhelye: innen erednek a különféle ízek. A vastagbél a dao
tanítóinak székhelye: innen ered a fejlődés és az átalakulás. ... A
vese az üzletemberek székhelye: innen ered a szorgoskodás és
a körültekintés (3.1ab).
Ha így szemléljük a testet, akkor gyengébb részeink istápolásakor az a végső cél lebeghet szemünk előtt, hogy minden testi
folyamat teljes összhangban, a qi lehető leghatékonyabb áramlásával működjön. Ez nem csupán testi egészségünk miatt fontos,
hanem azért is, hogy megtaláljuk lelki egyensúlyunkat, és jobban
rá tudjunk hangolódni a tágabb világ törvényszerűségeire. A 4.
század elején Ge Hong 葛洪, az alkimista így fogalmaz Baopuzi 抱
朴子 (Az egyszerűséget átölelő bölcs, DZ1185;3 ford.: Ware 1966) című
művében:

Kötetünkben a Taoista kánonból és kiegészítő szövegeiből vett részletek
számozásának alapja: Komjathy 2002; Schipper és Verellen 2004.
3
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Az ember teste az államhoz hasonlítható. Ezen belül a rekeszizom a palota, a karok és a lábak pedig a külvárosnak és a határoknak felelnek meg. A csontok és az ízületek a tisztviselők; a
benső istenek képviselik a fejedelmet, a vér pedig a minisztereket. A qi olyan, mint a nép.
Ezért ha valaki képes uralni saját testét, akkor egy egész
országot is el tud kormányozni. A biztonságos állam kiépítésének legjobb módja a népről való gondoskodás. Ennek
mintájára a test egészségét a qi táplálásával lehet megőrizni. Ha
ugyanis a népesség szétszóródik, az állam lehanyatlik; ha a qi
kimerül, a test meghal. (18.4b)
Akárcsak a jó uralkodó és kormányzó, aki gondoskodik népe
biztonságáról és akadálytalan munkálkodásáról, a taoista önművelést gyakorlónak is azonmód el kell kezdenie foglalkozni saját
qijével, és gondoskodnia kell arról, hogy megfelelő mennyiségű
legyen, akadálytalanul és egyenletesen áramoljon, és ne lépjen be
a testbe vagy ne lépje ki belőle helytelenül. A qit az ország népességéhez hasonlítani beleillik abba az elképzelésbe, amely szerint a
belső szervek a minisztériumok és az ízületek a tisztviselők. Mindannyian fontos szerepet töltenek be, ám az önművelő gyakorlatok
fő célpontja a qi, és az összes többi testrészt a qi táplálja, illetve az
összes többi testrész a qi táplálását szolgálja.

Az isteni létsíkok
A testről alkotott kép kiterjesztése a természet birodalmára
a középkorban, a legfelső tisztaság (shangqing 上清) nevet viselő
taoista iskolában jelent meg. Eszerint a test nem csupán természeti
formák és erők együttese, hanem olyan benső világ, ahol természetfeletti tájakat és isteni lényeket találunk. A test egy önmagában
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tökéletes, kerek világ hegyekkel és folyókkal, egy isteni és kozmikus
birodalom, vagy maga a paradicsom, az istenek lakhelye.
Ez a fajta elképzelés először a Huangting jing 黃庭經 (A sárga
udvar könyve) című, i. sz. 4. században keletkezett vizualizációs
kézikönyvben látott napvilágot. Újabb kori ábrázolása a Neijing tu
內經圖 (A benső átjárók ábrája), amely szerint a testen belül a
mennyei főhadiszállások a fejben találhatók, és megfelelőjük a
Kunlun-hegység, a halhatatlanok paradicsoma. Hatalmas, buja
növényzettel borított hegységként ábrázolják, melyet széles tó övez
és pompás paloták, varázslatos kertek díszítenek (lásd 2. ábra).
A Naphoz és a Holdhoz társított szemek között a fejben
található kilenc palota egyikébe, a fény palotájába lehet bejutni.
