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Също така му благодарим за множеството подходящи имена
на упражненията. Те помагат на читателя да установи хармония с духа на много от упражненията. Благодарим и на живеещия в Дао Гардън инструктор Валтер Келенбергер за съветите
му при проверката на детайлите на упражненията.
Специални благодарности на Денис Хънтингтън за усилията му да координира и интегрира целия нов материал за
окончателния текст. Изразяваме също така благодарност за
широкия му писмен принос.
И накрая, желаем да благодарим на дипломираните ни
инструктори, на учениците и спонсорите ни от целия свят за
техните неспирни приноси към системата на Универсалното
Дао и към запазването на жизнеността на практиката на Универсалното Дао.

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА
ДАО ИН

Практиките, описани в тази книга, са били успешно използвани в продължение на хилядолетия от даоисти, индивидуално обучавани от инструктори. Читателите не бива да се
опитват да ги практикуват самостоятелно, без лични указания
от страна на някой квалифициран инструктор от системата на
Универсалното Дао, тъй като ако някои от тези практики не
се изпълняват както трябва, това може да доведе до
наранявания или до здравословни проблеми. Целта на книгата
е да послужи като приложение към индивидуалното обучение
с инструктор по Универсално Дао и като ръководство към
преподаваните практики. Всеки, който реши да се занимава с
тези практики като използва за целта единствено настоящата
книга, носи цялата отговорност за себе си. Инструкторите по

Универсално Дао могат да бъдат открити на нашите уебстраници: www.universal-tao.com или www. taoinstructors.org
Медитациите, практиките и техниките, описани в. тази
книга, нямат за цел да заменят професионалното медицинско
лечение. Ако читателят страда от умствено или емоционално
разстройство, следва да се консултира със съответен здравен
специалист или терапевт и да разреши здравните си
проблеми, преди да започне с изпълнението на предлаганите
упражнения.
Информацията от книгата също така няма за цел да предлага медицински диагнози, лечения, предписания или препоръки относно различни 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 лекува.
Медитациите, вътрешните упражнения и бойните изкуства на
Универсалното Дао са основни средства за постигането на
тази цел. Внимателно се придържайте към инструкциите за
всяко едно упражнение. Обърнете специално внимание на
предупрежденията и съветите. Хората с високо кръвно налягане, сърдечни болести или като цяло в недобро здравословно състояние трябва да са особено предпазливи и преди да
пристъпят към усвояването на предлаганите практики, да са
получили съгласието на квалифициран лекар. Хората с венерически болести не бива да се опитват да правят никое от упражненията, в които участва половата енергия, докато не се
излекуват.
Организацията на Универсалното Дао и нейните членове
и инструктори не носят отговорност за последиците от приложението или злоупотребата с информацията, предлагана в
настоящата книга. Ако читателят се опита да направи някое
упражнение, без внимателно да следва инструкциите, забележките и предупрежденията, отговорността е негова.
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Предговор ПОЕЗИЯ В ДВИЖЕНИЕ
ДЕНИС ХЪНТИНГТЪН

Когато започнете да практикувате предлаганите в тази
книга дао ин упражнения, ще е добре в хода на изучаването
на инструкциите и изпълняването на движенията да поддържате в себе си нагласа на поетическа чувствителност. Развивайки сила, ще култивирате мекота. Гръбначният ви стълб
ще стане по-гъвкав, а сухожилията и мускулите ви ще станат
еластични. Мъдростта на тялото ще се събуди под здравословното влияние на активираната фина вътрешна химия. Ще
отстраните блокадите чрез вътрешната си жизненост и ще
подмладите тялото и енергията си. Подобрените модели на
физическа хармония и движение ще пререгулират гръбначния
ви стълб и ще освежат тялото ви, като отворят път за
протичането на ци през меридианите. Ще откриете и ще
тренирате „втория си мозък“, разположен в корема, и ще
придобиете способността да се свързвате с даващата живот
сила на Вселената.
Вътрешната усмивка е ключово условие за релаксацията.
Релаксацията е ключово условие за вътрешната сила. Като релаксирате и се усмихвате на корема си, ще активирате коремната ци. Същевременно ще започнете да тренирате усещащия
и осъзнаващ мозък, намиращ се в корема ви - в дан тиен, да
координира и насочва процесите в тялото.
През хилядолетията даоистите са тренирали своя дан
тиен, за да са в състояние да го използват. Но повечето
изучаващи Дао на Запад имат само повърхностна представа за
практиче
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ското значение на тренирането на дан тиена.
Целенасоченото трениране на втория мозък, дан тиен, е
крайъгълен камък на всички практики, които учителят
Мантак Чиа ни разкрива.
В процеса на изучаването на различните дао ин упражнения, представени в тази книга, ще се научите също така да
тренирате и развивате своята и - силата ум-око-сърце. В
процеса на пререгулиране на гръбначния стълб и поясния
мускул ще разберете също как да интегрирате фината сила на
дъха и на ума. Напредвайки с упражненията, ще се научите да
координирате мрежата от мускули из цялото тяло. Когато
работите в синхрон с поясния мускул и гръбначния стълб,
пулсирането на тези „ци мускули“ ще изпълни цялото тяло с
ци, ще го енергетизира и ще ви дари с приятно усещане. Ще
прозрете във физическите и енергийните основи на вашата и.
В Първа част на настоящата книга е включена основна
информация, която да ви помогне да разберете дао ин. Упражненията, представени във Втора част, са организирани в
пет серии. Всяко едно от упражненията си има своя собствена
стойност; наред с това уменията, придобити при някои от
упражненията, могат да се съчетаят с тези от други, за да се
постигне пълен успех при овладяването на по-сложни поредици от движения. Правете упражненията с пълна осъзнатост
и чувствителност; те са медитация в движение. Ще извлечете
от тях огромна полза. Много от упражненията включват преобразуване на моделите ви на движение и структурно хармонизиране. Това изисква от вас първоначално да проявите
търпение и напълно да вникнете в детайлите, но е приятно и
забавно.
Важно е да правите всяко упражнение съвсем точно и в
духа, въплътен в предписанията. По-голямата част от упражненията са праволинейни и механиката на движението се
схваща лесно. Използвайте въображението си. Открийте и
подражавайте на духа, съдържащ се в имената на животните,
използвани като названия за упражненията, на духа на при-
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родните явления. Почувствайте упражненията като поезия в
движение. Свържете се с всички нива на това преживяване.
При първата серия, докато си почивате между упражненията, дишайте съзнателно, леко, за да се освободите от напрежението и от токсините и да енергетизирате изморените
или отслабени области. Ще се научите да насочвате финия ци
дъх из цялото си тяло. Съзнателното дишане увеличава
ефективността на упражненията. Докато регулирате и преобразувате гръбначния си стълб и поясния мускул, координирайте спокойното, устойчиво коремно дишане с движенията.
Книгата ще ви научи на упражнения, дишане и медитативни
практики, съдействащи за балансирането и хармонизирането
на студената и горещата енергия в тялото.
Докато стигнете до поредицата от упражнения Любовният ритуал на кобрата, представени в Девета глава, вече ще
сте се научили да съчетавате уменията си, за да постигате подълбок вътрешен енергиен опит. Ще сте започнали да
усвоявате основополагащите елементи на регулирането и
вътрешния усет. Щом слеете механиката на Любовта на кобрата с вътрешната динамика и осъзнатост, ще можете да се
насладите на сладкия плод на усилията ви. Ще сте способни
да съчетавате правилното телесно движение с вътрешните
сили, дъха, ц и и и и енергията ви ще процъфтява, радвайки
ви из цялото тяло.
Повишената осъзнатост, която се постига при Любовта на
кобрата, ще ви послужи и при другите упражнения, спомагайки за по-пълното усвояване на полезността им. Открийте и
усетете техния дух. Почувствайте поезията на всяко от упражненията.
Дишането на празната сила се въвежда след като сте имали достатъчно време да изградите в себе си усещане за лекота
и сте се запознали с голяма част от упражненията. Това дишане отстранява застоялата коремна ци и значително повишава
количеството кислород в тялото. То може да се съчетае с други дао ин упражнения, за да се увеличи полезността им.
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Последната серия от упражнения започва с динамичния
принцип на откриване на правия вектор в извитото. Упражнения като тези от поредицата Драконът опъва опашката си, използват принципа да заздравят сухожилията и да ги направят
по-гъвкави. Тези упражнения в седяща поза включват движения на гръбначния стълб и поясния мускул. Сухожилията във
върховете на пръстите, ръцете, врата и раменните лопатки,
през'дължината на гръбначния стълб и в долната част на
гърба, чак до краката, се опъват. Те се обединяват в едноединстве- но неразделено сухожилие, освобождавайки
напрежението и блокадите; започва спокоен, мирен,
енергетизиращ цъфтеж на ци. Практическият раздел завършва
с прекрасно разнообразие от леки упражнения за гръбначния
стълб, рамената и гърба.
Дао ин упражненията, включени в тази книга, се изпълняват или в лежаща, или в седяща поза. В тези две пози те
носят уникални ползи, които не могат да се постигнат при
изпълнението им в стоеж или в движение. Регулиращите и
здравословни ползи от дао ин си имат свое собствено значение. Всеки човек, независимо от социалния му произход или
вероизповеданието му, може да извлече полза от тях. Дао ин
представлява също и прекрасна подготовка за всякакъв друг
вид дейност, с който човек би решил да се занимава - било то
спорт, бойни изкуства, музика, медитация, работа или просто
да живее в тялото си.
Буквално преведено, дао ин означава „насочване на енергията“, но не става дума за насочване на енергията през меридианите по време на активния етап от упражненията. Потокът
на ци протича през меридианите най-вече по време на пасивния етап на почивка и е резултат от правилното изпълняване
на упражненията. Човек не се нуждае от някакво предварително знание за меридианите на ци, за да може да се наслади
на ползата от упражненията; информацията за меридианите се
предлага при повечето от упражненията по-скоро за справка.
Приложението в края на книгата съдържа допълнителни
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сведения за меридианите.
Когато тялото е дълбоко релаксирано, умът е умиротворен, дан тиен е изпълнен с ци и енергията тече свободно
през меридианите, можете да завършите с върха на сладоледа
- ин медитацията. Условията за това дълбоко удовлетворяващо и в някои случаи проникновено усещане на жизнената
енергия вие създавате в хода на подготовката на тялото,
постепенно осъществяваща се с всяко от направените преди
това упражнения. Възможно е да почувствате пълнотата на
радостното ян клетъчно масажиране, на освежаващото емоционално прочистване или на финото ин състояние на ембрионалното дишане.
Въпреки че дао ин е независима форма на практика, то е
част от цялостната практическа система на Универсалното
Дао. Вяска част от тази система е ценна сама по себе си и в
същото време носи полза и на останалите практики.
***
Денис Хънтингтън е инструктор, който живее в Тренировъчният център по Универсално Дао в лечебния курорт Дао
Гардън в Тайланд. Той започва да тренира под ръководството
на учителя Мантак Чиа през 1986 г. и през 1992 г. получава
диплома за инструктор по Универсално Дао.

ОСНОВИ

Дао, ци, човекът, природата и вселената. Тази картина
показва „животните-защитници“, които представят същността
на енергията на жизнените органи. Осемте сили на природата,
графично изразявани в ба гуа (гръмотевица/светкавица, вятър,
вода, огън, небе, земя, дъжд/езеро и планина), са изобразени на
нея. Виждаме енергийните сили на Вселената и в средата им е
човекът, свързан с безкрайната вселенска мощ. Трите дан
тиена - дан тиен на главата, на сърцето и на долната област на
корема - се активират чрез нежната, радостна вътрешна
усмивка. Вътрешният свят е свързан с външния свят и е в мир

с него.

1
ЧОВЕКЪТ,
ПРИРОДАТА,
ВСЕЛЕНАТА И ДАО ИН
Дао ин е форма на стимулираща енергийна практика,
възникнала в рамките на даоизма, най-старата философска
система в Китай. Интегрална част от практиката на Универсалното Дао, дао ин представлява поредица от енергизиращи
упражнения, които развиват гъвкавост, сила и еластичност.
Тези упражнения имат за цел да създадат хармония в тялото,
ума и духа, с което ни помагат да открием равновесието в
природата и да се носим свободно с приливите и отливите на
безкрайното течение на живота.
Още преди писмената история мъжете и жените в Китай
са изучавали същностната хармония между хората и природата. Те се нарекли даоисти. Даоистите възприемат нещата по
следния начин: хората са живи организми в рамките на един
по-голям жив организъм - природата, която на свой ред
съществува в рамките на един още по-голям жив организъм,
Вселената. Дао означава „път“: пътят на хората, пътят на
природата, пътят на Вселената и пътят на сливане с хармонията на всички неща. Дао е пътят на източника на живота, на
.у дзи: безформената, недиференцирана енергия, която пронизва цялото творение. Даоистите съсредоточават вниманието си върху невидимата енергийна сила, която дава живот на
всички организми.
Най-ранните даоисти откриват, че физическият, емоционалният, психическият и духовният Аз не са разделени един ;

1 тези нива, оказва влияние
от друг; каквото се случи на едно от
и върху останалите. Тялото, умът и духът са тясно свързани,
тъй като трите представляват различни, уникални сами по себе
си аспекти на един и същ източник на енергия. Така че, ако сме
емоционално стресирани, например, стресът ще се изрази в
тялото ни под формата на физически симптоми. Ако
злоупотребяваме с или пренебрегваме физическото ни тяло,
това ще окаже реално влияние върху психическото и емоционалното ни състояние.

Китайците наричат енергията на жизнената сила ци. Ци
циркулира из тялото по определели пътища и осигурява единството на тялото, ума и духа. Ци е силата на жизнеността,
действаща в света, в природата и в човешкото тяло. За даоистките лекари здравето е не просто състоянието на различните
части на физическото тяло. Те смятат, че болестта е блокада в
циркулацията на ци из тялото.
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За да увеличат циркулацията на ци, ранните даоисти са
разработили упражнения и медитации, отразяващи процесите,
които са наблюдавали в природата. Те са открили, че в
природата нищо не се похабява. Всичко в нея се съхранява,
рециклира и преобразува. Упражненията и медитациите, които ще научите в хода на настоящата книга, ще ви
позволят да съхраните собствената си жизнена сила, да я
рециклирате през телата си и да преобразувате всяка токсична или небалансирана енергия в чиста и положителна
енергия.

ДАО ИН, „НАСОЧВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА “
Името на тази система от упражнения е дао ин, Щ- $ I;
това се превежда като „насочване на енергията“. Думата ин от
името на системата от упражнения не е същата като ин,
Този символ представя
известна ни от символа ин-ян,
взаимо
действието на енергията между двете взаимодопълващи се
полярни противоположности на живота, например студеното
и топлото. Докато дао ин е комбинация от два йероглифа.
Първият йероглиф, дао,

представя даоисткотопонятие за

означава
силата ум-око-сърце, и. ьторият йероглиф, ин,
„насочване, ръководене, направляване“. И така първият и
вторият йероглиф се съчетават, за да се получи терминът дао
ин, означаващ „насочване на силата ум-око-сърце“.
Практиката на „насочване на енергията“, така както е
представена в тази книга, се използва за освобождаване от
>
хроничното напрежение, от енергийните блокади и от
токсините, които са се натрупали в тялото ви в течение на
много години. Дао указва факта, че физическите движения се
насочват от силата на ума и от своя страна, стимулират вътрешното протичане на ци в тялото; ин означава, че ци може
да достигне да крайниците на тялото с помощта на физиче-
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ските движения. Дао ин упражненията активират протичането
на ци през меридианите - те отварят и укрепват меридианите.
Потокът на ци от дан тиен (централното хранилище на ци,
намиращо се в долната част на корема) свързва ин и ян
меридианите на тялото, преди да се върне в началната си
точка. (Ин меридианите се намират по-дълбоко, те са въ-
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трешни, докато ян меридианите са по-близо до повърхността
на тялото.)
Дао ин, част от традиционната китайска медицина, е сред
практиките, характеризирани като „захранване на жизнения
принцип“. Лекарите в Китай предписват дао ин упражнения за
лекуването на хронични или остри заболявания или за предотвратяването им.

Модели на протичането на ци. Фигурата вляво показва потока на ци от
хранилището му в дан тиен към крайниците на тялото. Фигурата
вдясно показва схемата на разширяването отвъд крайниците и
връщането обратно в тялото.

Енергийно балансиране чрез Дао

И

В този дао ин контекст пълното значение на „силата на
ума“ е всъщност И, силата ум-око-сърце. Тя представлява
комбинираната сила на трите ума, или центрове на съзнанието:
наблюдаващият ум, осъзнаващият ум и съзнателният ум.
• Наблюдаващият ум: Първият ум е умът на мозъка и на
вътрешното око (третото око). Той е способен да
постигне състояние на по-висша осъзнатост и наред с
това има достъп до информацията, получавана чрез
очите, ушите, носа и устата. Този ум става „наблюдаващ ум“, когато бъде правилно обучен, но докато не се
обучи, е склонен да пилее енергия, като отговаря на
обстоятелствата чрез предприемане на неналожителни
действия.
• Осъзнаващият ум: Вторият ум е умът на усещането и
осъзнатостта, разположен в долната област на корема.
Той няма непосредствен достъп до сетивното съдържание, получавано чрез очите, ушите, носа или устата.
Този ум развива осъзнатост въз основа на усещането,
постигано в резултат на преживяванията и тренировките. Двата ума се обединяват със съзнателния ум на
сърцето.
• Съзнателният ум: Сърдечният мозък, известен като
„седалище на съзнанието“, се активира чрез вътрешно
усмихване на сърцето (като се използва Вътрешната
усмивка). Той постига състояние на покой, щом
изпълним сърцето си с чувствата любов, радост и
щастие. Съзнанието се активира, когато човек
почувства вълните на любовта и на състрадателната
енергия.
В резултат на тренирането и обучаването тези три центъра
на съзнанието - дан тиените съответно в главата, долната част
на корема и сърцето - се свързват и сливат, така че трите ума се
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Ин-Ян
Символът ин-ян е върховният израз на динамиката на
енергията, която по природа е винаги променлива. Той показва
неспирното преминаване на всяко състояние в полярната му
противоположност - на горещото в студеното, на влаж- ното в
сухото, на светлото в тъмното, на положителното в
отрицателното, и после обратно. Такова непрестанно преобразуване на енергията протича и в собствените ни тела, като
то обхваща и енергията на нашите емоции - любов и омраза,
щастие и скръб, удовлетворение и копнеж.

Символът ин-ян

В добавка към схемите на протичане на ци вътре в тялото
ни, съществува също така и външна ци, която оказва влияние
върху тялото ни. Китайците определят ци на небесата
като ян: течаща навън, експанзивна, положително заредена;
земната ци те определят като ин: течаща навътре, приемаща, с
отрицателен заряд. Най-общо казано, енергията от Земята
протича нагоре по предната част на тялото, нагоре през вътрешната част на краката и ръцете към небесата. Обратно,
енергията от небето тече надолу - надолу по гърба и през
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външната част на ръцете и краката до Земята. Благодарение
на тези полярности мъжът и жената са в състояние да вървят
изправени.
Тази външна схема на протичането на ци не бива да се
смесва със схемата на вътрешните меридиани. Тялото си има
своя собствена карта на посоките. Ин меридианите от долната
част на ръцете вървят нагоре през целите ръце. Меридианът
на стомаха слиза надолу по предната част на тялото, докато
управителният меридиан се издига нагоре по гърба. Има много схеми на протичане на ци в и около нас.
Макар да е добре да сме запознати с пътищата на протичане на ци, това знание не е абсолютно необходимо за успешното практикуване на дао ин. „Насочването на енергията“ не
означава насочване на ци през меридианите, докато се правят
самите упражнения. По-скоро, по време на активния етап на
дао ин упражнението практикуващият трябва да се концентрира върху правилното изпълняване на движенията. Вниманието трябва да е съсредоточено върху точното използване и
насочване на телесната сила. Не мислете, че насочвате ци в
меридианите. Ци се активира и усилва в повлияните меридиани в резултат от правилното изпълняване на упражнението. ’
И протича през пасивния етап на почивка между отделните
движения.
Защо е благоприятно да се изпъва тялото по начините,
описани в дао ин упражненията? Опъването му прехвърля
енергията от вътрешната към външната му част, удължава
меридианите и извежда ци до повърхността. Това позволява
на енергията да тече с лекота и когато е нужно, да се
балансира и да възстанови здравето на организма. Колкото
повече напредваме в дао ин
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Ци на небето и Земята. Земната ин
енергия тече нагоре по предната част на тялото, от Земята към небесата.
Небесната ян енергия тече надолу по гърба, от небесата към Земята.

упражненията и активираме по-голям брой меридиани, толкова
повече ползите, които тялото извлича от това, нарастват.
Меридианите могат да бъдат блокирани от физически,
умствени или емоционални токсини и напрежения. Точно
както язовирът блокира течението на реката, така и блока
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дите в тялото спират течението на жизнената енергия и създават стагнация. В язовира се натрупва прекалено голямо
количество вода, докато след язовира руслото на реката или
канала е почти празно и течението на водата е слабо. Това
неравновесие води до болести и лошо здравословно състояние.
Когато се отпускат и изпъват меридианите, ци започва да тече
свободно, което позволява на лечебната й сила да изпълни
цялото тяло.

ПОЗИЦИИ, ДВИЖЕНИЯ и ци
( Дао ин упражненията предлагат множество пози и движения.
Ударението винаги се поставя върху постигането на |Еармония
между тялото и ума. Дао ин се съсредоточава върху
/Зарастването на сухожилията, релаксирането на поясния мусжгя и диафрагмата, развиването на сила и гъвкавост в тялото,
арвобождаването от токсините посредством дишането и трериррането на втория мозък в долния дан тиен (долната област
щ корема), така че той да може да изпълнява функцията си на
шординатор и на център, насочващ тези процеси. Целта на ШР
ин, както и на всички китайски вътрешни изкуства, е да
|рьководи и хармонизира ци.
Ци е жизнената сила на Дао, действаща в света: в приелата, в обществото и в човешкото тяло. Тя безспирно се
<|1роменя, една вечно течаща сила, енергия, която може да се
}&ояви и да изчезне, може да бъде силна или слаба, може да
?Ц5ъде контролирана или да вземе надмощие. Ци е това, което
iP# движи напред, което качествено се преобразува в изменяЙИИя се ритъм на сезоните; ци блести в лъчите на Слънцето.
^Качеството и равновесието на ци означават здраве или болест
(За човешкото тяло. Ци влияе върху начина, по който живеем, '
Движим се, храним се и спим.
Целта на всички физически практики е да ръководи и
Хармонизира ци. Да ръководи означава да контролира, да
усилва, да увелича или намалява. Да хармонизира означава да
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освобождава, да отваря енергийните канали и да бъде в
синхрон с природата. Да се осъзнае това протичане на енергията из тялото, да се научи да се усеща то, да се регулира и да
се отварят меридианите, за да се осигури гладкото му
протичане, е друг важен резултат от физическите практики на
устремения към Дао.
Дао ин упражненията, представени в тази книга, се основават върху своеобразен вид движения, при които енергията се
насочва и навлиза в сухожилията. Определени пози, както и
емоционалното балансиране на сърцето и бъбреците, релаксират гръбначния стълб и поясния мускул. Релаксирането
му позволява енергията да се насочи към гръдната област и
диафрагмата. Дишането и целенасочеността на изпълняваните
движения наред с това спомагат за освобождаването на
токсините, натрупани в тялото.
Крайната цел на учениците, практикуващи насочващите
енергията дао ин упражнения, е да станат меки, чисти, откликващи и изпълнени с ци, също като децата. Дао ин може да се
използва за физическо, емоционално и духовно култивиране.
Макар тези упражнения да са учудващо прости за изпълнение,
те са фино и ефикасно средство да се възвърне хармонията,
която сме имали и загубили между самите нас, между нас и
природата, между нас и Вселената. Хора с най-различни
професии използват дао ин като начин за постигане на лично
усъвършенстване.

ИСТОРИЯТА НА ДАО ИН
1

| Днес в Китай, както и в миналото, хора с различно социал- |но
положение се събират в парковете рано сутрин, за да заре- щят
тялото и ума си с енергия. Наред с това изпълняваните от fax
упражнения спомагат за постигането на дълголетие. Докато
енергетизиращите лъчи на изгряващото Слънце разпръск- ||ат
тъмнината, те изпълняват разнообразни упражнения, ботата,
различни и древни като самата китайска култура.
1} Дао ин упражненията са се развивали в традицията на
житайската медицина, на китайските бойни изкуства и в дуЦрвните практики на даоизма и будизма. Ци, биоелектрошагнитната жизнена сила, е общата нишка, която ги свързва.
Шезависимо от това дали упражненията са почерпани от трарйцията на бойните изкуства, от традицията на духовния път,
шйг военната традиция или от медицинската практика, целта
да Юе култивира ци, да се направи тя по-фина и да се създадат
ци ^резерви е обща за всички тях.
Дао ин и ци гун са названията, които най-често се използват като име за упражненията, представени в настоящата
книга. В хода на над петхилядигодишната история тези
^Пражнения са били наричани по различни начини; дао ин
ВгЦи гун обаче са най-често срещаните названия. Съществуват множество начини да се транскрибират от китайски
■роената им (включително споменатите две). На български се
предават като синци, лиендан, сюенгун, дзингун, дин- tyH,
сингун, нейгун, сиудао, дзуошан, нейян гун и яншън гун " Да
споменем някои, като вариациите се определят от традицията или от вида практика, с която тези имена се
асоци-
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ират. Едва през 1953 г., след като Лиу Гуйджън написа и
издаде книгата Практика на ци гун терапията, ци гун се
превърна в признато от почти всички общо име за този род
практики. Но дори начинът да се изписва ци гун на латиница
зависи от това коя традиция или система на транскрибиране се
следва. (Например на латиница съществуват следните форми:
chi kung, qi gong, chi gong, qi qong, изписвани било заедно,
било отделно.)
Съществуват няколко транскрипционни системи. Системата Уейд-Гайлс (Wade-Giles - W/G) преобладава през
периода от 1859 до 1912 г. и днес все още е предпочитана от
мнозина. Системата Пинин (Pinyin - PY) за транскрибиране на
латински на китайски думи и изрази бе въведена от китайското
правителство като официална стандартна система и влезе в
употреба в Китайската Народна Република през 1958 г. Това са
двете основни транскрипционни системи, които се използват в
четящия на английски свят; те придават приемлива образна
форма на китайските думи, изрази и понятия и гарантират
относително правилното им произнасяне.
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И в двете транскрипционни системи обаче не са разрешени
проблемите със съгласуването на китайското и английското
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произношение на звуците. Дори когато транскрибират
официалния китайски пекински диалект - книжовния китайски
език, и двете системи транскрибират по един и същ начин от
китайски на английски думи в различен тон 1 и със съвсем
различно значение. И в двете системи срещаме думи, които
лесно разпознаваме, ала и двете не следват един съгласуван
модел на предаване на изговаряните на китайски звуци по
адекватен начин в звуците на английския език.
Във всеки случай транскрипционният процес се съпровожда с множество вътрешноприсъщи му трудности поради
простата причина, че английският и китайският представляват
две доста, да не кажем коренно различни системи на писане и
говорене 2.
Системата Йел (Yale) се опитва да запълни езиковата
пропаст между китайския и английския, като използва стандартни английски звуци, които да наподобяват китайските
фонетични звуци. При много от думите в тази глава ние добавяме в скоби Йелската версия след транскрипцията съответно
по Уейд-Гайлс или по Пинин 3.

1 Китайският език е тонален. (Бел. прев.)
2 Същите трудности срещаме и при предаването на български на
китайските звуци, но тъй като, както вече отбелязахме, освен
фонетична, проблемът има и тонална страна, то произнасянето на
китайските думи освен от специалистите така или иначе си остава
много условно. В този смисъл основното е да знаем значението на
думата, която използваме, а не да я произнасяме като китайци. (Бел.
прев.)
3 В настоящия превод такива добавки отсъстват поради изтъкнатия погоре факт, но също и защото съществува стандартизирана система
(разбира се, приблизителна и условна) на предаване на български на
китайските звуци (макар много хора, претендиращи, че са познавачи
или недопитва- Щи се до специалисти, да не я следват). (Бел. прев.)
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ЗДРАВЕ, ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗДРАВОСЛОВНИ
ПРОБЛЕМИ И ДЪЛГОЛЕТИЕ

Дао ин е една от най-древните и най-разнообразни системи
упражнения в китайската история; тя заема важно място в
традиционните китайски изкуства за съхраняване на доброто
здравословно състояние. Упражненията, известни под името
дао ин, се използват за предотвратяване на симптомите на остаряването и на болестите; те също така се използват за лечение на определени заболявания, както хронични, така и остри.
Дао ин често се определя или като част от традиционното китайско медицинско знание или като една от разнообразните
практики на яншън, известно също така като джъшън. В датиращото от II в. пр. Хр. произведение на Джуандзъ, носещо
името на автора {Джуандзъ), практиките на „захранване на
жизнения принцип“ датират още от IV в. пр. Хр. Практиките
означават начин на живот, съобразен с психосоматичните
принципи на култивирането на енергията.
„Да се задъхва, запъхтява, извиква, отпива, изплюва стария дъх и
да вдишва нов, да практикува обтягане като мечка и изпъване като
птица, целта му си остава същата - дълголетието; такъв е животът,
предпочитан от учения, практикуващ гимнастика, от мъжа, който
захранва тялото си и се надява до доживее до годините на Пъндзу години повече от осемстотин.“

От времето на Джуандзъ чак до днес тези физически упражнения („гимнастика“ - както понякога ги превеждат) са
играли важна роля в китайската култура и медицина. В гробниците откриваме ранни техни записи, написани върху бамбукови дъсчици или гравирани върху камък. Но повечето от
тях са предавани като част от и посредством Даоисткия канон
(Даодзан), компилация от многобройни даоистки практики,
упражнения, философии и медитации, публикувана по време
на династия Мин (1368-1644). Все пак много преди него върху
бронзови съдове още от династия Шан (1766- 1122 г. пр. Хр.) и
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от династия Западна Джоу (1122-771 г. пр. Хр.) са гравирани
живи изображения на различни пози на хора, изпълняващи дао
ин упражнения. Това показва, че ци гун и дао ин са се появили
дълго преди изобретяването на писмения език1.
През VIII в. пр. Хр. династия Западна Джоу рухва. Династия Източна Джоу, дошла на нейно място, е разделена на
два периода - периода Пролети и есени (770-476 г. пр. Хр.) и
периода Воюващи царства (475-221 г. пр. Хр.), по време на
който „сто философски школи“ се съревновават една с друга, в
резултат от което ци гун получава високо-теоретична
обосновка. Именно през този втори период дао ин се развива в
относително систематично изкуство за съхраняване на
здравето. Ученият Лаодзъ, на когото се приписва книгата Дао
Дъ Дзин {Канон на пътя на силата), предлага метод за
съхраняване на здравето чрез регулиране на дишането. Друга
една книга, съставена през същия период - Хуанди нейдзин
{Книгата на Жълтия император по вътрешна медицина),
съдържа сведения за ци гун, много от които се отнасят до
йрактическата методика, симптоми, влияния и точки по тялото, на които следва да се обърне внимание. В книгата в диалог
между Хуанди и Ци Бо, известен лекар, се обсъжда съчетаването на медицинското лечение с дао ин упражненията.
Китай е обединен от първия император от династия Цин
(221-207 г. пр. Хр.) - Цин Шъхуанди. За да засили властта си,
императорът заповядва всички книги, освен одобрените от
цинското правителство, да бъдат изгорени. Скоро след това
обаче дори книгите, запазени в императорския дворец, са
унищожени във войната с Лиу Бан, основателя на династия
Хан (206 г. пр. Хр.-220 г. сл. Хр.). За щастие някои от
каноничните книги не са сполетени от тази съдба - те са били
*) Всъщност по онова време вече е съществувала една, макар и
примитивна, форма на писменост. (Бел. прев.)

