ДАН ТИЕН
ЦИГУН

Основополагащи упражнения за празната и
перинеумната сила

TAN TIEN CHI KUNG Mantak Chia
Copyright © 2002,2004 by North Star Trust
Published by Destiny Books
One Park Street, Rochester, Vermont 05767
Destiny Books is a division of Inner Traditions International
ДАН ТИЕН ЦИ ГУН Мантак Чиа
Първо издание на български език, 2007 от Издателство АРАТРОН
п.к. 1587, София 1000
© Издателство Аратрон, 2007 © Капка Герганова - превод от
английски
© Светлана Драгостинова - художествено оформление на
корицата Мариана Василева - редактор
Всички права са запазени. Никаква част от тази книга не може да
бъде възпроизвеждана в каквато и да е форма без писменото
разрешение на Издателство АРАТРОН.
ISBN 978-954-626-262-2

СЪДЪРЖАНИЕ

Благодарности ................................................................................ 7
Практическо приложение на дан тиен ци

гун ................... 9

Въведение ...................................................................... ............ II

5

Мантак Чиа

Дан тиен ци гун .................................................................. 11
Основни практики и подготвителни упражнения на
универсалното дао....................................................... 16
1.

Ци и долният дан тиен ....................................................
Налягането ци ...................................................................
Силата на дан тиен .............................................................
Долният дан тиен и вторият мозък ...................................
Ци и преобразуванието ......................................................

2.

Неограниченият потенциал ........................................... 29
Нашите тела и тялото на вселената .................................. 29
Ци гун състоянието и учудването .................................... 31
Висше култивиране ............................................................ 33
Енергийното преобразуване и долният дан тиен ............ 34

17
17
19
21
25

Усмихващ се и смеещ се ци гун .................................... 37
Усещане на тялото ............................................................. 37
Вътрешната усмивка ......................................................... 38
Енергийните практики на усмихването и смеенето........ 41
4. Клякащ ци гун ...................................................................... 54
Естествена поза ..................................................................... 54
Клякането и поясните мускули .......................................... 56
Клякащи практики ................................................................ 58

3.

5.

Дишащ, танцуващ и костен ци гун ....................................
Естественото дишане ...........................................................
Коремното дишане ........................................................
Кожното дишане............................................................
Вътрешно и външно танцуване ...........................................
Ней гун на костния мозък ....................................................

6.

Затваряне на трите врати ................................................... 72

63
63
63
65
66
69

6

Мантак Чиа

Връзките анус-тяло............................................................... 77
7.

Празната и перинеумната сила .......................................... 87
Изграждане на налягане в долния дан тиен ....................... 87
Упражнения за развиване на перинеумна сила ................. 91
Практиката на Драконовото и Тигровото дишане ....
91
Упражнение за областта на пикочния мехур ............. 97
Упражнение за областта на слънчевия сплит ....... 100
Упражнение 2 за пикочния мехур ............................. 103
Упражнение за страните на долния дан тиен........ 104
Упражнение за страните на тялото ..................... 106
Упражнение за бъбреците......................................... 110
Упражнение за вратата на живота ...................... 113
Упражнение за гръдния кош ...................................... 116
Пълно дан тиен дишане ............................................. 118
Упражнение за увеличаване на ци-налягането
и вибрацията ........................................................... 120
Работа с партньор ..................................................... 124
Премахване на напрежението в гръдната диафрагма ... 126

Дан тиен ци гун

7

8. Животински пози при дан тиен ци гун..................... ....
Дан тиен ци гун затопляне ..............................................
Единадесетте животински пози .....................................
Заек ...............................................................................
Жерав ............................................................................
Мечка ............................................................................
Лястовица .....................................................................
Дракон ..........................................................................
Орел ...............................................................................
Маймуна .......................................................................
Слон ...............................................................................
Носорог .........................................................................
Кон ................................................................................
Бик .................................................................................
Завършващо упражнение за животинските пози..........

128
128
131
131
134
136
140
143
147
149
153
156
158
160
163

9. Ци гун, здраве и лечение ...............................................
Мъдростта на тялото .......................................................
Финичудеса ......................................................................
Ци гун като активна енергийна медитация ...................
Самолечението и целостността ......................................
Съзнанието и релаксацията ............................................
Реактивиране и регенериране .........................................

170
170
171
173
175
179
180

10. Ци и дао ...........................................................................
Долният дан тиен и ци гун..............................................
Мъдрият ум .....................................................................
Ци гун като самоактуализация .......................................
Липсата на съпротива и ци гун състоянието ................

183
183
189
193
194

За автора ................................................................................. 196

Системата на Универсалното Дао и тренировъчният

8

Мантак Чиа

център ............................................................................... 197
Системата на Универсалното Дао ................................. 197
Тренировъчният център по Универсално Дао .............. 198

БЛАГОДАРНОСТИ

Членовете на издателство Universal Тао, които участваха в
подготовката и публикуването на тази книга, биха искали да
изкажат своята благодарност на многото поколения даоистки
учители, предавали специфичната си традиция по устен път,
от ученик на ученик, в хода на хилядолетията. Благодарим на
даоисткия учител И Юн (И Ън) за готовността му да съобщи
на широката публика тайните на даоистката вътрешна
алхимия.
И изказваме също така вечна благодарност на родителите
и учителите ни за множеството блага, с които ни дариха.
Споменът за тях внася радост и удовлетвореност в сърцата ни
при непрекъснатата работа по запознаването на хората със
системата на Универсалното Дао. И, както винаги, техният
принос бе от ключово значение при описанието на понятията
и техниките на Универсалното Дао.
Бихме искали също така да благодарим на хилядите непознати мъже и жени, занимаващи се с китайски лечебни изкуства, които разработиха много от методите и идеите, предложени тук. Благодарим и на учителя JTao Гануън, че се съгласи
да сподели с нас лечебните си техники.
Бихме искали да благодарим на Сюзан Бридъл и Вики
Трии за публикуването на новото издание на Дан тиен ци гун,
а също и на следните хора, които дадоха своя принос за
първото издание: Колин Камбълн за редакторския му труд, за
текстовия му принос и за изследванията му; Джейн Чилтън за
нейната редакция, старши инструкторите Феликс Сен и Анет
Дърксън, а също и Рики Робинсън и Сарина Стоун за проник-

новените им предложения; и на Спафорд Акърли и Джоунс

10
Мантак Чиа
Куитьнбрауър за участието им в техническата и стиловата
редакция.
Благодарим на Юан Ли за красивите илюстрации на даоистките езотерични практики. Изказваме специални благодарности на Раруен Кеавападунг за компютърната му графика;
Сейсъни Янчуод за фотографиите и на Юдън Янди за
илюстрациите му.

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА
ДАН ТИЕН ЦИ ГУН

Практиките, описани в тази книга, са били успешно използвани в продължение на хилядолетия от даоисти, обучавани от индивидуални инструктори. Читателите на бива да се
опитват да ги правят самостоятелно, без индивидуални
указания от страна на квалифициран инструктор от системата
на Универсалното Дао, тъй като ако някои от тези практики не
се изпълнят както трябва, това може да доведе до наранявания
или до здравословни проблеми. Целта на книгата е да послужи
като добавка към индивидуалното обучение с инструктор по
Универсално Дао, а също като ръководство към преподаваните
практики. Всеки, който реши да се занимава с тези практики
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диагнози, лечения, предписания или лечебни препоръки, свързани с каквито и да е болести, неразположения, страдания или
други неравновесни физически състояния.
Китайската медицина и ци гун наблягат върху балансирането и укрепването на тялото, така че то само да се излекува.
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в които участва сексуална енергия, докато не се излекуват.
Асоциацията на Универсалното Дао и нейните членове и
инструктори не носят отговорност за последиците от неправилно изпълнение на практиките или злоупотреби с информацията, предлагана в тази книга. Ако читателят се опита
да направи някое упражнение, без внимателно да следва инструкциите, забележките и предупрежденията, той носи отговорност за това.

ВЪВЕДЕНИЕ

ДАНТИЕНЦИГУН
Универсалното Дао е практическа система за саморазвитие, която дава възможност на хората най-пълно да
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осъществят хармоничната еволюция на своето физическо,
ментално и духовно тяло. Посредством серия от древни китайски медитативни упражнения и техники за вътрешната
енергия практикуващият се научава да увеличава физическата
си енергия, да се освобождава от напрежението, да подобрява
здравословното си състояние, да се защитава и да може да
лекува както себе си, така и другите хора. В процеса на
създаване на непоклатима основа на здравето и
благосъстоянието на физическото тяло, човек също така
изгражда основа за развитието на собствения си духовен
потенциал.
Дан тиен ци гун е важен клон от Универсалното Дао. Ци
означава „енергия“ или „жизнена сила“; гун означава „работа“.
В традиционен план ци гун представлява култивиране на
способността да се използва ци за лечебни цели. Дан тиен ци
гун е форма на ци гун, която е насочена най-вече към работа с
долния дан тиен, един от основните енергийни центрове на
тялото.
Според даоисткото виждане, съществуват три вида ци:
космическа ци, вселенска ци и земна ци. Космическата ци се
ражда от изначалната ци на Дао и е носител на интелекта и
същността на живота. Ръководена от този интелект, тя се разпространява във вселената и се проявява в различни плътности
и форми, определяни от космическите закони. По този
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начин звездите, планетите, клетките на човека,
субатомните частици, както и всички останали форми на
живот придобиват очертания и се захранват.
Вселенската и земната ци също се раждат от изначална- та
енергия на Дао. Вселенската ци представлява излъчващата
сила на галактиките, звездите и планетите в цялата вселена. Тя
е всепроникващата сила, която захранва жизнената енергия на
всички природни форми. Земната ци е третата сила на
природата и в нея влизат всички енергии на Майката Земя.
Тази сила бива активирана посредством електромагнитното
поле, създавано от въртенето на Земята. Тя също така е интегрирана във всички аспекти на природата на нашата планета.
До земната енергия ние се докосваме чрез стъпалата на
краката си, перинеума и половите органи. Земната енергия
подхранва физическото тяло. Тя ни снабдява с ежедневната ни
жизнена сила и е една от главните енергии, използвани за
самолечението.
В хода на последните пет хиляди години практикуващите
ци гун са прилагали проверени от времето методи, за да
проникнат в тези неограничени резервоари на ци, като по този
начин значително са увеличили достъпното им количество ци.
Системата на Универсалното Дао освен това приема
съществуването на два вида ци, които действат в човешкото
тяло: предрождената ци и следрождената ци. Пред- рождената
ци представлява комбинация от вселенската ци и дзин
(пораждащата енергия/сексуалната есенция), тя се наследява
от родителите и се проявява в нас под формата на вътрешна
жизненост. Следрождената ци представлява жизнената сила,
която човек култивира в себе си по време на собствения си
живот и се проявява в нас под формата на светлината, стояща
зад личността и самоосъзнатостта. За да изграждат
следрождената си ци, хората обикновено получават ци чрез
храната и въздуха. Растенията поглъщат вселенските енергии
на Слънцето и магнитните енергии на
Земята, извличат ги и ги преобразуват, като по този начин ги
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правят достъпни за всички човешки същества.
Вместо да получават вселенската ци едва след като тя е
била преработена от растенията, даоистките практикуващи ци
гун се научават пряко да се свързват с източника на тази
изначална енергия. Даоистът осъзнава, че човешките същества
притежават ограничена способност за ци. Но ако успеем да се
свържем с източниците на ци вътре във вселената, ще
постигнем една безкрайна способност за ци и постоянно ще се
изпълваме, в рамките на ограниченията, наложени ни от
човешката природа, с неограниченото изобилие на енергия
около нас.
Дан тиен ци гун (също така наричан „ци гун на втория
мозък“, като на причините за това название ще се спрем понататък в книгата) е изкуството на култивиране и сгъстяване
на ци в долния дан тиен посредством дихателните практики за
сила на празнотата и упражненията за засилване на перинеума. Долният дан тиен представлява първичния енергиен
център на тялото. Той е главният генератор, а също и хранилище, на ци-енергията в тялото, наред с това е и центърът на
осъзнатостта. В тялото има още два дан тиена, или енергийни
центрове - средният дан тиен и горният дан тиен. Всеки един
от трите дан тиена притежава специфични енергийни
функции.
Долният дан тиен, на който е посветен дан тиен ци гун, е
центърът на физическото тяло и на физическата сила. Той се
намира зад и под пъпа - в триъгълника между пъпа, „точката
на бъбречния център“ (разположена в гръбначния стълб
между втория и третия прешлен, също така наричана „врата на
живота“) и половия център. При мъжа половият център е
простатата; при жените той е разположен на върха на шийката
на матката, между яйчниците.
Долният дан тиен също така се нарича,лекуващото поле“
или „полето на елексира“, тъй като събира и съхранява лечебната сила на ци. Други негови наименования са: „океанът на
ци“, „морето на енергията“, „котелът“ и „пъпният център“.
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Определенията „океан“ и „море“ се дължат на вълноподобното естество на ци. А под определението „котел“ се има
предвид това, че долният дан тиен е центърът на вътрешната
алхимия, където енергията се преобразува.

Долният дан тиен е като батерия

Долният дан тиен е източникът на жизнената сила. Тя след
това бива преобразувана в по-фината шън ци, или ду- ховна
сила/енергия. Именно поради тази причина във всички
практики на Универсалното Дао долният дан тиен си остава
ключът към снабдяването на тялото и ума със свободен, ненарушаван приток на енергия. Дан тиен ци гун е преди всичко
практика, която изтъква и чества единството на онова, което е
горе, и онова, което е долу. Служейки като хранилище и преобразувател на ци, долният дан тиен потвърждава единството
между земята и небето в тялото на човека.
В системата на Универсалното Дао силно се набляга на
това практикуващите да са „вкоренени и заземени“, т.е. да се
създаде в тях както ментална, така и физическа стабилност.
Дан тиен ци гун представлява ефективен метод за свързване на
човека със Земята и черпене от земната енергия. Той ни помага
да живеем, изхождайки от собствения си център, и да сме
активни, а не просто реагиращи. Дан тиен ци гун показва, че
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източникът на истинското щастие и радост е в самите нас, а не
някъде другаде. Отрицателните енергии в нас и около нас,
които е възможно, преживяваме като пречки за щастието ни,
са „суровият материал“ за енергийно преобразуване. Чрез
практиката на дан тиен ци гун ние се научаваме да приемаме и
ценим себе си, другите хора и света около нас. Научаваме се
също така да приемаме собствените ни отрицателни енергии
като отпадъци, които можем да рециклираме в тор, който да
обогати положителните ни енергии.
Долният дан тиен е мястото, където предрождената ци се
съхранява, мястото, където цялата енергия, която поглъщаме и
събираме, докато правим ци гун упражненията се съхранява, и
мястото, където по-сгъстените енергии се преобразуват в пофини енергии. Чрез различните практики на дан тиен ци гун,
разгледани в книгата, особено чрез упражненията за сила на
празнотата и за засилване на перинеума се научаваме да
усещаме, усилваме и управляваме ци чрез силата на ума, като
съсредоточаваме вниманието най-вече върху долния дан тиен.

ОСНОВНИ ПРАКТИКИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ
УПРАЖНЕНИЯ НА УНИВЕРСАЛНОТО ДАО
В системата на Универсалното Дао ние изучаваме дан
тиен ци гун в рамките на една обхватна система от упражнения и медитация. Като част от тази система, дан тиен ци гун се
фокусира върху култивирането на способността да усещаме,
контролираме, укрепваме и проектираме ци. Човек може лесно
да усвои простичките упражнения на дан тиен ци гун, без да
следва никакви други практики на Универсалното Дао, но ако
наистина иска да овладее изкуството на дан тиен ци гун, е
важно да разполага със здравата основа на тези практики.
Затова ви предлагам най-напред да се запознаете с основните
практики и упражнения, описани в първите три глави на книгата на Мантак ЧшДаоистко космическо лечение. Тук често
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ще се позовавам на тези подготвителни практики и ще ви препращам към Даоистко космическо лечение. Споменати са и
други книги на Мантак Чиа, в които са представени различни
аспекти на практиката на ци гун.

ЦИ И ДОЛНИЯТ ДАН ТИЕН
НАЛЯГАНЕТО ЦИ

Дан тиен ци гун ни учи как да увеличим потока на ци в
телата ни и как да засилим налягането на ци в долния дан тиен, в
органите и в съединителните ни тъкани. Под „налягане“ на ци се
разбира резултатът от кондензирането на голямо количество ци в
едно малко място. Това наподобява напомпването на гумата с
въздух, докато тя стане достатъч- но издръжлива, че да може да
поеме върху себе си тежестта на превозното средство.
„Увеличаване на налягането ци“ означава да се увеличи нивото
на ци, а също и вътрешното налягане на тялото, така че да бъдем
по-здрави и да живеем по-дълго време. Страничен продукт от
този процес е способността да се използва това налягане за
управляване силата на ци. Като жива батерия, ние сме способни
да произвеждаме и съхраняваме енергия (ци). И ако натрупаме
достатъчно количество ци енергия, ще можем да постигнем
много по-ма- щабни неща, сред които и лечение на собственото
ни тяло. Има много начини да се създава налягане на силата на
ци и тук ще се спрем на няколко от тях.
Като увеличим налягането на ци в нашите органи и коремната кухина, ще можем да увеличим жизнената си енергия, да
подсилим органите си и да лекуваме себе си. С увеличаване на
налягането ци системата на кръвообращението, лимфната
система, нервната система и ендокринните жлези ще бъдат
активирани и кръвта, гръбначномозъчната течност и хормоните
ще могат по-лесно да се придвижват. Практиките на дан тиен ци
гун увеличават налягането в коремната кухина, което на свой ред
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увеличава налягането на ци, потребно за движението на ци,
кръвта и лимфната течност.
Като започнем да увеличаваме налягането на ци вътре в
органите, те на свой ред ще увеличат големината си, устойчивостта и способността си да съхраняват ци енергия. И успоредно с адаптацията на тялото към увеличеното налягане ще се
увеличи и способността му да съхранява все повече и повече
енергия и съответно - да освобождава все повече и повече
енергия. Този процес наподобява пълненето с въздух на един
голям балон. Когато балонът е празен, той представлява свита
маса без никакво налягане в нея. Но когато започваме да пълним
балона, той започва да нараства и въз- душното налягане в него
се увеличава. Нашите органи доста наподобяват на този балон, в
смисъл че ние сме в състояние неимоверно да увеличим
налягането, което органите ни могат да поддържат. С
увеличаването на ци налягането и след приспособяването на
органите към новото енергийно налягане, тялото ни ще стане посилно и ще може да освобождава по-силна ци енергия.
Когато хората са болни, налягането на ци в техните тела
намалява и дори става по-малко от ци налягането отвън, което е
около 17,7 пки 1. Болните хора не понасят твърде високо външно
налягане; те лесно се изморяват и хората и обстоятелствата около
тях често ги нервират. Животът за тях се превръща в товар.
Липсата на достатъчно ци налягане също така забавя всички
видове обращение в организма (това на ци, кръвообращението,
обращението на лимфната и гръбнач- номозъчната течност). Това
е едно спираловидно низходящо движение на цялата жизнена
сила.
Развиването на ци налягане представлява една от найдобрите практики, върху които можем да се опрем, за да
превърнем спираловидното низходящо движение на количеството и качеството на нашата жизнена сила в спираловидно
възходящо движение. Увеличаването на ци-налягането в долния
Пки означава паунди на квадратен инч; 1 паунд е равен на 450 гр, а 1 инч на 2,54 см. (Бел. прев.)
1
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дан тиен посредством дан тиен ци гун ще подобри способността
ни за самолечение, бойните ни умения (Желязната ризница и тай
дзи), медитационните ни способности и изкуството На
всекидневния ни живот. То също така ще захрани изначалната ни
сила.
Ци-налягането в долния дан тиен вкоренява тялото и ума ни.
То е нишката, чрез която се свързваме и вкореняваме в земята.
Когато ци-налягането е ниско, ние не сме заземени. Енергията в
тялото и в ума ще бъде разфокусирана и бързо ще се разпръсне,
което ще доведе до свръхзатопляне, главоболие, сърдечни болки
и разсеяност.
Ако искате да станете голямо дърво, трябва да имате
дълбоки корени, което означава високо ци-налягане в долния дан
тиен. Това е една от причините, поради които дан тиен ци гун
представлява основата за ци гун на Желязната ризница и тай дзи
ци гун. То е важно и за медитационните практики. Вътрешната
сила в дан тиен ни помага да възстановим вътрешния си покой и
умиротвореност и връзката ни с ума на Дао.

СИЛА ТА НА ДАН ТИЕН
Ци и ци-налягането в долния дан тиен са ни нужни като
основа за повечето от практиките на Универсалното Дао, найвече за ци гун на Желязната ризница, за тай дзи ци гун и за
медитацията. Долният дан тиен е енергийният резервоар на
тялото. Той е мястото, където съхраняваме енергията, която
генерираме, събираме и поглъщаме при ци гун и медитацията.
Ако енергията се съхрани в долния дан тиен, ние ще имаме
достъп до нея, но ако не се складира, ще се разсее и няма да
може да се използва.
Долният дан тиен също така се нарича „морето на ци“.
Според китайската медицинска теория, когато морето е пълно, то
ще прелее в осемте изключителни меридиана, осемте основни
енергийни канала на тялото. След като те се напълнят, ци ще
навлезе в дванадесетте обикновени меридиана, всеки от които е

19

20

Мантак Чиа

свързан с конкретен орган. В този смисъл долният дан тиен е
основа за цялата енергийна система на тялото.
Обикновено наричаме долната област на корема долен дан
тиен; това е областта, в която дан тиен ци гун най- вече действа.
Но, както отбелязах по-напред в книгата, всъщност съществуват
три дан тиена: долният дан тиен (разположен в корема, мястото
на осъзнатостта), средният дан тиен (разположен в сърцето,
мястото на съзнанието) и горният дан тиен (разположен зад
точката в средата между двете вежди; това е седалището на шън,
духа). Можете да научите повече за дан тиен от книгата на
издателство Universal Тао Отваряне на трите дан тиена в
шестте посоки. И трите дан тиена се използват в даоистката вътрешна алхимия. Поради способността им да боравят с голямо
количество ци, те се определят като „лаборатории“ за
вътрешната алхимична дейност. В превод от китайски думата
„дан“ означава „еликсир“.“Тиен“ означава „поле или място“.
Това е мястото, където всички енергии на нашето тяло, на земята,
на вселената и на природата се съединяват, за да създадат
„перлата“, еликсира на безсмъртието и храната за нашите душа и
дух.
От практиката на ци гун на Желязната ризница се научаваме
да стоим без усилие и релаксирано в позата „Прегърни дървото“,
като за целта използваме вътрешната структура на тялото ни, а
също и вкореняването. Освен това развиваме сил- но тазово дъно
и центриране в долния дан тиен. (Тази практиката е описана в
книгата на Мантак Чиа Ци гун на Желязната ризница'). Всички
движения при тай дзи възникват от долния
дан тиен. Тази важна област отговаря за контрола и
равновесието, два основни компонента за правилното
изпълнение на тай дзи. И освен това ци, генерирано
посредством практиката ци , гун, се съхранява в долния дан
тиен.
Практикуването на дан тиен ци гун ще развие вътрешната и
вкореняващата ни сила, както и способността ни да центри- '
раме тялото и ума си. „Вътрешна сила“ означава количеството .
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ци, налично в момента, и с което съответно можем да работим.
„Вкореняването“ ни поддържа заземени, докато преживяваме
началото на едно интензивно енергийно разширяване.
• Всъщност е добре да се знае, че вкореняващата способност ще
продължи да се развива право пропорционално на вътрешната
сила през процеса на растеж, което ще спомогне за необходимия баланс при справяне с по-високите нива на ци.
Необходимо е в долния дан тиен да се съхрани достатъчно енергия, така че той да се изпълни с ци-налягане, и също
умът ни да е силен и фокусиран в областта на долния дан
тиен.
: Това на свой ред ще ни направи по-съсредоточени, устойчиви
19 балансирани във всекидневния живот и ще увеличи личната
ни сила. Докато долният дан тиен е както източник, така и резервоар на силата на ци, умът действа като командир, издаващ
заповеди на долния дан тиен за насочване на силата на ци. По
този начин можем бързо и ефективно да черпим енергия от долния дан тиен и да я използваме за лечение и други цели.