Legjobban az orr mélységes, sötét völgyén keresztül közelíthető meg, és a két fül mint két roppant őrtorony őrzi. Hogy
bebocsátást nyerjen, az embernek el kell végeznie a „mennyei
dob megütésének” testi-rituális gyakorlatát: kezeit a két fülére
kell tapasztania, és a mutatóujjat a középső ujjal összecsettintve
dobolnia kell a tarkóján.
Az orr völgye alatt egy kis tó, azaz a száj húzódik. Ez szabályozza a fejben lévő felső tó vízszintjét, és szükség szerint emeli vagy
csökkenti azt. A száj–tavon átkelünk egy hídon (a nyelv), és tovább
lefelé haladva elérjük a torok tizenkét emeletes tornyát, melyet a
skarlát palota (a szív), a sárga udvar (a lép), a birodalmi gabonatároló (a gyomor) és a bíbor kamra (az epehólyag) követ, és egy
sor más csillagpalota a test mélységeibe átültetve. Mind mélyebbre
hatolva belépünk a következő kozmikus régióba, melynek szintén
saját napja és holdja van (a vesék). Alattuk terül el a qi óceánja,
melynek közepéből egy újabb Kunlun-hegység emelkedik ki. A
testben ezenkívül seregnyi isteni lény lakik, akik életerőt adnak és
szellemi erőforrást biztosítanak.
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2. ábra. Neijing tu
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A taoista szemlélet, mely szerint a test nem más, mint égi
átjárók és csillagpaloták hálózata, jól összecseng az orvosi megközelítéssel, ahol a test a qi különféle megnyilvánulási formáiból, az öt
szerv és a hat zsiger változó állapotok szerinti energiaáramlásából
épül fel. Számos akupunktúrás ponthoz taoista értelmezés tartozik,
és mind a kínai gyógyászati módszerek, mind a testi életmeghos�szabbító gyakorlatok a taoista gyakorlatokban gyökereznek. Az
orvosi energiatan egyetlen elemét sem félretéve, a taoista szemlélet
egyetemesebb, szellemibb rendszert épített fel ugyanabból az
alapvető ismerethalmazból. Ennek köszönhetően a gyakorlók a
világi létezésen túllépve egy nagyobb, szellemibb birodalomban
találhatják magukat, melynek csillagaiban az isteneket, közepében
a daót ismerhetik fel.
Míg a fizikai gyakorlatok szerepe az, hogy felkészítsék a testet
a magasabb szintű állapotokra, a végső cél eléréséhez komolyabb
meditációs és vizualizációs gyakorlatokat kell végezni. Az egyik
közismert módszer az emberi testért felelős három taoista istenség
benső rögzítése. A Női Egy, a Férfi Egy és a Nagy Egy a test felső,
középső, illetve alsó energiaközpontjában, vagy közismert néven
cinóber- avagy elixírmezejében lakik (dantian 丹田) a fejben, a
napfonatnál, illetve az alhasban. Ezek elsősorban csillagistenek,
akik közvetlenül a világegyetem őseredendő energiájából születtek
az égbolt központi csillagképében, a Göncölszekéren (lásd Robinet
1993).
A beavatott a három Egyet úgy idézi fel, mint az őseredendő
kozmikus qi háromfajta megnyilvánulását a három elixírmezőben.
Ők irányítják az emberi test huszonnégy alapvető erejét, amelyek
az év huszonnégy energiájának és az égbolt huszonnégy csillagképének felelnek meg. A meditáció pontos menete évszakonként
változik, de ha lehetséges, a napfordulók és nap-éj egyenlőségek
idején mindenképp sort kell keríteni rá.