заровени като свещени предмети в една гробница в Чанша,
разкопана през 1974 г. Те са добре съхранени и представляват
текстове и изображения, изписани и изрисувани върху
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бамбукови дъсчици и копринени свитъци. Сред рисунките
фигурират и четиридесетте и четири дао ин диаграми на Даоинту (Илюстрации на дао ин упражнения). Срещат се също
така и екземпляри от Дао Дъ Дзин, И Дзин и от някои медицински книги, всички те с голямо значение за изучаването на
ци гун.
Дао ин се развива и по време на династия Хан; тогава
получава широко признание. Много важни книги са написани
през този период, сред тях са Джуандзъ (Книга на учителя
Джуан), написана през около 200 г. пр. Хр.; и Хуайнандзъ
(Книга на учителя Хуайнан), написана под ръководството на
Лиу Ан, внук на първия император от династия Хан. Особено
важна от гледна точка на влиянието, което ци гун оказва върху
вътрешната дейност на човешкия организъм, е Сантунцие
(Дълбокото взаимопроникване и сливане на трите знания),
написана от У ей Боян.
Този трактат, разкриващ познанията на У ей Боян по алхимия и личния опит, който той е натрупал в хода на изпълняването на техниките за съхраняване на добро здравословно
състояние, се състои от дванадесет раздела с названието „Високостойностни дао ин упражнения“ 4 и серия от упражнения в
стоеж, наречена „Седемте звезди“. Хуа Туо (141-208 г. сл.
Хр.), лекар при двора на Цао Цао (цар на държавата Уей),
високопочитана в китайските медицински среди личност, създава Уцинси - Играта на петте животни, дао ин упражнения,
които имитират движенията на тигъра, елена, мечката, маймуната и птицата, популярни и днес в Китай. Препис от тези
упражнения се съдържат в Тайгиан Лаодзюн Яншън Дзюе
(Техники на Върховния почитаем господар за захранване на
живота).
Сю Сюн (239-374 г. сл. Хр.) е бил обикновен практикуващ
4 „Високостойностни“ често се превежда като „брокат“, „брокатени“;
макар китайската дума да има значението и на брокат, то смисълът
тук е - независимо от това кой вариант ще се предпочете - „от висше
естество“. (Бел. прев.)
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дао ин упражненията. Получил е титлата Истинския учител
(Сю) и е живял 136 години. Изкуството му на дао ин по- късно
е събрано в една придобила голяма популярност книга,
наречена Лин Дзиендзъ (Чудотворното майсторско владеене на
меча). Гъ Хун (281-341 г. сл. Хр.), автор на Джоухоу Бейдзифан (Предписания за наложителни случаи) и Баопудзъ,
казва, че ци гун упражненията имат за цел „да излекуват болестите, преди те да се появят, и да се създаде хармония между елементите“.
Най-голямото събитие в сферата на терапевтичното дао ин
е издаването през 610 г. на петтомния Джубинюен Хоулун
(Трактат върху причините и симптомите на болестите) с автор
Чао Юенфан (550-630 г. сл. Хр.). В това произведение се
съдържат множество цитати от Яншън Фан (Методи за захранване на живота), 1139 медицински дискусии и 213 дао ин !
упражнения, класифицирани съобразно произхода и симптоШгге на отделните медицински състояния. j1 През 652 г. сл.
Хр., по време на династия Тан, Сун Съ- !Мяо (581-682 г. сл.
Хр.), прочут лекар, съставя Циендзин Яо- \фан (Хиляда златни
рецепти), където представя множество г Терапевтични
упражнения, основани на ци гун, като особено гВажни сред
тях са Лиудзъдзюе (Шест думи, съпровождащи ’практиките).
Именно при династия Тан дао ин се превръща в ‘ ©фициална
част от дворцовата медицина и се включва в уме- ;'Шяга на
специалиста по масажите.
*
В края на династия Цин ци гун търпи упадък. В началото
'Ва Китайската република (1911-1949 г.) се издават известен
'брой книги по ци гун, макар, с изключение на излязлата през
1914 г. книга на Дзян Уейцяо Иншъдзъ Дзиндзуофа (Методи- ,
т
е на умиротворен седеж на учителя Инпгъ), повечето от тях
Да са без особена стойност. Като цяло ци гун се пренебрегва и
е пред прага на забвението. За щастие интересът към него
се възобновява през 50-те години на XX в., когато китайското
правителство организира мащабно изследване в областта.
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ЖИВОТНИТЕ И ДАО ИН

Измежду гимнастическите упражнения, смятани за полезни при лечението и предотвратяването на болести, „Петте
животни“ са най-популярни. Те обикновено се приписват на
Хуа Туо, лекар към двора на Цао Цао по време на Трите царства. Според официалната му биография, представена в Сангуо Джъ (Записки за Трите царства), той представя пред своя
ученик У Пу понятията, лежащи в основата на практиката, по
следния начин:
„Тялото се нуждае от определено количество движения. Тези
движения служат, за да се балансират дясното и лявото... те
спомагат за правилната циркулация на кръвта и за предотвратяването на болестните състояния.
Човешкото тяло е като панта на врата, която все не спира да
работи. Затова даоистите се занимават с гимнастика. Те имитират
движенията на мечката, която виси с главата надолу от дървото; на
бухала, който върти главата си в различни посоки. Те изпъват и
свиват кръст и раздвижват всички стави и мускули на тялото си,
така тялото им не старее.
И ето, аз съм разработил серия от упражнения, които съм
нарекъл „Модела на петте животни“. Петте животни са тигърът,
еленът, мечката, маймуната и птицата. Практикуването на
упражненията спомага да се избегнат болестите и подобрява
дейността на крайниците. Когато човек почувства, че в тялото му
нещо не е в ред, следва незабавно да направи някои от упражненията на животните и да ги прави дотогава, докато възстанови баланса си.“

Повечето от упражненията, представени в настоящата
книга, са част от „Модела на петте животни“ на дао ин.
Например, има няколко серии от упражения на маймуната:
Маймуната играе на земята (шест упражнения), Маймуната
седи на скалата, готова за скок (две упражнения); и пет други
упражнения на маймуната. Защо има толкова много упражнения на маймуната? Причината би могла да се крие във вечно
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неспокойния и активен „маймунски ум“. Маймуната се забавлява като открива различни начини да манипулира тялото си
- тя е едно много умно животно. Възможно е ние да сме
устроени по подобен начин.
Някои от другите имена на упражнения имат предвид и
отразяват други видове движения в природата. Идеята е, че
като имитираме с тялото тези движения по естествен начин,
ние ще влезем в хармония с естествения път (Дао) на тялото,
ще се хармонизираме с естествения поток на силите вътре в
нас. Забележете, че сред имената на упражненията има такива
като Реката тече в долината или Бамбукът се люлее на
вятъра. Като постигнем равновесие и хармония с естествените
сили .Вътре в нас, ще ни е по-лесно да влезем в хармония и с
естествените сили извън нас.
Усетете деликатността, контрола и баланса, подразбиращи
се от имена като Щурецът сй почива на цветето. Почувствайте
силата и стабилността в името Планината се издига от
I,
морето. Опитайте упражненията Любовният ритуал
на кобра- да и Колибри. Седнете както ви учи упражнението
Тигърът £Си почива на сянка. Като схванем естеството на
начина, по ИОйто енергията протича в характерните за
природата движе- ршя или в характерните за определени
животни движения, ще научим да правим упражненията както
трябва. Даоистите рважават обитателите на животинското
царство заради сила- pa и гъвкавостта на телата им и заради
жизнената им енергия. |Йсички дао ин упражнения имат за цел
да отворят тялото и да /Култивират в него изобилна енергия.
» Внимателно наблюдавайки природата, даоистите в миналото
и в наши дни са установили, че съществува една обща основа,
върху която могат да се надграждат и развиват дао ин
упражненията. И ако се вгледаме в природата, ще си създадем
представа как точно следва да правим тези упражнения. Също
така, ако се вгледаме в себе си с релаксирана, усмихваща се
нагласа, ще открием колко полезно е да изпълняваме упражненията по точния начин.

1

ДАО ИН И СИСТЕМАТА НА
УНИВЕРСАЛНОТО ДАО
Универсалното Дао представлява практическа система за
саморазвитие, която предоставя на изучаващите и практикуващите я вътрешни и външни ресурси за подобряване на
техния живот. Дао ин, интегрална част от системата на Универсалното Дао, предлага начин за трениране и обучаване на
тялото, ума и духа като за целта се използват пози, подобни
на йогистките. При практикуването на Универсалното Дао се
използва съчетание от лежащи, седящи и стоящи пози и
движения, като първите и вторите взаимно се подпомагат и
допълват. Получаваната в резултат синергия създава здрава
основа за овладяването на пълния спектър от вътрешни изкуства.
Основните упражнения на дао ин, представени в настоящата книга, представляват пози в лег и седеж, които отварят
тялото по начини, които в повечето случаи могат да се изпълняват само на пода или върху удобна повърхност. Препоръчваме ви рогозка или килимче. Всъщност дао ин е форма на
двигателни упражнения и медитация, особено ценна сама по
себе си, но наред с това спомага и за усвояването на останалата част от практиките на Универсалното Дао.
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ДАО ИН: ИНТЕГРАЛНА ЧАСТ ОТЦЯЛОСТНАТА
ДАОИСТКА ПРАКТИКА

Дао ин представлява важна част от даоистката система като
цяло. То е форма на двигателна медитация, която релаксира тялото, отваря меридианите и прочиства ума. Древните даоисти
открили жизнената важност на умението да се работи с всички
наши вътрешни ресурси и на способността да се черпи от този
богат, присъщ ни потенциал. Много практикуващи тай дзи, ци
гун и бойни изкуства използват дао ин, за да отворят тялото си,
така че то да се движи с по-голяма вътрешна сила.
Даоистката система използва съчетание от лежащи, седящи и
стоящи пози и движения, за да създаде високоефективна
практика за култивиране на вътрешната енергия. Макар да има
прекрасни стоящи и двигателни серии от дао ин упражнения, в
тази книга по основни дао ин упражнения се използват само пози
от лег и стоеж. Тези упражнения, благотворни сами по себе си,
представляват ефикасно допълнение към стоящите и
двигателните упражнения на ци гун и тай дзи. Илюстрациите подолу показват някои от дао ин упражненията, които са
разгледани в тази книга.

Дао ин упражнение на земя Паунът гледа опашката си:
полезно за гръбначния стълб, сухожилията и поясния
мускул.
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Дао ин упражнение
на земя Маймуната
се моли с лактите си:
балансира енергията,
полезно
за
гръбначния стълб и
поясния мускул.

Дао ин упражнение в седеж
Опъване на лъка и пускане
на
стрелата:
опъва
сухожилията и спомага за
растежа им.

Всички
даоистки
практики взаимно се подсилват и допълват, което спомага да се
разкрие и развие вътрешният ни потенциал. Например, дао ин е
прекрасен начин да се затоплим, преди да пристъпим към която
и да е от медитациите, предлагани от Универсалното Дао.
Релаксирането на тялото, отварянето на меридианите и
умиротворяването на ума

Мантак Чиа
са същностно важни за навлизането в състояние на дълбока
медитация. Дао ин също така спомага за усъвършенстването на
практикуването на тай дзи и ци гун, тъй като развива
структурата на тялото, силата на сухожилията и вътрешната ни
свързаност с центъра на тялото ни, с дан тиен и с втория мозък.
Дао ин е основополагаща практика. Използвайте я като средство
да навлезете в себе си, да откриете единството във всяко ваше
движение, хармонията с тялото и потока на могъщата енергия,
протичаща в него. За повече информация върху конкретните
упражнения и медитации на Универсалното Дао се свържете с
Лечебния център по Универсално Дао. Информация за него се
съдържа в последните страници на тази книга.
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Дао ин развива структурата на тялото и с това спомага за практикуването на тай дзи и ци гун. Вляво е представено тай дзи движение;
вдясно е показано движението, известно под името Изпъване на човките, част от Златния феникс мие перата си от ци гун на Желязната
ризница.

ПРИНЦИПИТЕ НА ДА О ИН

Предлаганите в книгата дао ин упражнения и медитации се
изпълняват по-скоро на пода, отколкото в изправено положение.
Седенето или лежането на пода са особено благотворни:
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регулирането, което се постига в резултат, подобрява
здравословната и структурната хармония на тялото, укрепва го и
в резултат от това то успява с по-голяма лекота да изпълнява
правостоящите движения и пози. Принципите на движението при
дао ин практиката са в естеството си същите като тези при ци гун
на Желязната ризница и тай дзи, като трите вида практики
взаимно се подсилват. Основните принципи на дао ин, ци гун на
Желязната ризница и тай дзи са да се подпомогне релаксацията
на тялото и ума, протичането на енергията в тялото,
центрирането на тялото, гъвкавостта му, както и усещането за
наслада от живота.
Релаксацията е първият принцип на вътрешните изкуства. Без
релаксация тялото е напрегнато и стегнато (в отрицателния
смисъл на думата), а умът е разсеян и объркан. Древните даоисти
са открили, че релаксацията е начин да се развие еластичност и
сила, наподобяващи тези на водата. Задържането на напрежение
в тялото изчерпва енергията ни. Релаксацията води до свободно
протичане на енергията, носи ни здраве и жизненост.
Енергията, или ци, е коренът на всички вътрешни изкуства и
даоистки практики. Ци е оживотворяващата сила на Вселената.
Тя е силата, благодарение на която планетите, звездите и
галактиките се движат в съвършена взаимна хармония. Тя е
силата, която поражда движението в тялото, осъзнатостта в ума и
единството на духа. Докато култивирали своята ци, даоистите
открили тясната непосредствена свързаност между хората,
природата и цялата Вселена. Дао ин е ефективен начин да се
създаде повече енергия в тялото, ума и духа.
Движението, изхождащо от центъра на тялото, е общ елемент
за дао ин, ци гун и тай дзи. Дао ин премахва напрежението и
стегнатостта, за да можем да стигнем до центъра на тялото ни.
Ако лумбалната област на гръбначния стълб е напрегната,
поясният мускул е свит, а енергията в долния дан тиен е
изчерпана, е извънредно трудно да се движим така, че да
започваме движението от центъра на тялото. Тъй като премахва
стегнатостта, която не ни дава достъп до центъра на тялото ни,
дао ин е серия от упражнения, основополагащи за практиките тай
дзи и ци гун.
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И накрая, дао ин развива жилавост - съчетание между сила и
гъвкавост в тялото. Без гъвкавостта тялото остава напрегнато и
свито, а без силата е безпомощно и дисхармонич- но. Дао ин се
съсредоточава върху балансирането и хармонизирането на силата
и гъвкавостта.
Наред с това дао ин улеснява практикуването на тай дзи и ци
гун като развива хармонията и структурата на тялото. Много
хора практикуват тай дзи и ци гун, без да използват правилните
телесни механизми. Практикуването на дао ин рязко ще подобри
и изпълнението на тай дзи и ци гун. Това се постига като се
хармонизира гръбначният стълб, като се прави съзнателно
дишане и се регулира поясният мускул, и едновременно с това се
тренира вторият мозък, разположен в долния дан тиен, да
координира тези дейности, така че именно центърът на тялото да
насочва движението и силата.
Най-важният принцип на дао ин е насладата. Тези упражнения имат за цел да предизвикат у вас по-голяма радост от
живота. Усмихвайте се, докато практикувате дао ин. Усмивката
създава усещане за свобода и релаксираност в тялото и ума.
Забавлявайте се, докато си изграждате едно красиво и силно тяло.
Тези относително прости дао ин упражнения ще ви повлияят
из основи.
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Микрокосмическата орбита с
енергийните точки и енергийния център дан тиен
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Седяща дао ин поза Драконът
опъва опашка, лапи нагоре: активирайте ци да тече от сакрума до
темето

ДАО ИН И МЕДИТАЦИЯТА
Само по себе си, дао ин е форма на подвижна медитация. То
увеличава ефективността на всички даоистки медитативни
практики, тъй като активира енергията в меридианите и прочиства ума. Когато тялото е слабо и с малко енергия, медитацията става трудна. Дао ин подпомага медитативния процес по
нежен и ефективен начин, като освобождава блокираната енергия
и релаксира тялото.
Медитацията тренира човека да усеща, насочва и култивира
по-голямо количество енергия. Важна медитативна практика в
системата на Универсалното Дао е медитацията на
Микрокосмическата орбита. Микрокосмическата
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Активиране на белите дробове
посредством медитацията Космически лечебни звуци

орбита представлява обикаляне на енергията, протичаща от
основата на гръбначния стълб към главата и обратно надолу през
средата на тялото към перинеума. Тази важна енергийна верига
захранва всички меридиани в тялото. Медитацията на
Микрокосмическата орбита отваря точките върху дланите,
стъпалата, точката по средата между веждите и точката на
темето, където енергията се поглъща, сгъстява и преобразува в
нова жизнена сила. Циркулирането на енергията по
Микрокосмическата орбита премахва блокадите и активира поголямо количество ци, за да се ревитализира тялото. За подробни
инструкции за изпълне

Енергийно балансиране чрез Дао
45
нието на тази медитация вижте книгата ми Даоистко космическо
лечение1.
Отварянето на Микрокосмическата орбита значително
увеличава количеството вътрешна енергия. Дао ин движенията
улесняват това отваряне. Чрез дълбокото дишане и бавните,
могъщи движения дао ин упражненията създават изобилие от
енергия, която отваря меридианите.
Препоръчва се да практикувате дао ин упражнения преди
медитацията, като подготовка за вътрешната радост, която
медитацията събужда у вас. След дао ин, медитация или други
занимания през деня е особено полезно, преди да си легнете, да
балансирате енергията на органите си посредством медитацията
Космически лечебни звуци. (В книгата ми Даоистко космическо
лечение подробно описвам как се изпълнява тази медитация.)

ОНа бълг. ез. от изд. Аратрон, София, 2007. (Бел. ред.)

ФИЗИЧЕСКИТЕ ПОЛЗИ ОТ ДАО ИН
При медитативните упражнения на Универсалното Дао
4
- тай дзи, ци гун на Желязната ризница и дао ин - движенията
започват от долния дан тиен. Това е коремният център на тялото;
той се смята за седалище на осъзнатостта и дом на втория мозък.
(Вторият мозък ще обсъдим по-подробно в следващата глава.) В
практиката на Универсалното Дао човек тренира осъзнатостта в
долния дан тиен и използва втория мозък, за да координира
движенията си. Движението започва в дан тиен и се разширява,
за да обхване периферията на тялото, ръцете и краката, чак до
върховете на пръстите.
Относително лесно е да си представим как движим тялото си,
направлявани от втория мозък, по-трудно е обаче да изпълним на
практика това движение, чиято изходна точка е центърът на
тялото ни. Дао ин упражненията имат за цел да ни помогнат да
открием този център и да ни обучат да се движим по такъв начин,
че да започваме движението от него. Те укрепват мускулите,
участващи в движението, започващо в долния дан тиен, и ни
дават възможност да се движим от този център във всяка посока.
Много хора на Запад са изгубили естествената гъвкавост на
телата си. През по-голямата част от деня те седят на столове,
придвижват се с коли (т.е. отново седейки), а не пеша. Като
култура сме загубили способността си да осъзнаваме центъра на
тялото ни, както и да се движим така, че движението да започва в
този център; и ако осъзнаваме долната част на гърба си, то
причината за това обикновено е болката, която изпитваме поради
физически неправилна употреба или злоу-
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потреба. А ако осъзнаем коремната си област, то причината е, че
сме открили, че тя е загубила младежката си плоска форма и
изисква от нас по-голям размер бельо.
Първата стъпка към възстановяване на силата и гъвкавостта
на телесния ни център е като осъзнаем този център по нов начин.
Най-напред, важно е да разберем действителната структура на
областта, която наричаме дан тиен. Тазът, основата на дан тиен,
има формата на купа. Когато сме способни да съсредоточим
тежестта на горната част на тялото в тази купа, цялата ни телесна
структура се променя, тъй като тази тежест обикновено се носи
от рамената, и така горната част

Мантак Чиа
на тялото ни има къде да почива. В резултат цялото тяло започва да се чувства по-свободно.
Тазът се състои от група много здрави кости. Благодарение
на няколко отвора, наречени форамени, кръвоносните съдове,
нервите и мускулите преминават от лумбалната област през таза
и стигат до краката. Захванати за костната структура на таза са
няколко от най-силните мускули в тялото - комплексът от поясни
и хълбочни мускули, седалищните мускули, дукторите и
надколянните мускули. Тези са основните мускули, привеждащи
тялото в движение.
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ПОЯСНИЯТ МУСКУЛ: ЗАДНА ТА ЧА СТ НА ДАН ТИЕН
Поясно-хълбочният комплекс включва едни от най-важните
мускули, с които работим, когато се учим да правим дао ин, ци
гун на Желязната ризница или тай дзи ци гун. Поленият мускул
представлява широк, плосък мускул, разположен в долната част
на гърба. Подобен е на октопод, разклоненията му минават от
двете страни на долните гръбначни прешлени. Той се състои от
две части - малък поясен мускул и голям поясен мускул.
Големият поясен мускул започва от напречните израстъци на
дванадесетия гръден прешлен (Т12) и на всеки от петте лумбални
прешлена (L1 до L5), преминава под ингвиналното сухожилие в
областта на слабините и се спуска към предната страна на
хълбочната кост. Залавя се за израстъка на малкия трохантер,
разположен от вътрешната страна на бедрената кост. Малкият
поясен мускул започва на същото място, но се залавя за
сакроилиачното сухожилие. То е свързано със седалищната кост.
Всъщност големият поясен мускул представлява само горния
компонент от поясно-хълбочния комплекс. Друг важен негов
компонент е хълбочният мускул. Той е свързан в едната си част с
горната предна страна на илиачната кост и с върха
на сакрума, а в другата си част - с долната област на големия
поясен мускул приблизително на нивото на тазобедрената става,
така че да се образува един мускул. Илиачният мускул и
големият поясен мускул образуват едно сухожилие, което се

свързва с малкия трохантер. Това, че илиачният мускул се съеЕнергийно
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да
бъде наречен поясно-хълбочен комплекс.
Големият поясен мускул е също така непряко свързан със
сакрума посредством крушовидния мускул. Крушовидният
мускул е свързан със страните на предната част на сакрума и с
израстъците на големия трохантер, разположени на задната
външна страна на бедрените кости, близо до тазобедрените
стави. И тъй като големият поясен мускул се свързва с мал- ;
кия трохантер при предната вътрешна страна на бедрените
кости, то силата, упражнена върху единия трохантер, ще въздейства и на другия. Няколко други мускула в тазовата област
са свързани по сходен начин с големия поясен мускул.

Поясно-хълбочен комплекс. Забележете, че илиачният мускул се
свързва с големия поясен мускул, образувайки общо сухожилие,
което се залавя за малкия трохантер.
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Крушовидният мускул свързва големия трохантер със сакрума

Областта на слабините в предната част на купата на долния
дан тиен, заедно съа сакрума/опашната кост в долната част на
гръбначния стълб, е най-важната гуа. При тай дзи движенията
пренасянето на енергия от Земята по краката към гуа, и от
краката към горната част на тялото (и обратно) през гуа, е от
ключово значение. Истинските практикуващи старателно изучават както стоящите пози при ци гун, така и тай дзи ци гун, за
да подобрят укрепващото силата равновесие в гуа и за да могат
плавно да прехвърлят сила (както на физическо, така и на пофино ниво). Тренирането и регулирането на поясно-хълбочния
комплекс чрез дао ин е от изключително значение за развиването
на гуа и, разбира се, за общото здраве на организма.
След като дан тиен бъде енергетизиран и усилен, усещането
за възстановената сила и мощ ще създаде у вас чувство за
благополучие и равновесие, а също и за единство вътре в тялото.
Поясният мускул движи бедрата и таза. Той задвижва бедрата,
когато вървим, и спомага за извъртането им навън,
осъществяващо се в областта на бедрената става.
Поясният мускул определя естествената извивка на гръбначния стълб и контролира положението на таза, един от найважните елементи в позата на тялото. Ако мускулът се скъси
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Задната страна на областта на дан тиен

поради ненужно или излишно напрежение, това може да доведе
до нарушаване на равновесието на останалите части на тялото, а
човек става приведен, отпуснат и с хлътнал гръб. Скъсеният
поясен мускул може също така да притегли бедрената кост, така
че кракът да се извърта навън. Това извъртане пречи на ходилото
да стъпва с цялата си повърхност на земята, в резултат от което
допълнително се създава напрежение и болка в цялото тяло.
Възможно е също така поясният мускул да се скъси само от
едната си страна, в резултат от което много от мускулите
от двете страни на тялото ще се опитат да компенсират едностранното му притегляне. Тази компенсация води до плоско
стъпало, вървене с прегънати колена, слаби глезени, болки в
сводовете на стъпалата, извъртане на таза на една страна и болка
и слабост или изопване на гръбначния стълб. Притеглянето на
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поясния мускул може да доведе до такава втвърде- ност на
тялото, че бедрените кости да не могат да се извъртат правилно.
Двата големи поясни мускула съставляват главният компонент на поясно-хълбочния комплекс, върху който се фокусират дао ин упражненията. Именно те се имат предвид,
когато се използва самостоятелно терминът поясен мускул.
Както виждате, поясният мускул играе ключова роля в
поддържането на равновесието на телесната структура. Това е
една от причините, поради която упражненията от Универсалното Дао ces фокусират именно върху тази област. В тазобедрените ста^и, за които е захванат поясният мускул, се генерира
по-голяма сила и мощ. Ако не можете да отворите тазовата купа
(илиачиите кости отзад) и не се научите да различавате двете
страни на таза, не ще успеете да развиете силата на тазобедрените с тави. Тази липса на осъзнатост, както и на движение,
водят дю още по-голяма двигателна неспособност и затова често
пораждат болка в други части на тялото, съпроводена на
емоционалн о ниво с чувство за слабост или безсилие.
Или, дг* го кажем по-просто: поясно-хълбочният комплекс
осигурява изключително важната връзка чрез тазовата област на
дозлната част на гръбначния стълб с краката. Освен това
големият поясен мускул е от ключово значение за бъбреците,
сърцето и гръдната диафрагма. „Седалище на душата“, „Почва на
душата“ и „Мускул на душата“ са все названия на големия
поясен мускул. И от тях се вижда връзката му със структурата на
тялото, с органите и с енергийното състояние на организма.
Разбира се, всички други мускули, сухожилия и лигамент в
поясната област са също важни. И също укрепват от дао ищ
упражненията.
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Освен жизненоважната му роля в структурната динамика на
тялото, поясният мускул също така играе ключова роля и в
енергиен план. Той крепи и държи органите в долната част на
корема - в купата на дан тиена, дом на втория мозък. Когато е
релаксиран и с правилна дължина, мускулът предлага крепяща
тазовите органи опора. Той е тясносвързан с бъбреците, тъй като
те са разположени точно на предната му повърхнина от двете
страни на гръбначния стълб. Заедно с мускулите quadratus
lumborum, поясният мускул създава задната част на коремната
стена. Заради прекия му физически контакт с бъбреците, се влияе
от горещината или студенината в бъбреците и обратно.
Пикочопроводите плътно следват предната му повърхнина, от
бъбреците до пикочния мехур, като допълнително засилват
връзката с бъбречната енергия.

Бъбреците и поясният мускул. Бъбреците са разположени в предната част
на всеки от поясните мускули. Бъбреците, поясните мускули и лумбалната
област се затоплят и енергетизират от дао ин
упражненията.
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Емоциите на бъбреците оказват влияние на поясния мускул. Студеният
или свит мускул влияе на бъбреците и води до изкривяване на гръбначния
стълб.