ДОЛНИЯТ ДАН ТИЕН И ВТОРИЯТ МОЗЪК
Даоистките учители са открили, че човешките същества
имат горен ум, или мозък, и долен ум, или мозък. Можем да
наречем първия „логически“ мозък, а втория - „интуитивен“.
Стомахът или интуитивният мозък получава важни съобщения
за нашето тяло и за света извън нас и предава тези съобщения
на логическия ни мозък. Като се стремим ефективно да
слушаме интуитивния си мозък чрез логическия си мозък, ще можем да създадем по-добра връзка със самите
себе си.
Съществуването на чувстващ и осъзнаващ мозък е било
доказано от науката. През 1996 г. Сандра Блейкли публикува в
New York Times статия за „скрития в корема ни мозък“. В нея се
описва работата на изследователи, открили, че стомахът, или
чревната нервна система - както я наричат - функционира по
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начин, сходен с този на мозъка, че дебелото и тънкото черво
притежават същия тип неврони, който срещаме в мозъка и могат
да изпращат и да получават импулси, да съхраняват опитности и
да отговарят на емоции. Тоест червата функционират като
мозъка.
Можем да използваме корема като мозък и да позволим на
горния мозък да си почине. Но защо това е важно? Защото
горният мозък е „маймунски мозък“, изпълнен със съмнения,
срам, чувство за вина, подозрения. Той винаги мисли, планира
или се тревожи за нещо. Повечето хора просто мислят, и мислят,
и мислят. Учените са открили, че когато хората прекарват голяма
част от времето си в тревога, горният им мозък изразходва
голямо количество енергия. Те твърдят, че той може да
изразходва до 80 % от енергията на тялото, като за органите
остава само 20 %.
Горният мозък се използва за осъществяването на сложни
функции като разсъждаване, създаване на планове и изчисляване.
Това са типичните за лявата половина на мозъка функции. Но във
всекидневния ни живот ние работим с онзи вид съзнание,
осъзнатост и чувства, който се управлява от дясното полукълбо,
следователно за целта можем да използваме както горния, така и
долния мозък. Трябва да тренираме горния ни мозък да
релаксира и просто да наблюдава в случаите, когато не
извършваме специфична умствена дейност. Колкото по-малко
използваме горния мозък, толкова повече той се зарежда с
енергия, и колкото по-силен става, толкова повече сила остава за
тялото. Когато горният мозък почива, той се възстановява и
подкрепя, и може да изгради нови мозъчни клетки. Поради тази
причина даоизмът твърди, че трябва да тренираме чувстващия и
осъзнаващ мозък в корема - „втория мозък“ - за да можем да го
използваме, когато горният мозък почива. А колкото повече се
зарежда горният мозък, толкова по-голяма става творческа- та
ни сила и изобщо онова, за което разчитаме на него.
Когато не използавате горния мозък, позволете му да си
почине, като насочите съзнанието в долния дан тиен и изпра-
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тите там една топла, релаксирана вътрешна усмивка. Поддьржането на релаксирано, усмихващо се усещане в долния дан
тиен е първата стъпка в тренирането на втория мозък. Ключът е „стремежът към освободен ум“ посредством релакси- ,
ране, изпразване и потъване на горния ум в долния ум. Ще
разгледаме това по-подробно в Трета глава.

Усмихнете се на долния ум

Запомнете следното:
1. Изпразнете ума си към долния дан тиен и изпълнете дан тиен
с ци. Придвижете съзнателната си осъзнатост от главата до
пъпната област - докъдето стига умът, дотам тече ци - и
позволете на ума си да ръководи всички функции от областта
на дан тиен. Вижте вашия Аз центриран в дан тиен.
2. Когато умът ви е празен, той ще се изпълни. Когато органите
разполагат с допълнителна енергия, тя ще се издигне и ще
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изпълни мозъка с ци.

Вляво: долен дан тиен и връзки на втория мозък Вдясно: връзки на
горния, средния и долния дан тиен

ЦИ И ПРЕОБРАЗУВАНИЕТО

Според даоисткото виждане съществуват три вида тела:
физическото, енергийното и духовното, или лекото тяло. Нематериалното, духовно (високо) тяло възниква от преобразуването на материалното, физическо (долно) тяло. Тези две тела
са взаимозависими и са свързани едно с друго чрез енергийното
(душевно) тяло.
В практиката на ци гун участват и трите тела. Ако практикуваме само движенията на физическото тяло, тогава просто
правим физически упражнения, но не практикуваме ци гун, тъй
като няма никакво трениране на енергията. За да можем да
упражняваме ефективен контрол над енергията, трябва да сме в
„ци гун състояние на ума“. Това е медитативно състояние, което
също така може да бъде наречено „навлизане в мълчанието“. При

Дан тиен ци гун
ци гун състоянието на ума можем да черпим енергия от космоса.
Чрез тренирането в дан тиен ци гун вътрешните движения на
тялото и ума стават по-естествени. Потокът на ци, генериран от
налягането на ци в долния дан тиен, също става по-естествен и в
резултат от това започва да се движи от само себе си. Когато ци
гун състоянието бъде култивирано, ще се осъществи преход от
външна към вътрешна насоченост на движението на ци, така че в
крайна сметка тялото Ще се движи от само себе си, ще се носи
напред в живота, направлявано от невидимите сили на вселената.
Така ще се култивира „състояние на У у ей“, т.е. състояние на
бездействие, при което като че ли нищо не се прави, но всъщност
всичко се осъществява. Празнотата генерира пълнота и нищото
създава всичко.
Като вътрешна енергийна практика, дан тиен ци гун
фокусира в себе си цяла една гама от практики на Универсалното
дао, която води до различни преобразователни процеси.
Можем да погледнем на ци гун като на практика, посредством която разделянето и фрагментацията, на които сме
подложени във всекидневия живот, заедно със стресирането и
отчуждаването от истинския ни Аз, бива преодоляна. Щом
придобием правилната структурна организация, постигаме
вътрешна обединеност чрез потока на ци. Чрез практиката на ци
гун се научаваме да лекуваме самите себе си и ставаме отново
едно неделимо цяло, възстановяваме първоначално- то състояние
на своето същество.
От даоистка гледна точка възстановяването на единството
вътре в нас и процесът на преодоляване на вътрешната
разпокъсаност и фрагментация имат ключово значение.
Споменатият процес зависи от утвърждаването в нас,
посредством практиката на ци гун, на усещане за вътрешно
единство, при което противоположностите се хармонизират и
човек започва да чувства, че е в мир със себе си и с вселената.
От изключителна важност е това, че в хода на този процес
блокажите на свободния поток на енергията са преодоляни и
естествената спонтанност на движението на енергията в тялото и
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ума бива възстановена. Практиката на дан тиен ци гун улеснява,
подпомага и приспособява естествените процеси. Употребата на
сила („Избутването на реката“) има обратен ефект, тъй като тя
блокира потока на енергията и създава напрежение в тялото.
Дан тиен ци гун играе ключова роля в задвижването и
поддържането на тези преобразователни процеси, не само за
целите на физическото лечение и самолечение, но и за целите на
умствения баланс и духовния растеж.
Даоистката традиция и китайската медицина смятат физическото тяло и осъществяваните от него дейности за ян, а
телесната енергия или ци тялото - за ин, като духовото тяло
представлява единството и брака на ян и ин. Това обяснява защо
при ци гун се поставя толкова силно ударение вър

ху ци и върху фината, вътрешна структура на енергийните
процеси в човешкото развитие. Ци е връзката между физическото
и духовното тяло и активира техните процеси на взаимна
подкрепа и преобразувание. Поради тази причина ци е било
уподобявано на горивото, което поддържа корабните машини.
Ако горивото е малко или нискокачествено, корабът не ще
стигне далеч и пътешествието ще свърши, преди той да акостира
на другия бряг.
Процесът на преобразуване на физическото тяло в енергийно
тяло се генерира от ума, който направлява и ръководи ци. Ци ще
отиде там, където умът го отведе. В резултат от това процесът на
преобразуването е същностно зависим от качеството на ума и от
осъзнатостта.
Процесът на пробуждане на тялото и неговия потенциал за
целите на самопреобразуването е в зависимост от степента, в
която човек се ангажира със самопреобразува- #ето.
Ангажираността се изразява в дисциплината, която човек развива
в себе си, и на следващото от нея съсредоточаване върху
процеса. Тази дисциплина не е външна и Яе зависи от никаква
външна власт; тя е вътрешна дисциплина, подхранва се от
верността на човека към опита му, която е в основата на
практиката на дан тиен ци гун. Това на свой ред ни пробужда и
ни напомня за вътрешната ни ангажираност.
В сърцевината на даоистката практика лежи процесът на
алхимичното преобразуване на енергията: материята се
превръща в енергия, а енергията се превръща в материя от друг
вид и форма. Често съм наблюдавал как това, което е
материално, се дематериализира, и това, което се е дематериализирало, отново се материализира под друга форма и
състояние. По този начин потенциалът на физическото тяло да
стане духовно тяло се превръща в действителност.
Като цяло обаче, поради материалистическата позиция,
господстваща в днешната култура, и поради непосредствената
полезност на ци гун за подобряване на здравословно- то
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състояние, някои хора са склонни да използват упражненията
като своеобразен вид фитнес. Но само онези, които следват
изначалната цел на упражненията, ще развият в себе си вътрешна
сила.

2

НЕОГРАНИЧЕНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ

НАШИТЕ ТЕЛА И ТЯЛОТО НА ВСЕЛЕНАТА
У Физическото тяло не може да бъде смятано за независи- '
мо от тялото на вселената - това е все едно човек да диша и
живее без вселената или въпреки вселената. Вътрешноприс- ,
ъща на даоисткото виждане е позицията, че индивидуалното %
тяло на човека е израз на любящото тяло на вселената, което го
е родило - както се твърди в Дао Дъ Дзин. Като се издиг- над
разделението между Аза и вселената и следваме въ- трешното си
единство с нея, ще превърнем вселената в наше собствено тяло.
Ци на вселената може да бъде усвоено само дотолкова,
доколкото отваряме сърцето си за нея и разширяваме съзнанието си и ци, за да я обхванем - това е знак за любовта ни към
нея. Само при такива условия вселената ще ни отговори.
Ние ще получим любящата й енергия само когато признаем и
■ П о ч и т а м е любовната ни връзка с нея. iff , От това найнапред следва признанието, че вселената е ‘jVfcHBa и ние сме
нейните деца. Само когато осъзнаем това и '\' Го превърнем в
част от живота ни, ще можем да разберем, че всъщност сме част
от вселената. Ние обаче, сме склонни да Гледаме на себе си като
на център на вселената и да се отнасяме към нея и към земята
като към предмети, които трябва Да бъдат завладени и
манипулирани. С нарастването на нашето усещане за
вътрешната ни свързаност с вселената, у нас
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ще нарасне и чувството за отговорност, любов и състрадание
към вселената и към света.
Преживяването на тази взаимна свързаност - резултат от
култивирането на любов и състрадание - е обобщено в
следната древна мъдрост: „Прегърни вселената така, както
майката прегръща новороденото си дете.“ Посредством
практиката на ци гун, ние се вкореняваме в и свързваме с
вселената, и започваме да усещаме тялото си леко и релаксирано, в резултат от което чувството ни за единство с нея се
култивира и захранва.
Когато се отнасяме с любов и състрадание към вселената,
тя ще ни отвърне със същото и ние ще започнем да изпитваме
промените в нейната енергия чрез промените в енергията на
нашето тяло. Това е законът за реципрочност, върху който се
основават отношенията ни с вселената.
При практикуването на ци гун, част от който е дан тиен ци
гун, е възможно един внезапен проблясък в нашия ум да ни
изпълни с учудване: макар от човека да зависи собствения му
живот, собственото му дишане и ци, той диша само защото
вселената диша. Тази осъзнатост нараства, когато човек стигне до дълбокото прозрение, че е част от едно голямо цяло и от
неговите ритми; нашата осъзнатост създава животворяща
енергия. Такова учудване може да възникне между издишването и вдишването, и между вдишването и издишването, тъй
като има моменти на празнота, в които животът за момент се
преустановява.
За да можем да влезем истински в допир с вселената и със
света, трябва най-напред да обичаме, да усещаме и да сме
свързани със себе си. За да получим любов, трябва да я даваме
- така се подцържа едно равновесно състояние и то се
подхранва въз основа на взаимния обмен. А за да бъде способен да дава, човек трябва да събере достатъчно количество
добра енергия, за да може да я сподели. Чувствителността и
любовната нагласа към самия себе си са условия за допир с
другите и с енергиите на вселената.
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Нашата връзка с вселената може да бъда сравнена с отношенията между двама влюбени. За да привлека вниманието
на човека, в когото съм влюбен/а/, аз трябва най-напред да
споделям неговата добронамереност и добри качества, за да
мога да предизвикам у него отвореност и любов към мен.
Истинската връзка е възможна само при наличието на диалог
и партньорство, при процес на взаимен обмен и взаимност на
даване и получаване.

ЦИ ГУН СЪСТОЯНИЕТО И УЧУДВАНЕТО
Ци гун не е практика, ограничена до строго личните неща.
Това по-скоро е начин на живот и на съществуване, при който
тази вътрешна практика култивира положителни и хармонични добродетели и нагласи към вселената и човешката общност
като цяло. Това култивиране довежда до ци гун състояние,
което може да се определи като приповдигнато състояние на
Покой, яснота, осъзнатост, сила, центрираност и пълнокръвен
Живот. Това ци гун състояние се подхранва и поддържа от
хармоничните форми на поведение към вселената, природата,
партньорите, семейството, съседите и хората като цяло. И
освен това, при ци гун състоянието процесите на лечение
настъпват от само себе си, като ци се поглъща и насочва по
естествен и спонтанен начин. Ци плавно тече из тялото, подобрявайки автоматично неговите физиологични функции в
хода на множество спонтанни пригодявания.
Съществено за духовния растеж при даоистката практика
е култивирането на усещане за чистота, радост и учудване,
чрез което се възстановява и усилва откритостта и
въодушевлението, с които сме били изпълнени като деца.
Затова в даоистката традиция детето олицетворява чистотата
и безсмъртието.
В Дао Дъ Дзин Jiao Дзъ говори за чудесата, които засиленото култивиране на духовна енергия може да породи: от
фини чудеса през тайнствени чудеса, до невероятни чудеса. Това не
бива да се разбира като романтична метафора, а като действителни
процеси на преобразуване на ци от страна на владеещите ци гун.
Даоистките майстори култивират способността да бъдат задвижвани
и да задвижват високи енергийни честоти по начини, които са
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необясними от гледна точка на ортодоксалната материалистическа
наука.
Можем да усетим потенциала на това състояние в и около нас,
тъй като под общоприетата осъзнатост лежи една друга, напълно
различна форма на осъзнатост. При това състояние онова, което
традиционно се смята за невъзможно, е именно това, което ни
вдъхновява в нашата ци гун практика.
Това състояние на учудване и възможности е било постигнато от
всички велики учители, били те даоисти, хинду- исти или будисти, а
също и от други велики учители в човешката история. Те отрекли,
чрез вътрешното си усещане за свобода, правилата, както и начина
на възприемане на нещата, на обществото, в което живеели.
Високата степен на спонтанност, хумор и радост, характерна за тези
хора, понякога е била определяна като „лудо съдружие“, защото е
рядко срещана и често не съответства на критериите на обществото.
След като практикуваме ци гун, можем да определим
„предишното ни състояние на живот“ като резултат от един процес,
обусловен от нашата култура, която е сложила под ключ вродения ни
потенциал. Осъзнаваме, че сме били учени да вярваме, че
невероятните добродетели и способности са нещо, притежавано
единствено от високо надарените - за разлика от нас - хора, живели в
далечното минало.
В нашето най-вътрешно естество лежат неограничени вродени
способности - това е „несъзнателното“ състояние, заложено дълбоко
в самите нас. Като практикуваме ци гун, ние се свързваме със
скрития свободен потенциал в нас, под кората на нашето активно
функционално съзнание, и започва-

ме да усещаме силата на невидимата творческа енергия, която
очаква да излезе на повърхността.

ВИСШЕ КУЛТИВИРАНЕ
В съвременната западна култура, в резултат на дълъг исторически процес, е настъпвало все по-дълбоко разграничаване
между тялото и ума, и потискане и репресиране на тялото,
усещанията, емоциите, инстинкта и природата. Съзнанието е било
сведено само до това, което съответства на изискванията на
рационалността, самоконтрола, външната дисциплина, както и на
други подобни изисквания на индустриалното общество.
Несъзнателното и подсъзнателното се приели за състояния,
несъответстващи на тези изисквания.
При даоистката практика дълбоката релаксация и вътрешният
покой или неподвижност ни дават възможност да преустановим
всекидневното ни съзнание и да влезем в досег с дълбоколежащото
несъзнателно или подсъзнателно състояние. По този начин можем
да усетим какво ни казва тялото, какви сигнали ни изпраща.
Чувствителността към съзнанието в нашите жлези, енергийни
пътища, кръв, лимфна система, Кости, стави, сърце и всички други
органи и части на тялото Ни е израз на ци гун състоянието. Не е
възможно винаги да Живеем в това състояние, но след като веднъж
сме получили досег и знаем какво е да си свързан с източника на
първичния ни жизнен опит, можем лесно да се върнем към него.
При ци гун състоянието влизаме с досег с нашите резервоари на
латентни вътрешни енергии и преобразуваме нашата дзин (градивна
енергия/полова есенция) в ци, а ци - в шън (духовна енергия).
Новите състояния не могат да възникнат без преди това старите
състояния да са били преобразувани; Новото израства от старото.
В исторически план медитативната практика винаги се е
свързвала с оттегляне от света. Но медитацията може да ни
послужи и за по-добър живот в света. Ние влизаме в досег с
истинския си Аз, центриран и заземен в долния дан тиен. И бурите
на живота не ни оказват особено влияние, понеже сме способни да
навлизаме в центъра си, където властва уми- ротвореността. Дан
тиен ци гун представлява ценна практика, която създава състояние
на енергийна самодостатъчност и ни позволява да се свържем със
скрития резервоар на високи честоти и енергии.
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ЕНЕРГИЙНОТО ПРЕОБРАЗУВАНЕ ИДОЛНИЯТ ДАН ТИЕН
Долният дан тиен съдържа основната искра, създадена когато
спермата на баща ви се е свързала с яйцеклетката на майка ви. Ако
тази искра продължи да бъде активна и силна, тя ще даде жизнена
сила на милиарди клетки из цялото ви тяло. Контролът върху
половата енергия и нейното преобразуване в жизнена сила е
същностно важно, ако искаме да повишим енергийното си ниво в
долния дан тиен. За мъжете това означава запазване на жизнената
есенция иа спермата по време на половия акт или мастурбацията.
Посредством контролирането на еякулацията те могат да
преобразуват половата есенция/градивната енергия (дзин) на
спермата в ци. За жените това означава да се научат да регулират и
контролират менструацията си, чрез което ще могат да преобразуват
градивната есенция, съдържаща се в менструалната кръв, в ци.
Практиката за култивиране на способността да се контролира и
преобразува половата енергия е представена в първите две глави от
книгата на Мантак Чиа Даоистко космическо лечение 2. При системата на Универсалното Дао е много важно да се научим как да
преобразуваме половата енергия в духовна. Изначално-

2

На български език от изд. Аратрон, София, 2007. (Бел. ред.)
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то равновесие между любовта и секса, или водата и огъня,
сдържа в себе си същността на лечението и съзидателност- та.
Друго важно преобразуване, което настъпва в долния дан
тиен, е преобразуването на отрицателните емоции. (Подробно
обяснение на тези процеси можете да намерите в книгите ми
Култивиране на мъжката полова енергия и Култивиране на
женската полова енергия).
Тъй като е функционална практика, ци гун се фокусира
върху непосредствените резултати. Например, при практиката
„Лечебна любов“ жизнената енергия се съхранява, здравето се
подобрява и органите се регенерират. В същото време ци гун е
и практика, посредством която ци се преобразува в дух, и понисшите материални субстанции се преобразуват в по-висши
енергийни. И след като енергията в долния дан тиен се
прочисти и увеличи, в резултат на преобразуването на
половата енергия и отрицателните емоции, тя по напълно
естествен начин ще се издигне до средния и горния дан тиен,
и ще се преобразува В шън, или духовна енергия. На всеки
един етап, с приближаването на човека към единството с Дао,
енергиите приемат все по-фина и по-пречистена форма.
При практиката на „Лечебната любов“ не става дума за
това от обикновено тяло да се създаде свещено тяло. Тялото
винаги си е свещено. Но при тази практика се култивира
осъзнатост, която предизвиква революция в нашия опит: ние
дълбоко осъзнаваме и преживяваме по нов начин факта, че
■материалното тяло и материалната вселена се състоят от
едни и същи неделими субстанции. Осъзнаваме това, което
вече го има - дълбоката свещеност на нашето тяло. А след
като я осъзнаем, телата ни започват да реагират и да се
развиват в положителна насока.
По този начин се научаваме да създаваме свещен и свят
храм вътре в самите нас, и пристъпваме към интегриране на
нашето физическо, ментално и духовно тяло. Култивирането и
преобразуването на половата енергия съставлява важна част
от тази интеграция. По-силно осъзнаваме всички аспекти на
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Аза, и разделянето между различните ни части се преодолява, създава
се единство.
Даоистката практика ни дава ресурсите, от които се нуждаем, за
да можем да прекрачим извън царството на сетивата. Като черпим от
вътрешните си ресурси и канализираме енергията около нас, можем
да възприемем много повече, отколкото сетивата обикновено
съобщават на ума. Енергията, която човек култивира и преживява,
може да достигне до нива и форми, надхвърлящи въображението на
обикновения ум, оформен от културната обусловеност, която
ограничава усещането ни за човешкия потенциал.

УСМИХВАЩ СЕ И СМЕЕЩ СЕ ЦИ ГУН
УСЕЩАНЕ НА ТЯЛОТО

При практиката на ци гун изкуството на усещането и
чувстването представлява основната форма на познание, надвишаваща по важност всички други. Нашият ум насочва и ръководи ци, но ако ние не можем да усещаме и чувстваме тялото си, умът не може да го насочва и ръководи. За да усещаме
И чувстваме, нервната ни система трябва да се намира в релаксирано състояние. В момента, в който се стресираме и напрегнем, способността ни да усещаме и чувстваме процесите
в нашето тяло намалява. Ставаме още по-откъснати от тялото
си, в резултат от което и по-объркани и по-разстроени.
Като членове на индустриални и постиндустриални култури, ние трябва да се научим отново да ценим тялото си и да
го изслушваме и да усещаме какво иска да ни каже то. Модерният живот все по-силно набляга върху абстрактното познание като по-важно от всички други форми на познание,
най-вече - от телесните форми на познание. Широко разпространената „не-лекота“ или „болест“ е резултат от рязкото намаляване на основната телесна осъзнатост и на един общ спад
в ци-налягането. Това чувство за „не-лекота“ или „болест“
Генерира отрицателни емоции, които след това се проектират
върху хората и света около нас. Именно поради отчаяните
условия, които тази ситуация създава, и съпротивата, която
Предизвиква, е потребно да събудим у нас нуждата от нов, потелесен начин за разбиране на самите себе си и на вселената.

Дан тиен ци гун е една много ефективна практика, научаваща
ни, повторно, как да
се отворим
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измерения и как да се свържем с тялото си. И като ставаме поцентрирани и осъзнаващи нашето тяло, можем по-лесно да се
отворим към другите и към света около нас.