Gyakorlás előtt a gyakorló felkészülésképpen mosdással és
böjttel tisztítja meg magát. Ezután éjfélkor, az ébredő yang órájában
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belép a meditációs szobába. Füstölőt gyújt, és harmincszor összekoccintja a fogait. Arccal kelet felé becsukja a szemét, és elképzeli,
ahogy a Göncölszekér lassan leereszkedik, és épp a feje fölött
állapodik meg úgy, hogy rúdja egyenesen kelet felé mutat. Ez az
előzetes intézkedés arra szolgál, hogy a gyakorlás során megóvja a
beavatottat az ártó hatásoktól.
A gyakorlás a Felső Eggyel kezdődik. A gyakorló elképzel egy
vörös energiagömböt a niwan palotában, a fejben található felső
elixírmezőben. A gömbön belül megjelenik egy kilenchüvelyknyi
sugarú vörös nap. Ragyogása olyannyira eltölti a gyakorlót, hogy
a teljes önfeledtség állapotába kerül. Ekkor felbukkan a Vörös
Gyermek nevű istenség, a niwan palota uralkodója, kezében a
nyugat szent állatának, a fehér tigrisnek a talizmánja. Kíséretében
egy segítő is megjelenik, ő a fog, a nyelv és a koponya finom lényegének istene, és kezében szent iratot tart.
A másik két elixírmezőben lakó Középső és Alsó Egyről
alkotott képzet is hasonló: az egyiknek a székhelye a szívhez
tartozó skarlát palota, a másiké pedig az alhasban lévő qi óceánja.
Mindkettőnek segítői vannak, akik az öt belső szervet, a végtagokat, az érzékszerveket és a testnedveket irányítják. A gyakorló
felidézés útján szilárdan rögzíti ezeket tulajdon testében. Idővel
megtanul kommunikálni velük, ezáltal még magasabb szintű állapotokat képes elérni. Végül a felidézett isteneket visszahelyezi igazi
birodalmukba, saját csillagukba és paradicsomukba, és ő maga kel
szárnyra, hogy meglátogassa e földöntúli világokat, ahol majd
egykor, szűkreszabott földi létének végén maga is megtalálja igazi
otthonát (lásd Robinet 1993).
Miután testét mennyei palotákkal és istenségekkel népesítette
be, és önmagában is teljes világegyetemmé alakította át, a beavatott
testileg és szellemileg is megéli az egységet a világegyetem
kozmikus síkjaival. Mivel a test minden része istenivé alakult, és
a megfelelő istenek szigorú felügyelete alá került, az ember fizikai
mivolta kozmikus hálózattá, istenek lakta égi birodalommá válik.
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Amikor a taoista felidézi és megérzi az isteneket testi valóján belül,
kozmikus lénnyé változik, aki fizikai, megtestesült természetéről
nem mondott le, hanem inkább átalakította.

A qi szintjei
Ez a fizikai természet az istenekkel és a kozmikus erőkkel való
egység magasabb szintű állapotaiban azonban már nem ugyanaz a
durva fizikai anyag, amelyet a hétköznapokban tapasztalunk. Csillagközi utazásának megkezdése előtt a taoistának mélyreható átalakulásokon kell keresztülmennie, míg teste finom energiahálózattá
nem válik. Ezért a testen belül a qi különböző fajtáit és szintjeit
különbözteti meg.
A legkézzelfoghatóbb és legerősebb fajta a jing 精, melyet
gyakran esszenciának, lényegnek fordítanak. Manfred Porkert
(1974) meghatározása szerint a jing a qinek egy meghatározatlan
arca, avagy átmenet a qi egyik meghatározott állapotából a másikba.
Klasszikus példája a férfi magja, mely az életet apáról fiúra örökíti;
vagy az az eszencia, amelyet a test az ételből a feldolgozás folyamán
kivon. A jing se nem yin, se nem yang jellegű, hanem az alakulóban
lévő qit testesíti meg, azt a nyers üzemanyagot, amely a testben a
sejtosztódás ritmikus lüktetését hajtja. A vese uralma alatt áll és a
változó állapotok közül a víz tartozik hozzá, éppen ezért kapcsolatban áll a vesében lakó őseredendő qivel, mely lelki síkon az
akarat vagy eltökéltség erejét adja. Fő forrása az ember karizmájának, szexuális vonzerejének, teljességérzetének.