Всички емоции, които оказват влияние на бъбреците,
влияят и на поясния мускул. Тъй като в китайската медицина
са свързани с елемента вода, бъбреците се влияят от студа и от
страха. Тези емоции оказват смразяващо въздействие върху
бъбреците, поясния мускул и дори долната част на гърба. С
течение на времето те могат да „затворят“ долната част на
гърба и поясния мускул. Също така студът или хроничното
свиване на поясния мускул могат да доведат до вредни реакции в бъбреците. Поясният мускул и бъбреците реагират
положително на топлината.
Бъбреците и сърцето също са свързани. Когато сърцето е
прекалено загрято, бъбреците изсъхват; когато сърцето е твърде студено, бъбреците замръзват. Следователно отрицателните
състояния на сърцето - в резултат от връзката сърце/бъбреци
- ще окажат влияние върху поясния мускул и обрагно. Първото
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емоционалната
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Червената енергия на сърцето на
радостта, любовта и щастието, затопля
студената, влажна енергия на страха в
бъбреците.

нещо, което се научаваме при тези упражнения, е да уталожваме
балансиране
чрези Дао
57 (която
горещинатаЕнергийно
на сърцето
и перикарда
да издигаме водата
е ин) от бъбреците и точките Бълбукащ извор нагоре. (Бълбукащ
извор е точката Бъбрек 1 на стъпалото на крака.) Когато сърцето
и бъбреците са балансирани, поясният мускул ще се отпусне.

ДИАФРАГМАТА
Поясният мускул е свързан с диафрагмата посредством
влакнестна тъкан, наречена фасция. Диафрагмата представлява
стена, изградена от мускули и сухожилия, отделяща гръд- ната
кухина от коремната кухина. Тя е разположена между гръдната и
коремната кухина. Диафрагмата свързва всички органи от
вътрешната страна на долната част на ребрата чак до лумбалната
област на гръбначния стълб. Оформена като свод, тя поддържа
сърцето и белите дробове, осигурявайки им нормално
положение.
Диафрагмата е отпусната при етапа на издишване; по време
на вдишването се свива, като придобива плоска форма спрямо
всички органи в коремната кухина и разширява навън коремната
стена. Това ритмично приемане на плоска форма спрямо
органите в коремната кухина действа като нежен масаж на
стомаха, червата, черния дроб, панкреаса и бъбреците. Като
повдига нагоре сърцето и разпалва огъня на храносми- 1 лането и
метаболизма, диафрагменият мускул играе една за
>
Съжаление, до голяма степен непризната роля в
подържането |,на нашето здраве, жизненост и благополучие, oj
Упражнението за празната сила допълнително развива \ Това
определяно от ритъма на дишането движение на отпусна- !* тата
и свита диафрагма и разширяването и свиването на корем- ната
стена. Когато коремът придобива плоска форма спрямо '
гръбначния стълб и дъхът се задържа (с което задържаните в
корема газ и стачнарана ци се раздвижват), се създава вакуум и в
резултат - всмукваща сила. При невдишването движението
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Движение на диафрагмата. Когато диафрагмата е отпусната, сводът се
допира до сърцето и белите дробове. Когато диафрагмата се свива, тя
изтласква всички органи надолу към коремната кухина.

Движение на корема. По време на издишването диафрагмата се отпуска,
органите се повдигат нагоре, а коремът става плосък. По време на
издишването диафрагмата се свива, органите слизат надолу и коремът се
разширява.

на диафрагмата нагоре-надолу масажира органите. УпражнеЕнергийнона
балансиране
чрез Дао и за подпомагане
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нието за Празната
сила се използва
насочването на ци при дао ин движенията. (Виж книгата ми Дан
Тиен Ци Гун', в която е описано това упражнение.)
Диафрагмата има съединителна тъкан, която се свързва с
поясния мускул. Контракцията на мускулите и на долната част
на гърба, следователно, ще се отрази на движението на
диафрагмата и ще затрудни дишането. Ако поясният мускул е
еластичен, човек може да диша по-дълбоко и по този начин да
използва силата на диафрагмата, за да укрепи движението и да
спомогне горната част на тялото да се свърже с долната.
Диафрагмата понякога бива наричана „духовен мускул“.
Дишането влива в тялото жизнена енергия - ци, която протича из
тялото. В този фин вътрешен смисъл дъхът означава „дух“ и той
е връзката между тялото и душата. Всъщност именно блокадите
на дъха са причина за повечето болести на тялото и ума. Дао ин
упражненията насочват енергията така, че диафрагмата да се
отпусне, блокадите да се премахнат и да се възстанови плавният
поток на вътрешната енергията.
Дишането улеснява протичането на жизнена вътрешна
енергия из цялото тяло; този процес представлява интегрална
част от здравословното ни състояние. Ако се блокира тази сила,
тази енергия на духа, ще се разболеем. Вътрешният аспект на
дъха/дишането - изначалното дишане - е изключително важен
при даоистките практики. Именно той се нарича „ци“. В
Универсалното Дао ние често наричаме този вътрешен аспект
фин дъх или електрически дъх, за да го различим от външното
вдишване на кислород през носа до белите дробове. Дао ин
представлява практиката на дишане и придвижване на тази
жизнена енергия.
Стресът и емоционалното състояние оказват дълбоко влияние върху дишането. Дишането се задържа и задръства от
стреса. Диафрагмата се втвърдява и вкоравява и дишането се
!)На бълг. ез. от изд. Аратрон, София, 2007. (Бел. ред.) превръща в

движение на ребрата нагоре и надолу на пресекул- ки. Когато
сме истински разстроени, плавното ритмично дишане на

отпуснатата диафрагма се преустановява. Починете си и
релаксацията
ще възстанови Мантак
ритмичния
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бива да забравяте, че също като другите мускули в тялото, диафрагмата може да се претовари от прекаленото напрежение.
В даоизма се казва, че основните токсини в тялото ни са
отрицателните емоции. Наложително е да преобразуваме тези
непродуктивни отрицателни емоции в положителни и благодатни. Дао ин и Вътрешната усмивка представляват начини да се
преобразува стресът в енергия, а отрицателните емоции
- в положителни.
Основната енергия, която нашето тяло изгаря, е глюко- зата,
идваща от въглехидратите, с които се храним. Средностатистическата западна хранителна дажба се състои от 70 %
въглехидрати, които се разлагат в глюкоза; страничен продукт от
това биохимично изгаряне на въглехидратите е въглеродният
диоксид, който отделяме при дишането. Когато се научим как да
дишаме правилно, ще можем да изхвърляме 70 % от токсините в
тялото. За нещастие обаче, повечето от нас не дишат правилно.
Когато се научим как да го правим, ще можем да освобождаваме
въглероден диоксид, а той отива в природата, в растенията и
дърветата, които ползват телесните ни токсини за храна и ни
снабдяват в замяна с кислород.

СУХОЖИЛИЯТА: ГЪВКАВОСТ И СИЛА
Когато не отпускаме мускулите и диафрагмата и дишаме с
пълни гърди, токсините се натрупват в ставите, предизвиквайки
болка в тях и в мускулите. А когато токсините се натрупат,
ставите и сухожилията се втвърдяват. Дао ин се фокусира върху
сухожилията, една твърде често пренебрегвана част от нашето
тяло. Когато мислим за гъвкавостта и силата
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Израз на гъвкавостта и силата на сухожилията

на тялото, обикновено мислим за мускулите си, но всъщност
сухожилията представляват много по-ефективен извор на сила за
телесните ни движения. Те ни снабдяват с динамич- на
гъвкавост, потенциала да „отскочим обратно“ - качество, което
наблюдаваме при прашките и лъковете. Когато гледаме как един
елен грациозно пори със скокове въздуха, то това, което ни
възхищава, е именно динамичната гъвкавост и сила на
сухожилията му.
Сухожилия има в цялото ни тяло, навсякъде, където мускулите се свързват със скелета. Ролята им е да осигуряват
движението и структурата на тялото, като свързват мускулите с
костите. Сухожилията са изградени от влакнеста съединителна
тъкан. Тъканта се подрежда в плътни, симетрични влакна, които
притежават невероятна сила, като същевременно са много
гъвкави. Поради характерното им съчетаване на сила с гъвкавост,
те притежават уникалната способност да поглъщат
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Флексорно
на китката

сухожилие

Сухожилие
семитендинозус

Флексорни сухожилия
на пръстите на ръката
Сухожилие \!Д
семимембранозус

Ахилесово /
сухожилие

Сухожилията свързват мускулите с костите в тялото
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сила или енергия, да я задържат в себе си и след това да я освобождават, за да се осъществи движението.
Ахилесовото сухожилие може да поглъща и задържа до
1000 кг сила. Всички сухожилия действат съвместно, за да
снабдяват тялото с могъща и динамична гъвкавост. Подоб- но
на антената, човешкото тяло може да се използва като
структура, която да провежда енергията. Принципът на това
канализиране е един и същ както при психическата енергия,
така и при чисто физическата сила. Това, което пази неприкосновеността и целостта на скелетната структура, са сухожилията. Регулирането на сухожилията посредством дао ин
упражненията стои в основата на позите в практиката ци гун на
Желязната ризница, които се преподават като основни в
Универсалното Дао. Позите при Желязната ризница помагат на
изучаващия ги да тренира скелета си да е интегриран и да умее
да канализира физическата сила. По време на това трениране
човек се научава да пренася също така и ци или психическата
енергия.
Сухожилията трябва да са еластични като ластици. Когато
ластиците се опънат и след това се отпуснат, те отново се
връщат към началната си форма и размер. При все това, когато
ластикът се опъне прекалено много, той губи еластичността си
и не може да се върне изцяло обратно. Дао ин упражненията
имат за цел да изградят еластичност и равновесие между
силата и гъвкавостта. Ако опънем прекалено много мускулите
и сухожилията, ще изгубим сила и може да нараним ставите си.
Ако развием сила без еластичност, ставаме вдървени и
сковани, податливи на различни наранявания. Ключът към
здравето е равновесието.
Най-важният фактор при постигането на еластичност в
сухожилията е качеството на движението. Сухожилията са
еластични и не харесват внезапните движения. Също като
ластика, ако внезапно опънеш сухожилие, то ще се скъса. Сухожилията не могат да издържат твърде дълго в едно и също
положение: ако ги опънеш внимателно, задържиш опъването в

64

Мантак Чиа

продължение на няколко минути и след това отпуснеш, ще ги
изградиш и те ще растат. Да, това е така - можеш да накараш
сухожилията си да растат!
Но не втурвай безогледно напред. Само ако правиш всичко
по нежен и внимателен начин, сухожилията ще растат.
Дао ин има за цел да помогне на ставите, сухожилията и
мускулите да се отпуснат. Докато усвоявате дао ин упражненията, е много важно да си почивате и след като сте приключили с всяка серия от движения, да дишате в областите, в
които усещате напрежение. В крайна сметка ще усетите как
токсините напускат тялото ви. Важно е също така да насочвате
енергията си по време на периодите на почивка; именно
поради тази причина упражненията се наричат „дао ин“ - ние
активно използваме ин периода на почивката, за да канализираме енергиите в тялото си.
Дао ин упражненията също така ни помагат да осъзнаем
поясния мускул и да осигурим доброто му състояние, като същевременно засилваме осъзнаването си на центъра на тялото и
тренираме втория ни мозък. Равновесието и хармонията в
областта на поясния мускул развиват вътрешна сила, укрепват
душата и подобряват общото качество на живота ни.

ДАН ТИЕН СЪЗНАНИЕТО: ВТОРИЯТ
МОЗЪК

Освен значението му на център, контролиращ механиката
на физическата структура на тялото, долният дан тиен подслонява едно съкровище, чието значение е още по-голямо. Повечето от нас, които сме преминали през даоистки тренировки в
ци гун, тай дзи и различните ци медитации и лечебни практики, често сме чували да ни се напомня: „Осъзнавай своя дан
тиен“, но дали наистина повечето хора разбират смисъла на
тези думи, а именно - винаги съзнавай дан тиена си? Вероятно

не. Освен това, използваме ли втория си мозък така пълно,
както бихме могли? Определено не, според мен.
Из целия свят съществуват институции, чиято цел е да
тренират мозъка в главата, и това е добре. Какво да кажем
обаче за тренирането на „втория мозък“, намиращ се в коремната област? Никога преди не съм мислел за развитието на
втория мозък чрез термина „трениране“, макар че точно това
съм правел през целия си живот, докато съм изучавал
даоистките методи. Приблизително преди десет години, по
време на участието ми в поредица изследвания на мозъчните
вълни, започнах да разбирам някои прости концепции, важни
за Универсалното Дао, и бих желал да споделя откритията си с
вас. Всичко започна през 1994 г., когато д-р Ронда Джесъм, i
клиничен психолог в Лос Анджелис, ме помоли са премина
през няколко теста на мозъчните вълни. Съгласих се. Машините, с които се работеше по онова време, не бяха в състояние
да ни дадат достатъчно информация, но бе открито, че

Енергийно балансиране чрез Дао

67

когато правех медитацията Космическа вътрешна усмивка,
мозъчните ми вълни драстично се забавяха, като същевременно бета-вълните се засилваха, стигайки до доста високо
ниво. С други думи, по-висшите ми функции бяха такива, че
бих могъл да карам кола, а мозъкът ми се намираше в нещо,
което би могло да бъде прието за състояние на почивка или
сън. Изумените изследователи се обърнаха към мен: „Хей, как
постигаш това?“ По онова време все още не можех да
отговоря на този въпрос.
По-късно бях поканен за тестове в Института за приложна биокибернетика и изследвания на обратната връзка във
Виена, един от най-големите институти за трениране на топатлетите в Европа. Изследователите в този институт бяха
разработили уред, който можеше да измерва потенциалната
енергия на мозъка, а това всъщност е цялата енергия в тялото.
Изследователите заявиха, че установеното от тях доказва на
Западния свят, че ци съществува, че има енергия и жизнена
сила, протичаща из тялото. Техният уред също така показа с
колко енергия разполага всеки човек за целия ден и каква част
от тази енергия се използва за постигане на яснота на ума и
сила на тялото.
Докато изследователите ме наблюдаваха и измерваха, аз
правех Космическата вътрешна усмивка, усмихвайки се в
корема си. Те бързо грабнаха електроенцефалограмата и i
възкликнаха: „Вашите мозъчни вълни отслабват все повече и
повече, затихват. Вие сте почти в състояние на сън.“ Успоредно с това мускулното напрежение, сърдечният ритъм й
съпротивлението на кожата силно намаляха. След това издигнах енергията нагоре от корема към мозъка си и уредът
отчете, че мозъкът се е заредил се енергия. Изследователите
бяха доста учудени и възкликнаха: „Ето, точно това търсим!“
После ме попитаха какво правя и аз им отговорих: „Усмихвам се на корема си.“ Те продължаваха да говорят и да ме
питат разни неща. Но откриха, че наблюдаващият мозък
(мозъкът в главата ми) не бе много активен; той все още се
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намираше в състояние на почивка. Как тогава бях в състояние
да отговарям на въпросите им? И те възкликнаха: „Вижте!
Учителят Чиа ни говори в съня си. Как така може да ни говори
в съня си?“
Най-после започнах да разбирам. Една постоянна препоръка в даоистката практика гласи: „Тренирай втория си
мозък, за да можеш да го използваш.“ Първият (наблюдаващият) мозък и вторият (усещащият и осъзнаващият) мозък са
свързани и двата могат да са носители на нашето съзнание.
Вторият мозък зарежда наблюдаващия мозък с енергия или
целенасочено, както когато аз издигнах енергия от долния дан
тиен до горния дан тиен, или случайно, когато с
преместването на съзнанието във втория мозък позволяваме
на първия мозък да си почине. Може би ще е по-лесно да се
разбере връзката между първия и втория мозък, ако наречем
първия мозък „логическия“ мозък, а втория мозък
- „интуитивния“ мозък. Червата, или интуитивният мозък,
получават важни послания за тялото ни и за света извън нас и
предават тези послания на логическия ни мозък. Когато се
стремим ефективно да се вслушваме с логическия ни мозък в
интуитивния ни мозък, това ще доведе до по-добрата ни
връзка със самите нас.
Съществуването на усещащ и осъзнаващ мозък оттогава
насам вече е доказано. През 1996 г. в Ню Йорк Таймс бе
издадена статия за „скрития в червата мозък“. Тя описва дейността на изследователите, открили, че червата, коремната
нервна система, функционира по начин, сходен с начина на
функциониране на мозъка. Освен това те установили, че тънкото и дебелото черво притежават същият тип неврони като
тези на мозъка и че червата могат да изпращат и получават
импулси, да записват преживявания и да реагират на емоции.
С други думи, червата функционират аналогично на мозъка.
Малко по-късно бе публикувана и книга - Вторият мозък,
посветена на темата.
Статията в Ню Йорк Таймс поставя въпроса: „Възможно
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ли е червата да учат?“ Даоисгьт би отговорил подчертано, да.
Почти петте хиляди години даоистка практика е изяснила, че
трябва да тренираме всички наши органи да извършват
различни неща. Така ние можем да използваме червата като
съзнателния ни ум и да позволим на ума в главата да си
почине. Защо това е толкова важно? Защото мозъкът в главата
е „маймунски мозък“, натоварен със съмнения, чувство за
срам, чувство за вина и с подозрения. Той през цялото време
мисли, планира или се тревожи. Повечето хора непрекъснато
мислят и мислят, и мислят. Учените са открили, че когато
хората прекарват голяма част от времето си, тревожейки се,
горният им (т.е. в главата) мозък използва голямо количество
енергия. Те казват, че горният мозък може да изразходва до 80
% от телесната енергия, като на органите остави само 20 %.
Необходимо е да се използваме мозъка в главата, за да
осъществяваме сложни функции, като разсъждаване, съставяне на планове и правене на изчисления. Това са типични
функции на лявото мозъчно полукълбо. Но във всекидневния
ни живот на съзнателност, осъзнатост и усещане, управлявани
от дясното мозъчно полукълбо, можем да използваме или
мозъка в главата, или мозъка в червата. Ако по-малко
използваме горния мозък, той се зарежда с енергия и силата
му нараства, в резултат от което и силата, с която тялото разполага, също нараства. Когато горният мозък почива, той се
възстановява и поддържа и се раждат нови мозъчни клетки.
Поради тази причина даоизмът настоява да тренираме усещащия и осъзнаващия мозък в червата - така че да можем да го
използваме, когато горният мозък си почива. Колкото повече
зареждаме с енергия горния мозък, толкова по-голяма е творческата ни сила и по-добре правим нещата, за които желаем да
го използваме. Ако искаме, можем да впрегнем тази енергия,
за да развием по-висшата си, духовна природа.
Представете си това по следния начин: За една и съща
работа мозъкът в главата иска от вас 80 долара, а мозъкът в
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Преобразуването на ци в мъдростта на ци гун. При упражнението
Мъдростта на ци гун, преобразуваната в сърцето и в тънкото черво ци се
зарежда с енергия, която се издига нагоре, за да изпълни предния
мозъчен център (на горния мозък). Когато умът е празен, преобразуваната енергия от всички органи успява да зареди мозъка с ци.

червата - 20 долара. И така, кой от двата мозъка ще използвате? Не сме толкова глупави, за да предпочетем скъпото,
когато работа със същото качество може да бъде извършена на
по-ниска цена. Ала когато стане дума за собствения ни
съзнателен живот, ние не знаем как да изберем по-ефикасната
в парично отношение оферта. Можем винаги да използваме
скъпо струващия горен мозък. Дори по-лошо, ние про
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дължаваме да го използваме и използваме, докато мозъчната
енергия бъде напълно изчерпана. И в определен момент мозъкът - и едновременно с това тялото и духът - се изпразват от
енергия.
Всеки път, когато се усмихна в долната част на тялото си,
мозъчните вълни в горния ми мозък бързо намаляват и
преобразуваната енергия в долния дан тиен и органите зарежда горния мозък. Чрез извиване на лицевите мускули в
истинска усмивка ние можем да окажем същото влияние върху нервната система, което й оказва възникналата спонтан- но
естествена усмивка. Можем да направим самите себе си
релаксирани и щастливи, като се възползваме от този вграден
в човека механизъм. Той е вроден. Просто го направете! Да се
научите да се усмихвате на коремната си област и да
поддържате осъзнаването на релаксираното, усмихващо се
усещане в долния дан тиен е първата стъпка към тренирането
на втория мозък.
Запомнете следните правила:
1. Изпразнете ума си, придвижвайки се надолу, до долния
дан тиен, и изпълнете долния дан тиен с ци. Където отива
умът, там тече и ци.
2. Когато умът ви е празен, той ще се напълни. Когато органите разполагат с допълнителна енергия, тя ще се издигне нагоре и ще изпълни мозъка с ци.

НА УЧАВАНЕ НА НОВИ ДВИЖЕНИЯ
Било е доказано, че тялото може да се научи на нови двигателни модели - или да подобри усвоените и неефективни
движения - като опита тези нови движения. Например, отделянето на таза от лумбалните прешлени не става просто
чрез мислене, команди или визуализации. Движението трябва
да бъде изпробвано, преживяно, като се завъртят лумбални- те
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прешлени отделно от таза, за да можем да разберем какво
точно се има предвид, като се говори за „отделяне“.
Научаването на нови движения се осъществява благодарение на връзката между нервната система и мускулите или
между частта от мозъка, която контролира движението, и
частите на тялото, които следва да бъдат задвижени. Научаването на нови движения изисква време, интерес, концентрация и повторение. Да се замислим как бебето се научава да
пълзи. Първо то се клатушка, опряно на ръце и колене, в
продължение на дни, но не помръдва напред. Така изгражда
мускулите и координацията, потребни, за да придвижи крак
или ръка напред. Възможно е няколко пъти да падне по лице,
да се ядоса, да се измори и разплаче. Но като продължава с
опитите дни наред, най-после успява да изпълни малка част от
задачата. Само най-грижовните родители съзнават, че става
дума за една важна дейност, която бебето трябва да усвои. А
след това е време и за следващата стъпка в процеса на научаване как да се пълзи. Всяка част от пълзенето трябва да
бъде научавана постепенно, тъй като е същностно важна за
цялостното движение.
За да се научим как да внесем промени в движението си, е
важно да си спомним за търпението и настойчивостта на
бебето, което интуитивно подхожда към всяка нова дейност
стъпка по стъпка. За да се научим да движим лумбалните си
прешлени, без да движим врата или раменете си, е потребен
сходен вид систематично, кумулативно обучение. Трябва да
можем да усетим къде в тялото ни се намират лумбалните
прешлени и да открием какви движения могат да извършват
те. За момент докоснете лумбалната област на гръбначния ви
стълб с ръце. Усетете всяка кост на гръбначния си стълб с
пръстите си. Открийте пространствата между прешлените.
Отбележете си формите им и усещанията, възникващи в тялото, по време на изследването им. Започнете да движите тази
част от гръбначния ви стълб, като същевременно ръката ви е
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Човешкият
гръбначен
стълб. В костите от гръбначния стълб е съсредоточено най-голямото количество костен мозък в
тялото. Свръзките между
прешлените съхраняват ци.
Нервите от гръбначния
стълб създават път за
земната и половата енергия,
по който те могат да се
придвижват
нагоре
до
главата.

поставена върху нея, и
вижте дали можете да
измествате лум- балната
област
отделно
от
останалата
част
на
гръбначния ви стълб.
Съсредоточете цялата
си
осъзнатост
и
внимание върху тази част от тялото ви. Концентрирайте се
върху движението на лумбалните прешлени, без да движите
никоя друга част от гръбначния ви стълб.
Започнете експеримента с движенията, които можете да
правите в лумбалната област. Можете ли да движите един
прешлен отделно от другите? Можете ли да движите един
прешлен напред, към пъпа ви? Можете ли да движите един
прешлен назад? Движението на част от вашето тяло, на което
не сте обръщали внимание до този момент, всъщност
представлява
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стресиращо и неудобно състояние на тялото ви. Проследете
какви емоции възникват във вас, когато се фокусирате върху
извъртането на лумбалната област наляво или надясно, без
при това да движите рамената или главата си.
Има си причини защо у вас възниква импулс да започнете
движението на гръбначния стълб от раменете или главата.
Човешката нервна система е устроена така, че да обръща
тялото натам, накъдето го водят очите, за да може човек да
вижда какво прави. Така че, ако искаме най-напред да задвижим лумбалната област, ще трябва да научим нервната ни
система да се въздържа от такова поведение, да действа по
друг начин. Такова премоделиране може да възникне само в
резултат на бавни, внимателни, повтарящи се движения, тъй
като именно лимбичната част на мозъка трябва най-напред да
усвои движението. Този „заден мозък“, както понякога бива
наричан, е изключително сложен и относително бавно научава
нови движения. Но като тренирате постепенно невроните на
лимбичния мозък, повтаряйки прости нови движения, ще
откриете, че с течение на времето движението започва да ви се
отдава с все по-голяма лекота.
Отделете време, за да усвоите инструкциите, дадени в тази
книга. Спирайте се при всяка нова инструкция и се замисляйте
за движението, което се каните да направите. Първо го
направете в ума си. Опитвайте се всеки път да постигате по
малко и действително усвоявайте всеки раздел, преди да преминете към следващия. Наблюдавайте себе си в огледало или
помолете някой да ви наблюдава, за да сте сигурни, че физическото ви тяло наистина прави това, което мозъкът изисква от
него да направи. Запомнете, че старите, вкоренени модели на
движение обикновено се нуждаят от доста практика, за да се
променят.
Дао ин може да бъде практикувано частица по частица
всеки ден. В началото не изисквайте твърде много от себе си и
правете това, което усещате, че е добро за тялото. Постепенно
ще се научите да практикувате пълното дао ин няколко пъти в
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седмицата или да използвате подходящите за вас упражнения,
които да ви помогнат да усвоите тези нови двигателни модели.
Осъзнатостта е ключов фактор. Напълно осъзнавайте всяко
движение. Запомнете да се усмихвате на долния дан тиен и да
го поддържате релаксиран. Поддържайте осъзнаването си на
дан тиена така, че вторият ви мозък също да усеща и усвоява
новите модели. Отбележете колко по-пълно става кинестатичото ви усещане на областта след като сте повторили
упражненията няколко пъти. Забележете също така как при
всеки нов опит се приближавате малко повече до целта. Този
подход определено ще ускори напредъка ви и ще направи заниманията ви по дао ин по-приятни.

ПОДГОТОВКА И ОБЩИ
1
ИНСТРУКЦИИ
Започнете с подготовка на мястото, където ще практикувате. Препоръчително е то да е тихо. Изключете телефона, за
да не ви безпокоят. Температурата трябва да бъде приятна за
вас, а осветлението - меко и галещо очите ви. Препоръчително е да използвате голямо огледало, което да отразява
позите и напредъка ви. Вземете си рогозка за упражненията,
ниска възглавница или сгънато одеало за пода, като си осигурите достатьчно пространство за движение. Леглото ви или
плътен, но мек килим също са подходящи. Важното е да ви е
максимално удобно и да разполагате с твърда подложка, така
че по време на упражненията да можете да релаксирате и да
се наслаждавате по-пълно на себе си.
Определете си удобно за вас време, когато можете да се
откъснете от всекидневните задължения. Нека то стане за вас
специално време от деня, посветено само на вас самите. За
всяко занимание отделяйте шестдесет минути. Много хора
предпочитат да правят упражненията си сутринта, преди да се
захванат с другите неща. Това е отличен начин да се започне
денят. Друго подходящо време е вечерта, час или два след
лека вечеря. Когато и да правите упражненията, трябва да
бъде поне час след хранене. Преди да започнете, изпразнете
пикочния си мехур и червата, по възможност. Дрехите ви
трябва да са свободни и удобни. Свалете си обувките и
чорапите, преди да започнете.