ВЪТРЕШНАТА УСМИВКА
Вътрешната усмивка представлява могъща техника за
релаксация и самолечение, която използва енергията на любовта, щастието, доброжелателството и нежността като език за
общуване с вътрешните органи на тялото. Практиката спомага
и за преобразуването на отрицателните емоции в положителна,
добродетелна енергия. Това преобразуване е много мощна ци
гун
практика.
Истинската
усмивка
трансформира
отрицателната енергия в любяща, която има силата да релаксира, уравновесява и лекува. Като се научим да се усмихваме
вътрешно на органите и жлезите си, ние ще накараме цялото
си тяло да се чувства обичано и ценено, и ще се сдобием с
повече ци.
Процесът на вътрешно преобразуване при дан тиен ци гун
започва с практиката на Вътрешната усмивка, при която изпращаме една топла, любяща Вътрешна усмивка към долния
мозък и долната област на корема. Това е ключовата практика
за поддържане на ци-налягането в долния дан тиен и в цялото
тяло, а също и най-ефективната практика за запазване на
всички енергийни пътища в тялото отворени.
Макар Вътрешната усмивка на пръв поглед да изглежда
лесна практика, тя всъщност представлява голямо предизвикателство. Тя е, при цялата й привидна простота, високо
концентриран начин да променим цялостното си отношение
към живота и към самите себе си. Тя е ключът към изместването и преобразуването на вътрешната ни предразположеност и нагласа, така че да се отворим към способността
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«Да се носим с потока на живота“. Помага ни да се научим да
не „плуваме срещу течението“ и да не използваме принуда
спрямо самите себе си или спрямо другите хора. Тренира ни
да одобряваме себе си и другите, така че, с увеличаване На
осъзнатостта ни, преобразуването да дойде отвътре, а не
Отгоре или отвън.
' Практиката на Вътрешната усмивка не е някакъв хитър трик
или лесно средство за забравяне или потискане на болката.
Ние трябва да осъзнаем, че неизбежно преживяваме различни
форми на болка като естествена част от приливите и отливите
на живота. Това, което практиката на Вътрешната усмивка
прави, е да ни научи да се вглеждаме дълбоко в себе си и да
трансформираме болката в източник на самопреобра- зуване и
сила. Ние ставаме неуязвими не като пренебрегваме болката, а
като ставаме по-уязвими и по-свързани със самите себе си.
Като правим това, усещаме по-силно другите и света. Добре е

да плачем, тъй като така се детоксифицираме. В
патриархалните култури,Мантак
например,
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бива да плачат, защото това показва слабост. Като се научаваме на Вътрешната усмивка, ние се отваряме за по-дълбокия
ни Аз и се научаваме да се справяме с болката. По този начин
възстановяваме енергийния поток така че, като се научим да
прегръщаме себе си, другите и света, можем да се смеем и
усмихваме отново. Практиката на Вътрешната усмивка ни
научава да усещаме, чувстваме, виждаме и чуваме в дълбочина; тя ни тренира да приемаме и прегръщаме това, което
съществува, така че преживяването ни на живота отново да се
отвори.
Като се усмихваме на цялото си тяло и същество, ние утвърждаваме вътрешноприсъщата на съществуването благост и
благодарността ни, че сме живи. Вътрешната усмивка създава
основата за самоуважението, което е потребно, за да развием
чувството си за вътрешно достойнство и вътрешна сила.
Вътрешната усмивка може да се приеме за първия процес
на алхимическо преобразуване, от който зависят всички други;
тя е началото на един нов начин на живот. Практиката ни учи
да се приемаме такива, каквито сме, като уникална смесица от
добри и отрицателни енергии. Ние се нуждаем и от двата вида,
за да можем да се развиваме. Ако нямаше отрицателни
енергии, нямаше да има какво да ни подтиква да се
преобразуваме, и в такъв случай не бихме могли да увеличим
енергийния си резервоар. Енергийният потенциал, скрит в отрицателните енергии, ще остане потиснат и неизползван.
ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРАКТИКИ НА УСМИХВАНЕТО И
СМЕЕНЕТО
Усмихването и смъкването на горния до долния ум, долния дан тиен, е от особена важност като начин да се настроим към източника на живота и да увеличим жизнената си сила.
Като правим тези неща, ние позволяваме на диафрагмата да
релаксира и свободно да се движи нагоре-надолу. Усмихването също така прави белите ни дробове и сърцето ни щастливи.
Смеенето и усмихването са може би най-добрите начини за
свързване с долния дан тиен, за генериране на ци-налягане и
на вътрешна сила, за възстановяване на свободния поток на

енергията и за увеличаване на имунитета.
Добре е да експериментираме
разДан тиен ци гуни да черпим опит от 41
лични форми на усмихване и смеене. После, преминавайки от
външно усмихване и смеене към вътрешно усмихване и
смеене, ние се учим да носим усмивката и смеха със себе си.
Това е процес, наподобяващ удрянето на тъпан от външ- ната
му страна и причиняването на вибрации от вътреш-

Външното смеене

ната му страна; вибрациите започват отвън, но резонират
отвътре. С вътрешното смеене
стават по-фини в
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долния дан тиен, в следствие от което се генерира по-сил- но
ци-налягане. Колкото по-вътрешна е усмивката, толкова помалко се използват белите дробове и толкова повече енергия
се спестява, като постепенно се постига естествено
(ембрионално) дишане.
Усмихващият се и смеещият се ци гун са толкова естествени форми на релаксация, че е трудно да ги приемем за
ци гун практика. При все това те са сред най-ефективните
начини да се възстанови водноенергийното/огненоенергийното равновесие в тялото. Като произнасяме звука „ха“
- както когато се смеем, се освобождава топлина и се изхвърля
излишното количество огнена енергия, тялото се охлажда и по
този начин релаксира. Звукът „ха“ заедно със звуците „хо“ и
„хъм“ съставляват триада от звуци, които служат като семенни
мантри в сто-сричковата мантра на тибетската будистка
практика, чрез която се събуждат най- висшите енергии на
мъдростта. Онези съвсем тихи звуци, които тибетските монаси
произвеждат, когато напяват техните мантри, са много сходни
със звуците, записани от НАСА, излъчващи се от Земята,
Сатурн и другите планети. Дълбоките мантрически тонове се
създават в корема и с това предизвикват силни вибрации в
долния дан тиен, повишават вътрешното налягане и
способността на ци да се придвижва.
Специфичните звуци пораждат различни енергийни
честоти във всеки орган. Звукът „ха“ кара цялото тяло да се
чувства добре, тъй като генерира ци и подтиква енергиите към
движение, така че се постига състояние на благоденствие.
Вътрешната усмивка не само е същностноважна за да
влезем в допир със самите себе си. Тя също така е ключът,
който прави възможно да влезем в допир с, да получим и
абсорбираме универсална, земна и космическа енергия.
Усмихването надолу по тялото има множество благоприятни резултати, сред които освобождаване от токсините, възстановяване на енергийния поток и увеличаване на способността на тялото да се самолекува.

1
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Вътрешната усмивка започва в очите и в точката между
двете вежди, и се придвижва надолу до сърцето, а после и до
долния дан тиен. Като активирате сърцето, любящата енергия
ще бликне от него и вие ще усетите как енергията на вашата
Вътрешна усмивка протича надолу, по цялото ви тяло,
подобно на водопад. Това е могъщо и ефективно средство за
противодействане на стреса, напрежението и отрицателната
ци.
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Като релаксираме физически, освобождаваме се от мускулното и емоционалното напрежение, и се обръщаме към
нашата специална фина усмивка, ние получаваме достъп до
вътрешните ни светове. Отваряме пътища към парасимпатичната нервна система и по-добре осъзнаваме вътрешните си
усещания.
Енергийна практика 1 на Вътрешната усмивка
1. Това упражнение ни учи да се усмихваме на точката
по средата между двете вежди, на веждите, очите,
устата, челюстта, езика, устните, бузите, ушите, рамената, гръдния кош и мозъка. След това смъкваме
наблюдаващия ум (горния мозък) до долния дан тиен.
Практикувайте това упражнение, докато не го усвоите
напълно и не се почувствате уютно с него. Започнет?, като се усмихвате на точката в средата между двете
вежди. Отпуснете се и се освободете от всички умствени,
емоционални и физически напрежения. Усмихнете се на
веждите си, и визуализирайте как те се издължават

отстрани.
2. Усмихнете се наДан
очите
Релаксирайте очите и45потиен си.
ци гун
чувствайте колко хубави и изразителни са те. Оттеглете ги
навътре в очните им ябълки и започнете да потъвате
надолу до гърдите, и постепенно до корема
- дом на вашите усещания и осъзнаващ ум.
3. Релаксирайте двата големи мускула, простиращи се от
външната страна на горната устна до костите на скулите.
Леко се усмихнете, като усещате връзката на мускулите с
горната част на ушите. Постепенно почувствайте как
ушите ви стават по-дълги, нагоре и надолу.
4. Отворете уста и релаксирайте челюстта си, като отделите
горните от долните зъби. Почувствайте челюстта си
релаксирана. След като тя се отпусне, раменете ще
релаксират и ще се смъкнат леко надолу. Продължете да
чувствате челюстта си релаксирана, докато не започне да
излиза слюнка. Релаксирайте надолу до гръдния кош.
Почувствайте как гръдният ви кош се отпуска, всички
стави омекват, релаксирането стига до долния дан тиен.
Нека езикът да релаксира в устата. Почувствайте как
езикът ви потъва надолу в гърлото. Визуализирайте всички
енергии на главата и лицето да потъват надолу в гърдите и
още по-надолу
- до пъпа и долния дан тиен.
5. Усмихнете се на рамената. Релаксирайте, докато не
почувствате как рамената се отпускат, а гръдният кош
релаксира.
6. Притворете леко устни, но дръжте зъбите леко разделени.
Започнете с външна детска усмивка, като ъглите на устата
ви са леко повдигнати нагоре, а външните краища на очите
- набръчкани от усмивката. Дишайте през носа.
7. Усмихнете се на мозъка и продължавайте да изпразвате
горния (наблюдаващ) ум в долния дан тиен.
8. Осъзнайте вътрешната си вселена като огромно, празно
пространство. Продължавайте да потъвате надолу, в
тъмнината на вашето празно пространство. Продължавайте да потъвате и преживейте необятността на това
пространство. Бъдете релаксирани и осъзнати. Починете
си.

Енергийна практика 2 на Вътрешната усмивка
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Мантак Чиа
1. Първи смях: Започнете като или стоите или седите, а двете
ви длани покриват пъпа - лявата ръка се полага върху
дясната при мъжете, а дясната покрива лявата при жените.
Започнете да се смеете силно и почувствайте вибрацията в
корема. Смейте се в продължение на пет минути.
Починете си, покрийте пъпа с длани и почувствайте как
той се затопля. Визуализирайте топла, светла топка
енергия в корема си. След това визуализирайте как
топката енергия създава спирала (тай дзи или ин/ян
спиралата). Визуализирайте как енергията се върти
спираловидно по посока, обратна на часовниковата
стрелка.
2. Втори смях: започнете с вътрешния смях, който наподобява гъделичкане в гърлото. Продължавайте да усещате
топлата топка енергия в пъпа си и визуализирате как тя се
върти спираловидно по посока на часовниковата стрелка,
а след това - в обратна посока. Това ще съхрани ци в
областта на пъпа.
3. Трети смях: започнете с практиката на безмълвия вътрешен смях, който наподобява на вибрацията, резонираща вътре в барабана. Нека вибрацията да резо- нира
във вас пет минути. Починете, като дланите ви

Дан тиен ци гун
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Вътрешната усмивка се разпространява спираловидно във вселената

покриват пъпа. Задвижете спираловидно енергията в
пъпа по начина, който описахме по-горе, за да съхраните енергията в тази област.
Енергийна практика 3 на Вътрешната усмивка
1. Съсредоточете осъзнатостта си в точката между двете
вежди, затворете очи и си представете, че се намирате
на едно от вашите любими места в света, където се
чувствате сигурни, релаксирани и щастливи. Припомнете си гледките, звуците, усещанията и миризмите,
които асоциирате с това място.
2. Представете си, че един от любимите ви хора стои
пред вас, усмихва ви се с любящи, щастливи, сияещи,
блеснали очи. Усмихнете се на собственото си лице,
като леко повдигате ъглите на устните си.
3. Почувствайте как отговаряте на усмивката на този
специален за вас човек с усмивка. Усетете как очите ви се
усмихват и релаксират.
4. Усмихнете се на тимусната си жлеза и си представете как
разцъфва едно бяло цвете. Леко вдишайте в тимусната
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5.

6.

7.

8.

жлеза, като усещате дъха си с обонятелния си орган.
Почувствайте благоуханната
Мантак миризма.
Чиа
Насочете вътрешното си внимание към сърцето.
Представете си с вътрешното си око сърцето и му се
усмихнете. Усмихвайте се, докато не почувствате как
сърцето ви се усмихва в отговор. Представете си сърцето
като червена роза, която постепенно разтваря листенца.
Това ще активира любовта и огъня на състраданието в
сърцето ви. Червената светлина и любящата осъзнатост на
сърцето на свой ред ще активират космическата червена
лечебна светлина или мъгла над и около вас.
Усмихнете се на червената светлина или мъгла и много
бавно, с леко, продължително, дълбоко дишане изтеглете
червената мъгла, любовта и състраданието в точката по
средата между веждите, надолу през уст- ната кухина и
гърлото, и накрая в сърцето, откъдето тя постепенно ще
премине в тънкото черво. Задържайки червената светлина,
любовта и състраданието в сърцето и тънкото черво,
издишайте облачната черна или отрицателна енергия.
Повторете това дишане от 18 до 36 пъти или докато
сърцето не стане червено за вътрешното ви око, и започне
да излъчва любяща червена светлина към езика, устата,
носа, ушите и очите. Нека червената светлина се завърти
около вас и създаде червена аура. Почувствайте как
кожата ви искри с червена енергия.
Нека любящата енергия на сърцето ви постепенно се
излъчи към белите дробове. Насочете вниманието си към
белите дробове; представете си ги пред вътрешното си око
и им се усмихнете. Усмихвайте се, докато почувствате как
белите дробове ви се усмихват в отговор. Представете си
белите дробове като бяла роза, която постепенно
разцъфва; усетете благоуханния й мирис. Това ще
активира смелостта в белите ви дробове. Като направите
така, че вътрешността на белите ви дробове да излъчва
бяла светлина и смелост, ще активирате също и
космическата бяла лечебна светлина или мъгла над и
около вас.
Усмихнете се на бялата светлина или мъгла и много бавно,
с леко, продължително, дълбоко дишане изтеглете бялата

мъгла в точката по средата между веждите, надолу през
устната кухина и Дан
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до белите дробове, откъдето
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тя постепенно ще премине към тънкото черво. Задръжте
бялата светлина и чувството за смелост в белите дробове и
издишайте облачната черна или отрицателна енергия. Повторете това дишане от 18 до 36 пъти или докато белите
дробове не станат блестящо бели и не започнат да
излъчват бялата светлина на смелостта към носа, ушите,
очите, езика и устата. Нека бялата светлина се завърти
около вас и създаде бяла аура, като покрие кожата ви с
есенна роса.
9. Далакът, панкреасът и стомахът отговарят на жълтия цвят
на земния елемент. Насочете вниманието си към тези
органи, представете си ги с вътрешното си око и им се
усмихнете. Усмихвайте се, докато не почувствате как те ви
се усмихват в отговор. Най- напред се свържете със
сърцето. Сърцето е изворът на състраданието и винаги ще
е от полза да отделите малко време, за да се свържете с
него и да почувствате връзката му с другите органи.
Представете си далачния център като жълта роза, бавно
разцъфваща и излъчваща жълта светлина. Това ще
активира космическата жълта лечебна енергия или мъгла
над и

около вас. Може би ще вадите златно-жълтата аура на
жътва. Чиа
50 пшеницата, готова за Мантак
10. Усмихнете се на жълтата светлина или мъгла и много
бавно, с леко, продължително и дълбоко дишане я изтеглете в точката по средата между веждите, надолу през
устната кухина и гърлото, до далачния център. Изпълнете
далачния център със златно-жълта светлина. Издишайте,
като прогонвате навън грижите и об- лачната, лепкава
енергия. Повторете това дишане от 18 до 36 пъти. Нека
светлината се излъчи към устата, носа, ушите, очите и
езика ви. Обгърнете се със злат- ната аура, като кожата ви
сияе със златен блясък.
11. Бъбреците и пикочният мехур отговарят на синия цвят на
водния елемент. Насочете вниманието си към тези органи;
представете си ги пред вътрешното си око и им се
усмихнете. Усмихвайте им се, докато не усетите как те ви
се усмихват в отговор. Представете си бъбреците като
бавно разцъфваща синя роза. Вижте как те излъчват синята
лечебна светлина на нежността. След като събудите синята
светлина на бъбреците, ще активирате и синята
космическа енергия над и около вас.
12. Усмихнете се на синята енергия или мъгла около вас и
много бавно, с леко, продължително и дълбоко дишане я
изтеглете в точката по средата между двете вежди, надолу
през устната кухина и гърлото до бъбреците. Задържайки
синята светлина и чувството за нежност, издишайте, като
прогонвате чувството за страх или стрес и облачната или
отрицателна енергия. Повторете това от 18 до 36 пъти или
докато синята светлина на нежността започне да се
излъчва от бъбреците към ушите, очите, езика, устата и
носа. Съберете синята мъгла върху кожата си и се
обгърнете в синя аура.
13. Черният дроб и жлъчният мехур отговарят на зеления цвят
на елемента дърво. Съсредоточете вниманието си върху
тези органи; представете си ги пред вътрешното ви око и
им се усмихнете. Усмихвайте им се, докато не почувствате
как те ви се усмихват в отговор. Представете си ги като
зелена роза, бавно разцъфваща и излъчваща зелената
лечебна светлина на доброжелателството. След като сте

събудили зелената светлина на черния дроб и жлъчния
мехур, ще активирате
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светлина над и около вас.
14. Усмихнете се на зелената светлина или мъгла около вас и
много бавно, с леко, продължително и дълбоко дишане я
изтеглете в точката по средата между веждите, надолу през
устната кухина и гърлото, в черния дроб и жлъчния мехур.
Задръжте
зелената
светлина
и
чувството
за
доброжелателност,
издишайте,
като
прогонвате
тъмночервената облачна горещина на гнева навън.
Вдишайте подхранващата зеленина на горите, събуждайки
в себе си доброжелателство. Повторете това от 18 до 36
пъти или докато зелената светлина изпълни изцяло черния
дроб и не започне да се излъчва към очите, езика, устата,
носа и ушите. Нека зелената светлина да създаде зелена
аура около вас.
15. Усмихнете се на половите си органи и цялата репродуктивна система. Усмихвайте се, докато не почувствате как те ви се усмихват в отговор. Усетете сърцето
(любовта) и половите органи (възбудата) да се съединяват.
Наблюдавайте как този процес преобразува половата
енергия в ци. Сега си представете тази ци като красив,
нежно-розов цвят, който се излъчва от половите ви органи.
Благодарете на половите органи за това, че ви пазят живи и
здрави.
16. Починете си. Не правете нищо. Съберете и съхранете
енергията, като се усмихвате и използвате ума си за да
„задвижите спираловидно“ енергията към долния дан
тиен. (Спираловидното движение е начин да се
кондензира ци в дадена област, така че да може да се
съхрани там.)
Енергийна практика 4 на Вътрешната усмивка
1. Седнете, застанете прави или легнете в удобна поза.
2. Покрийте пъпа с длани - лявата върху дясната при мъжете;
дясната върху лявата при жените.
3. Усмихнете се на точката по средата между веждите и
почувствайте как тя релаксира. Усмихнете се и ре-

лаксирайте горния ум, и му позволете да се придвижи
бавно надолу към врата, надолу по гърдите и постепенно
до долния дан тиен.
Мантак
Чиа се затопля. Представете
4.52 Почувствайте как пъпната
област
си топка енергия в тази област, след това визуализирайте
как тази енергия се върти като тай дзи (ин/ян) спирала.
Почувствайте как ци става все по-топла и по-топла.
5. Почувствайте как ци в пъпната област се затопля все
повече и повече, и започва да се издига нагоре по
гръбначния стълб, стигайки до мозъка.
6. Поддържайте 5 % от вашата осъзнатост съсредоточена
върху спиралата енергия в долната част на корема ви. В
същото време визуализирайте как енергията, която се е
издигнала нагоре до мозъка, започва да създава спирала в
главата. Продължете да движите спираловидно тази
енергия, като усещате как ци-на- лягането в мозъка
започва да нараства.
7. Почувствайте как ци-налягането оказва натиск навън
успоредно с увеличаването си. Постепенно насочете ци
към синусите си и нека тя нараства, докато не почувствате
ци-налягането да избива надолу в носа и да отваря
синусите. Почувствайте носа си отворен и дишането си подобрено. Този вид придвижване на ци надолу в
синусите може да ви помогне срещу простуди и грипове.
8. Докоснете с език небцето. По този начин ще свържете
Управителния канал (нишката енергия, която протича
нагоре по гръбначния стълб) с Функционалния канал
(нишката енергия, която протича надолу по предната част
на торса) и ще съедините Микрокосмическата орбита. Нека
ци бавно слезе от само себе си в пъпна- та област.
Усмихвайте се за известно време на пъпа и усетете как
енергията се кондензира и съхранява в долния дан тиен.
Помнете винаги да връщате енергията в долния дан тиен,
тъй като той е най-доброто място за нейното съхранение.
Не бива да оставяте излишно количество ци в органите си,
защото това може да доведе до натрупване на твърде
много енергия в тях и до свръхзатоплянето им.
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КЛЯКАЩ ЦИ ГУН
ЕСТЕСТВЕНА ПОЗА
Едно от най-чудесните дан тиен ци гун упражнения несъмнено е клякането. Това е често срещана в много райони по
света позиция и е останала почти неповлияна от модернизацията. В тези райони клякането се приема за релаксираща
практика, а на Запад се смята за „упражнение“.
Още в зората на цивилизацията хората са познавали високата ефективност на клякането. Телата им са ги научили да
застават в тази поза, водеща до състояние на дълбока релаксация, при което сакрумът и гръбначният стълб са отворени и топлият жизнен поток в тялото се движи оптимално и
свободно.
Клякането е също така тясно свързано с чувството за
приобщеност. Когато хората в традиционните общества релаксират, те често клякат заедно, образувайки кръг. Клекналото положение е и идеалната поза за полска работа, тъй
като така работата може лесно да се редува с мигове на отдих.
Освен това клякането е част от игрите и игривостта при
децата.
Тъй като клекналата поза създава състояние на релаксация и неподвижност, тя е естествена при медитативната практика. Много туземни народи използват клекналата поза именно в тази й функция.
Съвсем не е случаен фактът, че клекналата поза при йога
(първоначалното значение на санскритската дума йога е
„съюз“) е най-близка до позата, която заема развитата форма
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на ембриона. При клекналата поза нашата способност да съхраняваме енергия е оптимална, метаболичният обмен е бавен и
Мантак Чиа
енергийната консумация
е най-икономична.
Спящата поза, при която човек лежи на едната си страна, а
краката му са в същото положение като при клекналата поза, е
сходна. Подсъзнанието препоръчва тази поза поради
възстановяващото й свойство.
В много култури, когато хората умират, ги полагат в гроба
в клекнала поза, понеже тя най-силно наподобява позицията,
заемана от детето, преди да се роди. Тялото се оставя да
почива в поза, която отново ще го свърже с изначалното 'А
състояние.
I Клякането може да бъде наречено дан тиен ци гун практика
номер едно, но нека подчертаем напълно естествения му

Клекналата поза

Дан тиен ци гун
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Клякането ни свързва с Майката Земя и галактиката под нея

характер за онези, които спонтанно практикуват ци гун, без да
знаят това. Тялото ни по природа притежава мъдростта на тази
поза.

КЛЯКАНЕТО И ПОЯСНИТЕ МУСКУЛИ
В много по-голяма степен от другите пози, клякането отваря долните лумбални прешлени и така предпазва от херния.
Освен това активира латентната двигателна способност на таза,
отваря слабините, прави бедрените стави гъвкави, намалява
налягането в долната част на тялото, освобождава отпадъците,
газовете и токсините, и реактивира дебелите черва. (Клякането
е било позата, която хората някога се използвали против запек.)
С гравитационното притегляне, което създава, клякането
подбужда потока на земната ци да се задвижи и издигне нагоре
към перинеума, стимулирайки ликвора в сакрума, и отваряйки
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и издължавайки гръбначния стълб. Това ребалансира гръбначния стълб и улеснява протичането на ци нагоре към темето.
Мантак Чиапоза масажира белите дробове и
Освен това клекналата
сърцето. Долният дан тиен подпомага сърцето, като улеснява и
активира потока на ци и кръвообращението.
Клякането е от особена важност за удължаването на поясните мускули, които задвижват бедрените стави и правят
гъвкав гръбначния стълб. С напредването на възрастта пояс-

Релаксираните поясни мускули допринасят за оптималния поток на ци

ните мускули се скъсяват, скъсяват ги също така тревогата и
свръхчувствителността към ниски температури. Скъсяването
им изважда тялото от равновесие и пречи на правилното протичане на ци нагоре и надолу по тялото.

Поддържането
на ци
гъвкавостта
на поясните мускули
е толДан тиен
гун
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кова важно, че има Дао ин практики, които са посветени специално на тази област. Китайци ги наричат „мускула-душа“. За
да може душата да се развива и да се изнася през темето, тя се
нуждае от едно добре балансирано, изправено тяло, в хармония
със земята и небето.
Като поясните мускули релаксират, единството между долните и горните части на тялото се подобрява. Гъвкавите мускули дават възможност ци свободно да тече нагоре, свързвайки
долния лумбален прешлен с долната част на слабините. Когато
са релаксирани, земната ци може свободно да преминава от
краката в гръбначния стълб и горната част на тялото (през
перине- ума и сакрума).
Гъвкавите поясни мускули също така спомагат за свободното придвижване на потока на ци между бъбреците и
сърцето. Свободният обмен между огнената ци от сърцето и
водната ци от бъбреците създава възможността бъбреците да се
стоплят, а сърцето да се охлади. Това е основата на равновесието между водната и огнената енергия в цялото тяло, и
следователно - на равновесието между ин и ян.