A jing jórészt nemi erő formájában nyilvánul meg, férfiaknál az ondóban, nőknél a menstruációs vérben. Mindkettő a
középpontból – férfiaknál az alhasban lévő qi óceánjából, nőknél
a mellkasban lévő qi barlangjából – lesüllyedő, tiszta qiből fejlődik
ki, majd nemi érzetekként és folyadékokként válik nyilvánvalóvá.
A korai magömléssel vagy túl erős menzesszel együttjáró jingkibocsátást tekintik a qivesztés fő okának, mely testi gyengeséghez,
betegségekhez és akár idő előtti elhalálozáshoz is vezethet. Ám az
24

Bevezetés

életerő idővel még tetemes jingvesztés nélkül is csökken. A megfigyelések szerint a jing férfiaknál nyolc-, nőknél hétéves ciklusokban
nő és csökken. Húszas-harmicas éveinkben éri el csúcsát, majd
fokozatosan visszaszorul, amíg a szaporodási funkciók meg nem
szűnnek, és végül az utolsó években a test is hanyatlásnak nem
indul.
A hosszú élet titkát keresők és a taoista gyakorlók érdeklődésének homlokterében tehát a hanyatlás szabályozása és lassítása,
a test jingjének megtartása és a qi süllyedő mozgásának megfordítása áll. Ha fizikai edzéssel és meditációs gyakorlatokkal sikerül
a lényeget visszaalakítaniuk qivé, akkor megújíthatják életüket,
növelhetik tetterejüket, és lefektethetik az energia végső finomításának alapjait.
Az a qi, amely a lényeg gyökere és amellyé a jing visszaalakul, nem
más, mint az egyetemes energia személyes vetülete a testen belül. A
yin párjához, a vérhez (xue 血) viszonyítva yang jellegűnek tartott qi
születés előtti és születés utáni tulajdonságokkal is bír: egészséges
vagy beteg állapotunk alappillére, meghatározza, hogyan mozgunk,
táplálkozunk, alszunk és hogyan működünk a világban. Az erekben
áramló vérhez hasonlóan a vezetékekben folytonosan keringő qi a
test és a külvilág közötti átjárás mozgatórugója.
A személyes qi a légzésen, a táplálkozáson, a testi érintkezésen, a
nemiségen, az érzelmeken keresztül folytonos kölcsönhatásban van
a külvilággal. Mint korábban említettük, a qi mennyiségét, ütemét,
működését illetően lehet megfelelő, egyenletes, harmonikus,
szabályos, illetve csapongó, akadozó, egyenetlen, szétszóródó és
ártalmas. A gyakorlónak gondoskodnia kell a megfelelő, egyenletesen áramló qiről. Csak a legjobb minőségű qit tarthatja meg a
testében, és csak az elhasznált születés utáni qit hagyhatja távozni,
semmiképp sem az értékes őseredendő erőt. A beavatott rendkívüli tudatosságot fejleszt ki a környezettel való érintkezésben, és
gondosan megválogatja, milyen táplálékot vesz magához és milyen
légzési módszereket alkalmaz. Egyre jobban elsajátítja a benső
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qiáramlás ritmusának és szabályszerűségeinek megfigyelését, és
folyamatos, tudatos keringetéssel egyre finomabb és kozmikusabb
szintekre emeli.