л
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Дао ин упражненията, представени в тази книга, са разделени на пет серии от движения. Те започват с основно- то
дишане и постепенно се прехвърлят върху и наблягат на
ключовите части на тялото. Всяка серия съдържа множество
от упражнения, като всяко от тях на свой ред се основава на
предишното. Най-добре е да научите упражненията в реда, в
който са представени в книгата. След като усвоите сериите от
Седма и Осма глава, може би ще пожелаете да редувате някои
от упражненията, включени в тях - съответно в различни дни
- докато се научите да правите упражненията, представени в
останалите глави от книгата. Етапът на усвояване отнема време. Можете да си създадете собствена стратегия на трениране
на практиките след като натрупате опит. В крайна сметка ще
се окажете достатъчно вещи, че да можете да правите и петте
серии упражнения приблизително за час. Заедно те ще отворят и енергетизират цялото тяло.
Най-важният аспект на дао ин практиката е да се наслаждавате на себе си. Докато практикувате, не забравяйте следното: Усмихвайте се в себе си, във втория ви мозък в дан тиена
и в частите на тялото, които упражнявате в момента.
Общи инструкции:
• Усмихнете се: Преди, по време на и след практиката
си се усмихвайте. Универсалното Дао вярва във
влиянието на дълбоко разположените лицеви мускули,
които отразяват истинската ни, любяща усмивка.
Хипофизната жлеза откликва на движението на
мускулите при „любящата ни усмивка“, като задвижва
парасимпатиковата нервна система (реакцията на
релаксиране) и в хода на този процес преобразува
стреса в жизнена енергия.
• Изпразнете ума си: Докато усмихващото се усещане
блещука в ума и оживотворява лицето, изпратете ус-
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михващия се ум надолу до втория мозък в дан тиена.
• Дишайте с дан тиен: При дан тиен дишането коремът се
разширява и свива в синхронно движение с „духовния
мускул“, диафрагмата.
• Почивайте си между движенията: Всички упражнения
имат активен двигателен етап и пасивен наблюдателен етап
- ян етап и ин етап. Спирайте и си почивайте между
движенията. Ин етапът позволява непосредствената полза
от упражнението да се идентифицира от ума и да се усвои
от неподвижното, почиващо си тяло. Физическите и
емоционалните напрежения изчезват, токсините се
изхвърлят и ци ни лекува и освежава, като усмихващата се
златна енергетизираща светлина се насочва към областта, в
която е съсредоточено вниманието ни.
• Понякога правете дан тиен дишане с цялото тяло: По
време на почивката дишайте от темето на главата до
долната част на стъпалата, като балансирате горещото и
студеното.
• Понякога правете Лотосовата медитация: По време на
почивката медитирайте
върху
лотоса и
върху
хармоничното равновесие между водната енергия на
бъбреците и огнената енергия на сърцето.
• Започвайте от дан тиена: Започвайте повечето движения
от задната част на долния дан тиен в лумбалната област на
гърба. Не ги започвайте с главата си. Свийте надолу
брадичката, за да затворите врата, като главата ви последва
движението.
• Бъдете нежни и гъвкави: Когато опъвате тялото, усетете
опъването, но не отивайте твърде далеч. Няма да ви е от
полза да насилите тялото си да направи тези пози.
Отвърнете на болката с отпускане, докато се върнете до
удобното за вас положение. Релаксирайте и отворете
тялото си, за да навлезете по-дълбоко в тези
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пози. Създадете сила и мощ в себе си посредством вътрешна работа върху телесната ви структура. „Нито
твърде много, нито твърде малко. Аха, това е Дао!“
• Дишайте златната енергетизираща светлина: По
време на почивката вдишвайте златната енергетизираща светлина и издишвайте облачната, сива, изморена,
застояла, болна енергия. Енергията следва вниманието
ни; затова ние се усмихваме на онези специални области в тялото, които упражнението задвижва. Например,
усмихнете се на поясния мускул и златната светлинна
енергия ще потече към него.
• Изучавайте всяко ново упражнение: Преди да правите дао ин упражнение, прочетете внимателно начина
му на изпълнение от първата до последната буква и
разгледайте илюстрациите.
• Наслаждавайте се!
Дао ин упражнията винаги започват с дишането. Работата
с дишането е интегрална част от тази практика. Дишането е
благонадежден водач към по-дълбокото навлизане в тялото и
в опъването. Дишането е мост, който свързва тялото с ума, а
ума - с духа. Дао ин е медитация в движение, обединяваща
отделните части на нашето тяло в едно.
Контролният и координационен център в тялото, който
осъществява плавното интегриране на всички тези телесни
дейности, е вторият мозък, разположен в долния дан тиен.
Тренирането на този мозък на вътрешностите - „мозъка на
червата“, който е способен да усеща и може да постигне доста
високо ниво на осъзнатост - е приятна и много важна част от
дао ин практиката.
1. Най-напред създайте усмихващо се усещане в лицето си,
като се освободите от напрежението в челото и челюстите
и внесете мекота в кожата на цялото си лице.
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2. Насочете тази релаксираща усмивка надолу до сърцето и
внесете в него мисли за любов, радост и щастие. Изпразнете ума и сърцето си, стигайки чак до долния дан
тиен (корема, малко по-долу от пъпа) и почти до върха на
пубисната кост.
3. Запазете усмихващото се усещане в долния дан тиен и постоянно проверявайте дали поддържате там релаксирана
усмихваща се осъзнатост. Това ще ви помогне да координирате дишането си с правилното изпълняване на упражненията.
Само след като дишането се усети като пълнота в цялото
тяло ще можем да пристъпим към обтяганията.

ДАО ИН
Втора част

ДАО ИН
УПРАЖНЕНИЯ

ПЪРВА СЕРИЯ:
ОСНОВИ - СЪЗНАТЕЛНО ДИШАНЕ,
ЕНЕРГИЙНО БАЛАНСИРАНЕ,
РЕГУЛИРАНЕ НА ГРЪБНАЧНИЯ
СТЪЛБ И ПОЯСНИЯ МУСКУЛ

1 тук, служат за основа на
Упражненията, които ще научите
усвояването на движенията, включени в следващите глави.
Първото упражнение, Дишане с цялото тяло, релаксира и успокоява тялото, така че да извлечете максимална полза от изпълнението на другите упражнения. Дишането с цялото тяло
ви помага да развиете у себе си умението да дишате съзнателно - дишането с лечебната златна светлина, и да се научите да
насочвате финото, електрическо дишане из цялото тяло (един
изключително важен аспект на дао ин практиката, който протича по време на пасивния почиващ етап между физическите
опъвания и движения). Всички упражнения от Първа серия
започват в поза лег по гръб (Илюстрация 1.1).
В тази серия от упражнения специално внимание се обръща на регулирането и пренагласата на гръбначния стълб и
поясния мускул - жизненоважни за структурата на цялото
тяло. В енергиен план вие започвате да балансирате огнената
и водната енергия, съответно на сърцето и на бъбреците,
което оказва ключово влияние върху поясния мускул (и обратното). Това енергийно балансиране се осъществява посредством правилното съчетаване на упражненията, дишането и
медитацията.

Илюстрация 1.1. Начална поза: легнете по гръб с нормално състояние
на гръбначния стълб.

Упражнения в тази серия:
1. Дишане с цялото тяло
2. Реката тече в долината

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Водата се издига нагоре, а огънят слиза надолу
Лотосова медитация
Маймуната си почива с крака във въздуха
Крокодилът повдига глава
Маймуната обхваща с ръце колената си
Маймуната избутва колената си
Маймуната се моли с лакти
Контрапоза маймуната се моли: обхванете коленете
Извиване на тялото като змия
Маймуната маха с крака

Дишане с цялото тяло
Започваме с тази поредица понеже за всички останали упражнения, представени в книгата, се изисква съчетаване на
дишането, движението и гъвкавостта. Като цяло, всяко движение започва с издишване и всеки период на почивка започва
с вдишване. Осъзнавайте дишането си в хода на работата.
Напомняйте си внимателно да затваряте устни и да вдишвате и
издишвате през носа.
Нормалното или „обичайно“ дишане не е свързано с цветове. Ако отидете в гората и дишате както си знаете, вие ще
поемате „неръководен обичаен“ дъх, едно ниво над градския
въздух, но все пак не най-доброто, което природата може да ни
даде. Като се научите как да вдишвате златната светли-

на, ще започнете да добавяте „пречистено октаново“ гориво
към вашата Енергийно
система. Усмихнете
наДао
белите си дробове
балансиранесе
чрез
85 и
визуализирайте как се свързвате с усмихващата се златна
слънчева светлина, докато вдишвате, след което с дъха притеглете златната светлина към себе си - нека тя навлезе в тялото
ви. Този процес помага за интегрирането на тялото с ума.
Когато издишвате, визуализирайте как облачен сив цвят
напуска тялото ви. Осъзнайте белите си дробове и се почувствайте като че ли изхвърляте целия въздух от тях, но без
никакво напрежение. Визуализирайте ги как стават все помалки и по-малки.
Когато се прави редовно и правилно, този вид дишане
развива балансирано поясния мускул, диафрагмата и коремните
мускули. Вдишвайки златния цвят, вие поемате лечебна
енергия; издишвайки облачния сив цвят, изхвърляте токсините
и въглеродния диоксид. Това е много ефективен начин да се
освободите от тези вещества. Релаксацията помага за
освобождаването от токсините, докато когато сте напрегнати,
те се задържат в мускулите и ставите ви.
1. Ръце върху пъпа: Легнете удобно по гръб, с изпънати
крака, леко раздалечени един от друг. Поставете ръцете си
върху пъпа, като дясната ръка е върху лявата (Илюстрация
1.2). Усетете тежестта на дланите върху корема ви.
Поемете си няколко пъти дълбоко дъх и релаксирайте.
Усмихнете се на органите си и на втория си мозък. Докато
вдишвате, разширете долния дан тиен. Издишайте по
удобен за вас начин; нека междувременно коремът релаксира. Докато издишвате, нека цялата отрицателна енергия
излезе навън с дъха ви, като си представяте, че той е с
облачен сив цвят.
Продължете с дишането: вдишвайте, разширявайки корема
и областта на пъпа, после издишвайте токсините от тялото
си и релаксирайте. Издишването на облачния, сив
цвят помага за изхвръляне на токсините. Когато вдишвате,
поемайте златната светлина, „пречистената октанова“
енергия. Нека обхватът на финото ви дишане постепенно се
разширява, така че златната енергия да се събира в областта,
където сте фокусирали вниманието си - зад пъпа, под ръцете
ви.

Продължете да дишате по този начин в продължение на
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златната светлина потъва все по-дълбоко във вас. Колкото
повече напредвате в усвояването на упражнението, толкова
по-ясно ще усещате финото си дишане.
2. Ръце върху долната област на корема: Придвижете длани
надолу до долната област на корема, разделяйки ги: дясната
длан да отиде върху дясната страна, лявата длан
- върху лявата страна (Илюстрация 1.3). Вдишайте, като
усещате как долната област на корема се разширява; издишайте с облачния сив цвят, като освобождавате всякакви
болести и потиснати емоции. Вдишайте, визуализирайки
златната светлина да влиза в тялото ви, докато изпълвате
долната област на корема с енергия. Продължете да дишате
около две минути, като дланите ви са поставени от двете
страни на корема, а вниманието ви е насочено към долната
област на корема.
3. Ръце върху горната област на корема: Покрийте юрната
област на корема с дланите си - сложете ги над пъпа и под
гръдния кош (Илюстрация 1.4). Поемете дълги, бавни
вдишвалия, като златната светлина потъва надълбоко в
тялото. Издишайте облачните, сиви вещества. Почувствайте
се успокоени и умиротворени.
Забележка: Тези първи три стъпки, понякога наричани дан
тиен дишане, могат да ви помогнат винаги, когато се
чувствате изморени или изтощени. Дишането намаля напрежението и ви освобождава от токсините. Посветете около
десет минути на това дан тиен дишане и ще се почувствате
освежени. Пълната серия от Дишане с цялото тяло, която ще
опишем тук, е изключително благотворна, най-вече като
въведение към дао ин практиката.
Това съзнателно дишане е много по-здравословен навик от
пиенето на чаша кафе всяка сутрин или от пушенето на
цигара! Кофеинът и никотинът стимулират надбъбречните
жлези като временно изострят вниманието ви. Но изгодите
са краткотрайни и изчерпват адреналина. Вредните ефекти и
изчерпването на адреналина се натрупват, което води до
отслабени бъбреци, отслабено тяло и имунна система.
Бавното и съзнателно дишане ще ви зареди с енергия и ще
бъде от полза за цялото ви тяло през целия ви живот.

4. Ръце върху областта на слабините: Поставете длани върху
областта на
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от вътрешната
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дясната ръка върху дясната страна на слабините и лявата
ръка - върху лявата страна на слабините. Разтворете крака,
така че стъпалата да са на разстояние на ширината на
раменете. Осъзнайте областта на слабините и вдишайте в
нея. Освободете напрежението, което евентуално задържате
там. Напрежение може да се натрупа в резултат от потиснати
сексуални желания, от сексуално напрежение или
незадоволеност. Като вдишвате в тази област, ще позволите
тя да се отвори по ефективен и естествен начин. Това
простичко дишане е много могъщо. Усетете как в половата
област и в областта на слабините започва да се освобождава
енергия. Нека напрежението се освобождава при всяко
издишване под формата на облачен сив цвят. Усетете как
издишате надолу по краката, през стъпалата и пръстите на
краката. Продължете да дишате по този начин две минути.
5. Ръце върху сакрума и основата на черепа: Свийте дясното
си коляно, като опрете дясното стъпало плът- но в пода.
Завъртете долната част на тялото си наляво, така че да
можете удобно да поставите дясната си длан върху сакрума
(опашната ви кост). Поставете лявата си длан в основата на
черепа (Илюстрация 1.5). Вдишайте

Илюстрация 1.2. Поставете ръце върху пъпа, дясиата ръка върху
лявата.

Илюстрация 1.3. Продължете да дишате, като ръцете ви покриват всяка
от двете страни на долната област на корема.
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Илюстрация 1.4. Дланите ви са над пъпа и под гръдния кош.

пълно и бавно, внасяйки златната светлина в целия гръбначен стълб. Издишайте, като бавно изхвърляте навън
всички остатъци от облачния сив цвят. Постепенно почувствайте как сакрумът и основата на черепа ви дишат
- вибрират, свиват се и се разширяват - без при това вие
самите да правите нещо. Просто като насочвате дишането
си натам, в крайна сметка ще започнете да усещате
движението и освобождаването на напрежението в тези
области. Споменатите усещания показват, че вие насочвате
и провеждате ци - а това е същностен аспект на дао ин
практиката.
6. Ръце върху долната област на гръдния кош: Поставете
дясната си длан върху лявата долна област на гръдния кош, а
лявата длан - върху дясната долна област на гръдния кош,
като ръцете ви се кръстосват, а диафрагмата ви е
релаксирана. Отбележете си всяка болка или напрежение,
което изпитвате, докато дишате. Нормално е да усещате
известно напрежение, докато освобождавате блокадите.
Усетете как диафрагмата се движи нагоре-надолу, белите
дробове се движат нагоре-надолу, ребрата се движат навътре
и навън. Продължете да дишате с внимание, насочено към
долната област на гръдния кош.
7. Ръце върху средната област на гръдния кош: Преместете
ръцете си нагоре до средата на гръдния кош, като
продължавате да ги държите кръстосани. Поставете дланите
от лявата и дясната област на гръдния кош, като лявата длан
е под дясната мишница, а дясната длан - под лявата мишница
(Илюстрация 1.6). Усетете как белите ви дробове се
разширяват при вдишването.
Сега, докато вдишвате и издишвате, си представете, че
дишате също и през дланите си, като вливате златната
светлина в тялото, а облачния сив цвят изхвърляте навън.

Много хора имат проблеми с дишането в тази област поради
емоционална
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част на белите дробове и да препълни гръдния кош.
Вдишайте, като усещате дланите върху ребрата си.
Издишайте емоционалното напрежение под формата на
облачен сив цвят. Вдишайте и разширете гръдния си кош по
посока на дланите ви. Издишайте, като нежно свивате все
повече белите си дррбове. Вдишвайте и издишвайте с
внимание, напълно съсредоточено върху дишането ви.
Продължете да дишате по този начин в продължение на две
минути.
8. Ръце върху горната област на гръдния кош: Придвижете
ръцете си нагоре, за да покриете леко горната област на
гръдния кош, под ключиците. Дясната ви длан трябва да
покрива дясната страна на гръдния кош, лявата длан да
покрива лявата страна (Илюстрация 1.7). Дишайте. Усе-

Илюстрация 1.5. Поставете лявата длан върху основата на черепа, а
дясната длан - върху сакрума (опашната кост).

Илюстрация 1.6. Поставете длани от двете страни на гръдния кош,
лявата длан - под дясната мишница, а дясната длан - под лявата
мишница.
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Илюстрация 1.7. Поставете длани върху горната област на гръдния
кош, под ключиците.

тете как горната част на белите ви дробове се разширява с
поемания навътре дъх. Вдишайте изцяло златната светлина;
нека тя навлезе в горната част на белите ви дробове.
Издишайте сивите, облачни токсини, като усещате как
дъхът се движи в гръдния ви кош, докато без усилия
вдишвате и издишвате.
9. Ръце от двете страни на врата: Леко покрийте двете
страни на врата с дланите си: дясната длан върху лявата
страна, лявата длан върху дясната страна (Илюстрация 1.8).
Усетете как вратът се разширява и свива. Бъдете меки,
гъвкави и нежни. Дишайте по нормален начин. Когато
дишате както трябва, ще усетите енергията, ци, да се
придвижва от долната част на тялото към горната. Усетете
финото разширяване и свиване на врата ви, докато дишате
по този начин в продължение на няколко минути.
10. Ръце върху слепоочията: Покрийте слепоочията си с ръце:
лявата длан върху лявото слепоочие, дясната длан върху
дясното слепоочие (Илюстрация 1.9). Усетете как
слепоочията ви дишат. Не се притеснявайте, ако ви е трудно да усетите това движение още от самото начало, просто
дишайте по естествения си начин и скоро ще започнете да
усещате как слепоочията ви леко се разширяват и свиват.
Не използвайте никаква сила - просто оставете усещането за
движение да идва при вас. Като внимателно следите
дишането си и благодарение на това, че ръцете ви докосват
слепоочията ви, ще започнете да усещате как слепоочията
се движат лекичко с дишането ви. Дишайте с пълна
осъзнатост.
11. Ръце върху темето: Леко поставете и двете си ръце на
върха на темето ви, като усещате разширяването и свиването с всеки дъх (Илюстрация 1.10). Вдишайте един
непрекъснат поток от златна светлина, като издишвате

всички остатъци от сив цвят, които може да са в тялото.
Напълно Енергийно
осъзнавайте
всеки дъх,чрез
докато
балансиране
Дао усещате как91диша
темето ви.
12. Балансиране - нито твърде горещо, нито твърде студено:
Сега релаксирайте, отпуснете ръце от двете страни на
тялото си и дишайте нормално. Усетете всяка част от тялото
ви, която зове за вашето внимание, и дишайте като с
усмивка вкарвате в нея златна светлина.
Насочете ци от главата надолу до стъпалата на краката.
Вдишайте, като много бавно издигате ръце към главата си

Илюстрация 1.8. Покрийте двете страни на врата с длани: дясната
страна с лявата длан, лявата страна с дясната длан.

Илюстрация 1.9. Поставете длани върху слепоочията си.

Илюстрация 1.10. Внимателно поставете и двете си ръце на върха на
темето, като усещате разширяването и свиването.

и нежно покривате с тях лице. Издишайте и плъзнете ръцете
си надолу по гърлото, по гръдния кош, по слабините и нека
енергията слезе надолу до стъпалата. Починете си,

вдишвайки и издишвайки.
ръце
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ци. Отново издишайте и плъзнете ръцете си надолу по
лицето, по врата и гръдния кош. Много бавно насочете ци
към слабините, след това към петите си и накрая издишайте
навън облачния сив цвят. Повторете този процес няколко
пъти. Усетете как енергията ви се охлажда по целия
маршрут надолу към стъпалата ви.
Дао балансира телесната енергия, така че да не е нито
твърде гореща, нито твърде студена. Това е едно добро упражнение преди лягане, за да можете да се насладите на релаксиран и дълбок, даряващ ви с почивка сън. Повторете
енергийното балансиране няколко пъти и след това мълчаливо
си почивайте, като съзнавате усещанията си. (Не е нужно да
правите всички тези дишания наведнъж. Можете да ги разделите на части.)
Влиянието на съзнателното ци дишане може да бъде оприличено на разтапяне на леда, като „ледът“ са замръзналите
области на тялото ви. Когато финото ци дишане прониква все
по-дълбоко в тялото ви, то преобразува леда в „замръзналите“
напрегнати и изпълнени с токсини области във вода, а водата - в
ци газ, който се изпарява под формата на облачна сива енергия.

Енергийно балансиране чрез Дао
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Златната река и долината. При упражнението Реката тече в долината
енергетизиращата златна светлина тече надолу по „коритото на реката“,
образувано от повдигнатите гръдни прешлени, към „долината“,
образувана от лумбалната извивка. Процесът на съзнателно дишане,
описан в Дишане с цялото тяло, се използва при дао ин практиката.
Златната животодаряваща светлина се изтегля навътре чрез дишането, а
по време на почиващия етап облачната сива енергия на освободените
токсини и напрежения протича надолу и се влива в Майката Земя, където
бива преобразувана. Енергията се рециклира с помощта на растенията, за
да може да се поддържа здравословно равновесие в природата.

Реката тече в долината
Активиран меридиан: пикочен мехур (ян)

1. Легнете по гръб, свийте колена, приберете краката към
тялото. Лежейки по гръб, приближете долната част и на
двата си крака към бедрата, като стъпалата ви са при-

тиснати към пода, а коленете сочат нагоре (Илюстрация
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Илюстрация 1.11. Начално положение.

Илюстрация 1.12. Повдигнато положение. Едновременно повдигате
сакрума и гръдните прешлени, като същевременно притискате
лумбалните прешлени към рогозката - така се създава долината.

1.11). Тази поза отпуска сакрума и лумбалната област върху
пода. Дишайте дълбоко.
2. Издишайте, притиснете лумбалната област към рогозката, огънете таза. При издишването притиснете
брадичката си към гръдния кош, а петте лумбални прешлени
- към рогозката, като огъвате таза, така че леко да повдигнете
сакрума. Повдигнете гръдния си кош, като започвате с
долните гръдни прешлени, а главата ви следва дъгата на
извивката, образувана от горната част на гръбначния стълб
(Илюстрация 1.12).
Забележка: Целта на това контролирано движение е да се
активира поясният мускул. Когато повдигате леко горната

част на тялото, активирате този мускул, а не коремните
мускули, което
е целта
на движението.
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Главата само следва движението. Ако я вдигнете нагоре
твърде много, ще свиете коремните мускули и няма да можете да дишате нормално.
3. Вдишайте и се отпуснете. Вдишайте, като леко отпускате
лумбалните си прешлени. Нека сакрумът ви пръв се отпусне
на рогозката, а след това един по един се отпускат и
гръдните прешлени. Нека гръбначният ви стълб и поясният
мускул напълно релаксират.
4. Починете си и се усмихнете, а след това повторете
движенията. Сега си починете и се усмихнете на целия си
гръбначен стълб. Периодът на почивка е от изключително
значение. Усетете потокът ци да протича от главата надолу
по гръбначния стълб до лумбалните прешлени, поясния
мускул и сакрума/опашката. Повторете тези движения от три
до шест пъти.
5. Изпънете крака и починете. Когато приключите с повтарянето на движенията, изпънете краката си по продължение на рогозката и си починете за по-дълго време.
Дишайте, като дъхът ви стига до областите, повлияни от
движенията, най-вече до лумбалната област и до поясния
мускул. Усмихнете се на тези области и се почувствайте
напълно релаксирани. Усетете как, докато вдишвате, вливате усмихващата се златна енергетизираща светлина в тези
области. Издишайте всички напрежения, токсини и
изморена енергия под формата на облачен сив цвят през
краката и стъпалата ви в дупка в земята, за да се преобразуват те от Майката Земя.
Упражнението Реката тече в долината е уместно назовано.
Едновременното повдигане на сакрума и на гръдните прешлени
като успоредно с това, докато издишвате, притискате
лумбалните си прешлени към рогозката, създава долина под
корема, в областта на петте лумбални прешлена и поясния
мускул.
Повдигнатата горна част на тялото - дванадесетте гръдни
прешлена - създава коритото на реката. По този начин златната енергетизираща светлина протича от главата „надолу по
реката в долината“. Колкото повече практикувате тези дви-

жения, толкова по-задълбочено ще стане осъзнаването ви на
реката,
долината и енергийния
поток. Практикувайте ги за
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малко всеки ден.
Тези движения са основополагащи в първата серия от дао
ин упражнения. Усъвършенствайте ги и ще можете лесно да
постигнете резултати и в другите упражнения.

Водата се издига нагоре, а огънят слиза надолу

Активирани меридиани: бъбреци и перикард (точка Jiao гун)
(ин); пикочен мехур и стомах (ян)
При дао ин е важно излишъкът от топлина в сърцето да 'Се
прехвърли надолу до поясния мускул и бъбреците. Това
релаксира и затопля мускула и долната част на гърба. От точ- ,
ките Бълбукащ извор (Бъбреци 1) върху стъпалата на всеки от
краката ви вие можете да издигате енергията нагоре до бъ- ■
бреците и сърцето, за да подхраните огъня или да изстудите
Излишъка от горещина. Поясният мускул не обича студеното. Когато е студен, той ще се свие и ще изтегли гръбначния
стълб към бедрото. Студът и страхът в бъбреците могат да
окажат влияние на поясния мускул, принуждавайки го да се
свие и с това да упражни отрицателно въздействие върху състоянието на тялото. Състоящото се от две части упражнение
Водата се издига нагоре, а огънят слиза надолу уравновесява
елементите вода и огън в тялото, създавайки по този начин
хармония в цялата телесна система.

Активиране на Бълбукащия извор
1. Вдишайте - извийте пръстите на краката. Легнете по
гръб като краката са изпънати и леко раздалечени един от
друг, а ръцете са положени отстрани на тялото. Докато
вдишвате, леко извийте пръстите на краката по посока на
главата (Илюстрация 1.13). Усетете как стъпалата на двата
ви крака се опъват и отварят. Почувствайте всмукването,
изтеглящо водна енергия нагоре в стъпалата ви. Повтаряйте
това, докато усетите умерено напрежение в прасците.
2. Задръжте - усетете ци в краката: Усетете как бълбукащата ци се издига нагоре от точките Бълбукащ извор до
бъбреците и още по-нагоре, за да се влее в главата.
3. Издишайте - лумбалните прешлени са притиснати към

рогозката, сърцето потъва по посока на поясния
мускул: Енергийно
Докато издишвате,
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стъпалата
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гръдния си кош. Усетете как сърцето потъва надолу по
посока на гръбначния стълб, като същевременно леко
притискате лумбалната област към рогозката. Почувствайте
как излишъкът от енергия в перикарда и сърцето ви
протича през гръбначния стълб надолу до поясния мускул и
бъбреците, затопляйки ги. Мускулът ще се почувства
релаксиран и разширен, а страхът ще се разсее от
бъбреците.

Илюстрация 1.13. Краката са опънати, пръстите на краката са леко
извити по посока на главата, с което се активират точките Бълбукащ
извор (Бъбреци 1).

4. Починете си - усетете горещина в поясния мускул и как
енергията се събира в стъпалата: Сега си починете.
Усмихнете се на поясния мускул. Осъзнайте как се чувства
той. Периодът на почивката е много важен. Събирайте
енергия. Усетете топлината и горещината да вибрират в
поясния мускул. Съсредоточете вниманието си върху
стъпалата и усетете как там се събира море от енергия,
което се издига нагоре.
5. Повторете: Започнете отново с вдишване и свиване на
пръстите на краката; повторете серията движения няколко

пъти.
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Активиране на перикардни точки Jiao гун
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1. ВдишайтеЕнергийно
- извийте
ходилата,
завъртете глезените,
свийте ръце в юмруци: Вдишайте, извийте стъпалата и
пръстите на краката си по посока на главата и извъртете
глезените си така, че стъпалата ви да се обърнат едно към
друго. Свийте ръце в юмруци и притиснете средните си
пръсти в точките Jiao гун в дланите - точките на перикар- да
(Илюстрация 1.14).

Илюстрация 1.14. Свийте стъпала и извъртете глезени. Свийте ръце в
юмруци и притиснете средния си пръст към точката Jiao гун.

Точката Перикард 8, Jiao гун

2. Издишайте - нека гръдният кош потъне по посока на
лумбалните
100гръбначния стълб, а Мантак
Чиа прешлени се притиснат
към рогозката: Издишайте, релаксирайки краката,
юмруците и гръдния кош. Почувствайте как сърцето потъва
надолу по посока на гръбначния стълб, като същевременно
леко притискате лумбалната област към рогозката. Усетете
как горещината от долната част на ръцете протича нагоре по
ръцете и раменете, стигайки до гръбначния стълб и до
гръдните прешлени Т5 и Т6 между раменните лопатки.
Същевременно
усетете
как
горещината
от
сърцето/перикарда протича надолу по гръбначния ви стълб
до Т5 и Т6. Сега усетете как тази горещина в Т5 и Т6
протича надолу по гръбначния стълб до поясния мускул и
бъбреците и най-накрая
- до стъпалата на краката. Почувствайте как поясният
мускул получава горещината, става приятен и топъл,
освобождава се от всякакви свивания и енергетизира
долната част на гърба. Направете тази серия движения още
няколко пъти.
3. Починете си: Усмихнете се на органите си, докато се
радвате на усещанията в цялото ви тяло. Това е благоприятен момент да се насладите няколко минути на Лотосовата медитация, следващото упражнение в тази серия.

Лотосова медитация
Дао ин практиката може да се съпровожда от Лотосовата
медитация, която е особено полезна за периодите на почивка
между отделните упражнения. През тези периоди можете да
правите или нея, или Дишане с цялото тяло. Лотосовата медитация помага за балансирането на енергиите на бъбреците и
сърцето, а това е жизненоважна част от процеса на самолечение. Балансираното протичане на водната и огнената енергия
значително помага за преобразуването на натрупания стрес в
ума и тялото в усещане за благоденствие.
В езерото няколко лотосови растения се съединяват, за да
образуват грозд с корен в тинята. При предлаганата медитация
човек си представя сърцето си като червен лотосов цвят, а
перикарда (регулиращата топлината мембрана около сърцето)
като лотосови листа. Визуализирайте бъбреците си като

местата, където стъблата на листата и цветовете на лотоса се
съединяват. Визуализирайте
корените,
които се простират
Енергийно балансиране
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бъбреците надолу през краката до водната тиня на земята.
В тази въображаема сцена, сякаш взета от сън, усетете
различните качества на енергията в тялото ви. Почувствайте
укрепващата връзка, създавана в тялото ви от топлата червена
енергия на сърцето. Усетете и златната енергия, идваща от
Слънцето и Вселената над вас. Почувствайте също така
студената, синя водна енергия на бъбреците и освежаващата
синя водна енергия, идваща от земята.
1. Седейки изправени, дишайте в дан тиен: Дишайте в дан
тиена и разглеждайте красивия разцъфнал лотос.
Представете си го червен с жълти/златни венчелистчета в
центъра на цвета.
2. Разгледайте листата, стъблото и корените на лотоса:
Листата на лотоса се носят по повърхността на водата.
Представете си как стъблото стига до корените в калта.
Усетете как корените потъват в дъното на езерото, по целия
път надолу до бъбреците. Корените получават нужно- то
количество храна от мократа земя.
3. Усетете хармонията на огъня и водата: Листата и цветовете се отварят на Слънцето, за да поемат поддържащите
живота лъчи. Слънцето е източникът на енергията. Земята
съдържа необходимата вода. Оценете създаващата живот
хармония на силите на огъня и водата, на ян и ин, на
мъжкото и женското.
4. Свържете образите със сърцето и бъбреците си: Докато
продължавате с дан тиен дишането, разширявайки и
свивайки, погледнете в сърцето и бъбреците си. Бъбреци-
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Лотос/Сърце/Бъбречна енергия. Балансирането на бъбречната и
сърдечната енергия е жизненоважно за самолечението. Представете си
сърцето като червен лотосов цвят, а перикарда (регулиращата
топлината мембрана около сърцето) като лотосови листа. Визуализирайте бъбреците като луковици - като местата, където стеблата на
листата и цветето на лотоса се свързват. Няколко лотосови растения
обикновено се събират, оформяйки грозд, с корени в тинята.
Визуализирайте, започвайки с бъбреците, лотосовите корени от
краката до водната тиня на земния басейн. Усетете топлата червена
енергия на сърцето и червената и жълта/златна енергия, идваща от
небето. Също така усетете студената, синя енергия на бъбреците и
освежаващата синя водна енергия, идваща от земята.