КЛЯКАЩИ ПРАКТИКИ
Препоръчително е всеки ден в продължение на 3 до 5 минути да се прави една практика с клякане, за да се поддържа
добро здраве и гъвкавост.
Клякане с използване на стена
1. Добро упражнение за усвояването на клекналата поза е
да застанете със стъпала на разстояние ширината на раменете в близост до стена (на 18 или малко повече
сантиметра от стената) и с лице към нея. Колкото повече
подобрявате способността си да клякате, толкова повече може
да се приближавате до стената и да намалявате разстоянието
между стъпалата си.
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Мантак Чиа

2. Поставете
двете
ръце
отстрани на тялото, като59върховете
Дан
тиен
ци гун
на пръстите докосват външната част на хълбоците.
3. Бавно се отпуснете надолу откъм областта на слабините,
все едно че сядате. Стената ще ви попречи да се

Стената ще ви попречи
да се наведете прекалено
много напред
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Мантак Чиа

наклоните
напред
твърде
Дан
тиен ци
гун много, когато клякате.
61 Някои хора
са склонни при клякане да навеждат главата и врата си
напред и да изтеглят назад бедрата. Стената ще ви помогне
да проверите дали не се навеждате прекалено напред.
4. Отпускайте се надолу, докато не можете повече, и леко
сгънете колената.
5. Вдишайте в долния дан тиен. Поддържайте гърдите
релаксирани.
6. Като клякате към земята, почувствайте как една сила ви
тегли надолу, а друга - нагоре.
Клякане с партньор
1. Можете да практикувате клякане и с партньор или с
помощта на ръба на масата. Ако работите с партньор,
застанете с лице един към друг, на 60-90 сантиметра

При клякане с партньор двамата се подкрепяте взаимно

един от друг. Нека стъпалата ви са разтворени на ширината
на раменете.
2. Протегнете ръце към партньора си и се хванете един друг

62

здраво за китките.
3. От тази поза клякайте право надолу, като започнете със
Мантак
Чиа
слабините, и се
крепете
взаимно.
4. Клекнете колкото можете по-надолу, без да се навеждате
напред.
5. Вдишайте в долния дан тиен. Поддържайте гърдите
релаксирани.
6. Като клякате към земята, почувствайте как една сила ви
тегли надолу, а друга - нагоре.

ДИШАЩ, ТАНЦУВАЩ И КОСТЕН ЦИ
ГУН
ЕСТЕСТВЕНОТО ДИШАНЕ
Коремното дишане
Естествената форма на дишане е коремното дишане. Това е
основното средство за измерване на здравословното състояние
на тялото и на способността му да се самолекува. Практикуването на коремното дишане всъщност е връщане към
естествения начин, по който сме дишали като бебета и деца.
Когато, в хода на нашия живот, на мястото на естественото,
ниско, дълбоко и тихо коремно дишане идва високото, Късо и
плитко гръдно дишане, ние загубваме вътрешната си
стабилност. Заедно с това загубваме и един важен източник на
жизненост и самолечение, тъй като дишането ни започва да се
нуждае от повече енергия, отколкото генерира. Загубваме и
вътрешното си ци-налягане, и жизненото равновесие между
вътрешното ци-налягане в тялото и външното налягане на
атмосферата и околната среда.
Можем да възвърнем жизнеността си само ако възстановим
вътрешното силово налягане, така че двете налягания отново да
постигнат динамично и реципрочно взаимодействие.
Посредством култивирането на дълбоко, естествено, коремно
Дишане ние възстановяваме изначалната си ци, а оттам - и
вътрешното си ци-налягане. Като практикуваме дълбоко коремно дишане, изграждаме и поддържаме налягането на ци.
Постепенно дълбокото коремно дишане се превръща в нещо,
което правим с лекота и автоматично. Колкото по-естествено
става то, толкова повече спомага за свободното и пълноценно
протичане на ци из цялото тяло, за резервоарите му, за
пътищата му, за органите, жлезите, съединителните тъкани и
всички клетки.
Този вид дишане може да се сравни с дишането в
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състояние на дълбок и спокоен сън. Неслучайно, наблюдавайки
спящи деца, ни поразява красотата и спокойствието, които
Чиа
излъчват лицата Мантак
им, и ведрата
енергия, струяща от тях. Ние
усещаме фините и добри енергии, които ги обгръщат, и сякаш
вътрешното качество на ци в детското тяло придобива
видимост.
Дълбокото коремно дишане не разчита само на външния
кислород и външната ци, то черпи и от изначалната ци. Коремът започва да диша от само себе си и процесът на дишане
става икономичен, нецеленасочен и без усилие. Вътрешното и
външното дишане са свързани, тъй като външното дишане
може да задвижи вътрешното и обратното. „Външ- но дишане“
се нарича физическият акт на дишането, независимо от
техниката на дишане, която използвате. Методите на
„вътрешно дишане“ се съсредоточават пряко върху ума във
физическото тяло, събуждат фините телесни енергии и движат
ци посредством чистата осъзнатост. Ци-налягане- то в долния
дан тиен помага на белите дробове да дишат дълбоко. Начинът,
по който белите дробове се използват, също влияе върху
вътрешното дишане. Истинско вътрешно дишане може да се
развие само ако външното дишане му предостави място.
Дишането чрез долната част на корема предлага една техника
на външно дишане, улесняваща вътрешното дишане.
Чрез дълбокото коремно дишане количеството енергия,
потребно за външното дишане, както и количеството поеман
кислород, се понижават. Поради тази причина белите дробове
могат да поемат повече кислород. Същевременно способността
на цялото тяло и на всички негови клетки, както и способ
ността на белите дробове да съхраняват кислород, нараства.
Така, макар да се използва по-малко енергия, дишането се подобрява и в количествено, и в качествено отношение.

Кожното дишане
При предрожденото дишане тялото не диша чрез носа, а
чрез самото себе си. Това понякога бива наричано „кожно дишане“, макар че, както току-що отбелязахме, в него участва

цялото тяло.Дан
Кожното
е по-висша форма
тиен цидишане
гун
65 на дишане,
която постепенно култивираме чрез практиката на ци гун. При
кожното дишане ци автоматично се генерира и насочва, и
тялото спонтанно се подмладява.
При кожното вдишване, ци протича в костния мозък и в
органите. Червените и белите кръвни телца се създават и подновяват в костния мозък; кръвната плазма е нужна за пренасяне
на хранителните вещества и изхвърляне на отпадъците, а
белите кръвни телца - за унищожаване на бактериите. Те
снабдяват органите със свежа енергия. При издишването ци
протича в сухожилията, мускулите и кожата, като изхвърля
отпадъчните продукти през порите на кожата и отваря път за
навлизащата в организма свежа ци.
По този начин кожното дишане регулира постоянните обменни процеси, протичащи между вътрешните и външните
енергии. Търкането на кожата с мека четка подобрява този естествен обмен. При състоянието на кожно дишане границите
между вън и вътре на тялото започват да се размиват и от само
себе си възниква усещането за единство с вселената. Човек се
чувства у дома едновременно и в тялото си, и във вселената,
която се преживява като собственото разширено тяло.
Естественото дишане - било то коремно или кожно - става
възможно само когато емоционалните блокади и неяснота се
преодолеят, така че да се чувстваме в хармония със себе си,
релаксирани, спокойни и щастливи. За да се предизвика този
процес, особено голяма е ролята на Вътрешната усмивка. Тя
помага да се прочистят енергийните резервоари и пътища, и да
се увеличи състоянието на възприемчивост на костите, органите, жлезите и клетките, така че потокът на ци да проникне
в тях и да свърши работата си.

ВЪТРЕШНО ИВЪНШНО ТАНЦУВАНЕ
Танцуването и поклащането на тялото действат много
благоприятно на лимфната система, на костите и ставите.
Танцуването е начин да възстановим баланса си и да реге-
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нерираме радостта и доброто си разположение на духа. Като
танцуваме, ние се радваме. Докосваме със стъпалата си земята
Мантакци
Чиа
и в отговор тя изпраща
нагоре в тялото ни. Когато костите
ни танцуват, ние изпълваме ставите и пространствата между
тях с ци.
Колкото по-„вътрешен“ става танцът ни - като форма на
енергийна медитация - толкова по-дълбоко ще е влиянието му.
Има данни, че ци гун в най-ранните си етапи на развитие е бил
вид бавен танц, при който се отприщвали лечебните свойства
на тялото. Даоистката форма на танцуване, с нейните бавни,
ритмични, нежни и грациозни движения, е израз на
вътрешното движение на жизнената сила. Най-висшата форма
на танцуване е тази, при която вътрешно балансираме
динамичните отношения между елементите и фазите в нашето
тяло и околната среда. След което постигаме състояние на
равновесие и така се сливаме с Дао.
Колкото повече костите танцуват изотвътре и в съзвучие с
вселената, в толкова по-голяма степен танцуването се превръща в лечебен процес. Ци от всички посоки протича навън и
навътре в хармония, всеки път създавайки вътрешната сила и
налягане, необходими, за да се влее ци-силата и нежността в
следващото движение. Тайната на силата и грациозността на
естественото движение при животните е в естественото равновесие, което поддържат.
В туземните култури танцуването се смята за свещена
форма на изразяване. То прави възможно преживяването на
Божественото по един пряк начин - чрез вибрациите, които
създава, и чрез единството на ин и ян, за което спомага. В този
вид танцуване хората не само участват като индивиди,
отделени един от друг, но също и преживяват единството и
свързаността си един с друг, с общността и с вселената. По
този начин регенеративният процес се задвижва и единството
на общността с вселената се преутвърждава. Създава се състояние на динамичен баланс, при който се чувстваме свързани
със себе си и с цялото.
Даоисткият тип танцуване смъква центъра на тежестта до

долния дан тиен,
такацичегуннашата способността да
Дан тиен
67 се движим,
изхождайки от центъра, нараства. Той спомага ци-налягането
да се увеличи и по естествен път да задвижи тялото в плавни
вълни.
Танцуването притежава вътрешноприсъщо еротично и екстатично качество, тъй като служи за преобразуване на дзин,
или градивната енергия/половата есенция, в ци и за стимулиране на движението на хормоните. В този смисъл то може да се
приеме за конкретна форма на практиката на Лечебната любов.
Съвсем не е съвпадение фактът, че много традиционни
танци на древните култури са просъществували и до днес. Танцуването е характерно за сватбените празненства, то се свързва
с великите мистични ритуали, в които е екстатичен израз на
единството с Божественото.
Танцуването чрез корема е вид ритуален танц, тясно
свързан с ритуалите на плодородието и призоваването на
женските сили на вселената. Като притискаме корема и люлеем
бедрата, слабините се разтварят и ци протича от земята нагоре
в нас; половите органи и цялото тазово дъно се стимулират и
коремът започва да се изпълва с жизнена сила. След това той
започва да трепти и да вибрира, и ци се придвижва до сакрума,
нагоре по гръбначния стълб, през цялото тяло, изпълвайки
резервоарите, енергийните пътища, органите и жлезите.
Този вид ритуален танц в началото е бил изпълняван само
от жени и само пред жени, като мъжете не са били допускани в
свещения, животосъздаващ кръг на жените. Той генерира
жизнен поток и чрез това създава повишено усещане за вътрешна сила, радостна енергичност и самоуважение. Затова не
е чудно, че танцуването чрез корема е възобновено в онези
женски кръгове, които се стремят да повишат автономността и
самоуважението си, както и радостта си от живота.
Така танцуването, при което умът, ци и тялото са в хармония с небето и земята, може да се приеме за конкретна форма
на ци гун. Хората практикуват ци гун, тъй като им помага да
регенерират, възстановят и създават равновесие в жизнената си
сила, а постигайки това, те достигат ци гун състояние.
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Свързаността им с енергиите на вселената и със собствената
енергия и вътрешна сила нараства.
Мантак
Чиа
Ако ръководим
потока
на ци с нашия „и“ („и“ е сливането
на горния, долния и средния ум в един-единствен ум), танцът
може да се превърне във вид култивиране на практиката на
Лечебната любов, тъй като се постига единение на ин и ян
вътре в нас. Или, когато жените и мъжете танцуват свещени
танци съвместно, те култивират друга форма на практиката на
Лечебната любов, защото умът, тялото и дишането се приспособяват едни към други в танца.
Чрез практикуването на свещените форми на танц в унисон
с даоистките ци гун принципи, в тялото и ума се създава едно
високо качество на естественото ци-налягане и равновесието се
възстановява отвън и отвътре. Когато те се практикуват
съвместно с форми на Лечебната любов, чрез култивирането на
любов, състрадание и други качества на съществуването се
изгражда хармония със силите на вселената. И става възможно
постигането на ново ниво на физическите и духовните
преобразувания в тялото и ума.
Учителите по тай дзи се движат като тигри. Това може да
окаже „електрифициращо“ влияние върху околната среда и
върху хората, които гледат и усещат тези учители, тъй като при
движението им се освобождава ци и ци на симпатизира- щия
наблюдател започва да резонира. Макар тигърът да е напълно
заземен при всяка своя стъпка и всяко свое движение, той се
придвижва с голяма лекота. Той е напълно релаксиран и
спокоен, и при все това - дълбоко осъзнат и нащрек. Човек
усеща концентрираната му сила, която може да бъде мобилизирана във всеки един момент, във всяка една посока. Човек
усеща неподвижността в движението му и движението в неподвижността му.
Когато практикува свещени танци, човек вижда и усеща
как силата на ума и ци се съчетават в силата на движението.
Това е и причината, поради която танцът, като практика на
единение на небето и земята вътре в човека, оказва преобразуващо влияние върху танцуващия и върху всички, които го
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Данв тиен
цисметка
гун
Истинско танцуване има само когато движението на човека
започва от центъра му, от долния дан тиен. Поради тази
причина дан тиен ци гун е същностно важна практика за всички танцуващи или за онези, които желаят да преживяват и да
практикуват живота като танц.

1; :
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НЕЙ ГУН НА КОСТНИЯ МОЗЪК

) В много туземни култури костите се смятат за особено
свещени и дори дълго време след смъртта на човека грижов\Шо се съхраняват, тъй като се приема, че в тях обитава духът
;5ва човека, както и духовете на неговите предци. Като че ли
Хората интуитивно са знаели, че костите са генераторите на
'Жизнената субстанция и затова към тях следва да се отнасяме
със специално уважение.
Ней гун на костния мозък („ней гун“ означава практика на
осъзнатост или на медитация) доскоро се смяташе за много
тай-
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на практика и съзнателно се пазеше само за посветените, макар
винаги да е бил ключ към вкореняващия и въплъщаващ живот
на духа в тялото.Мантак
Ней гунЧиа
на костния мозък, посредством нежно ци-налягане и пропиване на костите с ци, служи за регенериране на костите чрез обновяване на кръвта. Той изисква вид
дълбока сетивна медитация, която може да бъде осъществена
само в състояние на дълбока релаксация. Чрез тази практика
дори най-твърдите елементи в нашето тяло се поддават на силата на нежното, също както камъкът се поддава на водата. За
да се увеличи възприемчивостта на тялото към електромагнитните сили на Слънцето, Луната, планетите, звездите и небето,
костите най-напред се „измиват“ чрез специални упражнения
за циркулиране на ци. Чрез ней гун на костния мозък количеството на ци в и около костите може да бъде значително увеличено, дори удвоено. (Подробно разглеждане на тези практики
предлагам в книгата си Ней гун на костния мозък).
Било е открито, че костите на тялото, образуващи централната му ос, имат кристална структура, която улеснява
възприемчивостта на тялото към електромагнитните сили,
проникващи в него от електромагнитните полета на вселената.
Тялото генерира и подсилва себе си във формата си на
електромагнитно поле.
Колкото по-живи и по-изпълнени с биоелектромагнитна ци
са нашите кости и стави, толкова повече вибрациите на тази ци
се увеличават, толкова по-живи се чувстваме ние и толкова поестествено балансираме между небето и земята. Също като
нашите органи и жлези, костите ни са център на съзнанието,
свързващи ни с небето и земята.
Движението на костите изотвътре и изотвън оказва изключително силно положително влияние. Даоистката медитация винаги се е стремяла към създаване на равновесие между
неподвижността и движението, съпроводено с осъзнатост, тъй
като двете представляват единство на противоположностите.
Ян възниква само благодарение на ин, а ин възниква само благодарение на ян. Всъщност ин се съдържа в ян, и ян - в ин.
Ци действа като възглавница между костите, така че те да

могат гладкоДан
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ци гун
става, когато те изсъхнат и загубят мекотата си. Когато
посредством различни ци гун практики костите и ставите
регенерират, потоците ци навлизат в тях и между тях. Метафорично можем да представим ци като масло, което смазва
ключалката на вратата или мотора на колата, за да могат те
отново да работят добре.
Трябва да помним, че кухините на бедрените кости носят
тежестта на цялото тяло и често свръхтеглото на тялото поражда проблеми. Друга причина за отсъствието на ци-потоци
между костите е емоционалното неравновесие и преобладаването на отрицателни емоции, като депресията и гнева. Тези
емоции играят ключова отрицателна роля. Гладкото движение
на бедрените стави е тясно свързано с емоционалното ни
състояние, особено когато започнем да стареем.
Гладкото функциониране на бедрените стави е решаващ
фактор в целия процес на предаване на ци. Ци, която идва
отдолу, трябва да се придвижи нагоре. Вдишването в бедрените
стави и кухини, изпращането на любов в костите и на вътрешна
усмивка, спомагат за този процес. Бедрените стави изпълняват
ключовата роля на предаватели на протичащия нагоре от
земята през тялото поток на ци, и ако тялото ни е в хармония,
потокът ци може да се придвижва все по-нагоре.
Ставите могат да произведат изобилна „слюнка“ - еликсира
на живота, изпълнена с хормони и съдържаща множество
ценни вещества, същностно важни за жизнеността ни. Болести
като артрит и ревматизъм могат се излекуват посредством
любящата употреба на съзнанието и ци-дишането, вместо чрез
общоприетите лекарства.

ЗАТВАРЯНЕ НА ТРИТЕ ВРАТИ

За да се създаде и поддържа правилното налягане в долния
дан тиен, трябва да стегнем и затворим половите си органи,
перинеума и ануса. За да постигнем това, трябва да можем да

свиваме тазовото дъно и да стягаме половите органи, перинеума и ануса по контролиран и координиран начин. Способността да правим това предотвратява изтичането на полова
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есенция/градивна енергия (дзин) и съхранява дзин, за да може
след това тя да бъде преобразувана в жизнена и духовна енергия. Стягането и затварянето на половите органи, перинеума и
ануса се нарича „затварянето на трите врати“.
Перинеумът е известен под името „вратата на живота и
смъртта“, тъй като играе решаваща роля както при предотвратяването на дегенерацията, така и при активирането на
всички органи и жлези, и при други функции на тялото. Перинеумът - наричан хуй ин - се намира между половите органи и
ануса. Това е най-ниската точка на ин или на низходящите
енергийни канали, и е най-ниската точка на свързване между
Управителния (възходящ) и Функционалния (низходящ) канал.
Посредством краката и стъпалата хуй ин е главната ни връзка
със земната ци. Когато перинеумът е силен, органите остават
силни и здрави; когато той е слаб, те изгубват сцепи- телната
си сила и ци се оттегля от тях.
Способността да се постигне контрол над трите врати и да
се изведе енергията нагоре и навътре, а не надолу и навън, е
нещо много важно в дан тиен ци гун, както и при практиките
на Микрокосмическата орбита и Лечебната любов. Сгъстеният
вид ци (дзин), създаван в половите органи, се пренася в точката
на свързване на Управителния и Функционалния канал, и оттук
- нагоре в мозъка. По пътя си нагоре ци преминава през
няколко преобразувания и подхранва и активира всички
органи, преди да стигне до мозъка и да го снабди със свежа
енергия и с хормони.
Добра начална практика, с която да пристъпим към контролирането на трите врати, е масажът на перинеума. Той зарежда
с енергия половите органи и укрепва тазовото дъно. Допринася
за активирането на пинеалната жлеза, с която перинеумът е
пряко свързан посредством Мушкащия канал - енергийния
канал, намиращ се в центъра на тялото, между перинеума и
темето. Масажът на перинеума също ни помага да осъзнаем

единството между
високото
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Перинеумът и пинеалната жлеза се свързват посредством Мушкащия
канал

показва, че така наричаните от нас „по-нисши органи“ изпълняват важна и почетна функция.
Свиването на мускулите на перинеума, половите органи и
ануса активира връзката ни със земната енергия. Като изтегляме нагоре тези области и всмукваме енергия посредством
стъпалата на краката ни, ние мигновено се заземяваме и енергизираме. Поддържането на мускулите на перинеума, половите органи и ануса съвсем леко свити ще ви заземи докато
упражнявате ци гун.
Стягането на перинеума и ануса укрепва тазовата и урогениталната диафрагма, и поддържа и реактивира органите в
долния дан тиен, при което те се ревитализират. Ако това
бъде координирано със смъкването на гръдната диафрагма

Мсшгпак Чиа
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Урогенитална област при жената

Тазова периферия

Перинеум

Дан тиен ци гун

Тазова и урогенитална диафрагма при мъжете и жените
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Урогенитална област при мъжете

надолу, ще се създаде пространство, в което да се осъществи
процесът на сгъстяване на ци.
Като практикуваме свиването на перинеума, половите
органи и ануса, ци се притиска навътре от всички посоки и
налягането на ци в долния дан тиен се повишава. Колкото
повече ци се концентрира, толкова по-голям става потенциалът й за разширение. Тази практика е била наречена
създаване на „ци-топка“. Разпръснатата ци се концентрира и
сгъстява в долния дан тиен и това повишава вътрешната сила,
потребна, за да се активира цялото тяло и неговите потоци и
мрежи.
ВРЪЗКИТЕ АНУС-ТЯЛО
Упражненията за ануса са важна част от дан тиен ци гун. Те
укрепват, стягат и затварят корема, за да предотвратят изтичането
на енергия. Усмихването на ануса е много важна практика, такава
е и свиването му: и двете практики улесняват енергизирането на
всички органи в тялото. Духовната енергия, скрита в усмивката,
спомага да се повиши качеството на енергията и на съзнанието,
сгъстени в органите и жлезите.

Дан тиен ци гун
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Мантак Чиа
Даоистите разделят ануса на пет части: средна, предна, задна,
дясна и лява. Всяка част от ануса има енергийна връзка с
различни части на тялото. Следните диаграми илюстрират
различните връзки анус-тяло.
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Анус и задна страна Анусът и перинеумът

Средната част на ануса е свързана с органите, разположени в предната част на коремната област. При жените тя е
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свързана с вагината, при мъжете - с простатната жлеза. Тя е
свързана и с аортата и илиачните вени, стомаха, сърцето,
щитовидната жлеза и паращитовидната жлеза, хипофизата,
епифизата и върха на главата - посредством средния канал.

Предната част на ануса е свързана с простатата, пикочния
мехур, тънкото черво, тимусната жлеза, щитовидната жлеза и
мозъка. Когато свивате ануса, изтеглете средната му част
нагоре и напред.

Връзки на средната част на ануса
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Мантак Чиа

Задната част на ануса е свързана с опашната кост, сакрума, задната част на гръбначния стълб и малкия мозък в основата на черепа, известен с името „нефритена възглавничка“.
Когато свивате ануса, изтеглете средната му част нагоре към
гърба, към сакрума.

Дан тиен ци гун
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Мантак Чиа
Дясната част на ануса е свързана с дясната страна на корема, с десния яйчник или десния тестис, възходящото дебело
черво, десния бъбрек, надбъбречната жлеза, черния дроб,
жлъчния мехур, десния бял дроб и дясното мозъчно полукълбо. Когато свивате ануса, изтеглете средната част нагоре и
после надясно.

Надбъбречна жлеза
Десен бъбрек

Най-напред
изтеглете
нагоре
средната
част

Връзки на дясната част на ануса (мъж)
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Мантак Чиа

Лявата част на ануса е свързана с лявата страна на корема,
левия яйчник или левия тестис, низходящото дебело черво,
левия бъбрек, надбъбречната жлеза, далака, стомаха, левия
бял дроб и лявото мозъчно полукълбо. Когато свивате ануса,
изтеглете средната част нагоре, а после наляво.