A folyamat eredményeképp a qi átalakul a legfinomabb benső
energiává, melynek rezgésszáma azonos az istenekével. A kínaiak
ezt az energiafajtát shennek 神 nevezik, mely emberi energiaként
„szellemet” jelent, vallásos szövegösszefüggésben pedig „istent”,
„istenit”. Természetszerűen mindenkinek születésétől fogva van
szelleme. E yang jellegű erő mozgatja a háttérből a test érzékeit és
lelki erőforrásait, aminek köszönhetően megjelenik az egyéni tudatosság és szellemi irányultság. A szív lakójaként felügyelete alatt
tartja a gondolatokat és az érzelmeket, és épp ezért lényegi előidézője lehet a betegségeknek. A gondolatokon és az érzelmeken túl a
szellem az az erő, amely az egyént az Éghez, az eredendő sorsához
köti. Aktív, szervező, formáló erő és átalakító hatás, melyet az
ember közvetlenül nem, csak megnyilvánulásain keresztül ismerhet
fel (Kaptchuk 1983, 58).
Miközben a beavatott igyekszik qijét egyre inkább szellemmé
alakítani, testének alapvető energetikai szerkezete egyre finomodik,
egyre szellemibb lesz, és egyre hasonlatosabbá válik az istenekéhez és a halhatatlanokéhoz. Megtisztult energiatestével egyre
inkább felismeri a létezés finomabb szintjeit, ráhangolódik az isteni
hullámhosszokra, és képességei egyre jobban kibontakoznak. A
magasabb szintű gyakorlók nemcsak látják és érzik az istenségek
jelenlétét saját magukban és a környezetükben, hanem különféle
természetfeletti képességekre, a szellemi átitatottság (shentong
神通) állapotaira is szert tesznek: képesek egyszerre két helyen
tartózkodni, villámgyorsan eljutni egyik helyről a másikra, látják a
múltat és a jövőt, belelátnak mások gondolataiba, varázsszereket
állítanak elő, áthatolnak tűzön-vízen, és urai életnek és halálnak.
Egész lényük átköltözött a világi, qiuralta szférákból a szellemi, az
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égi, az isteni birodalomba. Jó úton haladnak afelé, hogy maguk is
istenekké váljanak (lásd Despeux és Kohn 2003).

Kötetünkről dióhéjban
Könyvünkben nem foglalkozunk ezekkel a magasabb rendű
állapotokkal, inkább a „középhaladó” szintre összpontosítunk, a
qi finomításának fázisára és azokra a módszerekre, amelyek révén
az ember saját energiáját lágyíthatja, nemesítheti azért, hogy jobb
egészségnek, nagyobb tetterőnek örvendjen, megnövekedjen a
várható élettartama, jobban tudatában legyen benső energiáinak
és a külső rezgések szabályszerűségeinek. Írásaink ennek megfelelően inkább gyakorlatiasak, a modern alkalmazási területek felé
fordulnak, és bár a hagyományos elméleteket veszik alapul, jórészt
a jelenkori módszereket és gyakorlatokat mutatják be.
Ám ez korántsem jelenti azt, hogy a könyv használati útmutatónak tekinthető. A bemutatott módszerek helyes végrehajtásához
az Olvasónak képzett szakember tanácsát kell kérnie, emellett
megfelelő vezetés és felügyelet alatt el kell végeznie a szükséges
tanfolyamokat. Ugyanakkor kötetünkben inspirációt találhat, és
tájékozódhat, melyik taoista vagy akár más jellegű testgyakorlás
lehet a legmegfelelőbb számára élete jobbításához és jólléte biztosításához.
Első tanulmányunkban a Massachussets állambeli Stockbridgeben tevékenykedő akupunktőr és neves szerző, Lonny Jarrett ír a
gyógyászati szempontokról. Elénk tárja, hogy a kínai gyógyászat
és akupunktúra, ha kellő kifinomultsággal és energiatudatossággal alkalmazzák, mennyire hatásos módszer lehet arra, hogy az
emberek felfedezzék saját benső valóságukat és beteljesítsék végső
sorsukat e bolygón. A kínai gyógyászat nem csupán a tünetek
kezelésével és a betegségek meggyógyításával foglalkozik, hanem
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szellemi vetülete is van, amely a testi energiák kezeléséből kiindulva
fontos szellemi eredményeket képes elérni.