те са корените с достъп до водата. Сърцето е отвореният
лотосов цвят, поемащ огнения дар на Слънцето. Гръбначният
стълб е здравото и гъвкаво стебло, свързващо двете енергии.
5. Вдишайте в сърцето и издишайте в бъбреците: Коор-

динирайте дан тиен дишането: вдишайте в сърцето, като
черпите топлина
от балансиране
Слънцето; усетете
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радост и щастие в червеното сърце/лотоса. Докато бавно
вдишвате, изтеглете тази любяща, гореща сърдечна енергия
обратно до точката точно срещу сърдечния център,
разположена върху гръбначния стълб (точката Крило, между
раменните лопатки или между Т5 и Т6). След това издишайте
горещата енергия надолу по лотосовото стъбло/гръбначния
стълб до студените бъбреци, затопляйки ги с лотосовата
горещина от сърцето. Можете да увеличите ефекта на
балансирането на емоциите като полуглас- но издишвате със
звука на сърцето: „хо-о-у-у“ (от медитацията Космически
лечебни звуци), докато насочвате с ума си сърдечната
енергия надолу по гръбначния стълб.
6. Вдишайте в бъбреците и издишайте нагоре до сърцето:
Представете си бъбреците като подхранващите луковици на
лотоса, с корени, които се простират надолу през краката и
стъпалата и стигат до тинята, получавайки достъп до
успокояващата синя водна енергия, съдържаща се в земята.
Като вдишвате в бъбреците, усетете как корените притеглят
студената, успокояваща, подхранваща синя водна енергия
нагоре през стъпалата на краката, през краката до бъбреците.
Усетете в бъбреците нежното, умиротворяващо чувство на
сливане със студената, успокояваща синя водна енергия,
проникнала нагоре през краката. Докато издишвате, можете
полугласно да издавате звука на бъбреците „чу-у-у“, и
изпратете тази успокояваща съвкупност от нежна,
охлаждаща, мокра, синя бъбречна енергия нагоре през
гъвкавото стъбло/ гръбначен стълб през точката Крило до
благодарното, щастливо сърце.
7. Продължете да дишате по същия начин няколко минути:
Червена светлина от върха на главата към сърцето и надолу
към бъбреците; синя светлина от точките Бълбукащ извор
към бъбреците и нагоре до сърцето.
8. Релаксирайте: Сега просто движете усмихващия се ум
нагоре-надолу между сърцето и бъбреците, по свързващото
гръбначно стъбло; не се тревожете за дишането.
Балансирането ще се появи автоматично. Усмихнете се на
лотоса в неговото съвършенство и красота. Усмихнете се с

благодарност на бъбреците, гръбначния стълб и сърцето ви.
медитация
силно
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успокояващо въздействие. Естествено, колкото повече я
практикувате, толкова по-лесно ще ви е да осъзнавате вътрешното спокойствие, което тя ви дава.

Маймуната си почива с крака във въздуха
Активирани меридиани: меридианите на краката - далак,
бъбреци, черен дроб (всичките ин)
1. Притиснете крака към гръдния кош, дланите са поставени от вътрешната страна на краката: Вдигнете крака и
ги приближете към гръдния кош, като долната им част виси
във въздуха. Поставете длани от вътрешната страна на
краката, точно под колената. Отдалечете краката си един от
друг и нека гравитацията притегля коленете ви настрани,
така че да започнете да усещате опъването на поясния мускул равномерно от двете му страни (Илюстрация 1.15).
2. Вдишайте, после издишайте от сърцето към поясния
мускул: Най-важната част от това упражнение е дишането.
Вдишайте. После издишайте горещината от сърцето надолу
до поясния мускул и до онази част от поясно-хъл- бочния
комплекс, която се свързва с бедрата от вътрешната страна
на слабините ви. Усещайки мускулите, дишайте нежно в
тях, за да освободите евентуалното им вътрешно
напрежение. Издишайте напрежението и релаксирайте.
Опитайте се да удължите мускула, така че двете страни да
станат равни.
3. Захванете с ръце прасците или глезените си от вътрешната им страна: Като се почувствате удобно в тази
поза, изпънете ръце така, че да хванете отвътре прасците
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Илюстрация 1.15. С ръце под коленете раздалечете
колената, за да опънете поясния мускул поравно от
двете страни.

Поясно-хълбочният комплекс

Илюстрация 1.16. Хванете прасците или глезените си. Издишайте
горещината от сърцето надолу до поясния мускул в свръзката му от
вътрешната страна на слабините.

си и след това, ако можете, глезените (Илюстрация 1.16).
Дишайте в мускулите, издишвайки сивата, облачна енергия

и вдишвайки златна светлина. Усмихнете се и се насладете
106 на усещането.
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Крокодилът повдига глава

Активиран меридиан: пикочен мехур (ян)
Най-важната забележка при това упражнение е да не повдигате най-напред главата, а да започнете повдигането с долните гръдни прешлени. Крокодилът не може да вдигне глава,
без да вдигне и тялото си.
1. Вдигнете коляно нагоре, до гръдния кош: Вдишайте,
докато вдигате лявото коляно до гръдния си кош, и го
обхванете с двете си ръце (Илюстрация 1.17). Опънете
десния си крак на пода (или ако предпочитате, леко го
сгънете в коляното, така че да ви е по-удобно). Не прилагайте никаква сила към свитото ви коляно, като например
да го притискате. Нека то е релаксирано.
2. Изправете сакрума и повдигнете тялото, започвайки с
Т12 и L1: Леко притиснете надолу брадичка, така че вратът
да не може да се движи (погледнете Забележката след
т. 6). Издишайте, като притискате лумбалната област към
рогозката, изправете сакрума, след това се повдигнете, започвайки с долната част на гърба (гръдни прешлени Т12 и
горен лумбален прешлен L1) (Илюстрация 1.18). Усетете
лекото извиване на шийните прешлени и нека благодарение
на извивката главата ви се приближи още повече до
коляното.
2. Приближете главата си към коляното: Приближете
главата си колкото можете по-близко до коляното, като
обаче позата не бива да ви става неудобна. Нека коремните
мускули са релаксирани; усмихвайте се на дан тиена. Не се
стремете да целунете коляното си; това не е необходимо!
Приближете се до коляното само дотолкова, доколко-
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Илюстрация 1.17. Вдигнете коляното си нагоре, към гръдния кош, като
десният ви крак е опънат.

Илюстрация 1.18. Издишайте и притиснете лумбалната област на
гръбначния си стълб към рогозката, а след това повдигнете гръбначния
си стълб, започвайки с Т12 и L1.

то позволява извивката на прешлените, създадена от вас.
Главата ви не бива да стърчи напред или движението й да
ръководи действията ви. Поддържайте усмихващо се усещане във втория си мозък, разположен в долния дан тиен, и
нека коремните ви мускули са максимално релаксирани.
Лумбалната област трябва да е притисната към пода и да
усетите как сакрумът леко се подвига от рогозката. Задръжте
се в тази поза в продължение на няколко секунди.
3. Отпуснете се: Вдишайте и леко се отпуснете на пода, като
усещате как гръдните ви прешлени го докосват един след
друг, поддържайки в тялото си мека гъвкавост.
4. Починете си: Починете си и се усмихнете на поясния мускул, който е бил активиран по време на упражнението.
5. Повторете: Направете упражнението няколко пъти за едната
страна на тялото, а след това го повторете същия брой пъти
за другата страна.
Забележка: За да не започвате упражнението с движение
на главата, направете следното. Притиснете брадичка
надолу, така че да усетите как вратните мускули се опъват.
Сега шийните прешлени са „заключени“ на място, което

означава, че главата не може да започне първа движението,
тя може само да го Мантак
следва. Чиа
Внимавайте да не създадете
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напрежение в областта на врата. Не притискайте брадичката
твърде силно. След като напълно се повдигнете от рогозката,
можете да повдигнете още малко главата, за да освободите
напрежението, създало се в задната част на врата и той да
релаксира.

Маймуната обхваща с ръце колената си

Активиран меридиан: пикочен мехур (ян)

1. Свийте колене, повдигнете сакрума и гръдните прешлени: Свийте колене, като обхванете с двете си ръце
колената. Свийте леко брадичка към гръдния кош, после
издишайте, като притискате лумбалната област към рогозката и повдигате сакрума и гръдните прешлени (Илюстрация 1.19). Брадичката трябва да е леко свита, за да не
започва движението на вдигане на тялото от рогозката найнапред с главата, а лумбалните прешлени се притискат към
рогозката.

Илюстрация 1.19. Обхващайки с ръце свитите си колена, притиснете
лумбалната област към пода, едновременно с това повдигнете сакрума и
гръдните прешлени от пода.
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Илюстрация 1. 20. Притискайте колена срещу ръцете си, за да активирате
поясния мускул и поясно-хълбочния комплекс; повдигнете сакрума и
гръдните прешлени.

2. Притиснете нагоре свитите колене, като поддържате
осъзнатост в поясния мускул: Като продължавате да
притискате лумбалната част на гръбначния си стълб към
рогозката, придърпайте коленете си срещу контрасилата на
ръцете си, за да активирате поясния мускул.
3. Повдигнете сакрума и гръдните прешлени: Като активирате поясния мускул и поясно-хълбочния комплекс, не
забравяйте да поддържате усмихващо се усещане в долния
дан тиен и следете кормените ви мускули да са относително
релаксирани. Усетете как лумбалната област се притиска
към рогозката, докато повдигате сакрума и гръдните
прешлени (Илюстрация 1.20). Не повдигайте главата си и
горната част на тялото си повече, отколкото е наложително ако ги повдигнете, значи не правите упражнението както
трябва. Усетете поясния мускул и по- ясно-хълбочния
комплекс, докато правите упражнението. (Не се
обезкуражавайте, ако ви е трудно да ги почувствате.
Усещането им идва с практиката.) Задръжте се така, без да
се напрягате, в продължение на няколко секунди.
4. Отпуснете се и починете: Отпуснете се с вдишване и си
починете. Релаксирайте, докато вдишвате златна енергетизираща светлина.
5. Повторете: Повторете упражнението няколко пъти.

Маймуната избутва колената си

Активирани меридиани: сърце (ин) и тънко чрево (ян)

При това упражнение ще трябва да стиснете зъбите си и да
притиснете
върха на езика
към небцето.
Съществува ва- Жна
110
Мантак
Чиа
връзка между зъбите, езика, сърцето и поясния мускул. Като
стискате зъби и притискате езика си към небцето, ще увеличите
силата, който мускулът генерира. Също така ще активирате
прилива на кръв в мозъка; това е процес на създаване на
вътрешна сила.
1. Притиснете колена към гръдния кош, а език - към
небцето: Свийте и двете си колена към гръдния кош, като
долната част на краката ви е свободно отпусната над бедрата.
Поставете и двете си ръце точно над колената. Притиснете
брадичка към гръдния кош. Стиснете леко зъби и притиснете
върха на езика към небцето, за да създадете вътрешна връзка
между сърцето и поясния мускул.
2. Повдигнете се, започвайки с Т6: Издишайте, докато
притискате лумбалната област към рогозката, и леко повдигате сакрума; използвайте мускулите от долната част на
гърба (най-вече поясния) за това движение. Повдигнете
гръдните си прешлени, започвайки с Т6. (Шестият гръден
прешлен, разположен между раменните лопатки и срещу
центъра на сърцето в предната страна на гръбначния стълб.
Той се нарича точката Крило, а също и точката Вятър за
меридиана на сърцето.) Това движение ще ви позволи леко
да повдигнете раменете от пода. Задръжте брадичката си
притисната към гръдния кош, а долните гръдни прешлени, от
Т7 до Т12, заедно с лумбалната област, притиснати към
рогозката.
3. Свържете езика, сърцето, Т6 и ръцете: Притиснете колене
срещу ръцете си и ръце срещу коленете, като уравновесите
двете контрасили (Илюстрация 1.21). Нека лактите ви са
свити, така че силата, упражнявана от ръцете, да идва от
точката Крило в Т6 и минава през раменните лопатки и
рамената. Също така усетете силовата връзка между езика,
сърцето и Т6.
4. Вдишайте и релаксирайте: Усмихнете се и усетете как ци
се движи из долната част на гърба и поясния мускул.
5. Повторете: Повторете това упражнение няколко пъти.
Накрая отпуснете крака на рогозката и практикувайте
съзнателно дишане, докато си почивате.

Притиснете езика към небцето
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Илюстрация 1.21. Повдигнете гръдните прешлени, започвайки с Т6,
точката, разположена зад сърцето. Притиснете колена срещу ръцете
и ръце - срещу колената, като уравновесявате двете контра- сили.
Свържете езика, сърцето, Тб и долната част на ръцете.

Забележка: Не притискайте колената срещу ръцете като
използвате мускулната сила на краката. Вместо това прехвърлете силата от долните лумбални прешлени и поясния
мускул през скелетната ви структура. Това е много важен момент. Като генерирате в лумбалната си област силата, нуж- на
за осъществяването на това притискане, и я прехвърляте

през активирания поясен мускул към бедрените кости и до колената,
съпротивата, която
ръцете
оказват, ще усили поясния
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мускул. Лумбалните прешлени ще се опънат в права линия,
докато долната част на гръбначния стълб се изправя, а това ще
позволи на лумбалната сила ефективно да се насочи през
бедрените кости към колената.
Ако изпълнявате упражненията правилно, ще можете да
практикувате тай дзи и всички други упражнения по много порезултатен начин, като задвижвате най-напред поясния мускул
и лумбалната област.

Маймуната се моли с лакти
1. Изпънете ръце напред с лакти между коленете. Като
задържате гърба си върху рогозката, свийте и двете си
колена към гръдния кош, като долната част на краката е
свободно отпусната над бедрата ви. Поставете лактите си
така, че да докосват вътрешната страна на колената. Сега
изпънете напред ръце, като дланите ви са опрени една в
друга, и усетете леката извивка на гръбначния ви стълб
внимателно да повдига гръдните ви прешлени, врата и
главата (Илюстрация 1.22). Внимавайте при повдигането на
гръдните прешлени да започвате най-напред с долната част
на гърба, с поясния мускул и пояс- но-хълбочния комплекс а не с мускулите на колената или краката.
2. Притиснете език към небцето, докато коленете и
лактите ви се притискат едни срещу други: Стиснете
леко зъби и притиснете върха на езика към небцето.
Издишайте, като притискате лумбалната област надолу,
повдигате сакрума и цялото тяло, започвайки с Т12. Сега
притиснете крака един към друг, като се съпротивлявате на
това притискане с ръцете си (Илюстрация 1.23). Нека
мускулите на корема ви са относително отпуснати и
релаксирани. Лактите ви притискат навън, а колената
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ви притискат навътре. Внимавайте да не използвате адукторните си мускули, разположени от вътрешната страна на
бедрата. Вместо това използвайте лумбалната област, за да
притискате краката си. Не забравяйте да се усмихнете на
долния дан тиен!
3. Повторете стъпките, след това си починете: Вдишайте,
като бавно отпускате надолу гърба си, и релаксирайте.
Повторете упражнението няколко пъти, след това
отпуснете крака и направете съзнателно дишане. Усетете
какво чувствате в областта на гърба, най-вече в областта на
поясния мускул. Дишайте чак до стъпалата на краката ви,
като издишвате облачен сив цвят. Вдишвайте златна
светлина в областите, които усеща-

' Илюстрация 1.22. Притиснете лакти в коленете, изпънете ръце напред и повдигнете гръдните прешлени, като започвате движението
най-напред с поясния мускул и поясно-хълбочния комплекс.

\
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Илюстрация 1.23. Притиснете
език към небцето. Притискайки
лумбалната част на гръбначния
стълб
надолу,
повдигнете
сакрума, гръдните прешлени и
след това притиснете коленете
навътре, а
ръцете - навън.

те най-повлияни от упражнението. Когато дишате, вие
придвижвате ци, хранителни съставки и енергия към
поясния мускул.
Забележка: Умът ви и осъзнатостта ви в дан тиена ще
се хармонизират все повече в хода на практиката. Ще
станете способни с лекота да насочвате силата в тялото ви
от лумбалните прешлени и поясния мускул към коленете. В
началото може да усетите слаба съпротива, понеже
мускулите ще трябва да станат по-силни, за да могат да
извършват описаното движение.

Контрапоза маймуната се моли: обхванете коленете
С изключение на положението на ръцете и на посоката на
действие на контрасилите, това упражнение е като упражнението Маймуната се моли с лакти.
1. Обхванете с ръце колената си: Свийте крака към гръдния
кош, като двата крака са раздалечени, както в Маймуната се
моли с лакти. Ръцете ви обхващат колената така, че лактите
удобно се притискат към тях.

2. Притиснете колена навън, а ръце - навътре: Леко
езикЧиа
към небцето и се повдигнете,
116стиснете зъби, притиснете
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като прехвърлите силата от лумбалните прешлени към
коленете. Притиснете колене навън, докато ръцете ви
притискат срещу тях навътре.
3. Отпуснете се: Издишайте, отпускайки надолу тяло, и релаксирайте.
4. Повторете и починете: Повторете движението, след това
починете.

Извиване на тялото като змия

Активиран меридиан: жлъчен мехур (ян)
1. Отпуснете колене към земята надясно: Лежейки по гръб,
вдигнете и двете си колена нагоре, като целите ви стъпала са
опрени в рогозката. Нека колената ви бав- но се отпуснат
надясно, стигайки максимално близо до рогозката, без обаче
да усещате в тях напрежение. Изпънете лявата си ръка
наляво като дланта е обърната нагоре. Поставете дясната си
ръка от лявата страна на долния дан тиен. Обърнете глава
наляво, като и двете ви рамена остават опрени на земята
(Илюстрация 1.24).
2. Запазете позата и дишайте наляво: Починете си, усмихнете се и дишайте в тази поза. Дишайте, като цялото ви
внимание е съсредоточено в лявата ви страна, вдишвайки
златна енергетизираща светлина и издишвайки облачен сив
цвят. Съсредоточете се върху разширяването и
удължаването на тази област. Останете в това положение
няколко минути, като дишате с пълна осъзнатост в лявата
част на гръдния ви кош, в корема, лумбалната
област, тазобедрената става, рамената и врата. Усмихнете се
и изпратете положителна енергия в гръбначния стълб.
3. Върнете се в централно положение: Бавно върнете колене
и глава в централно положение и усетете какво чувствате в
тялото си.
4. Отпуснете колене към земята наляво: Придвижете и двата
си крака бавно наляво, докато не се приближат
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Илюстрация 1.24. Горната част на тялото е обърната наляво, докато долната - надясно. Опънете лявата ръка наляво, с длан нагоре.
Поставете дясната ръка от лявата страна на дан тиена.

Илюстрация 1.25. Горната част на тялото е обърната надясно, а
долната - наляво.

плътно до рогозката. Обърнете глава надясно. Опънете
дясната си ръка навън и поставете лявата си ръка върху
дясната страна на долния дан тиен (Илюстрация 1.25).
5. Запазете позата и дишайте надясно: Дишайте с цялото си
внимание, съсредоточено в дясната страна на тялото ви, в
продължение на няколко минути, като по този начин
дясната ви страна се разширява и удължава. Вдишайте
златна енергетизираща светлина и издишайте облачен сив
цвят. Останете в това положение няколко минути, като
дишате с пълна осъзнатост в дясната част на гръдния ви
кош, корема, лумбалната област, тазобедрената става и
врата. Усмихнете се и изпратете положителна енергия в
гръбначния ви стълб.
6. Върнете се към централно положение: Върнете колена и
глава в централна позиция и релаксирайте. Докато лежите,

почивайки си на рогозката, осъзнавайте всичките си телесни
118усещания.
Мантак Чиа
7. Починете си: Отпуснете крака на рогозката и си починете,
удобно лежейки по гръб. Релаксирайте и се усмихнете в
тялото си.

Маймуната маха с крака

Активирани меридиани: меридианите на краката - далак,
бъбреци и черен дроб (всичките ин)
1. Свийте крака, като стъпалата им се докосват едно друго:
Разхлабване на поясния мускул: лежейки по гръб,
^ свийте колена и прилепете стъпалата си едно в друго. Дръжте
ги допрени едно до друго с помощта на ръцете
1
(Илюстрация 1.26). (Ако не можете да достигнете стъпалата с
ръце, хванете краката малко по-нагоре - докъдето стигате.)
Разделете колена и леко движете крака напред и назад, като
разхлабвате поясния мускул. Усетете опъването в областта
на слабините. Не се движете твърде енергично.

Илюстрация 1.26. Опрете стъпалата си едно в друго. Раздалечете
колена и леко движете краката си напред и назад.
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Илюстрация 1.27. С допрени стъпала, с прострени навън ръце, движете краката си нагоре и надолу.

1. Движете крака нагоре и надолу: Разперете ръцете си настрани, с длани надолу. Поставете краката си на пода като
стъпалата им се докосват едно друго (Илюстрация 1.27).
Нека лумбалната ви област е плътно притисната към рогозката. Движете крака нагоре и надолу.
2. Релаксирайте: Усмихнете се и дишайте в слабините. Релаксирайте краката си. Останете в тази поза колкото дълго
желаете, като разхлабвате поясния мускул.
3. Отпуснете се и починете: Вдигнете колене нагоре, после
опънете крака на рогозката. Усетете оживотворява- щата
енергия в бедрата, слабините и краката си.
Забележка: Може би ще се нуждаете от известно време,
преди да успеете удобно да отпускате колене мак- симално
близо до рогозката с допрени стъпала, без да е необходимо да
държите стъпалата с ръце. Но запазете търпение и
практикувайте.

ВТОРА СЕРИЯ: ДОПЪЛНИТЕЛНО
РЕГУЛИРАНЕ НА ГРЪБНАЧНИЯ
1
СТЪЛБ И ПОЯСНИЯ МУСКУЛ,
ЛИМФНО СМЕЕНЕ И СИЛА НА
МУСКУЛНИТЕ ПРЪСТЕНИ
Както при първата серия, и тук упражненията започват с
поза в лег. Тяхната цел е допълнително регулиране и трениране на гръбначния стълб и поясния мускул. Гръбначният
стълб се свива и изпъва, вдигайки се над рогозката, в баланс
на свиването му върху рогозката, описано в първата
поредица. Едно от упражненията спомага за отварянето на
точката Крило, така че да се освободят блокадите, струпани
зад сърцето. Вътрешната връзка между езика и основните
сухожилия из цялото тяло се подсилва, като по този начин се
развива по-голяма вътрешна сила. И накрая, връзката между
поясния мускул и основните сфинктери в тялото, така
наречените „мускулни пръстени“, се активира, при което
вътрешната сила и хармония нарастват. Координирането на
мрежата от мускулни пръстени на тялото с дейността на
поясния мускул спомага за циркулирането на ци из тялото и е
от голямо значение за развиването на и, силата ум-око-сърце.
Упражнения в тази серия
1. Опъване на лъка, 1 и 2
2. Планината се издига от морето

J

3.
4.
5.
6.
7.

Щурецът си почива върху цветето
Енергийно балансиране чрез Дао
Змията се обръща в точката Крило
Бебето играе и се смее
Лястовицата разперва крила
Маймуната прегръща коленете си, 1 и 2
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Опъване на лъка, 1 и 2
Това упражнение развива поясния и коремните мускули по
балансиран начин. Обърнете внимание обаче, че ако повдигнете твърде високо горната част на тялото си, това ще е
Пълният лък, движението, описано във Втора част.
Първа част: Балансиран лък
Активиран меридиан: пикочен мехур (ян)
1. Притиснете лумбалните прешлени към рогозката и
вдигнете крака: Легнете плътно по гръб, като краката ви
се опънати право напред, а ръцете лежат отстрани с
дланите надолу. Поемете три или четири пъти дълъг дълбок
дъх. Притиснете лумбалните прешлени към рогозката и
вдигнете крака малко над пода, като започвате движението
най-напред с бедрата. Същевременно повдигайте горната
част на тялото си.
2. Опънете ръце към краката, повдигнете гръдните
прешлени, врата и главата: Като държите лумбална- та
част на гръбначния си стълб плътно притисната към пода,
издишайте и опънете ръце напред към краката си, като
същевременно повдигнете крака на разстояние около 15 см
над пода. Притиснете брадичка към гръдния кош и
повдигнете гръдните си прешлени, а след това врата и
главата (Илюстрация 2.1). Не се притеснявайте колко високо сте вдигнали краката и не се старайте да докоснете с
ръце пръстите на краката.
1. Задръжте позата, после се отпуснете: Задръжте се в тази
поза за кратко в края на издишването, след това вдишайте,
като цялото ви тяло бавно се отпуска надолу върху
рогозката. Починете за малко.
2. Повторете: Повторете описаното движение два пъти.
3. Починете: Когато приключите, починете няколко минути,

като усещате топлината и енергията в лумбалната област.
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Чиастълб и се насладете на
Усмихнете се на целия Мантак
гръбначен
усещанията в тялото ви.
Втора част: Пълен лък
Активиран меридиан: сърце (ин)
1. Притиснете лумбалните прешлени към рогозката и
вдигнете крака: Легнете плътно по гръб, като краката ви се
опънати право напред, а ръцете ви лежат отстрани с дланите
надолу. Поемете три или четири пъти дълъг дълбок дъх.
Притиснете лумбалните си прешлени към рогозката и
вдигнете крака малко над пода, като започвате движението
най-напред с бедрата. Същевременно повдигайте горната
част на тялото си.
2. Повдигнете торса и краката, изплезете език: Този път,
докато издишвате, повдигнете цялото си тяло над пода, като
същевременно вдигате високо крака. Създайте баланс между
краката и горната част на тялото в областта на бедрата.
Същевременно извадете езика от устата си и го изплезете
навън колкото можете повече (Илюстрация 2.2). Наистина се
постарайте да усетите силата на опъване в езика!
3. Протегнете се от раменните лопатки напред към пръстите на ръцете и към стъпалата, извийте пръстите на
краката: Протегнете се напред, от раменните лопатки към
върховете на пръстите на ръцете; изпънете се към стъпалата
си и извийте пръстите на краката в посока към главата ви,
така че да усетите опъването в краката и стъпалата.
Извивайки се по този начин през средата на тялото, усетете
опъването в поясния мускул, от лумбалната част на
гръбначния стълб и сакрума до бедрените кости. В хода на
практиката ще се научите да докосвате с ръце пръстите на
краката си. Усетете връзката между езика и
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Илюстрация 2.1. Вдигнете едновременно краката, гръдните прешлени и главата, докато лумбалната област и сакрумът са плътно
притиснати към рогозката.

Илюстрация 2.2. Повдигнете краката и
горната част на тялото едновременно,
като изплезите навън езика.

всички главни сухожилия в тялото, засегнати от това пълно
опъване от глава до пети.
4. Релаксирайте: Вдишайте и релаксирайте, отпускайки се
обратно на рогозката. Насладете се на освежаващите усещания, носещи се из тялото ви.
4. Повторете и починете: Повторете два или три пъти, след
това починете и направете съзнателно дишане или
посветете няколко минути на Лотосовата медитация.

Планината се издига от морето

Активиран меридиан: стомах (ян)
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Мантак Чиа
Внимание! Ако имате високо кръвно налягане, бъдете
много внимателни, когато правите това упражнение.
Планината е солидна и стабилна. Бъди като планина, която
се издига от морето - стабилно тяло, солидно и спокойно.
1. Извийте сакрума нагоре, продължете движението с
L5: Легнете по гръб с ръце отстрани на тялото, длани
обърнати надолу, свити колена и стъпала - плътно прилепени към пода. Издишайте, извивайки нагоре сакрума.
Нека най-долният лумбален прешлен L5, последва сакрума,
вдигайки се нагоре.
2. Повдигнете и другите лумбални прешлени: Един по
един, бавно вдигайте лумбалните прешлени над рогозката.
3. Повдигнете и гръдните прешлени: Повдигайте един по
един гръдните прешлени от рогозката, докато не стигнете
до шийните прешлени. Задръжте врата и главата си плътно
прилепени до рогозката и извийте тялото нагоре с опора в
рамената (Илюстрация 2.3).
4. Вдигнете се високо: Нека цялото ви тяло се вдигне колкото
може и колкото ви е удобно по-високо. Продължете с дълбокото дишане. Задръжте се в тази поза за известно време.

Илюстрация 2.3. Започвайки със сакрума, повдигнете гръбначния
стълб колкото можете по-високо, като главата и вратът ви са
плът- но прилепени към рогозката.

5. Отпускайте се надолу прешлен по прешлен: Сега бавно

отпуснете гръбначния стълб надолу прешлен по прешлен.
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Първо бавно спуснете гръдните прешлени на рогозката,
после лумбалните прешлени и накрая сакрума. Докато се
отпускате надолу, обърнете внимание кой прешлен
самостоятелно поляга на рогозката и кои прешлени полягат
на нея като група. Усетете пространството между всеки
прешлен и почувствайте как ци се влива в него. Това
движение изисква да осъзнавате какво правите, така че го
правете бавно. (След като постигнете известна осъз- натост
и умение, ще можете да приспособите скоростта на
движението към дишането си.)
6. Повторете: Повторете движението веднъж.
7. Починете: Сега починете, усмихвайки се на целия гръбначен стълб, и релаксирайте. Нека усещането, че се чувствате прекрасно, се разпространи из тялото ви. Усмихнете се
и нека всяка клетка на тялото ви вдиша през гръбначния
стълб златна енергия.