Изтеглете наляво

Връзки на лявата част на ануса (мъж)

Дан тиен ци гун
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• Изтеглете наляво

Връзки на лявата част на ануса (жена)
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Мантак Чиа

Посредством дан тиен ци гун укрепваме и петте части на
ануса и развиваме „перинеумната сила“, като свиваме и изтегляме нагоре тези части. Когато тазовата ви област е силна,
енергията няма да изтича от „трите врати“ и вие ще можете да
увеличите ци-налягането в дан тиен. При слаби перинеум и
анус това е невъзможно.
Има добри даоистки упражнения за усилване на различните части на ануса (перинеума/тазовото дъно) и за научаване
как точно да се свиват те, така че да не се втвърдяват твърде
много мускулите. За да станат силни - което означава силно
тонизиране на мускулите, трябва да правите тези упражнения
многократно всеки ден. Доброто при тях е, че можете да ги
изпълнявате навсякъде: когато чакате в пощата, на спирката,
на опашката в магазина, когато сте в киното или пред телевизора, или работите на компютъра. Ако сте изобретателни, ще
откриете много възможности да ги практикувате през деня.
Най-добрият начин да правите тези упражнения е като застанете прави. Но можете да ги практикувате и седнали или
легнали на пода, в леглото, дори във ваната. В следващата
глава ще обсъдим упражненията за изграждане на перинеумната сила.
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ПРАЗНАТА И ПЕРИНЕУМНАТА СИЛА
ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЛЯГАНЕ В ДОЛНИЯ ДАН ТИЕН
В тази глава ще обсъдим няколко упражнения за изграждане на ци-налягане в долния дан тиен посредством свиването
на ануса и перинеума и работата с дишането и с гръдната
диафрагма
В долния дан тиен съществуват седем важни области, в
които бихме искали да изградим ци-налягане:
• под пъпа (място, известно също така под името ци хай
или „морето на ци“);
• най-ниската част от корема (областта на пикочния мехур);
• над пъпа (областта на слънчевия сплит);
• лявата и дясната част на долния дан тиен;
• лявата и дясната част на тялото;
• двата бъбрека;
• точката мин мън (известна като „вратата на живота“; тя
се намира между третия и четвъртия лумбален прешлен,
точно под двата бъбрека и зад пъпа).
Както можете да натиснете балона от едната страна, за да
увеличите налягането в другата страна, така и тук можете да

Мантак Чиа

Области за изграждане на ци-налягане

натиснете или свиете една част от областта на коремния/долния дан тиен, за да увеличите налягането в други части.
Има две основни действия на свиване, при които постигаме
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това: изтегляне нагоре на перинеума и ануса (което обсъдихме в
предходната глава) и притискане надолу на гръдната >
диафрагма. Когато притискате надолу гръдната диафрагма, я
притиснете навътре и надолу през целия ръб на гръдния кош.
' Посредством тези действия на свиване гръдната диафрагма,
коремната стена и перинеумът се притискат към коремната ку- '
хина. Това ще намали пространството в областта на долния дан
<; тиен и ще сгъсти ци в тази област, създавайки „ци-топка“.
Докато изтегляте нагоре перинеума и ануса и притискате надолу
гръдната диафрагма, можете да правите и две съответ- .. ни
дихателни упражнения. Най-напред поемете един бърз, дълбок
дъх, за да разширите корема. После издишайте, изхвърляйки
този въздух. Без да вдишвате, стегнете корема, свивайки го

Свиване и отпускане на гръдната диафрагма

нагоре и навътре. По този начин ще „вдишате без вдишване“ и
ще изтеглите ци в корема (вж. илюстрацията на следващата
страница). Принципът в основата на този специален вид дихателна практика се нарича „Празна сила“; той е ключов във
всички дан тиен ци гун практики, които водят до сгъстяване

90
Мантак Чиа
на ци в областта на долния дан тиен. Вариант на тази
практика се описва детайлно в изложението на практиката на
Драконовото и Тигровото дишане, следващо по-долу.

УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ПЕРИНЕУМНА
СИЛА Практиката на Драконовото и Тигровото
дишане
При това упражнение изграждаме ци в ци хай (областта
под пъпа) посредством свиването на ануса и перинеума и
практикуването на специални форми на дишане. Драконовото
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и Тигровото дишане се използват в много от упражненията за
развиване на перинеумната сила.
1. Най-напред застанете със стъпала, успоредни едно на
друго и на разстояние ширината на раменете. И
деветте точки на стъпалото (илюстрацията по-долу)
трябва да бъдат здраво вкоренени в земята.
2. Задръжте част от вашата осъзнатост върху ануса, перинеума и половите органи.
3. Поставете ръцете си върху ци хай, под пъпа в долната част на корема, притискайки я много леко и нежно

Вкоренете деветте точки на стъпалото в земята

(погледнете илюстрацията по-долу). Усмихнете се и
направете няколко дълбоки коремни вдишвания.
1. Издишайте, изравнете и свийте коремната област.
Проследете тези действия с пръстите на двете ръце.
2. След това вдишайте полудъх, използвайки звука на
дракона. Звукът на дракона е високо „хъммммм“. Почувствайте налягане, като това на прахосмукачка, в
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Мантак Чиа

Поставете ръцете си върху ци хай, под пъпа в долната част на корема

коремната област и в гърлото. Това вакуумно/всмукващо усещане е всъщност всмукването навътре на циналягането.
3. Леко изтеглете нагоре ануса, перинеума и половите органи. Същевременно разширете корема, като задържате
дъха и ци-налягането в ци хай. Нека гръдната ви диафрагма се смъкне надолу, а гръдният кош да бъде релаксиран.
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Вдишайте с
висок драконов
звук
Почувствайте
всмукващото
усещане в
гърлото и в
корема
Разширете долната
част на корема

Ану
с

Драконово дишане

Мантик Чиа

Слънчев сплит
Пъп
Ци хай

Области на слънчевия сплит, пъпа и ци хай

Положение на ци хай при мъжете и жените
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Пъп Ци хай

половите органи

Предна част на ануса и
Изградете и задръжте

налягането в ци хай

7. А сега издишайте с
звук „хъммммм“ е
Изпратете
енердо долната област

тигровия звук. Тигровият
нисък, ръмжащ звук.
гийното налягане надолу
на корема.

Анус

Издишайте с тигровия звук и изпратете ци-налягането надолу до долната
област на корема

964. Задръжте дъха си Мантак
навън Чиа
и леко се засмейте навътре.
Почувствайте вибрацията в ци хай. Задръжте дъха си навън,
докато можете, после вдишайте и бавно регулирайте
дишането си.

Почувствайте вибрацията в ци хай

5. Повторете целия процес на Драконово и Тигрово дишане от
3 до 6 пъти. Почувствайте как налягането се усилва с всеки
дъх. Когато вдишвате и издишвате съзнателно, вие
притегляте навътре и задържате ци. Когато вдишвате и
издишвате несъзнателно, губите ци.
Упражнение за областта на пикочния мехур
При това упражнение се съсредоточаваме върху най-долната област на корема, включваща пикочния мехур, а при
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жените - матката.
1. Най-напред застанете със стъпала, успоредни едно на
друго и на разстояние ширината на раменете. И деветте
точки на стъпалата ви трябва да са здраво вкоренени в
земята.
2. Задръжте част от вашата осъзнатост в средната, предната и задната част на ануса, а също и в перинеума. При
жените, запазете част от вашата осъзнатост в матката,
при мъжете - в простатната жлеза.

Анус, пикочен мехур, матка

1. Поставете ръцете си върху ци хай, под пъпа в долната част
на корема. Усмихнете се и направете няколко дълбоки
коремни вдишвания.
2. Издишайте, изравнете и свийте коремната област.
Проследете това с пръстите на двете ръце.
3. Задръжте дъха си навън за известно време. Леко всмучете и
свийте корема нагоре и навътре. Усетете всмукването

Мантак Чиа
навътре.
4. Вдишайте една-трета от дъха си с високия драконов звук.
Почувствайте вакуумното налягане в корема и гърлото,
всмукващо навътре ци-налягането. Същевременно свийте и
изтеглете ануса нагоре.
5. Вдишайте още една-трета от дъха. Свийте, изтегляйки
нагоре, предната част на ануса и половите органи, към
пикочния мехур/матката и най-долната област на корема.
Разширете корема.
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Свийте корема
налягане

Почувствайте вакуумното

6. Вдишайте последната една-трета от дъха и свийте и
изтеглете нагоре по-голяма част от предната част на ануса по посока на пикочния мехур и матката. Същевременно
изтласкайте долната част на корема навън, към мястото,
където са разположени пръстите ви.
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Езикът опрян в небцето, натиснете долната част на корема
навън докато вдишвате
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Издишайте
с бъбречен звук

7. Дръжте езика си опрян в небцето. Задръжте дъха си колкото
можете по-дълго.
8. А сега издишайте с бъбречния звук „чоооооо“. Когато
правите това както трябва, опашната кост леко ще се
завърти навътре, а сакрумът - навън, така долната част на
корема ще се закръгли, тъй като сакрумът и половите органи
са свързани. Повторете цялата практика от 3 до 6 пъти, като
усещате как с всеки дъх налягането става все по-силно. След
това релаксирайте и се отпуснете, усмихвайки се навътре
към цялата до- лна област на корема. Почувствайте как ци и
кръвта навлизат в тази област.
Упражнение за областта на слънчевия сплит
При това упражнение насочваме вниманието си в областта
на слънчевия сплит.
1. Най-напред застанете със стъпала, успоредни едно на
друго и на разстояние ширината на раменете. И деветте
точки на стъпалата трябва да са здраво вкоренени в
земята.

100 2. Съсредоточете Мантак
част от Чиа
осъзнатостта си в средната и
предната част на ануса, както и в перинеума. При жените, задръжте част от осъзнатостта си в матката, при
мъжете - в простатната жлеза.
3. Поставете ръцете си върху слънчевия сплит, разположен
над пъпната вдлъбнатина. Усмихнете се и направете
няколко дълбоки коремни вдишвания.
4. Издишайте, изравнете и свийте коремната област.
Проследете това с пръстите на двете ръце.

Слънчевият сплит при мъжете и жените
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Свийте корема и изтеглете нагоре ануса

5. Задръжте дъха си навън за известно време. Леко всмучете и
свийте корема нагоре и навътре. Усетете всмукването
навътре.
6. Вдишайте една-трета от дъха си с високия драконов звук.
Почувствайте вакуумното налягане в корема и гърлото,
всмукващо навътре ци-налягането.
7. Вдишайте още една-трета от дъха. Свийте, изтегляйки
нагоре, предната част на ануса и половите органи, към
слънчевия сплит. Докато правите това, разширете и
изтеглете навън пъпната област.
8. Вдишайте последната една-трета от дъха и свийте и изтеглете нагоре, към слънчевия сплит, по-голяма част от
предната част на ануса и половите органи. Същевременно
изтласкайте областта на слънчевия сплит навън, към
мястото, където са разположени пръстите ви.

102 9. Дръжте езика сиМантак
опрянЧиа
в небцето. Задръжте дъха си
колкото можете по-дълго.
10. А сега издишайте с бъбречния звук „чоооооо“. Когато
правите това както трябва, опашната кост леко ще се
завърти навътре, а сакрумът - навън, така долната част на
корема ще се закръгли, тъй като сакрумът и половите
органи са свързани. Повторете цялата практика от 3 до 6
пъти, като усещате как с всеки дъх налягането става все
по-силно. След това релаксирайте и се отпуснете,
усмихвайки се навътре към цялата област на корема и
най-вече - слънчевия сплит. Почувствайте как ци и кръвта
навлизат в тази област.

Връзката анус - слънчев
сплит

Издишайте с ануса и перинеумиата сила
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Мантак
Упражнение
2 за Чиа
пикочния мехур

При това упражнение изменяме предходното упражнение за
областта на пикочния мехур, като вдишваме с един бавен дъх, а
не с три кратки.
1. Най-напред, застанете със стъпала, успоредни едно на
друго и на разстояние ширината на раменете. И деветте
точки на стъпалата трябва да са здраво вкоренени в
земята.
2. Съсредоточете част от осъзнатостта си в средната,
предната и задната част на ануса, както и в перинеума.
При жените, задръжте част от осъзнатостта си в матката,
при мъжете - в простатната жлеза.
3. Поставете ръцете си върху ци хай, под пъпа в долната
част на корема. Издишайте, изравнете и свийте коремната област. Използвайте пръстите си, за да натиснете ци
хай.

Поставете ръцете си върху ци хай

4. Задръжте дъха си за кратко. Леко всмучете и свийте
корема нагоре и навътре. Почувствайте всмукването
навътре.
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5. Вдишайте с един дълъг, бавен дъх. Същевременно
свийте и изтеглете нагоре предната част на ануса и
половите органи по посока на пикочния мехур/матката и
най-долната област на корема. И заедно с това
разширете корема, като изтласквате долната област на
корема навън към пръстите си.
6. Задръжте дъха си, докато ви е възможно, а след това
издишайте и си починете. Повторете този процес от 3 до
6 пъти.

Упражнение за страните на долния дан тиен
При това упражнение се съсредоточаваме върху дясната и
лявата страна на долния дан тиен.
1. Започнете, като застанете със стъпала, успоредни едно
на друго и на разстояние ширината на раменете. И
деветте точки на стъпалата трябва да са здраво вкоренени в земята.
2. Съсредоточете част от осъзнатостта си в средната,
лявата и дясната част на ануса, както и в перинеума. При
жените, задръжте част от осъзнатостта си в матката, при
мъжете - в простатната жлеза.
3. Поставете пръстите си върху лявата и дясната страна на
предната част на долния дан тиен. Усмихнете се и
направете няколко дълбоки коремни вдишвания.
4. Задръжте дъха си известно време. Леко всмучете и
свийте корема нагоре и навътре. Почувствайте всмукването навътре.
5. Сега вдишайте половината си дъх с високия драконов
звук. Почувствайте вакуумното налягане в корема и
гърлото, всмукващо навътре ци-налягането.
6. Същевременно свийте и изтеглете нагоре лявата и дясната
част на ануса.
7. Вдишайте втората половина на дъха с високия драко- нов
звук. Свийте и изтеглете по-голяма част от лявата и дясната
част на ануса нагоре към лявата и дясната страна на долния
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изтласкайте лявата и дясната
страна на долния дан тиен навън към пръстите си.
8. Задръжте дъха си, докато можете, като поддържате циналягането. Нека гръдната ви диафрагма се смъкне надолу,
а гръдният кош е да е релаксиран.

Издишайте и натиснете навътре, като пръстите ви се намират от двете
страни на долния дан тиен

9. Издишайте с нисък, ръмжащ тигров звук. Изтласкайте
енергийното налягане навън и отляво, и отдясно. Засмейте
се леко в себе си и почувствайте вибрацията в цихай и в
двете страни на долния дан тиен. Задръжте дъха си, докато
можете.
10. А сега вдишайте бавно и релаксирано, като се усмихвате
навътре на цялата коремна област, най-вече на двете
страни на долния дан тиен. Повторете тази практика от 3
до 6 пъти, като усещате как енергийното налягане се
усилва с всяко вдишване. Почувствайте как ци и кръвта
навлизат в тази област.
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Засмейте се леко навътре и почувствайте вибрация в двете страни на
долния дан тиен

Упражнение за страните на тялото
При това упражнение съсредоточаваме вниманието върху
дясната и лявата страна на тялото.
1. Започнете, като застанете със стъпала, успоредни едно на
друго и на разстояние ширината на раменете. И деветте
точки на стъпалата трябва да са здраво вкоренени в
земята.
2. Съсредоточете част от осъзнатостта си в средната, лявата и
дясната част на ануса, както и в перинеума. При жените,
задръжте част от осъзнатостта си в матката, при мъжете - в
простатната жлеза.
3. Леко положете ръцете си върху лявата и дясната страна на
тялото.
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Поставете ръцете си върху лявата и дясната страна на тялото

4. Издишайте, изравнете и свийте коремната област. Леко
натиснете с пръсти отстрани на тялото.
5. Задръжте дъха известно време. Леко всмучете и свийте
корема нагоре и навътре. Почувствайте всмукването вътре.
6. Сега вдишайте половината си дъх с високия драконов звук.
Почувствайте вакуумното налягане в корема и гърлото,
всмукващо навътре ци-налягането.
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Издайте звука на дракона, докато вдишвате половината дъх

7. Същевременно свийте и изтеглете нагоре лявата и
дясната част на ануса.
8. Вдишайте втората половина от дъха с високия драконов звук. Свийте и изтеглете по-голяма част от лявата
и дясната част на ануса нагоре към лявата и дясната
страна на тялото. Същевременно изтласкайте лявата и
дясната страна на тялото навън към пръстите си.
Почувствайте как и двете страни се разширяват.
9. Задръжте дъха си колкото може по-дълго, като поддържате ци-налягането. Нека гръдната диафрагма се
смъкне надолу, а гръдният кош да е релаксиран.
10. Издишайте с нисък, ръмжащ тигров звук. Бавно и
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Завършете драконовото вдиш- Издишайте с тигровия звук, като ване и
изтласкайте навън ля- продължавате да разширявате лявата и дясната
страна на тя- вата и дясната страна лото

съзнателно изтласкайте ци-налягането навън към двете
страни. Нека силата в тях да бъде една и съща.
11. Засмейте се леко в себе си и почувствайте вибрацията в
долния дан тиен. Задръжте дъха, докато можете.
12. А сега вдишайте бавно и релаксирано, като се усмихвате
навътре на цялата коремна област, най-вече на двете
страни на тялото. Повторете тази практика от 3 до 6
пъти, като усещате как енергийното налягане се усилва
с всяко вдишване. Почувствайте как ци и кръвта
навлизат в тази област.

no
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Упражнение за бъбреците

При това упражнение се съсредоточаваме върху дясната и
лявата страна на бъбреците.
1. Започнете, като застанете със стъпала успоредни едно
на друго и на разстояние ширината на раменете. И деветте точки на стъпалата трябва да са здраво вкоренени
в земята.
2. Съсредоточете част от осъзнатостта си в средната,
лявата и дясната част на ануса, както и в перинеума. При
жените, задръжте част от осъзнатостта си в матката, при
мъжете - в простатната жлеза.
3. Леко положете ръцете си върху левия и десния бъбрек.
Гръбначният ви стълб трябва да е леко присвит във
формата на дъга.

Поставете ръцете си върху левия и десния бъбрек

4. Издишайте, изравнете и свийте коремната област.
5. Задръжте дъха известно време. Леко всмучете и свий-
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те корема нагоре
и навътре.
Почувствайте всмукването навътре. Усмихнете се на бъбреците си.
Сега вдишайте половината си дъх с високия драконов
звук. Почувствайте вакуумното налягане в корема и
гърлото, всмукващо навътре ци-налягането.
Същевременно свийте и изтеглете нагоре лявата и
дясната част на ануса.
Вдишайте втората половина на дъха с високия драконов звук. Свийте и изтеглете по-голяма част от лявата
и дясната част на ануса нагоре към левия и десния
бъбрек. Същевременно леко закръглете гърба си и го
притиснете към ръцете.
Почувствайте как бъбреците се разширяват и цялата
лумбална област се отваря.

Завършете драконовото вдишване и почувствайте как бъбречната I
област се разширява, а цялата лумбална област се отваря

{

10. Задръжте дъха си колкото може по-дълго, като запазвате циналягането. Нека гръдната диафрагма се смъкне надолу, а
гръдният кош да е релаксиран.
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11. Издишайте с нисък, ръмжащ тигров звук. Докато издишвате,
бавно и съзнателно изтласквайте ци-налягане- то навън към
двата бъбрека и долната част на корема. Нека силата в тях да
бъде една и съща.
12. Леко се засмейте навътре и почувствайте вибрацията в
долния дан тиен. Задръжте дъха си колкото можете по-дълго.
13. А сега вдишайте бавно и релаксирайте, усмихвайки се на
цялата коремна област, най-вече - на бъбреците. Повторете
тази практика от 3 до 6 пъти, като усещате как при всеки дъх
енергийното налягане се усилва. Почувствайте здрав ци„колан“, оформен около кръста ви. Това упражнение ще
укрепи бъбреците и ще увеличи изначалната ви сила.

Издишайте с тигровия звук, като продължавате да изтласквате циналягането навън към двата бъбрека

Упражнението за Вратата на живота

При това упражнение се съсредоточаваме върху Вратата на
живота, известна като мин мън. Тя се намира между третия и
четвъртия лумбален прешлен, точно под двата бъбрека и зад
пъпа.

114 1. Започнете, катоМантак
Чиасъс стъпала, успоредни едно
застанете
на друго и на разстояние ширината на раменете. И
деветте точки на стъпалата трябва да са здраво вкоренени в земята.
2. Съсредоточете част от осъзнатостта си в средната,
лявата и дясната част на ануса, както и в перинеума. При
жените, задръжте част от осъзнатостта си в матката, при
мъжете - в простатната жлеза.
3. Леко поставете ръцете си върху Вратата на живота, като
дланите ви покриват бъбреците. Гръбначният ви стълб
трябва да образува лека арка, наклонена напред.

Поставете ръцете си върху Вратата на живота

4. Издишайте, изравнете и свийте коремната област.
5. Задръжте дъха известно време. Леко всмучете и свийте
корема нагоре и навътре. Почувствайте всмукването
навътре. Усмихнете се на Вратата на живота.
6. Сега вдишайте половината си дъх с високия драконов звук.
Почувствайте вакуумното налягане в корема и гърлото,
всмукващо навътре ци-налягането.
7. Едновременно с това свийте и изтеглете нагоре ануса, найвече средната и задната му част. Усетете стъпалата на
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краката си, опашната кост и сакрума. Като изтегляте нагоре
задната част на ануса си, почувствайте пулсацията във
Вратата на живота, всмукваща нагоре енергията на земята и
придвижваща я през гръбначния стълб към мозъка.

Завършете драконовото вдишване и почувствайте как областта на
Вратата на живота се разширява, а цялата лумбална област се отваря

8. Вдишайте втората половина на дъха с високия драко- нов
звук. Свийте и изтеглете нагоре по-голямата част от ануса.
Същевременно леко закръглете гърба си и изтласкайте
енергията навън към ръцете си.
9. Почувствайте как Вратата на живота се разширява, а цялата
лумбална област се отваря.
10. Задръжте дъха си колкото може по-дълго, като запазвате циналягането. Нека гръдната диафрагма се смъкне надолу, а
гръдният кош да е релаксиран.
11. Издишайте с нисък, ръмжащ тигров звук. Докато издишвате,
бавно и съзнателно изтласквайте ци-налягането навън към
Вратата на живота. Запазете постоян- на силата на
изтласкването.
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Издишате с тигровия звук, като изтласквате ци-налягането навън към
Вратата на живота
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12.

13.

14.

15.
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Леко се засмейте навътре и почувствайте вибрацията в
долния дан тиен. Задръжте дъха си колкото можете подълго.
А сега вдишайте бавно и релаксирайте, усмихвайки се
на цялата коремна област, най-вече - на Вратата на
живота.
Сега отново издишайте и съберете стъпалата си. Поставете длани върху пъпа и се съсредоточете върху
Вратата на живота.
Повторете тази практика от 3 до 6 пъти, като усещате
как при всеки дъх енергийното налягане се усилва,
Вратата на живота се отваря и диша, и целият корем се
изпълва с ци и пулсира.

Упражнение за гръдния кош
При това упражнение се съсредоточаваме върху областта на
гръдния кош.
1. Започнете, като застанете със стъпала, успоредни едно
на друго и на разстояние ширината на раменете. И
деветте точки на стъпалата трябва да са здраво вкоренени в земята.
2. Съсредоточете част от осъзнатостта си в средната, предната, лявата и дясната част на ануса, както и в перинеума. При жените, съсредоточете част от осъзнатостта си в
матаата, при мъжете - в простатната жлеза.
3. Леко положете ръцете си от двете страни на гръдния
кош, като палците на пръстите ви са в подмишниците.
4. Издишайте и изравнете гръдния кош.
5. Задръжте дъха известно време. Леко всмучете и свийте
корема нагоре и навътре. Почувствайте всмукването
навътре. Усмихнете се на областта на гръдния кош.
6. Сега вдишайте половината си дъх с високия драконов
звук. Почувствайте вакуумното налягане в корема и
гърлото, всмукващо навътре ци-налягането.
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Поставете ръце върху гръдния кош

7. Едновременно с това свийте и изтеглете нагоре предната
част на ануса и разширете цялата предна област на долния
дан тиен.
8. Вдишайте другата половина от дъха с високия дра- конов
звук. Свийте и изтеглете нагоре към лявата и дясната част на
гръдния кош лявата и дясната част на ануса. Нека ци се
разшири. Закръглете горната част на гърба.
9. Задръжте дъха си колкото може по-дълго, като запазвате циналягането. Нека гръдната диафрагма се смъкне надолу, а
гръдният кош да е релаксиран.
10. Издишайте с нисък, ръмжащ тигров звук. Докато издишвате,
бавно и съзнателно изтласквайте ци-налягането към долната
част на корема и после нека налягането от тази част на
корема се разшири нагоре към горната част на гръдния кош.
Почувствайте как целият гръден кош и долен дан тиен се
разширяват.
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Завършете драконовото вдишИздишайте с тигровия звук,
ване и усетете как гръдният като изтласквате ци-налягането кош се
разширява, а горната
към долната част на корема
част на гърба се отваря

11. Леко се засмейте навътре и почувствайте вибрацията в
долния дан тиен. Задръжте дъха си колкото можете подълго.
12. Сега вдишайте бавно и релаксирайте, като се усмихвате
на цялата област на гръдния кош, най-вече на Вратата на
живота.
13. Повторете тази практика от 3 до 6 пъти, като усещате как
при всеки дъх енергийното налягане се усилва.