Ezt követően a légzőgyakorlatokról esik szó. Catherine
Despeux, a párizsi INALCO Intézet vezető kutatója, valamint
számos, a kínai vallásról és a hosszú életet célzó gyakorlatokról
szóló kötet szerzője a hat gyógyító hanggal ismertet meg bennünket,
azaz a kilégzéskor alkalmazott különféle szájtartásokkal, melyekkel
meghatározott hangok (például sssz) adhatók ki. Mindegyik hang
egy-egy szervhez kapcsolódik és különböző fizikai állapotokra
nyújt gyógyírt, így hozzájárul a testi egészséghez és jólléthez,
miközben segít elmélyíteni és tudatosítani légzési szokásainkat.
A szerző a gyakorlatok különböző formáit és forrásait vizsgálva
arra a következtetésre jut, hogy a módszer egészen időszámításunk
kezdetéig nyúlik vissza, ugyanakkor napjaink modern taoizmusának és népszerű qigonggyakorlatainak is szerves részét képezi.
Ugyanez vonatkozik a qinyelés módszerére is, melyet Stephen
Jackowicz, képzett akupunktőr, a kínai tudományok doktora és a
kínai gyógyászat oktatója (New York, Long Island) tanulmányozott. Kimutatta, hogy a qinyelést először a Han-dinasztia korából
származó kéziratokban említik egyfajta qievésként, azaz étel helyett
qivel való táplálkozásként. Ezzel a módszerrel a test finomítható és
függetleníthető a kívülről bevitt tápláléktól, de nem alakítható át
az emésztőrendszer. A folyamat lényege inkább a kozmosz energiáival való összekapcsolódás, a test energiarendszerének átszervezése, másfajta fizikum kialakítása. Napjainkban mindkét módszert
alkalmazzák a gyógyításban mint a jóllét és az egészség megteremtésének létjogosultsággal bíró eszközét.
Hasonló témával foglalkozik Arthur Shawn, az Appalache-i
Állami Egyetem keleti vallások tanszékének adjunktusa az északcarolinai Boone városában. Az ókori taoizmus táplálkozási
módszereit veszi górcső alá, és megvizsgálja, milyen lehetőségei
vannak a táplálékbevitel csökkentésének, helyettesítésének, netán
teljes elhagyásának a magasabb tudatossági szint elérésének és a
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qinyelés megvalósításának kedvéért. Különféle gyógynövénykészítmények, alkímiai elixírek receptjeit és állítólagos hatásait mutatja
be. Bizonyítékként olyan kortársak beszámolóit is közli, akik az
ókorból származó étrenden élnek.
A következő cikk témája a nyújtásokból és hajlításokból álló
testgyakorlás, a daoyin, szerzője Livia Kohn, a vallástudományok
és a kelet-ázsiai tanulmányok professzora a Bostoni Egyetemen,
emellett képesített jógaoktató is. Jóllehet a daoyin, ahogy ma
Nyugaton széles körben gyakorolják, meglehetős hasonlóságot
mutat a jógával, saját történelemmel rendelkezik, sajátos elméletekkel és gyakorlatsorokkal, melyek élesen megkülönböztetik
az indiai módszerektől. A daoyin a mai napig fontos szerepet
kap a gyógyászatban és a vallásos közösségekben, és szorosan
összefonódik a légzéstechnikákkal, a különleges étrendekkel és a
qinyeléssel.
Ennél bensőbb témákba kalauzol következő szerzőnk, Michael
Winn, a taoista módszerek tapasztalt gyakorlója, az USA-beli
Gyógyító Tao szervezet vezetője. Tanulmányában azt vizsgálja,
hogyan alakíthatók át a nemi energiák benső alkímiával. A
gyakorlók először megtanulják felismerni és feléleszteni testükben
a jing, azaz a nemi eszencia érzetét, majd megfordítják áramlását,
és visszaalakítják qivé. Ezután a megtisztított energiát keringetni
kezdik, és tovább finomítják a tiszta szellem (shen) állapotának
eléréséig. A finomításhoz a tüzet és a vizet hívják segítségül –
mindkettőt alkímiai alapanyagként és testi erőforrásként értve.