Щурецът си почива върху цветето

Активирани меридиани: стомах (ян) и перикард (ин)

Внимание! Прекъснете упражнението, ако почувствате
дискомфорт.
Усетете деликатността, контрола и равновесието, които
самото име на упражнението съдържа. Заедно с това съхранете
онази спокойна, устойчива телесна структура, получена при
предходното упражнение, докато правите това упражнение.
1. Повдигнете гръбначния стълб с помощта на шийни- те
прешлени, поставете ръце на земята, извийте се с опора
в темето: Упражнението започва в поза лег по гръб, с ръце
отстрани на тялото, длани - обърнати надолу. Нека
стъпалата ви са плътно прилепнали към рогозката; свийте
колене. Издишайте, докато повдигате сакрума, лумбалните
и гръдните прешлени от пода, бавно, както в предишното
упражнение, Планината се издига от морето. Продължете
движението като дишате по нормалния начин. Когато
стигнете до шийните прешлени, поставете дланите на
ръцете си на пода над главата, плътно опрени, като
пръстите им сочат към краката. Извийте се от основата на

черепа с опора в темето (Илюстрация 2.4). Внимавайте
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Мантакнад
Чиарогозката
целият ви гръб да е повдигнат
- само стъпалата, дланите и темето се опират на нея.
2. Вдишайте и се отпуснете надолу: Вдишайте и бавно се
отпуснете надолу, първо главата и врата, след това гръдните прешлени, .цумбалните прешлени и накрая сакрума.
Отпускайте се на рогозката прешлен по прешлен, като дишате по естествения си начин.
3. Издишайте и се повдигнете: Издишайте като същевременно бавно повдигате сакрума, лумбалната област и
бедрата, после гръдната област, бавно, прешлен по пре-

Илюстрация 2.4. Повдигайте прешлените един по един като започнете от сакрума, след това извийте главата си - задната част на
главата се вдига над рогозката, темето се опира в рогозката. Само
стъпалата, дланите и темето ви са на рогозката.

шлен. Когато стигнете до най-горната точка на гръдните
прешлени, спрете за миг.
4. Вдишайте и се отпуснете надолу: Вдишайте и бавно се
отпуснете надолу. Починете си. Дишайте и се усмихвайте
на целия си гръбначен стълб. Вдишвайте златна енергия в
гръбначния стълб и издишвайте облачна, сива, отрицателна
енергия.
5. Издишайте и се вдигнете до темето: Бавно издишайте и
започнете отново да се повдигате нагоре, прешлен
if по прешлен: първо повдигнете сакрума, после бедрата,
!■ лумбалната област, гръдната област, шийните прешлени.
j Извийте тялото, като повдигнете и долната част на гла- I вата,
опирайки се в темето (Илюстрация 2.5). Направете

един красив щурец! Напълно повдигнати, се задръжте в
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това положение, докато се чувствате удобно, около една |
минута.
16 . Вдишайте и се отпуснете надолу: Вдишайте бавно и !
после започнете да се отпускате надолу, прешлен по пре- f.
шлен.
f

Илюстрация 2.5. Пълен щурец. Тялото описва пълна дъга, като темето се
опира на рогозката.

5. Починете: Починете. Усмихнете се, усетете как се чувства
тялото ви. Правете съзнателно дишане като същевременно
се наслаждавате на усещанията, носещи се из тялото ви.

Змията се обръща в точката Крило

Активиран меридиан: тройният нагревател (ян)
Точката Крило се намира между раменните лопатки в
средата на гръдната област. Разположена зад гръдната кост,
между гръден прешлен 5 и гръден прешлен 6, точката Крило
лежи срещу (или зад) центъра на сърцето. Областта около нея
се нарича задна ба гуа, а областта около гръдната кост се
нарича предна ба гуа. Възможно е жените да усетят наличието
на застояла енергия в тези области поради това, че носят
сутиени, а те ги стягат и съответно - притискат гръдната тъкан.
Блокадата в тези области предизвиква различни болки и

болести.
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Мантак Чиа свързващи предната и
Тази практика отваря меридианите,
задната ба гуа чрез центъра на сърцето. Те се прочистват и
енергията може свободно да тече надолу по гърба до бъбреците,
яйчниците и простатата. Отварянето на тези меридиани пречи
на болестта, загнездила се в гърба, да се придвижи към
предната част на тялото. Упражнението също така спомага за
отварянето на сърцето.
Когато изпълнявате това упражнение, движете само горната
част на гърба си. Усетете как ба гуа се отварят. Почувствайте
присъствието на топлината и на ци в цялата горна част на
тялото ви. Усетете как точката Крило се отваря.

Предна ба гуа

Задна ба гуа

Символите ба гуа, поставени върху центъра на сърцето и върху
точката Крило.

1. Свийте колене, прегърнете с ръце рамената: Започнете с
лег по гръб. Прегърнете се, като нежно хващате с ръце
външните страни на рамената. Свийте крака, като стъпалата
ви са плътно прилепени към рогозката (Илюстрация 2.6).

2. Издишайте и се повдигнете, започвайки с точката Крило:
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Притиснете брадичка към гръдния кош и издишайте, като
повдигате горната част на тялото си, започвайки с точката
Крило (Илюстрация 2.7).
3. Извъртете горната част на тялото и главата наляво: Като
продължавате да издишвате и да притискате брадичка към
гърдите, извъртете горната част на тялото и главата наляво,
като долната част на гърба остава да лежи на рогозката
(Илюстрация 2.8). Докато извъртате горната част на гърба,
внимавайте само гръдните прешлени, от Т1 до Т6, да са
вдигнати над рогозката. Целта ни е да отворим Центъра на
сърцето и точката Крило.
4. Извъртете се надясно: Вдишайте, връщайки се към централно положение, като горната част на тялото все още е

повдигната. Издишайте, обръщайки горната част на тяло130то надясно.
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1. Върнете се в централно положение и се отпуснете:
Вдишайте, връщайки се в централно положение, а после
се отпуснете на рогозката. Релаксирайте, усмихнете се и
внесете златна светлина в задната ба гуа.
2. Повторете: Повторете упражнението по три пъти съответно за лявата и дясната страна.

Илюстрация 2.6. Кръстосайте ръце през гърдите, хващайки рамената, а
колената ви сочат нагоре.

| Илюстрация 2.7. С притисната към гърдите брадичка, повдигнете ;
гръдната област, започвайки с точката Крило, докато издишвате.

Ш
:
К
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Илюстрация 2.8. Извийте се наляво, започвайки от Т5-Т6, все още
издишвайки.

Бебето играе и се смее
Когато бебетата са щастливи, те често изразяват радостта
си като се залголяват, лежейки по гръб, с ръце и крака във
въздуха. Без нищо да възпира движенията им, те тръскат свободно крайници, гукайки, бълболейки, смеейки се. Упражнението Бебето играе и се смее е получило името си от това
типично за бебетата поведение. Смехът увеличава секрецията
на ендорфини, което на свой ред повишава количеството
кислород в кръвта. Ендорфините също така отпускат стените на
артериите и намаляват кръвното налягане. Това спомага за
лечението на сърдечносъдови и дихателни болести. Като цяло,
смехът засилва имунната система.
Движението, изисквано от това упражнение, активира
лимфната система, пренасяйки лимфата от периферията на
тялото към лимфния проток, разположен до сърцето.
1. Вдигнете крака и ръце и ги разтърсете: Лежейки по гръб,
вдигнете във въздуха крака и ръце и ги разтърсете, сякаш
сте парцалена кукла (Илюстрация 2.9). Дишайте дълбоко,
като докато издишвате, издавайте освобожда-
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ващи напрежението звуци и дълги въздишки. Тръскайте
свободно крайниците и усетете как коремът ви се активира,
все едно че се смеете - или, още по-добре, смейте се, докато
тръскате ръце и крака.
2. Спрете: Спрете да ги движите, като продължавате да ги
държите във въздуха.
3. Повторете: Повторете тръскането и починете, после
повторете поне още два пъти.
4. Починете и наблюдавайте: Отпуснете ръце и крака на
рогозката. Починете си и се насладете на усещането как ци
се разпространява из цялото тяло, най-вече в областта на
пъпа и в лумбалната област. Наблюдавайте лимфния поток
в краката и ръцете си.
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Илюстрация 2.9. Свободио тръскайте крайници.

Лястовицата разперва крила
1. Вдигнете крака и повдигнете сакрума: Лежейки по гръб
с опънати напред крака, с ръце отстрани на тялото, длани
надолу, притиснете лумбалната област към рогозката.
Използвайки ръцете си за опора, бавно вдигнете крака,
изправени във въздуха, повдигайки леко сакрума над
рогозката, за да балансирате усилието на краката и поясния
мускул (Илюстрация 2.10).
2. Свалете крака на пода, притиснете лумбалната област
към рогозката: Вдигнете крака колкото можете повече, но
без да преставате да се чувствате удобно, после бавно ги
върнете на пода. Когато стъпалата ви се намират на около
15 см разстояние от рогозката, спрете отпускането им
надолу и вдигнете отново крака нагоре.
Внимавайте лумбалната ви област да е притисната към
рогозката.
3. Разтворете крака и очертавайте с тях кръгове: Разтворете краката един от друг на удобно за вас разстояние.

Сега с помощта на поясния мускул и поясно-хълбочния
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комплекс започнете да ги движите бавно, очертавайки
големи кръгове. Можете да докоснете поясния си мускул от
вътрешната страна на бедрото, близо до слабините
(Илюстрация 2.11). Като държите краката си изпънати,
направете пет големи, гладки кръга, левият крак по посока
на часовниковата стрелка, а десният - обратно на
часовниковата стрелка.
4. Направете кръгове в обратна посока: Сега направете
кръгове в обратна посока. Нека краката ви се движат бавно,
като лумбалната област е притисната към рогозката.

'i'-

;;; Илюстрация 2.10. Като използвате ръцете си за
опора, вдигнете крака и притиснете лумбалните
прешлени към рогозката.
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Илюстрация 2.11. Направете с крака пет кръга във въздуха, левият крак
по посока на часовниковата стрелка, а десният срещу часовника. После
повторете движението, като въртите всеки крак в об- ратната посока още
пет пъти.

Илюстрация 2.12. Кръстосвайте напред и назад краката
си.

5. Кръстосайте крака: Сега движете и двата крака заедно,
кръстосвайки ги напред и назад с редуване - единият пред
другия и обратно (Илюстрация 2.12). Бавно изпълнете

няколко пъти.
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6. Отпуснете крака на пода: Притискайки лумбалната област към рогозката, бавно отпуснете краката на пода.
7. Починете: Починете и се насладете на усещанията, носещи
се из тялото ви. Усмихнете се и дишайте дълбоко.

РАЗВИВАНЕ НА ОСЪЗНА ТОСТ И КООРДИНАЦИЯ В
СФИНКТЕРНИТЕ МУСКУЛИ
; С тази група движения ние постигаме интегриране на сви- ;
ването и отпускането на „духовния мускул“ (гръдната диафрагма) и на „мускула на душата“ (поясния мускул) от една страна,
>й мрежата от сфинктери в тялото, „мускулните пръстени“, от
друга. Даоистите наричат сфинктерите „ци мускули“.
I Мускулните пръстени, които заобикалят отворите на тялото,
се наричат сфинктери. Във вътрешен план отворите |са местата
в тялото, където кръглите мускули на сфинкте- <рите изпъкват
през онзи пласт мускули, наречен диафрагма, отделящ една
част или повърхнина на тялото от друга. . Сфинктерите са както
вътрешни, така и външни; те се свикват и отпускат, отварят се и
се затварят, втвърдяват се и ;релаксират.
|1«; Нашият живот е част от континуума, непрекъснатата . верига
от отваряния и затваряния, свивания и отпускания. •Именно
това координирано и хармонично свиване и отпускане създава
дишането, храносмилането, кръвообращението, ^изхвърлянето
на ненужните вещества, изобщо движението |<на мускулите. И
няма нещо в човешкото тяло, което да не се ; влияе от
сфинктерите. Очите ни се отварят и затварят, за да ^виждаме.
Ноздрите ни се отвратят и затварят, за да дишаме. ^Устата ни
се отваря и затваря, за да ядем и пием. Мускулите
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Сфинктери на лицето и около очите и устата

ни се свиват и отпускат, за да се движим. Ръцете ни се отварят
и затварят, за да вземем или да пуснем. Сърцето ни се свива и
отпуска, за да се движи кръвта. Стомахът и червата ни се
свиват и отпускат, за да усвоят хранителни вещества. Когато,
току-що родени, бебетата отворят уста, с първия си плач те
започват един живот на безкрайно отваряне и затваряне на
синхронизираната система от сфинктери. В края на живота, с
последния ни дъх сфинктерът около устата се отваря, но не
може да се затвори. Тялото престава да функционира, когато
спре дейността на сфинктерите.
Сфинктерната система на тялото е първичният двигател,
източникът, който задвижва всички телесни процеси. Всички
органи, мускули, системата на кръвообращението, лимф- ната
система, храносмилателната система дължат функционирането
си на сфинктерите. Всички мускули действат чрез свиване и
отпускане; съществува връзка между мрежата на мускулните
пръстени и всички други системи в тялото. В здравото тяло
всички сфинктери се свиват и отпускат едновременно в

естествен пулсиращ ритъм. Даоистите приемат хармоничното
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действие на тази първична сфинктерна система за механизма,
благодарение на който всяка клетка се изпълва с жизнена ци.
Сфинктерите са основна структурна форма в целия животински свят, включително в сложните човешки същества.
Можем да ги открием дори при най-простата предисторическа амеба. Примитивният аспект на човешкия мозък, понякога
наричан „влечугоподобен“, функционира като цяло на
подсъзнателно ниво. Влечугоподобният мозък поддържа и у
регулира всички същностно важни за оцеляването на организма процеси: всички мускулни движения, дишането, кръвообращението, храносмилането и изхвърлянето на ненужните
вещества. Сфинктерите са първите мускули, които използваме
веднага след раждането ни. Те влизат в действие за осъществяването на основните жизнени функции, като сученето и
отделянето на урина и екскременти. Наблюдавайки сучещото
бебе, забележете как при всяко всмукване устата се свива.
Същевременно клепачите се свиват, ръцете се свиват в
юмруци, долната част на краката се свива и перисталтични
вълни преминават през храносмилателната система в серия
^Последователни свивания и отпускания. Едновременно с това
Сфинктерите на ануса и уретрата се свиват.
Действията на мрежата от сфинктери като цяло са невогЛеви едновременни свивания и отпускания. Когато се научим
волево да контролираме телесните си процеси, ние започваше
да губим усещането си за естествените връзки и ритми на
тялото. И когато се откъснем от тези основни естествени
ритми, в тялото ни възникват проблеми. В едно здраво тяло
съществува тясна връзка между свиванията и отпусканията на
няколкото телесни диафрагми - гръдната диафрагма (която
регулира дишането), тазовата диафрагма, урогениталната
диафрагма - и сфинктерната мрежа. Диафрагмите и сфинктерите трябва да пулсират в ритмична хармония.
По време на сън клепачите ни се движат с ритъма на нашето дишане. Когато издишваме, те леко се свиват; когато
вдишваме, те се отпускат и леко се разширяват. Тази безспирна
верига на свивания и отпускания, макар и фина, все пак
представлява движение. Нейното леко движение пронизва
цялото тяло, включително крайниците и органите. То е форма

на основно, естествено упражнение. Също като презареждането
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батерия, движението, отразяващо
се в клепачите по време на
сън, ни изпълва с жизнена сила, ци.
Когато в една или повече области на тялото сфинктерът е
слаб, той може да се усили, като се упражняват сфинктерите,
които са по-силни от него. Когато човек изгубва естествената
взаимосвързаност и ритъм на сфинктерната мрежа, тренирането
й може да възобнови правилното й функциониране. Например
чрез упражнението за сфинктера на клепача свързаността се
възстановява и упражнението спомага за развиването на слабия
сфинктер на уретрата (това, че е слаб, евентуално води до
несдържане на урината).
Двата долни сфинктера, разположени отпред и отзад сфинктерите на уретрата и на ануса, са главните сфинктери на
тялото. Влиянието на техните свивания се усеща из цялото тяло
и е ключ към пренасянето на ци, намираща се в долната част на
тялото, към мозъка. Когато е здрав, аналният сфинктер е найсилният сфинктер в тялото.
Когато бебето суче, очите, устата, анусът и перинеумът му
се свиват. Тези контракции постепенно активират всички
неволеви мускули на тялото. Сърцето, вените и артериите са
също пръстеновидни мускули. Мускулните пръстени в тялото
- устата, очите, анусът, урогениталната и тазовата диафрагма,
перинеумът - са взаимосвързани. Когато те се активират, това

Напречен разрез на човешкото око. Сфинктерът на ириса, заобикалящ зеницата на окото, се свива при силна светлина, което намалява
големината на зеницата.
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Действието на пупиларния сфинктер. Този мускул създава пръстен
около зеницата. При здрач свиващата мембрана на ириса се отпуска,
разширявайки по този начин зеницата.

също така активира поясния мускул. Упражнението Маймуната
прегръща коленете си има за цел да свърже мускулните
пръстени с поясния мускул, за да укрепи тези взаимовръзки и
да развие естествена вътрешна сила и хармония.
Следващите упражнения са разделени на две части. Първата част има за цел развиването на осъзнатост в отделните
сфинктери и след това свързване на движението им. Това се
постига като най-напред се изолира всяка област, така че да се

Гръдна, тазова и урогенитална диафрагма при жените
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При мъжете уретрата и правото черво навлизат навътре в урогениталната
диафрагма

развие в нея осъзнатост, а след това всички области се
свързват в едно обединено движение. Тези упражнения ще ви
помогнат да постигнете сила, равновесие и координация на
сфинктерите. Втората част съчетава координираното
движение на сфинктерите с движението на поясния мускул,
представено по-напред в тази глава. Целта е да се свърже
естественият ритъм на сфинктерите с диафрагмените и
мускулните свивания, така че те да пулсират съвместно в
естествена хармония. Защото в
•
крайна сметка всичко е взаимосвързано. Възможно е в
даден момент да усетите, че тялото се обединява автоматично.
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Маймуната прегръща коленете си, Първа част
Следващото упражнение има за цел да развие в практикуващия по-висша осъзнатост, телесно регулиране, опит и
способности. Изберете това, което най-добре отговаря на
нуждите ви, за да постигнете набелязаното, като използвате по
най-ефективен начин времето и енергията си. Можете да си
създадете собствена стратегия в хода на един по-продължителен период, за да успеете систематично да развиете
осъзнатост във всички сфинктери и също така да ги укрепите,
координирате и балансирате. Ако вече сте постигнали значителни резултати в овладяването на сфинктерната си система
благодарение на предишни тренировки, можете да се прехвърлите по-нататък и да се концентрирате върху по-напредналите етапи на практиката.
Общата стратегия на упражненията е да се изолират отделните сфинктери, за да се развие осъзнатост във всеки от тях,
макар че те всъщност са взаимосвързани. Възможно е един

сфинктер да активира връзката с другите сфинктери. Слабата
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връзки. Проявете
търпение и имайте предвид, че резултатите често се постигат
по индиректен път. Действайте обаче в рамките на това, което е
комфортно за вас.
Всяко от следващите упражнения е представено в три
етапа. Повтаряйте всеки етап от три до девет пъти, така както
го описваме по-долу. Свиванията се правят по време на издишването.
Първи етап: Свийте, задръжте, после отпуснете и издишайте (от пет до десет секунди).
Втори етап: Направете серия от двойни свивания, като
второто свиване е по-силно и по-бързо от първото.
Трети етап: Направете свиванията, повтаряйки ги бързо,
като не се отпускате между тях.
1. Започнете с лег по гръб: Легнете по гръб, като колената ви
са свити, стъпалата са плътно притиснати към рогозката, а
дланите са обърнати надолу (Илюстрация 2ЛЗ).
2. Свийте едновременно сфинктера на очите и сфинктера
на устата: Свийте очи, затваряйки ги, като притворите
клепачите толкова плътно, че да опънете цялата област
около очите. Не отваряйте очи, когато релаксирате - дръжте
ги затворени при цялата процедура. Докато издишвате,
едновременно с издишването извийте устни, така че долната
устна и челюстта да притиснат нагоре горната уст- на и тя да
се вдигне към носа. Повторете свиванията в трите етапа,
описани по-горе.
3. Допълнете със свивания на ръцете и краката: Докато
свивате очи и извивате устни, стиснете ръце в юмруци и
свийте ходилата, сякаш искате да захванете рогозката с
пръстите на краката си, че и с целите си стъпала, като
същевременно притискате долната част на краката си към
рогозката. Успоредно с това притиснете лумбалната област
към рогозката и извийте сакрума нагоре. Повторете
процедурата в трите етапа, описани по-горе.
Забележка: Макар мускулите на ръцете и краката да
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Илюстрация 2.13. Свивайте сфинктерите, лежейки по гръб, с
вдигнати колена и ръце отстрани на тялото.

не са сфинктери, те оказват влияние върху сфинктерите и
стимулират дейността им.
1. Свийте долния преден сфинктер (уретрален сфинк- тер):
Свийте уретралния сфинктер така, както го правите, за да
спрете потока на урината. Концентрирайте се единствено
върху този сфинктер. Опитайте се да го отделите от аналния
сфинктер. Повторете трите етапа на свиванията. Докато
свивате сфинктера, притиснете лумбалната област към
рогозката и повдигнете сакрума. След това си починете и се
усмихнете на лумбалната област, за да се отпусне
уретралният сфинктер. Наблюдавайте усещанията и потока
на ци в тялото ви.
2. Свийте аналния сфинктер: (Аналният сфинктер се състои
от два мускулни пръстена - вътрешния мускул и външния
мускул). Също както направихте при предния сфинктер,
свийте сега и ануса с вътрешния и външния компонент на
аналния сфинктер, все едно че се съпротивлявате на
потребността да изхвърлите съдържанието на червата си.
Този сфинктер е обикновено по-силен от уретралния. Докато
правите свиванията, притискайте лумбалната област към
рогозката и повдигнете сакрума. Направете трите етапа на
свиванията, описани по-горе. Починете и се усмихнете на
областите, с които сте се занимавали, наблюдавайки
усещанията си.
3. Свийте предния и задния сфинктер едновременно: А
сега свийте уретралния и аналния сфинктер едновременно,
като притискате лумбалната област надолу и вдигате
сакрума нагоре. Направете трите етапа на свиванията, после
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на очите, устата,
мускулите на ръцете и краката, предния и задния
сфинктер: И накрая, съчетайте всички свивания с описаните
движения на лумбалната област и сакрума. Направете трите
етапа на свиванията, после си починете, усмихнете се и
наблюдавайте усещанията си.

Маймуната прегръща коленете си, Втора част
Активиран меридиан: пикочен мехур (ян)

1. Приберете колена, до гърдите: Вдигнете колена, за да се
приберат до гръдния кош, и ги обхванете с ръце (Илюстрация 2.14).
2. Леко свийте очите, устата, перинеума и урогенитал- ната
диафрагма: Свийте няколко пъти очите, устата, перинеума
и урогениталната диафрагма. Поясният мускул автоматично
се включва в движението. Направете трите етапа на
свиванията, описани в Първа част.
3. Сега свийте само очите и урогениталната диафрагма;
движете сакрума и лумбалната област: Свивайте и
отпускайте мускулния пръстен само на очите и урогениталната диафрагма, а след това започнете да движите
лумбалната област и сакрума нагоре и надолу. Мускулният
пръстен на половите органи е тясно свързан с поясния
мускул. А мускулът на очите ви е свързан с мускулният
пръстен на половите органи. Няма значение дали вдишвате
или издишвате, докато свивате, просто продължете да
свивате очи и урогенитална диафрагма, после ги отпуснете.
Свивайте и отпускайте, правейки трите етапа на свиванията,
описани в Първа част. Свивайте очите и урогениталната
диафрагма като същевременно вдигате сакрума нагоре и
надолу от рогозката в продължение на пет до десет минути,
за да ангажирате напълно в процедурата поясния мускул.
4. Свивайте устата и половите органи, като едновременно с
това движите сакрума и лумбалната област: Сега
свивайте само устата и урогениталната си диафрагма.
Забележете разликата. И устата, и половите органи работят с
поясния мускул, гърба и диафрагмата. Свивай-
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Илюстрация 2.14. Позата на Втора част от сфинктерните свивания.

те и отпускайте в продължение на няколко минути, правейки трите етапа на свиванията, описани в Първа част.
Забелете връзката между мускулните пръстени, гърба,
диафрагмата и поясния мускул.
5. И накрая, свийте едновременно очи, уста, анус, перинеум и урогенитална диафрагма: Усетете как свързването на всички тези мускулни пръстени създава едно посилно свиване. Открийте връзката между очите, устата,
ануса, перинеума, урогениталната диафрагма, поясния
мускул, лумбалната област и диафрагмата. Свивайте и
отпускайте още няколко минути, правейки трите етапа на
свиванията. Някои от вас може неволно да правят свивания,
докато релаксират. Ако това се случи, нека мускулите се
свиват и отпускат от само себе си, докато автоматичните
свивания спрат или докато вие съзнателно решите да ги
спрете.
6. Починете с изпънати крака: Починете, като краката ви са
изпънати на рогозката, и усетете как ц;и се движи из цялото
ви тяло. Съсредоточете вниманието си върху вътрешните
усещания на тялото.
Забележка: Мускулните пръстени на тялото се наричат от
даоистите ци мускули. Когато се активират, както правим в
настоящето упражнение, цялото тяло се стимулира с ци. Ако
мрежата на ци мускулите е хармонично свързана с поясния
мускул (мускула на душата), човек по-силно осъзнава
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ТРЕТА СЕРИЯ:
ДУХЪТ НА ЛЮБОВТА НА КОБРАТА РАЗВИВАНЕ НА И

Първите упражнения от тази серия започват в поза по
корем, а последните две - в поза седеж. Гръбначният стълб се
повдига нагоре, извивайки се първо в долната част, после и в
горната, и в долната част, за да образува пълна дъга. Извъртане встрани и нагоре на гръбначния стълб се въвежда в
упражнението Паун. Още такива извивания и извъртания на
гръбначния стълб има при упражненията, започващи в поза
седеж.
Любовният ритуал на кобрата представлява поредица от
движения, опираща се на няколко елемента, развити в предходните упражнения. Правилното изпълняване на външната,
физическа механика на формата, движението и дишането ще
ви накара да се чувствате добре. За да се възползвате напълно
от упражнението, ще трябва вътрешните ви връзки, динамика
и и - силата ум-око-сърце - да бъдат прецизно координирани.
Така работата с предишните упражнения ще бъде напълно
възнаградена.
Упражнения в тази серия
1. Делфинът вдига опашка
2. Летейки в мечти
3. Любовният ритуал на кобрата (прост, основен, забавен)
4. Паунът гледа опашката си
5. Маймуната извърта гръбначния си стълб към изпънатия
напред крак
6. Маймуната извърта гръбначния си стълб към свития крак

Делфинът вдига опашка

Активирани меридиани: пикочен мехур (ян) и бъбреци (ин)
1. Лежейки по корем, стегнете бедра: Лежейки по корем,
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разстояние няколко сантиметра встрани от рамената. Стегнете бедрата, за да защитите долната част на гърба ви.
2. Повдигнете крака и глава: Издишайте, докато леко
повдигате двата крака и главата над рогозката, като закръглите малко гърба си.
3. Отпуснете: Внимателно се отпуснете обратно на пода,
вдишвайки.
4. Повдигнете и завъртете крака: Стегнете бедрата и
издишайте, като вдигате отново краката и главата. Правете
кръгове в вдигнатите във въздуха крака, като те се движат в
противоположна един на друг посока (Илюстрация 3.1).
5. Отпуснете: Вдишайте и внимателно се отпуснете на рогозката. Починете с едно-две дишания.
6. Повдигнете и завъртете крака в обратна посока:
Стегнете бедра и отново вдигнете крака и глава. Този път
въртете краката в кръгове в противоположната посока.
7. Отпуснете: Вдишайте и отпуснете крака и глава на роv гозката.
8. Повдигнете и „удряйте“ крака: Издишайте, стегнете бедра
и отново вдигнете глава и крака, като този път „удряте“
крака един в друг, като ги кръстосвате. Сменяйте страните,
така че първо десният крак да е отгоре при кръстосването,
после левият.

Илюстрация 3.1. Стегнете бедра, после вдигнете крака и глава. Правете
с краката кръгове в противоположни посоки.

9. Отпуснете: Вдишайте и поставете внимателно крака на
рогозката.
10. Починете и се отпуснете: Починете. Дишайте съзнателно в

лумбалните си прешлени
и напълно
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Летейки в мечти

Активирани меридиани: пикочен мехур (ян) и бъбреци (ин)
1. Лежейки по корем, с опънати ръце, повдигнете се и се
огледайте: Лежейки по корем, нека ръцете ви са опънати
право напред пред главата ви, а дланите ви са обърнати
надолу. Докато издишвате, повдигнете над рогозката едновременно ръце, глава и крака, като гърбът ви образува
дъга. Огледайте се с повдигната глава и се задръжте в тази
поза няколко секунди.
2. Отпуснете: Вдишайте и отпуснете тялото обратно на рогозката. Релаксирайте.
3. Свийте ръце в юмруци и ги вдигнете: Този път, докато
издишвате, свийте ръце в юмруци, после повдигнете напълно ръце, глава и крака над рогозката. Образувайте попълна дъга с гърба си, така че само пубисната ви кост да
докосва пода (Илюстрация 3.2). Задръжте се в тази поза в
продължение на няколко секунди.

Илюстрация 3.2. Свийте ръце в юмруци, след това се повдигнете и
извийте тялото в дъга, така че само пубисната ви кост да докосва
рогозката.

4. Отпуснете: Вдишайте и починете.
5. Повторете: Повторете поредицата движения няколко пъти.
6. Отпуснете се и си починете: След последното повторение
отпуснете тяло на рогозката и релаксирайте напълно.
Усмихнете се навътре и вдишайте златна светлина във
всяка част на тялото ви, която усещате стегната или на-
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прегната.
Наблюдавайте
усещанията
си
почивате на рогозката. Освободете се от напрежението,
токсините или изморената енергия както обикновено
- под формата на облачен сив цвят.