Пълно дан тиен дишане
Това упражнение съчетава всички предходни в едно.
1. Започнете, като застанете със стъпала успоредни едно на
друго и на разстояние ширината на раменете.
И деветте точки на стъпалата трябва да са здраво вкоренени
в земята.
2. Съсредоточете част от осъзнатостта си в ануса и в пе-
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съсредоточете
част от осъзнатостта си
в матката, при мъжете - в простатната жлеза.
3. Дишайте бавно и дълбоко, докато се почувствате добре и
успокоени.
4. Усмихнете се леко и поставете ръцете си върху долния дан
тиен.
5. Издишайте, изравнете и свийте коремната област.
6. Задръжте дъха си навън за известно време. Леко всмучете и
свийте корема нагоре и навътре. Усетете всмукването
навътре. Усмихнете се на цялата област на долния дан тиен.
7. Сега вдишайте половината си дъх с високия драконов звук.
Почувствайте вакуумното налягане в корема и гърлото,
всмукващо навътре ци-налягането.

Завършете драконовото вдишване и почувствайте как целият корем и
долният дан тМн се разширяват

8. Едновременно с това свийте и изтеглете нагоре ануса.
Изтеглете предната, лявата и дясната част на ануса нагоре към предната, лявата и дясната страна на корема.
9. Разширете и изтласкайте навън долната част на пъпа и
горната, лявата и дясната страна на корема. Прокарвайте
пръстите си по всяка разширяваща се част.
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10. Вдишайте другата половина на дъха с високия драконов звук. Свийте и изтеглете лявата, дясната и задната
част на ануса нагоре към лявата и дясната страна на
бъбреците и Вратата на живота.
11. Усетете как целият долен дан тиен се разширява.
12. Задръжте дъха колкото ви е възможно по-дълго, като
поддържате ци-налягането. Нека гръдната ви диафрагма
се смъкне надолу, а гръдният кош да е релаксиран.
13. Сега издишайте с нисък, ръмжащ тигров звук. Бавно и
съзнателно, изтласкайте ци-налягането навън към целия
корем. Запазете една постоянна сила.
14. Леко се засмейте навътре и почувствайте вибрацията в
долния дан тиен. Задръжте дъха си колкото можете подълго.
15. А сега вдишайте бавно и релаксирайте, усмихвайки се на
цялата коремна област.
16. Повторете тази практика от 3 до 6 пъти, като усещате
как при всеки дъх енергийното налягане се усилва и
целият корем се изпълва с ци и пулсира.

Упражнение за увеличаване на ци-налягането и
вибрацията
Това упражнение следва стъпките и принципите на предишните упражнение за развиване на перинеумната сила, с
изключение на това, че този път използвате пръстите на ръцете
си и самите ръце, за да създадете контраналягане срещу циналягането, идващо отвътре.
1. Започнете, като застанете със стъпала успоредни едно на
друго и на разстояние ширината на раменете. И деветте
точки на стъпалата трябва да са здраво вкоренени в земята.
2. Съсредоточете част от осъзнатостта си в ануса и в перинеума. При жените, съсредоточете част от осъзнатостта си в
матката, при мъжете - в простатната жлеза.
3. Дишайте бавно и дълбоко, докато се почувствате добре и
успокоени.
4. Поставете пръстите на ръцете си, юмруците си или ръба на
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хай в долната
5. Издишайте, изравнете и свийте коремната област.
6. Задръжте дъха си навън закратко. Леко всмучете и свийте
корема нагоре и навътре. Усетете всмукването навътре.
Усмихнете се на цялата област на долния дан тиен.
7. Сега вдишайте и докато вдишвате, свийте и изтеглете нагоре
ануса. Изтеглете предната, лявата, дясната

Изтласкайте енергията навън от вътрешността на тялото срещу
налягането на ръцете си

8.
9.

10.

11.

и задната част на ануса нагоре към предната, лявата, дясната
и задната страна на корема.
Разширете и изтласкайте енергията навън от ци хай срещу
налягането на ръцете ви.
Бавно издишвайте, като увеличавате налягането на ръцете
си. Изтласкайте ци в долната област на корема срещу
налягането на ръцете си.
Ще забележите, че под влияние на противодействащата сила
на ръцете вътрешното ци-налягане се увеличава. Повторете
процедурата няколко пъти.
И последно, издишайте бързо с дълбокия, ръмжащ тигров
звук, като изтласквате енергията надолу и навън срещу
ръцете си. Звукът се издава при бързото разширяване на
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долната област на корема. Издишването, разширяването и
звукът трябва да са напълно синхронизирани.
12. След последното (тигрово) издишване, задръжте дъха си
навън и потупвайте и с двата си юмрука ци хай, докато
почувствате вибрация в тази област.

Бързо издишайте с дълбокия тигров звук

8. Повторете тези стъпки за всяка от шестте области на долния
дан тиен, като продължавате да използвате ръцете си като
контрасила. (Потупването по матката и пикочния мехур
оказва особено благоприятно влияние при жените). Работете
с всяка област, докато не усетите една много дълбока
вибрация на ци вътре в долния дан тиен.
9. Нека дланите ви леко покриват долния дан тиен. Усетете как
ци в долния дан тиен диша и пулсира.
10. Вдишайте и изтеглете нагоре предната, задната, лявата и
дясната част на ануса, като успоредно с това леко свивате
очите и устата. Усетете всмукването в долния дан тиен,
дланите, стъпалата на краката, перинеума, сакрума, точката
по средата между веждите и темето. Издишайте и
кондензирайте енергията в долния дан тиен. Повторете тази
последна стъпка няколко пъти, за да е сигурно
съхраняването на ци в долния дан тиен.
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Увеличавате ци-налягането с всеки дъх

Работа с партньор

Можете да си представите долния дан тиен като балон,
който да напълните с въздух и така да създадете в него налягане.
Пълните го, като вкарвате въздуха на части. Вкарвате и
задържате, вкарвате и задържате. При долния дан тиен е същото.
Следвайки тази процедура, ще можете да изградите и да
поддържате налягането.
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Използвайте юмрука на партньора си, за да изградите повече ци-налягане

Друг начин да се създаде налягане в долния дан тиен е да се
работи с помощта на съпротивата, оказвана ви от партньор,
следвайки същите принципи, които представихме в предишното
упражнение.
1. Застанете със стъпала на разстояние ширината на раменете, лице в лице с партньора ви.
2. Леко положете юмрука си върху долния дан тиен на
партньора ви.
3. Нека партньорът ви вдиша в корема и изтегли ци в
корема. След това той трябва да изтласка ци извън
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хай, като
натиска корема си срещу юмрука ви.
4. Сега партньорът ви трябва да издиша бързо и да
освободи ци-налягането отвътре. Ще усетите, че циналягането е изчезнало и вие натискате празен дан тиен.
5. Нека партньорът ви повтори тази процедура няколко
пъти, като изгражда налягане посредством изтеглянето
нагоре на ануса и перинеума и смъкването надолу на
гръдната диафрагма при всяко едно дишане, както
обяснихме в предишните упражнения. Партньорът ви
ще изгражда налягане с всяко дишане, също както при
балона. Ци-налягането в дан тиен ще стане по-сгъсте- но
и по-силно.
6. Като продължавате да натискате долния дан тиен на
партньора си, ще почувствате, че там се изгражда
енергия и тя може да бъде придвижвана.
7. Нека сега партньорът ви се засмее в долния дан тиен,
като вие все още натискате - така ще усетите как циналягането става по-силно, движи се и вибрира.
8. Сега сменете места с партньора си и нека той направи
същото.
ПРЕМАХВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО В ГРЪДНАТА
ДИАФРАГМА

При много хора гръдната диафрагма е втвърдена, прилепнала към гръдния кош. За да можем да изградим ци-налягане,
диафрагмата ни трябва да е свободна и да може лесно да се
движи нагоре-надолу. Можете да масажирате диафрагмата, за да
премахнете напрежението в нея.
Можете да масажирате под и по гръдния кош - отгоре до
долу. Най-напред поставете средните пръсти на лявата ръка,
като дланта ви е обърната нагоре, под гръдния кош. Поставете
дясната си ръка върху долната част на дясната страна на гръдния
кош и натиснете гръдния кош надолу с отвора на дясната ви
ръка. Повторете същото за лявата страна на гръдния кош.
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Масажът може да премахне напрежението в гръдната диафрагма

Този масаж ще освободи и изпъне гръдната диафрагма, ще
улесни дишането и ще го направи по-дълбоко. Той ще ви
помогне да смъквате гръдната диафрагма надолу при издишването, което е необходимо при упражненията за перинеумна
сила, изграждащи ци-налягане в долния дан тиен.

ЖИВОТИНСКИ пози ПРИ ДАН ТИЕН
ЦИ ГУН

В практиката на дан тиен ци гун влизат известен брой
подготвителни упражнения и единадесет животински дан
тиен ци гун пози. В предходните глави разгледахме важни
подготвителни практики, от които се научихме как да
увеличаваме посредством комбинация от дишане, притискане
надолу на гръдната диафрагма и изтегляне нагоре на
перинеума и ануса, ци-налягането в дан тиен, органите,
съединителните тъкани, лумбалната област и Вратата на
живота. Тези въвеждащи упражнения също така отварят
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сакрума и бедрените стави, и захранват изначалната ни сила.
В тази глава накратко ще обсъдим няколко затоплящи
техники, а след това ще представим единадесетте животински
пози.
Животинските пози имат за основа уменията, с които се
сдобихме при подготвителните упражнения. Всъщност те постигат същите резултати, обаче ни оказват по-силно влияние
и значително увеличават ци-налягането в долния дан тиен,
укрепват перинеума и силата на вкореняването. Отвореният
сакрум и силният анус са необходими условия за изграждането на ци-налягане в долния дан тиен.

ДАН ТИЕН ЦИ ГУН ЗА ТОПЛЯНЕ
Сакрумът, областта на слабините, бедрените стави и
бедрените флексори съставляват така наречената „гуа“.
Когато гуа е затворена, нервите и потокът на ци, потокът на
кръвта и лимфният поток нагоре и надолу през краката се блокират. За да помогнем на сакрума да се движи по-свободно, той трябва да се
движи отделно от бедрените кости. Когато сакрумът и тазът са
отворени, се създава място, където ци може да протича, и ние
можем да изтеглим ци в долния дан тиен.
Упражненията в предишната глава представляват отличен
начин да се затоплим, преди да пристъпим към практиката на
животинските пози. Можете също така да започнете със следното упражнение за отваряне на сакрума.
Най-напред, застанете с успоредни стъпала, на разстояние
ширината на раменете, като палците и на двата ви крака са
леко обърнати навътре. Нека деветте точки на стъпалата са
здраво вкоренени в земята. Леко потъркайте областта на
сакрума с двете си ръце, за да го стимулирате и затоплите.
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След това, задържайки ръцете си върху сакрума, започнете да
го движите напред и назад.

Леко потъркайте сакрума

Сега, с ръце отстрани, започнете леко да извивате и завъртате спираловидно глезените и коленете си в посока навън.
Издишайте, като силно притискате стъпалата си към земята, а
палците на стъпалата ви са леко обърнати навътре. Притиснете
целите си крака здраво към земята. Продължавайте да въртите
костите на краката си навън. Това ще създаде напрежение в
сухожилията. Освен това ще превърне стъпалата и краката в
едно цяло, прикачено към бедрените кости. Това ще спомогне
да се отворят бедрата и леко да се отделят от сакрума. А като
отворите по този начин сакрума, ще изпитате усещането, че
теглите бедрата си в посока настрани. Същевременно теглите
и сакрума си в посока назад, подвивате опашната кост навътре
и отваряте таза. Така цялата област гуа ще се разшири.
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Отваряне на сакрума

ЕДИНАДЕСЕТТЕ ЖИВОТИНСКИ ПОЗИ

При всичките единадесет животински пози се започва с успоредни стъпала, на разстояние ширината на раменете. Ръцете
трябва да са отпуснати от двете ви страни. И деветте точки на
стъпалата трябва да бъдат здраво вкоренени в земята.
Насочете част от вашата осъзнатост върху ануса и перинеума,
и изтеглете ануса нагоре и навътре. Нека гръдната ви
диафрагма се смъкне надолу, а гръдният кош да е релаксиран.

Заек
Упражнението Заек развива ци-налягането в предната част
на долния дан тиен, в пъпа и тазовата област.
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Всички животински пози започват от основната изправена поза

1. Започнете с основната изправена поза.
2. Вдишайте, изтегляйки нагоре ануса и перинеума, като
едновременно с това издавате високия драконов звук
хъммммм. Усетете как в долната част на корема и в
гърлото ви се създава усещане за вакуум, като ци се
всмуква навътре, а долният дан тиен и гърлото се разширяват.
3. Същевременно леко повдигнете ръцете си над главата.
4. Издишайте бързо с ниския, ръмжащ тигров звук хъммммм.
5. Същевременно изтеглете предната част на ануса още понагоре и разширете ноздрите си. Леко се смъкнете надолу
откъм областта гуа.
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Започнете позата заек с драконово вдишване

6. Натиснете дланите си надолу и навън и изтласкайте циналягането надолу в предната част на долния дан тиен и в
тазовата област, като продължавате да издавате същия
звук.
7. Много е важно да синхронизирате тези три действия. Ще
почувствате как ци-налягането се увеличава в долната част
на корема, в долния дан тиен и в дланите на ръцете ви. И
благодарение на това ци-налягане, гуа и бедрените стави
ще се отворят повече.
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Издишване Заек, съпроводено с тигров звук

Позата Заек отваря гуа и бедрените стави

8. Повторете упражнението дотук няколко пъти. Приключете го със завършващата практика, описана в
края на тази глава.

Жерав
Това упражнение развива ци-налягането в двете страни на
долния дан тиен.
1. Започнете с основната изправена поза.
2. Вдишайте, изтегляйки нагоре ануса и перинеума, като
едновременно с това издавате високия драконов звук.
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Усетете как в долната част на корема и в гърлото ви се
създава усещане за вакуум, като ци се всмуква
навътре, а долният дан тиен и гърлото ви се
разширяват.
3. Същевременно леко повдигнете ръцете си над главата,
като пръстите са свити под формата на човка.

Жеравът вдига човката си

4. Издишайте бързо с ниския, ръмжащ тигров звук.
5. Същевременно изтеглете лявата и дясната част на ануса
си дори още по-нагоре. Леко се смъкнете надолу откъм
областта гуа.
6. Притискайте дланите си надолу, докато стигнете нивото
на бедрата, след това ги натиснете навън от двете страни.
Изтласкайте ци-налягането надолу и навън
- в лявата и дясната страна на долния дан тиен, като
продължавате да издавате същия звук.
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Жеравът разширява ци
в двете си страни

7. Изключително важно е да синхронизирате тези три
действия. Когато постигнете това, усещате как циналягането в корема, долния дан тиен и дланите на
ръцете ви се увеличава. Гуа и бедрените стави ще се
отворят повече поради това ци-налягане.
8. Повторете упражнението дотук няколко пъти. Приключете го със завършващата практика, описана в края
на тази глава.
Мечка
Тази животинска поза въздейства на задната част на долния дан тиен, на сакрума и на целия гръб.
1. Започнете с основната изправена поза.
2. Вдишайте, изтегляйки нагоре ануса и перинеума, като
едновременно с това издавате високия драконов звук.
Усетете как в долната част на корема и в гърлото ви
се създава усещане за вакуум, като ци се всмуква
навътре, а долният дан тиен и гърлото ви се
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разширяват.
3. Същевременно леко повдигнете ръцете си към небето,
за да загребете ци от него и да се посипете с ци.
4. Издишайте бързо с ниския, ръмжащ тигров звук.
5. Същевременно изтеглете задната част на ануса си
дори още по-нагоре. Леко се смъкнете надолу към областта гуа.

Позата Мечка: вдишване и издишване

6. Натискайте ръцете си надолу, докато стигнете близо да
бедрата. Обърнете ръце така, че пръстите да са насочени
навътре. Завъртете костите улна и радиус в противоположни посоки (виж илюстрацията на стр. 138).
Усетете как двете кости се кръстосват. Почувствайте как
цялата тази област и раменните лопатки стават едно цяло.
Със завъртането на цялата ръка и с насочване на пръстите
навътре, раменните лопатки се изтеглят навън и горната
част на гърба се закръгля.
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Мечката притиска ръцете си надолу

7. Същевременно завъртете глезените и коленете си така, че
двете кости да се кръстосат (виж илюстрацията на стр.
138). Така целият крак ще стане едно цяло.
8. Завъртете петите си леко навън, а пръстите на краката
- леко навътре. Тайната е да завъртите костите „навътре,
но не вътре, и навън, но не вън“. Това ще създаде едно
засилено равновесие. Почувствайте как бедрата и
сакрумът се отварят, гръдният кош потъва надолу, а
раменните лопатки се заоблят. Ци ще изпълни целия гръб.
Докато закръгляте рамената си, ще усетите как целият ви
гръб се разширява, сякаш сте мечка.
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Мечката завърта краката си
Мечката завърта ръцете си

Мечката закръгля и
разширява гърба си
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9. Вдишайте и издишайте съответно с драконовото и
тигровото дишане. Вдишайте още веднъж с драконовото
дишане и задръжте дъха си. Втвърдете и „запечатайте“
врата и ануса си, така че да усещате целия си торс като
една вакуумна съвкупност, от която нищо не излиза
навън. Всмуквайте навътре и всмуквайте навън, без да
вдишвате въздуха навътре, и усетете как в целия торс
налягането нараства. Това ще засили циркулацията на
кръвта, на ци и на лимфните течности, и ще масажира
всички органи. Издишайте и релаксирайте за известно
време.
10. Сега вдишайте, обърнете дланите си навън и нагоре и ги
издигнете нагоре, така че да гледат небето, почерпете ци
от небето и го посипете по себе си. Смъкнете ръцете до
нивото на пъпа, за известно време ги дръжте така, че да
покриват пъпа, и усетете топлината.
11. Приключете упражнението със завършващата практика,
представена в края на тази глава.

Поза Мечка: краката са завърПоза Мечка:
тяни навътре, гуа е отворена,
поглед отстрани
ръцете представляват едно цяло с раменните лопатки и гръбначния
стълб, а гърбът е разширен

Лястовица

Мантак Чиа
Това упражнение развива ци-налягане в лявата и дясната
страна на долния дан тиен.
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1. Започнете с основната изправена поза.
2. Преминете в позата „Прегърни дървото“: ръцете закръглени, гръдният кош - смъкнат (виж илюстрацията
по-долу).
3. Вдишайте, изтегляйки нагоре ануса и перинеума, като
едновременно с това издавате високия драконов звук.
Усетете как в долната част на корема и в гърлото ви се
създава усещане за вакуум, като ци се всмуква навътре, а долният дан тиен и гърлото ви се разширяват.
Издишайте с ниския, ръмжащ тигров звук.

Лястовицата
прегръща дървото

Лястовицата се
придвижва наляво

4. Сега нека ци в долния дан тиен изтегли наляво откъм
долния лумбален прешлен (виж илюстрацията на стр.
140, вдясно). Почувствайте ци-налягането.
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5. Вдишайте, изтегляйки
У
сетете как в долната част на корема и в гърлото ви се
създава усещане за вакуум, като ци се всмуква навътре, а долният дан тиен и гърлото ви се разширяват.
6. Изтласкайте ци надолу в лявата си страна и задръжте
ануса леко свит.
7. Смъкнете се леко надолу откъм слабините и усетете
как левият ви крак се притиска към земята. Почувствайте как от земята идва нагоре сила, и как една
сила ви притиска надолу.
8. Продължете с драконовото и тигровото дишане и разширете налягането в долния дан тиен. Задръжте се за
известно време в тази позиция.
9. Сега нека ци в долния дан тиен да ви върне към средата, тръгвайки от долния лумбален прешлен (виж
илюстрацията долу). Почувствайте ци-налягането.

10. Вдишайте, изтегляйки нагоре ануса и перинеума. Усетете как в долната част на корема и в гърлото ви се
създава усещане за вакуум, като ци се всмуква навътре, а долният дан тиен и гърлото ви се разширяват.

Лястовицата се връща в средата
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Мантак Чиа
11. Изтласкайте ци надолу до средата на корема и задръжте ануса леко свит.
12. Смъкнете се леко надолу откъм слабините и усетете
как и двата ви крака се притискат към земята. Почувствайте как от земята идва нагоре сила, и как една сила
ви притиска надолу.
13. Продължете с драконовото и тигровото дишане и разширете налягането в долния дан тиен. Задръжте се в
тази позиция за известно време.
14. А сега нека ци в долния дан тиен ви изтегли надясно
от долния лумбален прешлен (виж илюстрацията подолу). Усетете ци-налягането.
15. Вдишайте, изтегляйки нагоре ануса и перинеума. Усетете как в долната част на корема и в гърлото ви се

Лястовицата се придвижва надясно

създава усещане за вакуум, като ци се всмуква навътре, а долният дан тиен и гърлото ви се разширяват.
16. Изтласкайте ци надолу в дясната страна и задръжте
ануса леко свит.
17. Смъкнете се леко надолу откъм слабините и усетете
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как десният ви крак се притиска към земята. Почувствайте как от земята идва нагоре сила, и как една
сила ви притиска надолу.
18. Продължете с драконовото и тигровото дишане и разширете налягането в долния дан тиен. Задръжте се в
тази позиция за известно време.
19. Нека ци в долния дан тиен ви изтегли отново към центъра в позата „Прегърни дървото“.
20. Приключете упражнението със завършващата практика, представена в края на тази глава.

Дракон
Това упражнение развива ци-налягане в лявата и дясната
страна на долния дан тиен.

Драконът, обърнат напред

1. Започнете с основната изправена поза. Нека юмруците ви
са на нивото на бедрата (виж илюстрацията на стр. 143).
2. Вдишайте, изтегляйки нагоре ануса и перинеума, като
едновременно с това издавате високия драконов звук.
Усетете как в долната част на корема и в гърлото ви се

Драконът мушка с юмрук към земята; ляво и
дясно

Мантак Чиа
създава усещане за вакуум, като ци се всмуква навътре, а
долният дан тиен и гърлото ви се разширяват. Издишайте
с ниския, ръмжащ тигров звук.
3. Сега нека ци в долния дан тиен ви изтегли наляво откъм
долния лумбален прешлен (виж илюстрацията по-долу).
Почувствайте ци-налягането.
4. Изтласкайте ци в лявата страна и задръжте ануса леко
свит.
5. Продължете с драконовото и тигровото дишане и разширете налягането в долния дан тиен. Задръжте се в тази
позиция за известно време.
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Драконът се придвижва наляво

6. Сега издишайте бързо с тигровия звук, като леко изтегляте
нагоре лявата част на ануса. Същевременно мушнете
десния юмрук надолу, покрай левия крак, чак до земята.
7. Почувствайте как лявата страна на долния дан тиен се
разширява.
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Драконът мушка с юмрук към земята; ляво и
дясно
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Мантак Чиа
8. Сега нека ци в долния дан тиен ви върне към средата,
тръгвайки от долния лумбален прешлен. Усетете циналягането.
9. Изтеглете ци надолу в долния дан тиен и задръжте ануса
леко свит.
10. Продължете с драконовото и тигровото дишане и разширете налягането в долния дан тиен. Задръжте се в тази
позиция за известно време.
11. Сега издишайте бързо с тигровия звук, като леко изтегляте
нагоре средната част на ануса. Същевременно мушнете и с
двата си юмрука право надолу (виж илюстрацията подолу).
12. Усетете как целият долен дан тиен се разширява.
13. Нека сега ци в долния дан тиен ви изтегли надясно,
тръгвайки от долния лумбален прешлен. Усетете циналягането.
14. Изтеглете ци надолу в дясната страна и задръжте ануса
леко свит.

15. Продължете с драконовото и тигровото дишане и разширете налягането в долния дан тиен. Задръжте се в тази

Драконът мушка с юмруци към земята, център
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позиция за известно време.
16. Сега издишайте бързо с тигровия звук, като леко изтегляте
нагоре дясната част на ануса. Същевременно мушнете с
левия юмрук надолу, покрай десния крак, чак до земята.
17. Почувствайте как дясната страна на долния дан тиен се
разширява.
18. Приключете упражнението със завършващата практика,
представена в края на тази глава.

Орел
Това упражнение развива ци-налягането в долния дан тиен.
1. Започнете с основната изправена поза.
2. Вдишайте, изтегляйки нагоре ануса и перинеума, като
едновременно с това издавате високия драконов звук.

Орелът лети

Усетете как в долната част на корема и в гърлото ви се
създава усещане за вакуум, като ци се всмуква навътре, а
долният дан тиен и гърлото ви се разширяват.
3. Същевременно вдигнете ръце над главата си, като лактите
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са леко сгънати, а пръстите са опънати напред. Завъртете
Мантак
Чиа
очите си нагоре и ги
съсредоточете
върху темето.