Ahogy a gyakorlók egyre érzékenyebbé válnak saját benső energetikai szerkezetük iránt, gondos, fokozatos gyakorlással finomabb,
szellemibb szintre emelhetik azt. A benső alkímia aktív qiáramlást,
nyitott testet és fokozott tudatosságot feltételez. A különböző
egyéb testi gyakorlatok tulajdonképpen ezt készítik elő, és a
folyamat elengedhetetlen lépcsőfokait képezik.
Az utolsó két írás témája a közösségi keretek között folytatott taoista testművelés. Bede Bidlack, a Still Mountain Tai Chi
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Center (Mozdulatlan Hegy Taijiközpont) igazgatója és a Boston
College doktorandusza a taiji quant mint taoista harcművészetet
és szellemi gyakorlatot egyaránt vizsgálja. Bármelyik értelemben
is nézzük, mozdulatsorait a gyakorlók mindig a természettel és a
többi emberrel szoros közösséget alkotva végzik. Vagyis lehetőleg
a szabadban, természetes környezetben gyakorolják, és eközben
mélyen tudatosítják a természet energiáinak működését. Ezenkívül
általában csoportban gyakorolnak, és megtanulnak folyamatosan
odafigyelni a többiek mozgására is – a páros gyakorlatok kimondottan ennek fejlesztésére szolgálnak. A taiji quan révén a gyakorlók
saját benső, megtisztított qijüket összekapcsolják a külvilággal –
vagy fordítva: saját qijüket a természettel és embertársaikkal
folytatott nyugodt, összpontosított kommunikáció révén tudatosítják, majd így nyernek nagyobb ösztönzést személyes energiájuk
finomításához.
Az utolsó cikk a qigonggal foglalkozik. A taoista testművelés
e modern alkalmazása nemcsak Kínában örvend nagy népszerűségnek, hanem Nyugaton is egyre bővülnek a gyakorlás lehetőségei.
Louis Komjathy, a kínai Shandongi Egyetem vendégprofesszora
beszámol arról, hogy a qigong milyen mértékben van jelen Amerikában, mely főbb formáit gyakorolják, kik a főbb képviselői
és melyek a legfontosabb jellemzői. Rávilágít arra, hogy a qigong
milyen szerepet tölt be napjaink világában, és hogyan hatottak rá a
politikai változások (a kínai kommunizmus, az amerikai bevándorlási törvények) vagy a kulturális divatok (a new age mozgalom, az
alternatív gyógymódok). Szól arról is, hogy a qigong hozzáférhetőségét milyen mértékben befolyásolják a piaci tényezők, és a vezető
gyakorlók miként mellőzik, sőt torzítják el a történelmi valóságot
piacképes termékek létrehozásának kedvéért.
A hosszú történelmi múltra visszatekintő, bizonyítottan
hatásos taoista testművelés rendkívül áldásos lehet túlfeszített,
technológia uralta világunkban. Még jótékonyabb lehet, ha az
ember veszi a fáradságot, és megpróbálja gyakorlatait szélesebb
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szövegkörnyezetbe helyezve megérteni, ha tiszteli azt a kultúrát,
amelyből származik, megbecsüléssel tekint teljességére és személyiséget átalakító hatására: az ember általa elmélyültebb, kedvesebb,
nemesebb, nyugodtabb, megfontoltabb, kevésbé fogyasztás- és
élvezetközpontú lesz. Noha a taoista képességek elérése iránti
igyekezet egészségünk és szellemiségünk szempontjából roppant
gyümölcsöző lehet, nem szabad megfeledkezni arról, hogy e
gyakorlatok célja hagyományosan az energetikai átalakítás, melynek
végeredménye a végső átlényegülés és átszellemülés.
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