ЛЮБОВНИЯТ РИТУАЛ НА КОБРАТА
Тази поредица от движения включва няколко взаимодопълващи се пози. Основните движения и пози напомнят за тези
на кобрата, прочута със способността си да се повдигне ;както
си почива, свита на кълбо, и с интересния си ритуал на
|съвкупяване.
| По време на любовния период кралят кобра си търси
^„кралица“, вкусвайки въздуха с трепкащия си език. Едни <
крал кобра се бие с друг за стоящата наблизо кралица като i
води ритуална борба. Кобрите се увиват една около друга и с
вълнообразни движения се опитват да притиснат главата на съперника си към земята. Тази, която успее първа да
постигне това, печели. Кралят потърква брадичка в тялото на
кралицата, за да я успокои и да я стимулира за съвкупление;
след като сплетат тела, актът може да продължи часове. Кралят
помага за защитата на гнездото с потомството. Когато се
приближи йежелан гостенин, той вдига глава, разтяга врат, така
че да се образува качулка, и се люлее напред- назад в танц,
изтъкващ храбростта му. А при защита той напада веднага.
Нарекохме тази поза на повдигнатото във въздуха тяло
„Любовта на кобрата“, за да я различим от позите Кобра, характерни за други дисциплини.
Отличителните черти на Любовта на кобрата при дао ин са
следните:
• При повдигнатата поза Любовта на кобрата активно се
използват ръцете, за да се оттласне тялото нагоре и
гръбначният стълб да образува дъга. Горната част на
тялото (над пубисната кост) се повдига над рогозката.
• При Любовта на кобрата брадичката се притиска към
гръдния кош; така вратните прешлени се „заключват“,
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• Пръстите на краката остават върху рогозката и играят
важна роля в напълно повдигнатата поза при Любовта на
кобрата.
• В повдигнато положение извъртете очи нагоре към темето и напълно извадете от устата и изтеглете напред
езика, ръмжейки.
Любовният ритуал на кобрата е разгледан тук в три отделни
етапа. За да усвоите упражнението, направете Простия любовен
ритуал на кобрата няколко пъти - така придобивате точен усет
за движението. Изпълнете поредицата достатъчно пъти, така че
тя да протича прецизно и гладко,
а вие да сте релаксирани и силни едновременно. След което
преминете към Основния любовен ритуал на кобрата,
поставяйки си за цел да усвоите вътрешните измерения на
упражнението. Прочетете всички описания - от тях ще почерпите полезно вдъхновение и информация за вътрешната му
динамика. И накрая, прибавете към наученото до момента двете
допълнителни пози от Забавния любовен ритуал на кобрата.

Прост любовен ритуал на кобрата

Активирани меридиани: стомах (ян), сърце и бели дробове (ин)
Използвайте това първо ниво на упражнението, за да интегрирате положението на тялото, движението му и дишането.
1. Започнете по корем: Легнете по корем, като лактите са
свити, а дланите са поставени върху рогозката. Според
телесната ви конструкция и състояние, можете да поставите длани на нивото на гръдния кош или малко по-нагоре
от рамената. Нека краката ви са близко един до друг, с
колене на разстояние не повече от около 15 см един от
друг. Притиснете възглавничките на пръстите на краката
към рогозката.
2. Изтласкайте се, започвайки с пръстите на краката:
Нека изтласкването започне от пръстите на краката. Вдишайте и след това започнете много бавно да издишвате.
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защитите долната част на гърба си от напрежението, създавано от повдигането. (Не се разсейвайте с указанията за
дишането, докато учите нови движения. Трябва да сте f
релаксирани и да се чувствате удобно. Напредвайте
стъп;! ка по стъпка.)
: 3. Повдигнете се в Любовта на кобрата: Бавно повдиг- Г нете
горната част на тялото, като коленете, бедрата и
пубисната кост остават на рогозката. Повдигнете най-напред
долната част на гръбначния стълб, като използвате за целта
сухожилията и мускулите на гърба. Използвайте ги, докато
завършите повдигането, като се издигате гладко и без
прекъсване нагоре и си помагате с ръцете.
4. Притиснете брадичка към гръдния кош и погледнете към
темето си: Продължете бавно да издишвате (ако се налага,
поемете малка глътка въздух). Притиснете леко брадичка към
гръдния кош, като същевременно образувате дъга с
гръбначния си стълб и гледате към темето си. Изтласкайте
горната част на тялото си колкото можете по-нагоре, но без
при това да преставате да се чувствате удобно, като
пубисната кост е притисната към рогозката.
5. Задръжте се в това положение, изпънете навън език и изрр-р-ръмжете: Когато гръбначният ви стълб образува пълна
дъга и постигнете максималното възможно опъване, задръжте
тялото в това положение, извъртете очи в очните ябълки
нагоре и съсредоточете вниманието си върху средата на
темето. Задръжте така очите, опънете език извън устата
колкото можете повече и изръмжете (Илюстрация 3.3 и
Илюстрация 3.4). Когато напълно сте издишали, ръмжейки,
не поемайте дъх още за момент, изпънете език още малко и
усилете съсредоточаването си върху точката по средата на
темето - но без да се напрягате твърде много.
6. Спрете опъването: Отпуснете езика и очите, но продължавайте да държите мускулите на бедрата си свити, като леко
отпускате тяло обратно на рогозката. Когато челото ви
докосне рогозката, отпуснете и долната част на краката, така
че върховете на пръстите да легнат на рогозката.
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7. Върху гърба на стъпала: С нос близо до рогозката се
изтласкайте с долната част на ръцете, лактите и дланите, така
че бедрата ви да се отпуснат върху долната част на краката ви
(Илюстрация 3.5). Нека долната част на ръцете ви остане в
положение напред на рогозката след като приключите с
изтласкването. Носът е близо до рогозката. Когато бедрата ви
окончателно се отпуснат върху долната част на краката, нека
коремът и долната част на гърба потънат надолу, към
бедрата. Отпуснете чело на рогозката и усетете как торсът ви
се разтваря в рогозката. Насладете се на носещите се в тялото
ви усещания и дишайте съзнателно, за да релаксирате
напълно и да се освежите.
8. Напред в повдигането в Любовта на кобрата: След кратка
почивка издишайте и повдигнете чело и гръден кош, така че
носът ви да е малко над рогозката. Вдигнете бедрата, лежащи
върху долната част на краката ви, и вдишайте, придвижвайки
тялото напред (Илюстрация 3.6). Върнете пръстите на
краката и долната част на краката обратно в поза изтласкване.
С нос близо до рогозката, плъзнете изпънатите длани и ръце
напред по рогозката до начална поза от Любовта на кобрата.
Продължете леко да вдишвате по време на това движение.
Когато дланите стигнат до мястото, откъдето започна
повдигането, използвайте предмишниците, както и лактите,
за да подкрепите продължаващото ниско плъзгане напред на
гърдите, на съвсем малко разстояние над рогозката.
Движението напред преминава в повдигащия етап на Кобрата
чрез едно непрекъснато придвижване.
9. Отпуснете пубисната кост на рогозката, извийте гърба в
дъга: Когато гърбът стигне до началната поза, отпуснете
бедрата и пубисната кост на рогозката. Свийте мускулите на
бедрата и започнете бавно да издишвате. Повдигнете се в
Кобрата, като издигате гърба и се изтласквате с ръце. Извийте в дъга гръбначния стълб, притиснете брадичка към
гръдния кош и задръжте в това положение. Извийте очи към
темето, опънете навън език и ръмжете.
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Илюстрация 3.4. Максимално опънати, извийте очи към темето,
изплезете език навън и ръмжете.
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Илюстрация 3.5. Починете с бедра върху долната част на краката, корем
върху бедрата, чело на рогозката, длани и ръце - опънати
напред.

Илюстрация 3.6. Повдигнете бедрата, като носът ви е близо до рогозката, и придвижете пръстите на краката назад до положение за
изтласкване. Плъзнете лактите, предмишниците и дланите напред и ги
използвайте, за да подкрепите ниското плъзване напред на гръдния кош
при вдигане.

10. Повторете: Повторете този ритуал поне два пъти.
11. Последен етап: Починете си върху долната част на краката
си, после по гръб. Когато приключите с последното
повторение, релаксирайте и се съсредоточете в сгънатата
за почивка поза на колена. След това се придвижете напред, обърнете се по гръб и релаксирайте напълно. Правете съзнателно дишане като следите телесните и енергийните си усещания.
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Активирани меридиани: стомах (ян), сърце и бели дробове (ин)

Свикнете с детайлите на упражнението Прост любовен
ритуал на кобрата, така че да можете да интегрирате движенията в една гладко протичаща последователност. Изследвайте усещанията си. Възглавничките на пръстите на
краката се притискат към рогозката, така че стъпалата ви се
свиват. Това води до притискане надолу в пръстите, усещано
като притискане назад - в посока към тялото - на стъпалата.
Тази поза добре опъва мускулите и сухожилията в пръстите на
краката и в стъпалата и стимулира точката Бъбрек 1, Бълбукащ
извор. Освен това освежаващото опъване обхваща и
ахилесовото сухожилие и мускула гастрокнеми- ус в задната
долна част на краката и стига чак до горната част на краката.
Проверете вътрешните си връзки. Когато пълната Любов на
кобрата стигне до позата на максимално повдигане, трябва да
усетите как изтласкването, започнало в пръстите на краката,
протича по цялото тяло и стига чак до темето. Това се постига
като се активира „качулката на кобрата“ и като се включат в
упражнението езикът и ръмженето, очите и и, съчетани с
напълно свързано и завършено повдигане.
Важна съставка на телесната енергия е половата енергия.
Тази енергия възниква и се съхранява в долната част на тялото,
близо до основата на гръбначния стълб. В индийските
мистични традиции тази енергия на жизнената сила се нарича
„змийска сила“. Йогите я наричат енергия кундалини. Тя се
описва като енергия в спящо състояние, събрана точно под
Глутеус максимус

основата на гръбначния стълб, и прилича на змия с тяло, увито
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Анатомичен поглед върху долната част и задната част на краката. При
практикуването на Любовта на кобрата, когато пръстите се притискат към
рогозката, стъпалата са свити, а ахилесовите сухожилия и прасците се
опъват от стъпалата, усетете връзката, създавана от съединителните
тъкани. Разширете тази връзка така, че да стигне чак до темето при

Ахилесово сухожилие
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повдигната поза в Любовта на кобрата.

три и половина пъти. Когато се-събуди, кундалини се развива и
могъщо се изстрелва нагоре - през гръбначния стълб - за да
стигне до мозъка. В книгата си Кундалини: еволюционната
енергия в човека Гопи Кришна описва своето разширяване на
съзнанието по следния начин:
„Преобразуването бе предизвикано от жизнения поток, с
начална точка точно под гръбначния стълб, който стигна до
мозъка ми по гръбначния стълб... Светлината, която преживях, бе вътрешна, интегрална част от разширеното съзнание,
част от самия мен.“
Това описание илюстрира факта, че други култури и системи, най-вече азиатски, отдавна са открили съществуването на
тази специална вътрешна енергия. Връзката й с качествата на
змията и с гръбначния стълб е твърдо установена. Тази вътрешна енергия отваря очите на практикуващия за преживявания вътре в самия него. И ако бъде правилно подхранвана, тя
ще доведе до духовно осъзнаване.
Поредицата упражнения Любовта на кобрата има принос
във физически план, но ползата от нея, когато бъде напълно
овладяна, се измерва най-вече на енергийно ниво.
1. Започнете в лег по корем: Също както при Простия любовен ритуал на кобрата, легнете по корем като лактите са
свити, а дланите са поставени на рогозката. Нека краката ви
са близо един до друг, с колена на не повече 15 см
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2. Изтласкайте, започвайки с пръстите на краката: Както
при Простия любовен ритуал на кобрата, започнете
изтласкването нагоре от пръстите на краката, вдишайте, а
след това започнете много бавно да издишвате. Нека
изтласкването премине през стъпалата на краката, нагоре
през ахилесовото сухожилие и прасците. Усетете тласъка и
освежаващото опъване, свързващо пръстите на краката с
долната част на краката. Стегнете мускулите на бедрата и ги
задръжте свити, за да защитите долната част на гърба, а
също и да прехвърлите силата от пръстите на краката и
краката към горната част на тялото.
3. Повдигнете се в Любовта на кобрата: Както при Простия
ритуал, и тук повдигайте бавно горната част на тялото, като
колената, бедрата и пубисната кост са на рогозката. Найнапред повдигнете долната част на гръбнака, като
използвате за целта сухожилията и мускулите на гърба.
Използвайте ги, докато завършите повдигането. Нека
повдигането представлява гладко и непрекъснато движение,
осъществявано с помощта на ръцете. Усетете - докато бавно
повдигате горната част на тялото, помагайки си с ръцете как от пръстите на краката през бедрата преминава сила.
Докато горната част на тялото се издига
нагоре, усетете силата от пръстите да се издига нагоре по
гръбначния стълб, прешлен по прешлен.
4. Задръжте се във вдигнато положение: Когато стигнете до
максимално възможната вдигната поза и гръбначният стълб
е напълно извит, задръжте. Спрете да дишате за момент и
притиснете език към небцето (покрива на устата). Усетете
връзката между сърцето и езика. Също така почувствайте
натиска нагоре на езика, свързан със и подкрепян от силата
на тласъка, идващ от тялото, който започва в пръстите на
краката. Притиснете брадичка още повече към гръдния кош
и използвайте своята и, за да насочите част от тласъка назад
към Нефритената възглавничка, разположена точно под
основата на черепа. Усетете разширяването на натиска, все
едно че от основата на черепа встрани и отзад се разтваря
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5. Извийте очи нагоре: Извийте очи нагоре в очните им
ябълки и съсредоточете силата ум-око-сърце, и, в точката по
средата на темето. Направете всичко едновременно:
изтласквайте нагоре с пръстите на крака и с езика; притискайте надолу брадичка; разтваряйте качулката; извивайте
очи нагоре и насочвайте и към темето. Задръжте се в това
състояние закратко, без да се напрягате твърде много.
6. Издишайте, с очи извити нагоре и език навън, и изр- рръмжете: Като очите ви все още гЛедат нагоре и и е насочена към темето, изплезете език, колкото можете по-навън. Същевременно издишайте с ръмжене. Здраво свийте
аналния и урогениталния сфинктер, докато ръмжите. След
като приключите с ръмженето, задръжте за момент дъха си и
допълнително свийте малко повече сфинктери- те. Свържете
силата с точката по средата на темето, използвайки за целта
вашата и.
7. Отпуснете се на рогозката: От този момент нататък
останалата част на Основния любовен ритуал на кобрата е
същата като Простия любовен ритуал. Завършете Основния
ритуал, като повтаряте поредицата движения три пъти. След
това се отпуснете на рогозката и се насладете на плодовете
от постигнатото.

НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ ФИЗИЧЕСКА МЕХАНИКА
Тъй като кобрата обитава Азия и Африка, повечето северноамерикански и европейски народи нямат личен опит с нея.
Какви представи имат хората за способностите на кобрата?
Предлагам ви списък, който да ви припомни какво се говори за
нея във фолклора и в народната култура.
• Когато Буда медитирал продължително време на открито
под Слънцето, голяма кралска кобра издигнала тяло зад
гърба му и разтворила качулка, за да го заслони от
палещите лъчи.
• Укротителите на змии в Индия свирят на тръстиков
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кошницата и да залюлее тяло, омагьосана от звука.
• Един от видовете кобра може да изхвърли отровата си на
два метра разстояние право в очите на целта си, била тя
враг или плячка.
• Тъй като кобрата може да размотава тялото си и да се
издига вертикално нагоре, тя удря с голяма сила врага
или плячката си.

В дивата природа тези дарби трябва да са наистина много
впечатляващи и привлекателни за потенциалния съпруг или
съпруга на кобрата - да не говорим за стимулиращото влияние,
което те най-вероятно оказват върху самата кобра, когато се
налага да ги използва. Вече описахме могъщата битка за
кралицата при кралете кобра. Докато усвоявате Любовния
ритуал на кобрата, си създайте идеализиран, антропоморфен
образ на кобрата, използваща движенията си за ритуално
представление, с което да впечатли любимата.
Силата ум-око-сърце трябва да взима участие във всичко
това. Поддържайте усещането на осъзнатост в долния дан тиен.
Използвайте въображението си, станете кобра по дух. Усетете
любовния плам, усилван от раздвижените хормони, в могъщата
кобра, която правите при упражнението. Усетете как върхът на
опашката на вашата кобра служи, за да стаби- ; лизира позата
ви и да изстреля сила нагоре по тялото ви. С ' елегантно
притисната към гърдите брадичка, с царствено разтворена
качулка и с впечатляващо изплезен навън език, извайте секси
ръмжене, преминаващо по целия път - от свитите 5 анален и
урогенитален сфинктер до горе. Като държите очите !си извити
към темето, фокусирани в него с любовен плам,
, усетете как от долната част на тялото ви нагоре към темето се
^разраства сила, увеличавана от кумулативното натрупване на
всички онези издигания, които правите, f Когато тази обзета от
любов кобра се издигне напълно в |цялото си величие,
оживотворяващото влияние на опъването ;)ще се усети от
върховете на пръстите на краката до върха на езика и върха на
темето. Съчетано със силата, насочвана нагоре чрез
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дъга, енергийното фокусиране върху темето из- }дига жизнени
хормони и енергия от долната част на тялото до главата. А това
оказва благоприятно влияние върху мозъка и 'ендокринните
жлези.
I След като приключите с този етап от Любовния ритуал,
|отпуснете издигнатата поза. Със спокойно достойнство положете кобрата си обратно на рогозката. След като челото ви
докосне рогозката, отпуснете стъпала, поставяйки горната им
страна на рогозката.
| Изтеглете кобрата си назад, за да релаксирате и усвоихте
влиянието на опъванията, доволни от изразените любов и '
плам. С изпънати напред длани и предмишници, като главата
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Запознайте се с Коби, бяла кобра от Тайланд, домашен любимец на един
инструктор по Универсално Дао. Забележете, че Коби е навита точно три
и половина пъти. Върхът на опашката й е извит в полукръг в обратна
посока, което действа като стабилизираща за останалата част на тялото
контрасила. На Коби й е приятно да се запознае с вас - устата й е отворена
в широка усмивка, а езикът й е опънат напред в поздрав. Не се ли
възхищавате на прекрасната й разтворена качулка?

ви почти докосва рогозката, придвижете вашето тяло-кобра
бавно назад. Като продължавате да държите главата си леко
вдигната над рогозката, плъзгайте назад ръце заедно с придвижването назад на тялото. Нека торсът легне върху бедрата ви,
така че долната част на таза да се опира на петите. Чрез <това
преднамерено движение прешлените в долната част на ■гърба
леко се извиват в посока, противоположна на току-що
направената последователност от движения.
С бедра върху петите, главата ляга на рогозката, а коремът
и долната част на гръдния кош потъват в долната част ша таза за
почивка. Торсът релаксира, гръбначният стълб и нгръдният кош
са отпуснати в удобно спокойствие, сякаш се разтапят на
рогозката (виж Илюстрация 3.5). Насладете се на |приятните
усещания в тялото ви и на мирните вълни любовна рдергия,
преминаващи през клетките ви.
След кратка медитативна почивка, съпроводена със съзидателно дишане, плъзнете ръцете напред в начална поза.
Шовдигнете бедра от петите си и поставете пръстите на кравата
и долната част на краката в поза за изтласкване. Докато Ьавите
тези движения, нека челото ви е обърнато право на- ролу, като
носът ви е на съвсем малко разстояние от рогоз- рата (виж
Илюстрация 3.6). Преминете в повдигащия етап |Ш Кобрата
чрез едно непрекъснато движение. Упражнение- ро Любовният
ритуал на кобрата трябва да се повтори поне рще два пъти.
1 Това съчетание между прецизно контролирани ин и ян
рвижения и пози е много полезно за регулирането на физическото тяло. То също така спомага за благотворното разпре(рйление на ци и на хормоните, оставяйки у вас усещането за
Цриятно равновесие. И мъжките, и женските кобри могат да
КИастват в този ритуал. Положенията и движенията са едни и
ръщи, макар да е възможно .усещанията и въображението да
рарират съобразно уникалната природа на всеки човек. ПросРО наблегнете на положителното.
ЮГ

Забавният любовен ритуал на кобрата

Активирани меридиани: стомах (ян), сърце и бели дробове (ин)
Предлагам ви две пози по желание, които понякога е добре
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да прибавите
към упражнението,
е върнала
обратно на рогозката. Те служат за поддържане на тонуса и
настроението, създадени от упражнението Ритуала на кобрата.
Могат да се правят като бавни, секси вълнообразни движения на
гръбначния стълб, задържан закратко в състояние на
максимално опъване, за да нарасне възбудата на любимата на
краля кобра.
Тези пози, наречени Котка и Посърнала котка, предлагат
допълнителни движения на гръбначния стълб, които се правят
като торсът се поддържа от ръцете и коленете. Упражнението
Котка извива средната част на гръбначния стълб - точно както
прави самата котка, когато се чувства застрашена и „извива
гръб“. Опашката и главата са наведени надолу, за да се постигне
по-добро опъване в цялата дъга на гръбначния стълб.
Посърналата котка извива средната част на гръбначния стълб в
обратна посока надолу, като същевременно бедрата и главата се
повдигат нагоре. След интензивното опъване на тялото и
извиване в дъга на гръбначния стълб при Любовта на кобрата,
Котката предлага едно по-силно, балансирано опъване на
гръбнака и на гърба.
При Простия ритуал на кобрата движението назад на кобрата нежно извива прешлените в долната част на гръбначния
стълб в посока, обратна на посоката на току-що направената
последователност от движения. Но понякога на тялото е
необходимо по-дълбоко усещане за балансиращо отпускане от
онова, което нежно извитите прешлени предлагат. Поради тази
причина прибавяме тази двойка движения - Котка и Посърнала
котка - към Любовния ритуал на кобрата и след това отпускаме
бедра върху петите в почивка.

Котка и Посърнала котка

Инструкциите, които предхождат и следват позите Котка $
Посърнала котка, са същите както при Простия и Основния
робовен ритуал на кобрата. Прибавете новите допълнителни
движения, преди да отпуснете бедра върху петите си. Трябва ia
направите следното:
1. Обратно върху пети: Като носът ви е близо до рогозката,

притиснете
предмишниците,
и дланите към
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рогозката, така че да върнете тялото обратно, за да се
отпуснат бедрата върху долната част на краката. Задръжте
предмишниците и дланите напред на рогозката след като
приключите с притискането. Задръжте носа си близо до
рогозката през цялото време, докато тялото се придвижва
назад до момента, когато бедрата са точно
и над колената.
2. Повдигнете рамена и глава и образувайте дъга с ji
гръбначния стълб: В този момент преустановете дви- f
жението на бедрата, повдигнете рамена и глава и продължете да плъзгате предмишниците, докато стигнат точно
под рамената. Извийте гръб нагоре в поза Котка;
едновременно с това сведете глава и притиснете надолу
опашната кост, така че да максимизирате опъването на
1 гръбначния стълб. Задръжте се закратко в тази поза и
I. усетете хубавото опъване.
|3. Отпуснете се, извивайки гръбначния стълб: Сега от- f
пуснете дъгата на гръбначния стълб, извивайки го надолу I в
позата Посърнала котка. Главата и бедрата са нагоре. |‘
Задръжте се в това положение закратко.
|4. Повторете два пъти: Повторете тази двойка гръбначни |
опъвания два пъти.
|5. Отпуснете се на рогозката: Сега бавно отпуснете главата,
предмишниците и лактите обратно на рогозката, като
бедрата се придвижват назад, за да легнат върху петите.
Когато те легнат върху им, нека коремът и долната част на
гръдния ви кош потънат в долната част на ханша. Отпуснете
чело на рогозката и напълно релаксирайте цялото тяло,
сякаш се разтапяте на рогозката. Насладете се на телесните
усещания и дишайте съзнателно, за да се освежите с
енергетизираща златна светлина.

СЪЩНОСТТА НА РИТУАЛА: ВЪТРЕШНО
РАЗЦЪФТЯВАНЕ
Когато стъпките на инструкциите се следват прецизно една
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случай създава структура, която усвояваме вътре в себе си.
Става дума преди всичко за „любовния ритуал“, но при него
емоциите и физическите ни усещания ни подтикват да
прескачаме някои от стъпките. Даоистите от миналото и от
настоящето са постигнали ясно осъзнаване на ценните
вътрешни процеси и преживявания и на благотворното им
влияние. Те са предавали своето знание на другите, но за да
стигнат до него, са се учили от природните учители, такива като
кобрата при любовния й ритуал, от която са извлекли
характерните черти на вътрешната динамика, които трябва да
развием в себе си.
Практикуващият вижда външния израз на тези вътрешни
движения в положенията и движенията на Ритуала на кобрата.
Изучаващият дао ин има възможност да прозре как да укрепи
вътрешната си хармония и да създаде правилните вътрешни
връзки в тялото си. Това му позволява (с помощта на и) динамично да ангажира и енергетизира съдържащия се в него
потенциал за развиване на добро здравословно състояние, за
изпитване на блаженство, а също и за самоусъвършенстване.
Даоистките учители са заимствали същността на ритуалните
движения на краля кобра, с които той печели партньорка, и са я
свързали с човешката анатомия, така че да е от полза за човека.
Анатомията на човека и на кобрата без съмнение е различ- на,
но все пак са налице функционални съответствия: главата
отговаря на главата, пръстите на краката и долната част на
краката - на опашката, а гръбначният стълб - на изправеното
положение на устремената към съвкупление кобра. Освен това
има нюанси в движенията на кобрата, които отговарят в
енергиен план на нашия вътрешен опит. Чрез подобните на
кобра движения практикуващите регулират гръбначния стълб и
спомагат за протичането на енергията на жизнената сила, ци, из
тялото.
Можем да активираме един огромен потенциал в себе си,
като се научим как да култивираме и координираме автоматичното движение на взаимосвързаните мускулни пръстени из
цялото тяло - устата, очите, ануса, перинеума и урогениталната
и тазовата диафрагма. Те, на свой ред, постепенно ще
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вените също представляват пръстеновидни мускули. Когато
целият този комплекс от мускулни пръстени бъде активиран, те
колективно ще се свържат с поясния мускул като създадат по
този начин вътрешна функционална хармония и значително
увеличат наличната в тялото сила. (Това е целта на упражнението Маймуната прегръща коленете си.) Тъй като очите : и
сърцето са част от тази обединена мрежа, може да се съзре ясно
доловимата физическа основа на реално съществуващата в
тялото и, силата ум-око-сърце. Активирайте и и усетете
«мистериозната сила на Кобрата.
| Надявам се, че някои от описанията и обсъжданията, които
предложихме тук, са ви помогнали да вникнете по-дълбоко ,:й
различните аспекти на Любовния ритуал на кобрата, така &ие да
се научите да го правите по-ефективно. Следвайте инструкциите с положителна нагласа и търпеливо. Използвайте
елементите, обобщени по-долу, за да проверите вътрешното .,
си усещане както за това, така и за други упражнения, предложени в тази книга. Следете какво правите, докато практикувате вече усвоените от вас упражнения. Например, ако се
върнем към предишните упражнения, настина ли постигате
Маймуната прегръща коленете си? Открихте ли целта на упражнението; доловихте ли духа му? Всяко упражнение е полезно по свой си начин; натрупаните в хода на усвояването на
тези упражнения умения и сила обикновено се съчетават, за да
създадат фона, на който да се постигнат желаните резултати
при другите упражнения. И всяко упражнение има своя
собствена стойност. Проявете търпение и станете сам на себе
си учител.
Когато усвоявате ново упражнение, като например Любовния ритуал на кобрата, е важно:
1. Да го изпълнявате правил но: Преглеждайте отново инструкциите; упражнението може да се окаже по-различно от
това, което ви се е сторило най-напред, когато сте започнали да го правите.
2. Открийте целта: Изпробвайте го. Осъзнавайте какво
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автоматично към стари модели. Изследвайте го отново и
отново, изпълнени с вътрешна светлина и вътрешни усещания. Тренирайте втория си мозък.
3. Уловете духа: Използвайте въображението си, за да въплътите в себе си онази нагласа, която се подразбира от
името на упражнението и която се изяснява в хода на инструкциите. Използвайте втория си мозък и своята и\
4. Бъдете търпеливи: Същността на ритуала е да бъдете
търпеливи, докато изучавате механиката, структурните
елементи на движението, тренирането и регулирането. След
като правилната механика се е превърнала във втора
природа за вас и уникалният дух на всеки етап от упражнението ръководи опита ви, ци ще протича свободно из
тялото и цялото ви тяло ще пламти.
5. Практикувайте: Основният принцип гласи: „Щом го
правите упорито, ще го постигнете!“
Превърнете се в любящата, защитаваща се кобра. Когато
установите, че качулката ви се е разтворила напълно (това е
ясно и отчетливо усещане на енергийно ниво), браво на вас.
Когато темето и мозъкът ви се пропият с нежна блажена
енергия, това означава, че определено сте на прав път започнали сте да усвоявате упражнението. Продължете да
практикувате. На следващия етап, когато блаженството
разцъфти из останалата част на тялото ви, вече можете да сте
сигурни, че сте усвоили упражнението! А това е едно прекрасно
„добре дошли“ по пътя на вътрешното пътешествие.
Насладете се на останалата част от пътуването. Бъдете като
змиеукротител: накарайте щастливата кобра вътре във вас да се
издигне.