Орелът завърта очи към темето

4. Бързо издишайте с ниския, ръмжащ тигров звук.
5. Изпънете ръцете си още по-нагоре и изтеглете ци надолу в
долния дан тиен.
6. Продължавайте да стоите в тази позиция, като повтаряте
драконовото и тигровото дишане.
7. Повторете процедурата от 3 до 6 пъти. Това упражнение ще
увеличи количеството ци в долния дан тиен и в пръстите на
ръцете ви.
8. Приключете упражнението със завършващата практика,
представена в края на тази глава.
Маймуна
Това упражнение развива ци-налягането в цялата област на
долния дан тиен.
1. Започнете с основната изправена поза. Поставете
дланите си върху гуа.
2. Вдишайте, изтегляйки нагоре ануса и перинеума, като
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едновременно с това издавате високия драко- нов звук.
Усетете как в долната част на корема и в гърлото ви се
създава усещане за вакуум, като ци се всмуква навътре,
а долният дан тиен и гърлото ви се разширяват.
3. Същевременно вдигнете ръце над главата си с отворени
длани.
4. Издишайте бързо с ниския, ръмжащ тигров звук.

Маймуната повдига ръце
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Мантак Чиа
5. Същевременно клекнете
откъм гуа.
6. Изтласкайте ци-налягането надолу в долния дан тиен.
7. Залюлейте и двете си ръце до земята.

Маймуната кляка

8. Продължавайте да люлейте ръцете си нагоре и надолу,
като прикляквате като маймуна. При това упражнение
горната част на тялото ви е лека, а долната

Маймуната събира земна ци
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- тежка. Усетете как гуа се разтваря дори още повече.
Събирайте земна ци в дланите и костите си.

Маймуната люлее ръце

Маймуната се изправя, изтегляйки нагоре по тялото си земна ци

9. Вдишайте, като се изправяте откъм бедрата, и се върнете
към началната позиция.
10. Разтворете дланите си, за да сберете небесна ци.
11. Повторете процедурата от 3 до 6 пъти. Приключете
упражнението със завършващата практика, представена в
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края на тази глава.
Мантак Чиа

Маймуната поглъща небесна ци
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Слон
Това упражнение развива ци-налягането в лявата и дясната
страна на долния дан тиен.
1. Започнете с основната изправена поза.
2. Вдишайте, изтегляйки нагоре ануса и перинеума, като
едновременно с това издавате високия драконов звук.
Усетете как в долната част на корема и в гърлото ви се
създава усещане за вакуум, като ци се всмуква навътре,
а долният дан тиен и гърлото ви се разширяват.

Слонът вдига хобот
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Мантак Чиа
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1. Същевременно захванете палците на ръцете си един за друг
и вдигнете ръце над главата.
2. Извийте бедрата си наляво.
3. Издишайте с тигровия звук и изтласкайте ци надолу до
долния дан тиен. Изтеглете нагоре перинеума и лявата част
на ануса.
4. А сега върнете бедрата си към централна позиция и
залюлейте ръцете си, все едно че са хобот на слон, надолу
към земята. Залюлейте ги като хобот напред и назад, за да
сберете земна ци.

Слонът люлее хобота си, събирайки земна ци

5. Вдишайте с драконовия звук и постепенно се изправете.
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Дланите ви черпят земна енергия. Върнете се в начална
Мантак
позиция, като ръцете
ви саЧиа
вдигнати над темето. Извъртете
се откъм бедрата надясно.

Слонът вдига хобота си от земята към небето

6. Издишайте с тигровия звук и изтласкайте ци надолу до
долния дан тиен. Изтеглете нагоре перинеума и лявата част
на ануса.
7. Върнете бедрата си в централна позиция и залюлейте ръце,
сякаш са хобота на слона, надолу към земята. Люлейте
ръцете си напред и назад като хобота на слона, за да
съберете земна ци.
8. Повторете цялата процедура 3 пъти.
9. Починете си и приключете упражнението със завършващата
практика, представена в края на тази глава.
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Носорог
Това упражнение развива ци-налягането в лявата и дясната
страна на долния дан тиен.
1. Започнете с основната изправена поза.
2. Вдишайте, изтегляйки нагоре ануса и перинеума, като
едновременно с това издавате високия драконов звук.
Усетете как в долната част на корема и в гърлото ви се
създава усещане за вакуум, като ци се всмуква навътре,
а долният дан тиен и гърлото ви се разширяват.
3. Същевременно поставете лявото си стъпало пред дясното, и изнесете дясното си стъпало под ъгъл от 45° зад
вас.
4. Изпънете лявата си ръка право напред, като дланта е
обърната надолу. Задръжте гърба на дясната ви длан
пред челото.

Носорогът,
отстрани
Носорогътпогледнат
изпъва напред
ръка
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Мантак Чиа
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5. Вдишайте с драконовия звук. Изтеглете нагоре перинеума и
лявата част на ануса и леко се смъкнете надолу към
областта гуа.
6. Сега извийте кръста си заедно с долния дан тиен наляво.
Бедрата и пъпът трябва да са насочени право напред.
Извийте ръцете и горната част на тялото наляво.
7. Издишайте с тигровия звук. Изтеглете лявата част на ануса
още по-нагоре и същевременно изтласкайте ци надолу до
лявата част на долния дан тиен. Притиснете левия си крак
към земята.
8. Задръжте се в тази позиция и продължете с драконо- вото и
тигровото дишане. Изградете вътрешното коремно
налягане.
9. Когато останете без дъх, издишайте и вдишайте. Регулирайте дишането си; починете си.
10. Повторете същото, но надясно, като десният ви крак е
отпред, а левият - пот ъгъл от 45° зад вас. Изпънете

Носорогът се завърта надясно

дясната ръка напред и задръжте гърба на лявата длан
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11.

12.

13.

14.
15.

пред челото си.
Мантак Чиазвук. Изтеглете нагоре пеВдишайте с'драконовия
ринеума и дясната част на ануса. Леко се смъкнете
надолу към областта гуа. Извийте кръста си заедно с
долния дан тиен надясно. Бедрата и пъпът трябва да са
насочени право напред.
Издишайте с тигровия звук. Изтеглете дясната част на
ануса дори още по-нагоре като същевременно изтласквате ци надолу до дясната страна на долния дан
тиен. Притиснете десния си крак към земята.
Задръжте се в тази позиция и продължете с драконовото и тигровото дишане. Изградете вътрешното коремно налягане.
Когато останете без дъх, издишайте и вдишайте. Регулирайте дишането си; починете си.
Направете приключващото упражнение, представено в
края на тази глава.

Кон
Това упражнение изгражда ци-налягане в областта на
слънчевия сплит.
1. Започнете с основната изправена поза.
2. Вдишайте, изтегляйки нагоре ануса и перинеума, като
едновременно с това издавате високия драко- нов звук.
Усетете как в долната част на корема и в гърлото ви се
създава усещане за вакуум, като ци се всмуква навътре,
а долният дан тиен и гърлото ви се разширяват.
3. Същевременно вдигнете ръце над главата си, и докато
вдишвате, изтеглете горната област на корема си към
гърба. Издърпайте пъпната област, така че пъпът да
докосва гръбначния стълб.
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Позата на коня започва

4. Леко се смъкнете надолу към областта гуа и едновременно с това бързо издишайте със сила. Притиснете
ръцете надолу със сила, като натискате най-силно
китките.

Конят издишва с хо, като притиска надолу ръце и китки

5. Същевременно изтласкайте корема навън със звука на
коня (хо). Този звук е като ехо, идващо от слънчевия
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сплит.
Мантак
Чиа
6. Повторете звука
на коня
заедно с движението на ръцете
от 3 до 6 пъти. Починете си.
7. Направете приключващото упражнение, представено в
края на тази глава.

Бик
Това упражнение изгражда ци-налягане в задната област на
долния дан тиен. То ще ви научи да се смъквате надолу към
областта гуа, да се движите от дан тиен, със силата на дан тиен,
и да насочвате тази сила през гръбначния стълб до върховете
на пръстите на ръцете ви, и от пръстите на ръцете ви обратно в
земята.
1. Започнете с основната изправена поза.
2. Вдишайте, изтегляйки нагоре ануса и перинеума, като

Бикът изпъва напред ръце

едновременно с това издавате високия драконов звук.
Усетете как в долната част на корема и в гърлото ви се
създава усещане за вакуум, като ци се всмуква навътре, а
долният дан тиен и гърлото ви се разширяват.
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3. Същевременно поставете дясното си стъпало пред лявото и
изтеглете лявото си стъпало под ъгъл от 45° зад вас.
4. Изпънете ръцете си право напред, като дланите са обърнати
надолу.
5. Вдишайте, като изтегляте нагоре ануса. Леко се смъкнете
надолу към областта гуа.
6. Извийте дланите си и почерпете ци от лявата и дясната си
страна. Притиснете надолу и двата си крака.
7. Сега извивайте спираловидно ръцете като използвате за
целта сухожилията под мишниците, докато дланите ви не
се обърнат към вас. „Да намериш правото в

Бикът черпи ци

Мантак Чиа
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„Да намериш правото в извитото“

8.

9.

10.
11.
12.

извитото“,- това означава, когато извивате китката и
лакътя, да задържите извиването и да се опитате да
подсилите ръцете, създавайки сила в тях.
Издишайте с тигровия звук и изтласкайте ци до долната област на корема. Същевременно изтеглете нагоре предната част на ануса.
Продължете спираловидното да извивате ръцете, докато дланите ви се насочат навън; тогава изтласкайте
ръцете право напред. Изпратете енергията до върховете на пръстите на ръцете ви.
Същевременно нека ци в долния дан тиен се изтласка
надолу в двата крака.
Усетете как от земята се надига енергия. Изтеглете
нагоре предната и задната част на ануса.
Закръглете сакрума/долната част на гърба, като гръдният ви кош потъне навътре, раменните лопатки се
закръглят, а брадичката се изтегли назад. Усетете как в
гръбначния ви стълб се издига енергия.
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С тигрово дишане бикът изтласква ци навън и напред

13. Повторете цялата процедура от 3 до 6 пъти, а след това
починете.
14. Сменете страните, като поставите левият крак отпред,
а десния - отзад. Повторете цялата поредица от 3 до 6
пъти, а после починете.
15. Приключете с упражнението, описано в края на тази
глава.

ЗАВЪРШВАЩО УПРАЖНЕНИЕ
ЗА ЖИВОТИНСКИТЕ ПОЗИ
След всяко упражнение-животно продължете със следните
стъпки, за да заредите с енергия цялото тяло и да сберете ци в
долния дан тиен.
1. Застанете със стъпала, прибрани едно до друго. Вдишайте и почерпете енергия от вселената, като дланите
ви са обърнати нагоре.
2. Сега обърнете дланите надолу и излейте енергията надолу
по тялото си, обратно в пъпа, обратно в долния дан тиен.
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Излейте енергията надолу

2. Съсредоточете се върху Вратата на живота (разположена
между третия и четвъртия лумбален прешлен, точно под
двата бъбрека и зад пъпа). Леко придвижете ръцете от пъпа
към бедрата. Почувствайте пръстите на ръцете и ци да
проникват в бедрените кости, докато ци се поглъща от
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Докоснете бедрените кости

3. Наведете се напред, като придвижвате ръце надолу по
бедрените кости. Усетете как пръстите проникват в
костите, плъзгат се покрай коленете и през пищялите.

Придвижете пръстите си надолу по краката

4. Сега, докато плъзгате ръцете си надолу, клекнете откъм
областта на бедрата, така че опашната ви кост да се
изравни с петите.
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Клекнете

5. Усетете как потъвате надолу през земята в безкрайното
пространство отвъд планетата. Представете си галактиката
и почувствайте спираловидното движение на вселенската
енергия.
6. Започнете да се вдигате откъм опашната кост, докато
краката ви се изправят, като в същото време пръстите ви
допират стъпалата. Усетете как изтегляте ци от външното
пространство и как земята се върти спира- ловидно в
тялото ви.

Вдигнете опашната си кост

7. Отново клекнете и съберете още земна енергия и още
вселенска енергия. Повторете процедурата от 3 до 6 пъти.
8. Придвижете пръстите си до задната част на пищялите.
Усетете как пръстите на ръцете докосват петите и
натиснете в областта на костния мозък.
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9. Сега плъзнете пръстите нагоре по костите на крака до
бедрените кости. След това придвижете пръстите до
опашната кост и ги задръжте там за известно време.
Усетете как ци се издига нагоре по гръбначния стълб, чак
до мозъка.
10. Придвижете пръстите си до сакрума. Почувствайте как ци
се излива в сакрума и в половия център.
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Докоснете опашната кост и сакрума

Усетете как ци се излиза в гръбначния стълб

12. Придвижете ръцете си нагоре до Вратата на живота и се
концентрирайте върху пъпа. Усетете как ци енер- гизира
бъбреците и Вратата на живота.
13. Бавно придвижете ръцете до областта на пъпа. Визуализирайте цялата енергия, която сте генерирали чрез тези
практики, и със спираловидно движение я съберете в
долния дан тиен, където тя ще бъде съхранена на сигурно
място. Усмихнете се и почувствайте как ци вибрира в
долния дан тиен. Дишайте бавно, дълбоко и релаксирано.
Починете си.
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ЦИ ГУН, ЗДРАВЕ И ЛЕЧЕНИЕ
2
МЪДРОСТТА НА ТЯЛОТО
За да можем да създадем и съхраним вътрешното налягане
и ци-силата в областта на долния дан тиен, е жизненоважно да
обърнем вниманието си навътре и да започнем да се вслушваме
в тялото си и в естествената му мъдрост. Трябва да се научим
да разбираме и интерпретираме неговите сигнали и процеси.
По правило, в нашите органи и жлези се натрупват различни „отлагания“, причинени от травми, с които не сме били
способни или не сме желаели да се справим. Възможно е дори
да сме ги съхранявали умишлено, тъй като са ни предоставяли
причина да продължаваме да живеем в състояние на
изолираност и депресия, което да ни дава възможност да
оправдаваме своите неразположения и отрицателни емоции.
Болестта може да е сигнал, призоваващ ни да се пробудим
и да обърнем вниманието си навътре. Виждането и теорията,
вдъхновили дан тиен ци гун и лежащи в основата на китайската
медицина, са, че здравето е естествена последица от
разчитането на самия себе си и поемането на отговорност за
собствения си живот, нагласи и поведение. Практиките на дан
тиен ци гун могат да ни помогнат да осъзнаем енергийните
модели в нашето тяло и да преодолеем блокадите.
За разлика от западния подход към здравето и медицината,
когато се развие болест или се появи болка, ци гун не се
фокусира върху конкретни части на тялото. Той се обръща към
съвкупността на протичащите процеси във взаимоотно
шенията между петте елемента и фази, така че неравновесните състояния получават цялостно холистично лечение.
Ци гун се основава на предпоставки, които са качествено
различни от западните концепции за медицината. Това е
процес и метод да се увеличи ци-налягането, за да се подобри
здравето, самолечението и енергийното преобразуване.
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ФИНИ ЧУДЕСА
Те се крият в малките пространства на осъзнатост, които
възникват във всекидневния живот. Фините чудеса могат да се
появят при всякакви обстоятелства като мигове на пробуждане
на вътрешните ни сили и потенциал. В такива моменти е
възможно също така да се пробудим и за медитативното ци гун
състояние, което се нарича „навлизане в мълчанието“. В ци гун
състоянието ние черпим енергия от космоса.
Фините чудеса се пораждат от таящия се дълбоко в нас
копнеж за безкрайност, събуждащ любопитството ни. В това
любопитство присъства една отвореност на ума, която ни прави
способни да съзрем действителността под нов ъгъл. Нашата
енергия се променя и започваме да чувстваме и виждаме себе
си и света по нов начин.
Ци гун, и по-специално дан тиен ци гун, посредством упражненията за заземяване и центриране, може да ни помогне да
възобновим връзката със самите себе си, със земята и с

вселената. В тялото ни се появява усещане за принадлежност, а
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на всички явления.
Смиреността е състояние на вярност и чувствителност към това
прозрение.
В степента, в която сме способни да прощаваме и да приемаме себе си, другите и света, ние изграждаме умението да
възстановяваме модела на предрожденото си дишане и да създаваме умиротвореност не само в нас, но и около нас. Тази
нагласа ще ни помогне да започнем да възприемаме проблемите си не като препятствия, а като възможност да се учим, и
да ги разрешаваме „изотвътре“. Важно е в този контекст да се
отбележи, че китайската дума за „криза“ има едновременно и
отрицателно, и положително значение. Това, което е проблем,
„отрицателното“ явление, може в същото време да е и
възможност да се научим.
Такъв е и дълбокият смисъл, криещ се в символа на ин и
ян, при който има светла точка в тъмната област и тъмна в
светлата област. Това прозрение ни показва вътрешната
действителност на единството на противоположностите на
всичко във вселената, включително и на самите нас.
Всички истински преобразувания неизменно започват като
мънички пробуждания, фини чудеса, едва доловими. Възможно
е да усетите някои от тези фини чудеса в момента, в който
започнете да практикувате дан тиен ци гун. Например, фино
чудо е откриването на способността ви да различавате и
активирате различни точки в ануса. Научавате се

Символът на ин и ян

да координирате свиването на ануса и перинеума, така че да
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запечатате тазовото дъно. Това създава вътрешно налягане
посредством изграждането на ци-топка и отваря пътя към
разчитането на самия себе си, самолечението и самореализацията.
Друго фино чудо е откриването на множеството ползи,
които можете да извлечете от клякащите практики. Отварянето
на гуа ви прави по-заземени и същевременно по-леки.
Откривате, че можете да вървите изправени и да изглеждате
по-високи, и вече възприемате света с други очи.

ЦИ ГУН КА ТО АКТИВНА ЕНЕРГИЙНА МЕДИТАЦИЯ
Китайската даоистка практика се основава върху един
доста по-различен подход от този на онези духовни традиции,
които поставят ударението върху разделението между тялото и
ума. В някои от тези традиции се следва практиката на
„умъртвяване“ на тялото, а също и форми на медитация, при
които умът се откъсва от тялото. Даоисткият подход възниква
като резултат от наблюдението, че в някои от споменатите
традиции съществува дълбоко презрение към тялото, а това
подкопава равновесието, лекотата и благосъстоянието.
Даоисткият подход се фокусира върху интеграцията на ума
и ци, и култивирането и преобразуването на ци в процеса на
активна вътрешна медитация. Тази му позиция го отличава от
всички други подходи към медитацията. Несъмнено това
китайско нововъведение е дълбоко свързано с прагматичното
отношение към живота, така характерно за китайската култура.
Същевременно именно благодарение на излизането на преден
план на обединяването на действията със съзерцанието,
даоистката практика се издигна до възможността да бъде
всепроникващ фактор за процъфтяването на китайската
цивилизация във всички възможни области, и по-конкретно - в
областта на науката, медицината и изкуствата.
Даоисткият активен подход към медитацията я свързва с
цялото тяло и по-специално - със сексуалността. Сексуалността
в повечето религиозни традиции и „висши“ култури (в

контраст на туземните и народните култури) се смята за нещо,
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страх, тъй като се свързва
с „по-нисшата“ част на тялото. Тя се приема за средоточие на
животинските инстинкти и следователно, за препятствие по
пътя към осъществяването на „по-висшите“ стремежи.
Практиката на ци гун дава възможност на хората да се
погрижат за себе си -- за тялото, ума, душата и духа си - и да
използват собствения си вроден потенциал за култивиране на
цялостно здраве, растеж и преобразувание. В процеса на
практикуване на ци гун възникват нови форми на съзнателност
и духовност, които след това можем да насочим към
лекуването на самите себе си и към благосъстоянието ни, към
лекуването и благосъстоянието на другите хора и на околната
среда.

САМОЛЕЧЕНИЕТО И ЦЕЛОСТНОСТТА

Според даоистката традиция, долната част на тялото с
нейните органи и функции се свързва със земята, докато горната част на тялото с нейните органи и функции се свързва с
небето. Но духовното тяло не може да се роди и да се развие,
ако не бъде подхранвано от един непрекъснат поток от свежа
ци, генерирана в долната част на тялото посредством практиката на дан тиен ци гун.
Дан тиен ци гун, като една от главните практики на даоисткия подход към здравето и самолечението, се основава върху
конкретен светоглед, който лежи в основата на китайската цивилизация и култура. Според него човешките същества, подобно на всички други същества, са част от природата.
Човешките същества не са по-висши от природата или
върхът на творението, а напротив - те трябва да служат на
природата и да я почитат. Природата не трябва да бъде завладявана, тя изисква благоговение и уважение. Хората трябва да
живеят в хармония с вселената и с природата като нейно
проявление. Ако не, то вселената ще се обърне срещу тях и ще
унищожи самите основи на живота им.
Според това древно даоистко виждане, основополагащо за
ци гун и дан тиен ци гун, вселената и земята се приемат и се
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преживяват като свещени. Оттук и тялото се приема за свещен
съд и микрокосмос, в който макрокосмосът се отразява и
възпроизвежда.
Така всичко, което съществува, е свещено, а животът
представлява процес на връщане към изначалното състояние на
свещенност и цялостност, при което извечното единство с
вселената бива възстановено. Лечението, целостността и свещеността имат един и същ етимологичен корен.
Небето и земята, тъмното и светлото, свещеното и ежедневното, материалното и духовното, тялото и умът, физическото и метафизическото, мисленето и чувстването,
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това, което е горе, и това, което е долу, не се приемат за
непримирими или враждебни противоположности, а за естествени полюси и партньори, ин и ян. Така връзката между
небето/огъня и земята/водата се разкрива като стояща в основата на енергийните процеси на равновесие и неравнове- сие

в тялото ни.
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явление, а енергийно
поле на финото тяло. Затова той не се намира на конкретно
физическо място, а е на различно място при всеки човек в
зависимост от пола, възрастта и житейската му история.
Долният дан тиен функционира в областта между пъпа,
Вратата на живота и половия център, точно над тазовата
област.
С оглед на по-горе казаното, дан тиен ци гун може да бъде
дефиниран като енергийна медитация или практика на вътрешен фитнес, целяща да развие в нас ци гун състояние чрез
пробуждащи, активиращи и поддържащи процеси, ритми, потоци и преобразувания на енергията в тялото.
Както изяснихме в хода на тази книга, долният дан тиен е
центърът на активирането и балансирането на ци в тялото. Дан
тиен ци гун, също като другите форми на ци гун, е не само
източник за самолечение, но може да се прилага и за лечение на
другите хора. Неговата действеност обаче зависи от енергията
на лечителя. За да могат да практикуват лечение на другите
хора с помощта на ци гун, лечителите трябва най- напред да
повишат нивото на собствената си енергия, така че да са в
състояние да споделят с другите изобилието от ци.
Посредством практиката на ци гун се развива високоенергийно поле, което след това може да послужи за активиране на енергийните полета на онези, които искат да бъдат
излекувани. Но ако човекът, който иска да се излекува, има повисоко енергийно поле, то е възможно лечителят да го изчерпи.
Затова, най-важното задължение на всеки лечител е да излекува
самия себе си, така че работата му по лечението на другите да
бъде благословия. Поради тази причина енергийните
медитации са от особена важност за упражняващите даоистки
практики, които искат да станат лечители. За да се увеличи
енергията обаче, е необходимо ци-налягане. И както
същностноважно за здравето е наличието на достатъчно
количество ци, така и доброто здраве е условие за изобилна ци.
За да се осигури физическо здраве и духовен растеж е
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необходимо да има изобилна ци. Натрупването на ци е нужно
за създаването на правилния вид налягане, потребно, за да се
поддържа и подхранва свободното и оптимално протичане на
енергия из цялото тяло. Ци е необходима, за да се активира
циркулацията на кръвта и на лимфните течности, на
гръбначномозъчната течност, функционирането на нервите,
ендокринните жлези и хормоните, съединителните тъкани,
сухожилията, костите, мускулите и всички клетки на тялото.

Космическо лечение

В качеството й на електромагнитна сила ци е източникът на
всяко движение и сила във вселената. Тя също така е източникът на живота и захранването на цялото тяло и на всички
негови функции. Но ци може да бъде правилно използвана и да
служи на тялото и духа само ако е активирана, ръководена и
насочвана от ума.

СЪЗНАНИЕТО И РЕЛАКСАЦИЯТА

Мантак Чиа
При неотдавнашните проучвания на мозъка беше открито,
че средностатистическият човек използва само 4 или 5 % от
мозъчните си клетки. Този малък дял от активни мозъчни
клетки се намира на повърхността на главния мозък. Това означава, че огромен брой мозъчни клетки, лежащи в по-дълбоките пластове на главния мозък, спят.
Тези клетки трудно могат да се активират, ако човек е
стресиран или свръхактивен. В нашите съревнователни съвременни култури стресът и напрежението са важно условие
на това „да си на гребена на вълната“. Но този стрес затруднява подхранването и поддържането на ци-налягането.
Ци гун служи за създаването на релаксирано състояние,
което дава възможност на практикуващия да се върне към
„естественото си състояние“. Тогава по-дълбоките пластове на
мозъка могат да се отворят и творческите сили на подсъзнателния ум, където лежат скрити всяка оригиналност и
творчество, да излязат наяве. Ци гун практиката може да послужи за активиране на латентните електромагнитни потоци в
дълбоките пластове на мозъка и така да доведе до същностна
промяна в природата на осъзнатостта.
Релаксацията не представлява нещо статично. Тя по-скоро
е израз на динамичното равновесие, което възниква, когато човек влезе в хармония с гравитацията. Ние усещаме притеглянето на противоположните сили вътре в самите нас - една сила
тегли нагоре, друга тегли надолу - а също и на различните сили
на електрическите и магнитните полета във вселената. Ци гун е
изкуството да си в равновесие с всички тези сили посредством
процеса на взаимно балансиране на тялото, ума и дишането.
Позата ни улеснява това равновесие, установяващо се при генерирането на вътрешно налягане и сила.
Способността на долния дан тиен да активира ци до голяма
степен зависи от степента, в която гръдната диафрагма запазва
(или възстановява) своята гъвкавост и става релаксирана, така
че да може свободно да се движи нагоре-надолу. Тя има
изпомпваща функция и така може да упражни налягане върху

180

Дан тиен ци гун
181
долния дан тиен посредством практиките на натрупване и
освобождаване на ци. (Практиките за развиване на перинеумна сила, обсъдени в Седма глава, се основават на тази
функция на гръдната диафрагма.) Ци-налягането се увеличава
и кондензира чрез процеса на натрупване.
Посредством процеса на натрупване и освобождаване
целият долен дан тиен се масажира. Това активира органите и
изхвърля отровите и отлаганията от тези, разположени в
коремната кухина, така че потокът на кръвта и на ци се възобновяват.
Тънкото и дебелото черво също имат полза от този процес
на натрупване, тъй като се масажират и естествените
перисталтични движения се реактириват. Добре известно е, че
много хронични болести възникват именно в червата. Упражненията на дан тиен ци гун, имащи за цел да отворят гуа,
спомагат за влизането на червата във форма.

РЕАКТИВИРАНЕ И РЕГЕНЕРИРАНЕ
Активирането на корема играе важна роля при създаването
на състояние на лекота и предотвратяването на болестите. Ако
коремът е в състояние на лекота, цялото тяло си почива. Ако
не, то страда, тъй като метаболизмът се нарушава. В процеса на
стареене и в резултат на трескавия начин на живот, органите,
разположени в коремната кухина, изпадат в спазъм и така
губят жизнеността си. Тези органи, благодарение на
увеличаването на ци-налягането в областта на долния дан тиен,
могат да се вдигнат нагоре и отново да заемат изначал- ната си
позиция, така че ци отново да протече.
След като жената роди, матката й може да се отпусне и
това да наруши функционирането на напречното черво. Ако
върху фалопиевите тръби и яйчниците се упражни прекалено
силно налягане, това ще смути кръвообращението им и те няма
да могат да изхвърлят токсините. Което на свой ред може да
доведе до сериозни заболявания. Така че в този смисъл, жените
могат да имат и конкретна полза от дан тиен ци гун.

За да може гръдната диафрагма да се смъква надолу, е
182нужно долният дан тиен
Мантак
Чиа
да се
освободи от умствения и емоционалния стрес и напрежение. А те са основната причина за
запека и за проблемите в храносмилателната и отделителната
система. Запекът може да се излекува и чрез контракцията на
поясните мускули.
Като генерираме ци в долния дан тиен, ние премахваме
напреженията в тялото, намаляваме и изстудяваме излишъка от
огнена енергия, при която винаги е налице тенденция да се
придвижва нагоре и да свръхнагрява мозъка, сърцето и белите
дробове. С охлаждането на тялото се възстановява естественото равновесие между огнената и водната енергия.
Концентрирайки вниманието си върху долния дан тиен,
смъкваме по-надолу в тялото точката на гравитацията, така че
стабилността на тялото се увеличава и връзката му със земята
нараства. И когато ставаме по-заземени, възможно е у нас да
възникне усещането, че сме се върнали у дома. А това оказва
допълнително охлаждащо и освежаващо влияние на тялото.
Със смъкването надолу на гръдната диафрагма белите
дробове получават по-голямо пространство. Те са страдали от
стреса и напрежението, което е причина дишането да стане
късо и плитко. Когато в долния дан тиен се установи състояние
на лекота, гръдната диафрагма стане способна да релаксира и
се върне към естественото си ритмично движение нагоренадолу, дробовете могат с лекота да осъществяват
естествените си функции.
И така човек започва отново да диша дълбоко, бавно и
леко. Това регенерира цялото тяло, тъй като телесните клетки,
органи, жлези и кости се тонизират и зареждат с енергия в
резултат от нахлуването в тях на свежо ци-налягане. Вече не е
толкова наложително да се диша с носа, което постепенно
отстъпва място на дишането изотвътре.
В резултат от този процес, насочен към вътрешната релаксация и равновесие, тялото може да започне да функционира по качествено нов начин; то вече разчита по-малко на
поемането на въздух отвън, а повече - на ци вътре в него, на
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изначалната или предрождена ци. Дишането отново се превръща в естествен ритмичен процес, възникващ от само себе си
и създаващ правилното налягане, потребно за тялото да
функционира оптимално.
Реактивирането и регенерирането на тялото и възникването
на ново съзнание са достижима възможност. Но тази възможност не се осъществява от само себе си; за да се осъществи
тя, са нужни продължителни упражнения и практика, които
обаче са леки и игриви и наподобяват детската игра.

ЦИ И ДАО

ДОЛНИЯТ ДАН ТИЕН И ЦИ ГУН
Долният дан тиен е мястото, където протича процесът на
енергийна кондензация, поставящ началото на нашия живот.
Той е мястото, където всичките енергии на небето и земята, и
есенциите на нашите родители и предци се съчетават, за да
създадат ембриона и изначалната ни ци. Възникването на
самата вселена от нищото се отразява във възникването на
житейското ни пътуване в долния дан тиен.
Като се усмихваме на корема и го релаксираме, улесняваме метаболизма в цялото тяло, подобряваме храносмилането и
създаваме благоприятни условия за още по-ефективен храносмилателен процес: преработката и сливането на вселенската, земната и космическата ци, за да се спомогне за растежа
на ембриона.
Като съсредоточаваме любящото си внимание върху долния дан тиен, създаваме първоначалните условия за регенерацията и подмладяването. Дори когато остареем, е възможно
да се подмладим, ако си спомним изначалното ни предрождено състояние, култивираме вътрешната си сила и развием и
поддържаме ци-налягане.
Космическата вътрешна усмивка (разгледана в Трета глава) е основата на дан тиен ци гун като активна енергийна ме-
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дитация. Тя подготвя почвата за всички други упражнения на
Универсалното Дао. Наличието на вътрешна умиротвореност
определя степента, в която всички ци гун упражнения ще са
ефективни. Способността дълбоко да релаксираме е много

Космическа вътрешна усмивка

важна, за да можем да поглъщаме високоенергийни субстанции. Тези субстанции са във фокуса на вниманието на ци гун и
на процеса на преобразуване, до който той води.
Долният дан тиен преработва и балансира емоционалните
енергии, които имат за свое седалище органите, и след това им
връща тези облагородени енергии. Следователно той захранва
цялото тяло с обединените и рафинирани енергии. Но за да се
осъществи този процес, е нужно да има свежа енергия, а тя
възниква само в резултат от доброто ци-налягане.
В по-висшите алхимични Кан и Ли практики (практики за
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напреднали в Универсалното Дао) долният дан тиен служи
като първа станция на алхимичното преобразувание. Тук
огнената енергия превръща в пара водната енергия, така че
цялото тяло се прочиства и детоксифицира, и се подготвят
преобразувателните процеси в по-висшите центрове на сърцето и мозъка.
За всички тези алхимически преобразувания е нужно да се
натрупа голямо количество концентрирана ци. В снабдяването
с такава ци дан тиен ци гун играе ключова роля. Това обяснява
защо даоистките учители и практикуващите даоист- ки
техники в своите медитации винаги се съсредоточават върху
долния дан тиен. Именно в него се задвижва целият
биоелектромагнитен процес, който подхранва и поддържа последователните вълни на електромагнитното активиране. Подържането на устойчиво, но нежно ци-налягане в долния дан
тиен е важно за всички форми на ци гун.
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Практиките Кан и Ли за напреднали се основават върху долния
дан тиен

Ци гун изисква форма на движение, пряко противоположна на характерното за днешната глобална култура движение
нагоре, което откъсва хората от Земята и така те губят структурната си хармония с гравитацията и ци-налягането. В резултат от това те изгубват вътрешната си сила във физически,
умствен и духовен план.
Когато центърът на гравитацията се придвижи надолу - в
долния дан тиен - човек започва да се чувства по-лек; сякаш
законът на тежестта му оказва по-слабо влияние. Става посвободен и по-пространен, а също и по-заземен. А това отваря
пътя на съзнанието към преминаването в по-висши тела,
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свободни от гравитацията.
Поради тази причина тялото трябва да е заземено и центрирано. Колкото по-високо искате да се издигнете, толкова
повече се налага да сте заземени. Ци-налягането в долния дан
тиен е същностно важно за това. Човек може да изтласка циналягането надолу в земята, така че земната сила да резонира и
да се издигне нагоре по тялото.
Ако човек не е заземен и центриран, и в долния дан тиен
не съществува добро ци-налягане, започва да се натрупва
страх и става дори още по-трудно да постигне заземеност и
центрираност. Страхът блокира свободното протичане на ци,
създавайки напрежение в тялото, най-вече в областта на бъбреците.
Когато човек не е заземен, свързаността му със Земята
намалява и усещането за лекота на тялото отслабва. Животът
във все по-голяма степен се преживява като външен натиск.
Това води до вътрешно състояние, при което тялото усеща
живота като заплаха, идваща отвън, срещу която трябва да се
защити.
При този процес телесните енергии, вместо да служат за
увеличаване на вътрешния баланс, се обръщат срещу „другите“ И света като реална или потенциална заплаха. Основата на
съществуването бива белязана от агресията, а от друга страна
сама я създава. Конкуренцията и създаването на ситуация загуба/печалба се превръщат в принуда.
При това положение на нещата дан тиен ци гун и други
даоистки практики са благословия, тъй като помагат на
изучаващия ги да преоткрие и възстанови вътрешния път на
възобновеното свързване със собствения си център и корени.
Те водят и до осъзнаване на вътрешната структура на тялото,
до създаване на благословено единство между високото и
ниското, небето и земята, на взаимна връзка между половите
органи, перинеума, ануса, корема, ума и духа.
Когато е заземен и вкоренен, човек започва да се чувства у
дома, у него се създава усещане за лекота и умиротворе- ност.
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Така той става по-малко уязвим и външните обстоятелства послабо му влияят, независимо от това какво се случва около
него.
Упражнението от дан тиен ци гун на усмихване на тазовото дъно и прегръщане на всички телесни функции дава
възможност на човека да бъде, както във физически, така и в
психологически план, центриран и заземен. Колкото по-центриран и заземен е той, толкова по-малък натиск могат да му
оказват другите хора.
Тренирането на заземяване, на движение откъм центъра и
развиване на перинеумна сила имат важни последици за
връзката на човека със света. Ако той се чувства сигурен и
лек, не е нужно да проектира собствените си отрицателни
енергии върху другите хора. В резултат от това е по-малко
вероятно другите да започнат да гледат на него като на
противник или враг. Също така излъчва вътрешна сила - добра
причина другите да проявяват уважение към него.
Колкото по-тясно се свързвате с енергиите на вселената
във вътрешната си структура, толкова по-малко уязвими сте.
Това означава, че сте станали едно с Дао, и че всички
неравновесия в натиска отвън и налягането отвътре са били
премахнати.
Ци гун практиката е могъща противоотрова срещу стареенето, чиято скорост нараства, когато центърът на гравитацията се придвижи нагоре в тялото, и съответно се загуби
силата и стабилността. Това движение нагоре може да бъде
преобърнато като фокусът на вниманието се насочи надолу
към долния дан тиен, така както правим в дан тиен ци гун.
За тази цел умът трябва да се освободи от всичко, което
пречи на вътрешната релаксация, тъй като истинско внимание
и осъзнатост могат да се постигнат само ако умът е освободен
от отрицателни емоции и умствени състояния, и се научи да
практикува празнотата. Това на свой ред може да създаде
условия за нова пълнота. Виждаме, че животът се състои от
цикли: пълнота и празнота, живот и смърт, начало и край,

Дан тиен ци гун

189

старо и ново, сезони и фази, дни и нощи, утрини и вечери,
тъмно и светло. Практиката на различните форми на ци гун
улеснява непрекъснатото протичане на ци и равновесието
между ин и ян, баланса на всички цикли на живота. Ние
откриваме, че пълнотата може да възникне само от празнотата.
Когато центърът се премести в долния дан тиен, тялото
може да се движи в пълна хармония с гравитацията. Но то
може да направи това само ако дишането се осъществява в
долната част на тялото и гръдната диафрагма се намира в
състояние на релаксираност, което отговаря на релаксираността в долния дан тиен. Този процес по посока на релаксиране е самата цел и изкуство на дан тиен ци гун, и той трябва
да бъде практикуван като игра на движенията; човек отново
става дете, откривайки радост и удовлетворение в практиката
сама по себе си.
МЪДРИЯТ УМ
Дан тиен ци гун включва едновременно трениране на тялото и на ума посредством активирането на силата на ума.
Съчетаната и интегрирана дейност на ума, тялото, дишането и
ци са основните източници активиране на преобразуванията
на фината енергия.
Колкото по-осъзнат е умът, толкова по-отворено е сърцето
и по-тренирано е окото да се вглежда навътре, тожова по-лесно става умът да води и направлява движението на ци в
тялото. Така процесът на преобразуване се определя от
нарастващото усъвършенстване и от съчетаването на ума,
сърцето и вътрешното око в единна фина сила. Това се
превръща в И- „единният ум“, „мъдрият ум“.
Докато долният дан тиен служи като източник и съд или
хранилище на ци, то мъдрият ум е този, който ръководи
движението, разпределението и циркулацията на ци. Колкото
по-мъ- дьр ум се култивира, толкова по-лесно ще може да
усеща той къде е нужна ци и ще я направлява.
Според традиционното китайско учение, ци е войниците,
а и - главнокомандващият. Тези военни термини показват, че
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ци играе ключова роля в бойните изкуства и във воюването,
тъй като е била основният източник на сила преди да бъде
въведен барутът. Затова не е учудващо, че достъпът до тази
сила е бил пазен в тайна, за да се съхрани монополът и да се
избегнат злоупотребите.
С упадъка на практикуването на ци гун и най-вече на ци
гун на Желязната ризница като основно оръжие в битките, иизмере- нието на ци гун може по-пълно да се оцени. Ци гун
постига по-голямо признание като помощник в лечението и
духовния растеж.
С нарастването на фината енергия, благодарение на даоистката медитативна практика, вече става по-малко нужно ци
да се провежда в тялото посредством външни практики и
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усилия. Движенията все повече изхождат отвътре, като умът и
тялото стават по-чувствителни един към друг, а енергиите,
съхранявани в тялото - все по-фини.
Общият енергиен баланс в тялото, обаче, продължава да
бъде пряк резултат от нивото на ци-налягането. Когато циналягането намалее, всички течности на тялото се деактивират
и здравето на човека се влошава. Когато естественият
енергиен баланс между огъня и водата в тялото се изгуби, и
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тялото, и умът ще пострадат, но това ще се отрази най-зле на
мозъка и сърцето.
Мъдростта зависи от вслушването и „чувстването“ в
съзнанието на ума и на цялото тяло и неговите органи. Знанието представлява натрупване на информация и е продукт на
горния мозък. В съвременните култури уважението към
мъдростта намалява. Тялото и неговите емоции се приемат за
източник на смут и безпокойство, а не за „храм на духа“.
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Тай дзи ци гун

Практикуващите ци гун могат да се справят с това неравновесие, като осигурят повече място за водната енергия и установят по-добра връзка със земната енергия. Практиките на
дан тиен ци гун са особено полезни в това пребалансиране,
тъй като долният дан тиен е седалище както на водния, така и
на земния елемент.
Дан тиен ци гун, ци гун на Желязната ризница и тай дзи
ци гун, както и други практики на Универсалното Дао, помагат на практикуващите ги по целия свят да станат заземени и
центрирани, и да култивират мъдър ум.
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Обичайните ум и съзнание не могат да поддържат висока
концентрация на ци. Така че е нужно да практикуваме ци гун,
за да култивираме мъдър ум и да установим хармония с истинската си природа и с енергиите на вселената (Дъ).
Това е изначалното значение на китайския йероглиф „дъ“:
хармонизиране на човека с цялото, вселената. Той може също
така да се разбере като актуализация на вселената или космоса
вътре в самите нас, или самореализация. Той носи значението
на интегритет (в изначалния смисъл на думата - единност,
неразделност), сила и мощ. Колкото повече човек се развива
по посока на осъществяване вътре в себе си на това единство с
вселената, толкова по-висше става качеството на неговият Аз,
като микрокосмично проявление на макрокосмоса.
Дъ предполага процес на хармонизиране „изотвътре“. Това
означава независимост и разчитане на самия себе си;
собствените ум и тяло на човека са енергийно поле, осъзнаване и средство за установяване на хармония с вселената.
Това обяснява истинското значение на независимостта на
практикуващите Дао и техните общности в хода на вековете и
разчитането им на вътрешни, а не на външни власт, знание и
сила. Това значение на независимостта се предава
посредством легенди за живота на даоистките безсмъртни.
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ЛИПСАТА НА СЪПРОТИВА И
ЦИ ГУН СЪСТОЯНИЕТО
Практиките на дан тиен ци гун са един от многото източници, които практикуващият Дао може да използва, за да се
свърже с вселената. Те съчетават силата на ума с разширяването на ци, което прави възможно прякото свързване на човешкото съзнание с енергията на земята и вселената. Посредством тези практики ние преобразуваме ци в една досгьпна за

нас сила.
Подобно на други религии и духовни традиции, да- оизмът
силно набляга върху липсата на съпротива и празнотата. Това
всъщност е форма на дълбока релаксация. Когато сме
релаксирани, мускулите ни са отворени, дишането ни е леко, а
енергията може свободно да протича по каналите на нашето
тяло. Няма съпротива или борба. Това позволява на
творческите и по-висшите сили да протекат в нас.
Посредством отказа от контрол, ние се разтваряме и влизаме с
досег със силите на природата. Все пак, ако продължим с
отказа, то енергията ще се оттече от нас. За да предотвратим
това, трябва да възстановим самоосъзнатост- та и съзнанието
си за собствената ни енергия.
Идеята, че трябва да упражняваме отказ, като в същото
време използваме намеренията си, ума и ци, за да привличаме
в себе си енергия, може да изглежда парадоксална. Като
правим тези практики и се научаваме как да сме празни и отворени, и същевременно привличаме в себе си енергия, парадоксът ще се разреши от само себе си и ние ще различим
възможностите, които той ни предлага.
В крайна сметка практиката на Дао, част от която е ци гун,
води до култивирането на ци гун състояние и до осъзнаването
на принципа на У уей - недеянието. Ние дълбоко осъзнаваме,
че не сме отделени от другите хора и от заобикалящата ни
среда, и така действията ни вече не се мотивират от усещането
за отделеност. Те ни стават спонтанни и за да ги извършваме,
не е нужно да влагаме усилия; ние „се носим по течението“. И
ако се научим да следваме Дао, да практикуваме действането
чрез „недеяние“ - то това е всичко, което може да бъде
постигнато в този свят.

ЗА АВТОРА

Мантак Чиа е изучавал даоисткия подход към живота още
от детството си. Развиването на системата на Универсалното
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Дао, преподавана днес из целия свят, е резултат от прекрасното му владеене на древното знание, както и от запознатостта му с други свързани с темата дисциплини.
Мантак Чиа е роден в Тайланд през 1944 г.; родителите му
са от китайски произход. На шестгодишна възраст будистки
монаси го научават как да седи и да „умиротворява ума си“. В
гимназията овладява традиционния тай-бокс, и скоро постига
значителни успехи в усвояването на айкидо, йога и тай дзи.
Той започва сериозно да се интересува от даоисткия начин на
живот, когато постъпва в университета в Хонгконг, и в крайна
сметка овладява множество езотерични дисциплини. За да
разбере по-добре механизмите, стоящи зад лечебната енергия,
той също така изучава и западна анатомия и медицина.
Майстор Чиа е преподавал своята система на лечение и
енергийни практики на десетки хиляди ученици и е обучил
повече от две хиляди инструктори и практикуващи по целия
свят. В много страни на земното кълбо той създава центрове за
даоистки науки и тренировки. През юни 1990 г. Чиа получава
на Международния конгрес по китайска медицина и ци гун
почетната титла „Ци гун учител на годината“.
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СИСТЕМАТА НА УНИВЕРСАЛНОТО
ДАО И ТРЕНИРОВЪЧНИЯТ ЦЕНТЪР
СИСТЕМАТА НА УНИВЕРСАЛНОТО ДАО

Крайна цел на даоистката практика е да преодолее физическите граници, като развие душата и духа на човека. Това е
и ръководният принцип на Универсалното Дао, практическа
система за саморазвитие, която дава възможност на хората да
завършат хармоничната еволюция на своето физическо, ментално и духовно тяло. Посредством серия от древни китайски
медитативни и вътрешни енергийни упражнения, практикуващият се научава да увеличава физическата си енергия, да се
освобождава от напрежението, да подобрява здравословното
си състояние, да може да се защитава и да лекува себе си и
другите. В процеса на създаване на стабилна основа за здравето и благосъстоянието на физическото тяло, практикуващият
създава основа и за развитието на духовния си потенциал като
се научава да черпи от енергиите на Слънцето, Луната, Земята,
звездите и други заобикалящи го сили.
Практиките на Универсалното Дао произтичат от древни
техники, коренящи се в природните процеси. Те са били събрани и интегрирани в една съгласувана, достъпна система,
насочена към благосъстоянието на човека и действаща непосредствено чрез жизнената сила, или ци, която протича през
меридианната система на тялото.
Майстор Чиа е посветил години на разработването и усъвършенстването на техниките за преподаване на тези традиционни практики на ученици от целия свят посредством
курсове, семинари, частни инструкции и лечебни сеанси, а
също така и под формата на видеофилми и аудио-продукти.
По-подробно за всичко това можете да научите на адрес:
www.universal-tao.com

ТРЕНИРОВЪЧНИЯТ ЦЕНТЪР ПО УНИВЕРСАЛНО
ДАО
Лечебният Спа-курорт „Дао градина“, разположен в северен Тайланд, е дом на майстор Чиа и служи като световен
център на дейностите на Универсалното Дао. Този интегриран
център по благосъстояние на човешкия организъм, холистично здраве и тренировки е разположен върху територия
от 320 дка в подножието на красивите Хималаи и в близост до
историческия град-крепост Чан Май. Ведрата обстановка с
цветни и билкови градини предлага идеални условия за медитация. Разполагаме също и с павилиони на открито за практикуване на ци гун, със здравен спа и фитнес комплекс.
Центърът предлага целогодишни курсове, а също и летни
и зимни почивки. Той може да *приеме до двеста ученика, по
желание можете да се регистрирате и за участие в група. За
повече информация изпратете факс на (66) (53) 495-852 или имейл на адрес ip@universal-tao.com.
КНИГИТЕ НА ИЗДАТЕЛСТВО АРАТРОН МОЖЕТЕ ДА
НАМЕРИТЕ В:
София

- книжарница ЕЛРИД, ул. “Ст. Караджа” №7а
- книжарница Нова Епоха, ул. “6-ти Септември” №28
- книжарница Астея, ул. “Пиротска” №3
Пловдив
- книжарница ЕМПЕН, централна гара Варна
- Езотеричен магазин Универсум Езотерика бул. “Мария
Луиза” №13
Бургас
- Езотерична к-ца Нова Епоха, ул. “П. Евтимий” №83
Книжарници Хеликон - в цялата страна
Книжарници Пингвините - в цялата страна
Книжарници Хермес - в цялата страна
Книжарници Сиела - в цялата страна
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издателството. Те се изпращат само след получаване на
пощенски запис на името на издателството. Сумата се определя
като към цената на поръчаните книги се прибавят 10 % от
стойността им за пощенските разходи.
При поръчка над 15 лв. пощенските разходи са за сметка на
издателството.
За повече информация се обърнете към издателството на
адрес:
Издателство Аратрон, п.к. 1587, София 1000 тел. офис:
980-74-55; тел. борса: 973-00-78 e-mail: aratron@technolink.com; www.aratron.org
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