ОТВАРЯНЕ НА ГРЪБНА ЧНИЯ СТЪЛБ
Всички следващи упражнения имат за цел да ви помогнат
да отворите гръбначния си стълб. Той ще стане гъвкав и ще се
енергетизира, ако успеете да постигнете правилно изпълнение
на упражненията. Отварянето на гръбначния стълб ще окаже
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релаксирате цялостно, трябва най-напред да релаксирате
гръбначния стълб. Тези упражнения ще помогнат на ци да се
движи по-свободно през гръбначния стълб и да прониква във
всички енергийни центрове; те ще ви помогнат и за практикуването на ци гун на Желязната ризница и на тай дзи. А що се 1
отнася до здравето и дълголетието, то помнете пословицата: j
„Вашата възраст се определя от гръбначния ви стълб - млад ли
е той, ще сте млади и вие!“
Движенията започват с лумбалната област, а не с главата,
врата или рамената. Да започват с главата, врата или рамената е
най-честата грешка на хората, които правят първите си крачки в
изучаването на дао ин. Помнете, че те започват с лумбалната
област (Вратата на живота) и постепенно обхващат гръбначния
стълб, врата и главата.
И тъй като за много хора това е нов вид движения, то е
нужно да се концентрират, за да открият правилния начин за
изпълнение. Притискането на брадичката към гръдния кош, за
да не се позволи на врата да се движи, ще помогне на главата да
приключи, а не да започне движението. Можете да помолите
някой да ви помага, докато усвоявате първите стъпки на
движението. Нека партньорът ви постави ръка на гръбначния ви
стълб, за да е сигурно, че той е изпънат. Партньорът ви може
също така внимателно да насочва тялото ви, за да ви помогне да
се научите как да се извъртате, започвайки от долната част на
гърба.

Паунът гледа опашката си
Активиран меридиан: далак (ин)
Преди да пристъпите към упражнението, посветете няколко
минути да почувствате гръбначния си стълб. Усетете
местоположението на лумбалната област и извъртете лумбалните си прешлени, без да движите врат или рамена. Поставете
ръце върху долната част на гърба и усетете движенията, които
правите. Отделете лумбалната област от останалата част на
тялото. Внимавайте главата и раменете да не се движат, докато
извъртате лумбалната област; те трябва да стоят неподвижно
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„са си взели почивка“.
Докато извъртате лумбалната област, ще усетите как ребрата се
движат отделно от таза.
Практикувайте това упражнение, мислейки си за пауна.
Мъжкият паун е горд с ветрилообразната си опашка, с множеството й цветове и оттенъци и с очите, разположени на всяко от
перата й. Той се перчи и неподвижен се оглежда наоколо, като
бавно извърта врат от долната му част нагоре, извива го гладко,
сегмент след сегмент, за да се възхити на множеството очи и
цветове по опашката си. Докато практикувате
това движение, бъдете един наистина горд паун, извъртащ се с
кралска грациозност.

i 1. Изтласкайте се нагоре, като дясното ви коляно е из- i;'
ведено напред: Започнете легнали на рогозката по ко- | рем,
лицето е обърнато надолу, а дланите са поставени на нивото на
средната част на гръдния кош. С помощта на I ръцете
повдигнете горната част на тялото, после придвижете дясното
си коляно напред по рогозката. Преместете дланите си по
рогозката, така че да са на една линия с дясното коляно
(Илюстрация 3.7).
2. Наведете се надолу, придвижете се надясно: Притиснете
брадичка към гръдния кош, за да възпрете движението на
врата. Така ще образувате с главата, врата и гръбначния си
стълб една права линия. Най-напред включете в
движението долните лумбални прешлени, като бавно
навеждате горната част на тялото си, докато коремът ви
леко докосне дясното ви бедро (Илюстрация
3.8) . Не забравяйте, че гръбначният ви стълб трябва да
остане изпънат по време на цялото движение. Сега, продължавайки да го държите прав, започнете бавно да се
извъртате настрани, като движението започва с лумбалната област. Придвижвайте горната част на тялото хоризонтално надясно, над дясното бедро. Усетете как всеки
лумбален прешлен се отваря.
( 3. Извъртете се надясно: Започнете леко да извъртате лумбалните си прешлени надясно и нагоре, един по един. Бедрата ви трябва да останат почти паралелни на пода. Кога-
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гръдните прешлени, а след това и рамената (Илюстрация
3.9) . Нека вратът и главата ви следват движението.
Извъртайте се, докато успеете да видите лявата си пета.
Обаче не движете най-напред глава или горна част на тялото, за да успеете да видите петата си. Дръжте гръбначния си стълб изпънат и не хитрувайте, ако се окаже, че
не можете да видите петата си. Нека лумбалните ви прешлени са меки, като гума. Накрая наистина ще постигнете
по-голяма гъвкавост.
Върнете се в централно положение: Върнете се в централно
положение, като най-напред върнете лумбалните прешлени
(дан тиена), след това долните гръдни прешлени (слънчевия
сплит), след това средните гръдни прешлени (центъра на
сърцето) в централно положение. Върнете горните гръдни
прешлени (центъра на гърлото) обратно в централно
положение. И накрая, върнете ший- ните прешлени обратно в
центъра. След това дишайте и се усмихвайте на гърба си в
продължение на няколко секунди.
Повторете: Повторете упражнението поне още два пъти за
дясната страна. Запомнете да поддържате осъзнатост в
долния дан тиен, така че да тренирате втория си мозък и
лимбичния си мозък по време на този процес на пререгулиране.
Сменете страната: Изведете напред свитото ляво коляно и
повторете упражнението, като този път се обръщате наляво
(Илюстрация 3.10).
Върнете се в централно положение: Върнете се обратно в
централно положение и повторете движението за лявата
страна поне още два пъти.
Легнете по гръб: Релаксирайте, усмихнете се и дишайте
съзнателно в гръбначния си стълб. Ако сте направили както
трябва Пауна, ще усетите целия ви гръбначен стълб отворен
и изпълнен с ци.
Забележка: Вратата на живота (Мин мън) е разположена
между втория и третия лумбален прешлен. Даоисти- те
смятат Мин мън за хранилище на жизнената есенция и за
мястото, откъдето ци може да навлезе в тялото. Цялата горна
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ръцете, ребрата и всичките вътрешни органи - се основават
на лумбалните прешлени. Поради тежестта ни

^Илюстрация 3.7. От поза лег по корем повдигнете горната част на тялото
като го изтласквате с горната част на ръцете. Изтеглете дясното коляно
напред.

Илюстрация 3.8. Като движите най-напред долните лумбални Прешлени,
наведете торса към бедрото си. След това придвижете хоризонтално
гръбначния стълб надясно, така че да застане над
бедрото.
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Илюстрация 3.9. Извъртайте всеки прешлен надясно и нагоре, започвайки с L4 и L5, след това - L3, L2 и един след друг гръдните
прешлени, рамената и накрая врата и главата.

Илюстрация 3.10. Извъртете се наляво. С изтеглено напред ляво коляно,
наведете торса, извъртете се наляво, започвайки от лумбалните
прешлени. Когато тялото ви стигне до положение над лявото бедро, се
извъртете нагоре, прешлен по прешлен. Накрая извъртете рамената, врата
и главата, така че да видите дясната си пета.

и поради начина, по който използваме телата си, лумбалните
прешлени се притискат. Като се научим как да усилваме
поясния мускул и да отваряме Вратата на живота, ще
предотвратим хирургичната интервенция за долната част на
гърба.
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Активиран меридиан: пикочен мехур (ян)

1. Започнете в седяща поза: Седнете на рогозката, като
десният ви крак е опънат напред, пред вас. Свийте левия
крак, като поставите стъпалото му така, че да прилепне
върху вътрешната страна на дясното бедро, а петата да е
близо до слабините. Поставете дясната си ръка от външ- ната
страна на десния крак, точно над коляното. Поставете лявата
си ръка от външната страна на десния крак, точно под
коляното (Илюстрация 3.11).
2. Наведете се, за да отворите Вратата на живота: Като
седите с изправен гръбначен стълб, притиснете брадичка към
гръдния кош и се наведете над десния си крак (Илюстрация
3.12). Винаги започвайте да движите най- напред лумбалната
област, като държите гръбначния си стълб изправен, за да
може той целият да се опъне, а Вратата на живота - да се
отвори. Внимавайте да не задвижвате най-напред главата или
горната част на тялото. Не извивайте гръб, не отпускайте
глава, не се привеждайте дотолкова, че да целунете коляното
си. Целта на движеното е да улесни кооперирането между
задколенните сухожилия и лумбалната област. В началото е
въз- можно да не успеете да се наведете повече от няколко
сантиметра. Така че се привеждайте, доколкото можете, без
да се напрягате.
3. Извъртете се надясно: След като сте се навели колкото ви е
възможно, при условие че държите гръб-
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Илюстрация 3.11. Започнете с десния крак опънат напред и със сгънато
ляво коляно. И двете ръце са поставени от външната страна на дясното
коляно. Гръбначният стълб е изправен.

Илюстрация 3.12. Наведете се, започвайки движението с лумбалната
област, за да отворите Вратата на живота, като внимавате да не
се напрягате.

начния си стълб изправен, извъртете се надясно, като
започвате от долната лумбална област и извъртате по-
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главата (Илюстрации 3.13 и 3.14). Използвайте ръцете за
опора на движението. Лявата ръка дърпа, а дясната притиска.
Забележка: Когато започвате движението, гръбначният
ви стълб трябва да е изправен. Лумбалната област е
единствената част от гърба ви, волево привеждана напред.
Тогава горната част на тялото автоматично се приближава
към крака. Докато се извъртате, използвайте ръцете си, като
дърпате и притискате, за да подкрепите извъртането.
Започнете да извъртате най-напред лумбалните прешлени,
след това продължете с гръдните прешлени. Вратът и главата
са последните части от тялото, които се задвижват при
извъртането.
4. Върнете се в централно положение: Както при Пауна,
върнете се в централно положение, най-напред като извъртате лумбалните прешлени (дан тиена), за да заемат централно положение, след това - долната част от гръдните
прешлени (слънчевия сплит), после - средната част от гръдните прешлени (центъра на сърцето). И накрая, извъртете
шийните прешлени (точката по средата между веждите) обратно в централно положение. Сега дишайте и се усмихвайте
на гърба си в продължение на няколко дишания.
5. Люлейте се на едната и на другата страна: Внимателно
залюлейте тялото на едната и на другата страна откъм
тазовите кости и се усмихвайте, докато вдишвате в лумбалната област.
6. Опънете ръце, за да стигнат до средата на прасеца;
приведете се напред, за да отворите Вратата на живота:
Придвижете ръце надолу по десния крак, докато стигнете до
средата на прасеца. С изправен гръб се приведете напред,
задвижвайки първо долните лумбални прешлени. По този
начин отваряте Вратата на живота.
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Илюстрация 3.13. Извъртете са надясно, като най-напред завъртате
лумбалните прешлени и използвате ръцете за подкрепа на движението.

Илюстрация 3.14. Нека гръбначният ви стълб е изправен, докато се
извъртате. Върнете се в централно положение.

Извъртете се надясно: Както и предишния път, и сега
започнете бавно да се завъртате надясно; извъртайте найнапред долната лумбална област, постепенно - целия
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най-накрая -чрез
врата
и главата (Илюстрация
3.15). Използвайте двете ръце за подкрепа на движението.
Лявата ръка дърпа, а дясната - притиска; Върнете се в
централно положение: Върнете се в централно положение,
като най-напред извъртате лумбалните прешлени (дан тиена)
обратно в централно положение, след това - долните гръдни
прешлени (слънчевия сплит), после - средните гръдни
прешлени (центъра на сърцето). Извъртете горните гръдни
прешлени (центъра на гърлото) обратно в централно
положение. И накрая, извъртете вратните прешлени (точката
по средата между веждите) обратно в централно положение.
Сега дишайте и се усмихвайте в гърба няколко секунди.

Илюстрация 3.15. Придвижете ръце до средата на прасеца и се приведете напред. След това се извъртете бавно надясно като започнете
с лумбалните прешлени.
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Илюстрация 3.16. Придвижете ръце до десния глезен и се приведете
напред, удължавайки още повече поясния мускул.

Илюстрация 3.17. Сменете крака и повторете.

9. Изпънете ръце, така че да стигнат до глезена; приведете
се напред, за да отворите Вратата на живота:
Придвижете ръце надолу по крака, за да стигнете до глезена. С изправен гръбначен стълб, приведете се напред,

Енергийно балансиране
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като използвате
за целта долните
Отворете Вратата на живота и удължете още повече поясния мускул. Бутайте с ръце, за да опънете мускула.
10. Извъртете се надясно: Извъртете се бавно надясно, започвайки с долните лумбални прешлени, а след това извъртайте постепенно целия гръбначен стълб, завършвайки с
главата (Илюстрация 3.16).
11. Върнете се обратно в централно положение: След като
приключите с извъртането, се върнете обратно в централно
положение. Починете и дишайте съзнателно в гръбначния
си стълб, усещайки свежата енергия да се движи из тялото
ви.
12. Сменете страните: Сменете краката и повторете същата
последователност от движения този път за лявата страна
(Илюстрация 3.17).

Маймуната извърта гръбначния си стълб към свития
крак
Маймуната извърта гръбначния си стълб към свития крак е
упражнение, което много прилича на предходното, но при него
целта е да се увеличи гъвкавостта и силата на надколен- Ните
мускули. Внимавайте гръбначният ви стълб да е изправен.
Започнете извъртането, задвижвайки най-напред лумбалната
област, като създавате пространство между ханша и ■ ребрата
и между всяко от ребрата. След като сте отворили максимално
всички тези пространства, извъртете рамо, а след това и глава.
Множество силни сухожилия, свързани с ханша и гръбначния
стълб, никога не получават възможност да се раздвижат затова трябва съзнателно да правите извъртането като
започвате с долната лумбална област.
1. Започнете в седяща поза: Седнете на рогозката, като
десният ви крак е опънат напред, а левият е свит и лявото
стъпало е плътно прилепнало към вътрешната страна на
горната част на дясното бедро. Ако не можете да достигнете с
дясна ръка десния глезен, то започнете като я сложите на
коляното; лявата ръка поставете върху лявото коляно
(Илюстрация 3.18).
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изправен, наведете тяло над десния крак, започвайки с долната лумбална област (Илюстрация 3.19).
3. Извъртете са наляво: Опирайки се с лявата ръка на коляното, започнете бавно да се извъртате наляво. Завъртете
най-напред лумбалната област, прешлен по прешлен, и
постепенно завъртете целия гръбначен стълб, така че да
погледнете над лявото си рамо (Илюстрация 3.20).
4. Върнете се в централно положение: Както при Пауна,
върнете се в централно положение като най-напред из-

Илюстрация 3.18. С десен крак опънат напред, а ляв крак - свит,
хванете дясното стъпало или глезен с дясната ръка.
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Илюстрация 3.19. Приведете се напред към дясното коляно, като I
гръбначният ви стълб е изпънат.

Илюстрация 3.20. Опирайте се с лявата ръка на коляното и
извъртайте гръбначния стълб наляво.

въртате лумбалните прешлени (дан тиена), след това долните
гръдни прешлени (слънчевия сплит), после средните гръдни
прешлени (центъра на сърцето). Извъртете и горните гръдни
прешлени (центъра на гърлото) обратно в централно

положение.
И накрая, извъртете
прешлени (точката
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по средата между веждите) обратно в централно положение.
Сега дишайте и се усмихвайте в гърба си няколко секунди.
5. Повторете: Повторете няколко пъти.
6. Разтърсете гръбначния стълб и коленете: Леко разтърсете
гръбначния стълб и коленете и усетете как енергията се
движи из цялото ви тяло.
7. Сменете страната: Сменете страната и повторете същото
упражнение няколко пъти в посока надясно.

ЧЕТВЪРТА СЕРИЯ: ОТВАРЯНЕ НА
МЕРИДИАНИТЕ, ПРЕМАХВАНЕ НА ЦИ
БЛОКАДИТЕ В КОРЕМА,
УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО
КИСЛОРОД В ТЯЛОТО
Основната цел на упражненията, предложени в тази глава,
е да се отворят меридианите в ръцете и краката, т.е. да се
отвори Функционалният канал. Включено е упражнението
Дишане на празната сила, с което се премахва застоялата ци в
корема и значително се увеличава количеството кислород в
тялото. Освен че е полезно за кожата на лицето и предотвратява образуването на „двойна брадичка“, Дишането на
празната сила може да се съчетае с повечето от дадените понапред в книгата дао ин упражнения, за да се увеличи ефективността им.
Упражнения в тази серия
1. Маймуната милва корема и ръцете си
2. Маймуната почиства стъпала, теме, гръб
3. Маймуната свързва точките Бълбукащ извор с бъбре(
>
ците
I 4. Гребанеслодка
),
5. Маймуната извива гръб в дъга също като Кобрата 1,
2из
6. Дао ин упражнения Дишане на празната сила 1, 2 и 3

7. Тигърът си почива на сянка

1
t,

1.
2.
3.
4.

Маймуната прикляка
Змията наднича -над храстите
Гигантската костенурка влиза в пещерата
Костенурката излиза от морето

Движенията в първите четири упражнения отварят ин и
ян каналите в ръцете и краката. Важно е, докато ги правите,
да дишате дълбоко и да се усмихвате.

Маймуната милва корема и ръцете си

Активирани меридиани: меридианите на ръцете - бели
дробове, перикард, сърце (и трите ин); дебело черво, троен
нагревател, тънко черво (и трите ян)
/
1. Разтривайте корема по посока на часовниковата
стрелка: Ин каналът започва в корема. Започнете като
разтривате корема с дясната си ръка в спирала по посока
на часовниковата стрелка; направете няколко кръга
(Илюстрация 4.1). Като движите ръката си все по-навън,
правейки малки кръгове, следвайте пътя на дебелото
черво нагоре по възходящото дебело черво от дясно, през
напречното черво, надолу по низходящото дебело черво
от ляво, и обратно през долната част на корема.
Забележка: Винаги правете спиралите по посока на
часовниковата стрелка. Това помага да се задвижи застоялата ци и да се преодолее евентуалният запек. Но ако
страдате от разхлабен стомах, движението трябва да е в
посока, обратна на часовниковата стрелка, за да спрете
диарията.
2. Вдишайте в лявото си рамо: След спираловидното раз-
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триване по посока на часовниковата стрелка вдишайте,
като същевременно придвижвате нагоре ръката си (разтривайки местата, по които минава) през гръдния кош,
така че да стигне до лявото рамо (Илюстрация 4.2).
3. Издишайте, разтривайки лявата ръка от вътрешната
страна в посока надолу: Извъртете лявата ръка така, че
дланта да е обърната нагоре. Докато издишвате, разтривайте лявата ръка с дясната. Придвижвайки дясната ръка
надолу по вътрешната страна на лявата ръка, стигнете до
върховете на пръстите (Илюстрация 4.3). (Ин каналът
върви надолу.)
4. Обърнете длан надолу и разтривайте лявата ръка от
външната страна по посока нагоре: Сега извъртете лява
ръка така, че дланта да е обърната надолу. Вдишайте, като
дясната ръка разтрива лявата ръка от върховете на
пръстите нагоре по външната й страна, чак до върха на
рамото (Илюстрация 4.4). (Ян каналът върви нагоре.)
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Ь, Илюстрация 4.1. Разтривайте корема с дясна

ръка по посока на часовниковата стрелка.

Енергийно балансиране чрез Дао

195

Илюстрация 4.2. Вдишвайки, разтривайте с дясната
ръка и я придвижвайте
нагоре през гръдния кош
към лявото рамо, след това
- по лявата ръка.

Илюстрация 4.3. Издишвайки, разтривайте с дясната ръка, придвижвайки я
надолу от вътрешната
страна лявата ръка чак до
върховете на пръстите.
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Илюстрация 4.4. Вдишвайки, разтривайте с дясната
ръка,
придвижвайки
я
нагоре по външната страна
на лявата ръка, стигайки до
рамото. После издишайте,
връщайки дясната ръка
обратно на корема.

Илюстрация 4.5. Разтривайте корема с лявата ръка
по посока на часовниковата
стрелка.
Повторете
Маймуната милва корема и
ръцете си и за тази страна на
тялото.
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3. Върнете се на корема: Издишайте, като дясната ви ръка се
върне обратно на корема. Това е прост и ефикасен начин да
активирате двата канала.
4. Сменете ръцете - този път разтривайте с лявата ръка,
повтаряйки процедурата: Разтривайте корема си с лявата
ръка, образувайки кръгове по посока на движението на
часовниковата стрелка. Направете няколко кръга
(Илюстрация 4.5). Вдишайте, придвижвайки лявата си ръка
през гръдния кош, докато стигнете до рамото си. Сега
бавно издишайте, като движите ръка надолу по вътрешната
страна на дясната ръка и стигнете до върховете на
пръстите. Обърнете дясната длан надолу. Вдишайте,
разтривайки външната страна на ръката и придвижвайки
разтриващата ръка нагоре към рамото, после я върнете
обратно на корема. Така един пълен цикъл е завършен.
5. Повторете: Отново разтривайте с дясна ръка. Повторете
целия цикъл на разтриване поне три пъти.

За да постигнете оптимални резултати, най-добре е да
направите от осемнадесет до тридесет и шест пъти разтриването. Може да усетите, че ви се ще да се оригнете - една естествена и важна последица от упражнението. Тогава просто го
направете. Поглъщането на слюнката също ще одобри
ефективността на упражнението. То помага за разрешаване на
проблеми на храносмилателната система. Добре е след хранене
да повървите, търкайки корема си - това ще ви подтикне да се
оригнете. В резултат от оригването в стомаха се създава място,
където да протича храносмилането.

Маймуната почиства стъпала, теме, гръб

Активирани меридиани: меридианите на крака - далак,
бъбреци и черен дроб (и трите ин); жлъчен мехур, пикочен
мехур и стомах (и трите ян)
Ин каналите вървят нагоре по вътрешната страна на краката - от стъпалата на краката до гърлото. Ян каналите вървят
от гърлото нагоре през главата, надолу по гърба, по външната
страна на бедрата, по външната страна на краката, до стъпалата
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1. С прилепени едно в друго стъпала разтривайте от
пръстите на краката до петите: За да активирате ин каналите, седнете удобно на рогозката и прилепете стъпала
едно в друго. (Това не е опъващо упражнение; положението на краката е по-малко важно от това да сте седнали
удобно.) Започнете като леко разтривате стъпала с пръстите на ръцете и с дланите, няколко пъти, от пръстите до
петите (Илюстрация 4.6).
2. Разтривайте от вътрешната страна глезените и долната
част на краката: След като стъпалата релаксират и са
стимулирани, разтрийте по-нагоре, от вътрешната страна
на глезените. Продължете, като разтривате вътрешната
страна на долната част на краката (Илюстрация 4.7).
Продължете да разтривате нагоре до слабините, корема и
гръдния кош, като създавате едно непрекъснато движение
(Илюстрация 4.8).
3. Продължете да разтривате нагоре: Ян каналите започват
в гърлото. За да активирате ян каналите в гърлото,
вдишайте и разтривайки, придвижете ръце нагоре през
брадичката и очите, през темето, надолу по задната част на
главата, врата, до рамената. Когато стигнете до рамената,
върнете ръцете отново отпред (тъй като не можете да
продължите да ги движите отзад и надолу по задната част
на рамената). Прекарайте ги по ключиците, около мишни-
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Илюстрация 4.6. Леко
разтрийте
стъпалата
няколко пъти, от пръсти до пети.

Илюстрация 4.7. След
като енергията в долната
част на краката бъде
стимулирана, започнете
да придвижвате ръце в
непрекъсващо
движение по вътрешната
част на краката към
горната част на тялото.
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Илюстрация
4.8.
Насочете ци от вътрешната страна на
краката през слабините нагоре по предната част на тялото
до гърлото.

ците, към задната страна на гръдния ви кош, през бъбреците, отстрани на бедрата, надолу по външната страна на
краката до стъпалата и накрая до пръстите на краката.
4. Разтривайки долната част на краката, издишайте
нагоре през гърлото: Отново започнете да разтривате
долната част на краката. Докато издишвате, разтривайте с
ръце, придвижвайки ги нагоре, вътрешната страна краката. Продължете нагоре, по предната страна тялото и гръдния кош. Ян каналите започват в гърлото.
5. Вдишайте в ян каналите: Вдишайте, като придвижвате
ръце нагоре през лицето, през темето, после надолу през
гърба, краката, до стъпалата.
6. Повторете: Повторете движението: нагоре по предната
част на тялото за стимулиране на ин каналите и надолу по
външната част на тялото за стимулиране на ян каналите.

Маймуната свързва точките
Бълбукащ извор с бъбреците

Активиран меридиан: пикочен мехур (ян)
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1. С опънати напред крака разтрийте бъбреците: Седнете на
рогозката с опънати напред крака. Разтрийте областта на
бъбреците (от двете страни на долната част на гърба) с
кръгови движения няколко пъти. Вдишайте и разтривайте с
ръце, придвижвайки ги надолу по външната страна краката
(Илюстрация 4.9). Продължете движението още по-надолу,
чак до кутретата на краката, после по вътрешната страна на
стъпалата, като по този начин насочвате бъбречната енергия
надолу до стъпалата на краката и до точките Бълбукащ
извор.
2. Разтрийте стъпалата; масажирайте точките Бълбукащ
извор: Свийте колена и разтрийте стъпалата на краката си
няколко пъти. Използвайте палците на ръцете, движейки ги
спираловидно, за да масажирате точките Бълбукащ извор,
като по този начин стимулирате намиращата се там енергия.
3. Хванете пръстите на левия крак: Свийте левия крак и
хванете с ръка пръстите му. Вдигнете крака нагоре и извийте
пръстите му навътре по посока на главата (Илюстрация
4.10). Сега изпънете крака (Илюстрация 4.11). Нека главата
ви по естествен начин погледне нагоре, докато вдигате крак.
Усетете опъването, което извиването на пръстите на краката
създава в задната част на бедрата и в прасците, чак до
долната част на гърба.
4. Сменете крака и повторете: Опуснете крак на рогозката.
Сменете крака и повторете, хващайки пръстите на десния
крак и повдигайки го нагоре. Тези движения активират
бъбреците.
5. Свържете точките Бълбукащ извор с бъбреците
- разтривайте краката от вътрешната страна по посока
нагоре, стигайки до бъбреците: Като и двата
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«Илюстрация 4.9. След като сте разтрили бъбреците, придвижете ръце
надолу по външната страна на краката, през кутретата и от вътрешната
страна на стъпалата.

ПЮстрация 4.10. Хванете пръстите на крака и ги извийте навътре.
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Илюстрация 4.11. Продължете с дърпането на пръстите на крака
навътре, като същевременно опъвате и вдигате крак.

ви крака са на рогозката, издишайте, докато разтривате
краката от вътрешната страна по посока нагоре, стигайки
до слабините, и през горния край на краката до бъбреците.
6. Разтривайте бъбреците; усетете активирането на
ци: Разтривайте известно време бъбреците. Бъбречната
енергия трябва да слезе надолу до стъпалата на краката, за
да се активира водата на точките Бълбукащ извор в
стъпалата. Усетете връзката между активираната бъбречна
енергия и точките Бълбукащ извор след като вече сте
насочили с помощта на ръцете протичането на тази енергия надолу.
7. Повторете: Повторете това упражнение от три до шест
пъти, после починете за момент, като усещате енергетизиращата реакция на тялото ви.
Гребане с лодка
Активиран меридиан: пикочен мехур (ян)
1. Наведете се напред, като навеждането се осъществява от
лумбалните прешлени: Както седите на рогозката с
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опънати напред крака, наведете се напред, за да хванете
пръстите на краката си.
2. Движете долната част на краката в кръгове, оказвайки
съпротива: Движете пръстите на краката и долната
; част на краката, образувайки кръгове, като левият крак j прави
кръгове по посока на часовниковата стрелка, а I десният - в
обратна посока, все едно че гребете с лодка | (Илюстрация
4.12). Упражнете известна съпротива, дока- ! то движите
долната част на крака си - натискайте напред } с петата и
същевременно дърпайте крака назад с ръката. | Тласкайте долна
част на крака навън и същевременно я I дърпайте с ръка
навътре. Внимавайте как правите кръго- I вете - трябва да
успеете да активирате всичките си сухо- I жилия.
В. Сменете: Сега сменете посоката, като правите кръгове с |
долната част на краката в обратна посока.
I Забележка: Ако не можете с лекота да хванете пръ- I стите на
краката, увийте с някаква тъкан долната част на |д краката.
Като държите плата от двата края, за да помогне- I те на
движението, правете кръгообразни движения съот- I ветно в
двете посоки с двата крака. Това движение оказва |
изключително благоприятно влияние върху сухожилията || в
свода на краката.
р. Починете: Релаксирайте и починете за известно време, в*
като се усмихвате в сухожилията на краката, в гръбнач- |i ния
стълб и във врата си. Усетете ци и кръвта да протичат I в
сухожилията. Докато релаксирате, представете си как I
сухожилията се разширяват.
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Ахилесово сухожилие, задна част на прасеца, бедро

Точка Бъбрек 1, Бълбукащ извор
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Илюстрация 4.12. Хващайки пръстите на краката, правете кръгове с
долната част на краката: долната част на левия крак - по посока на
часовниковата стрелка, долната част на десния крак - по посока, обратна
на часовниковата стрелка.

Ахилесово
сухожилие

Мускули и сухожилия на глезена

Маймуната извива гръб в дъга също като Кобрата
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Активиран меридиан: стомах (ян)

Първа част: Повдигане от рогозката
1. Седнете върху долната част на краката си, отпуснете се
назад и опънете бедрени мускули: Коленичете на
рогозката, като коленете ви са на около 15 см разстояние
едно от друго. Отпуснете бедра върху долната част на краката. Сега се отпуснете назад, като се опирате на ръцете,
поставени на рогозката зад тялото ви - пръстите им сочат
назад или са леко обърнати навън. Докато издишвате, леко
повдигнете корема си нагоре към тавана и внимателно направете дъга с гърба. При тази поза се опъват горните бедрени мускули. Не прекалявайте. Опъвайте ги в рамките на
удобното за вас. Дишайте в бедрените си мускули.
2. Повдигнете и отпуснете: Леко повдигнете корем, след това
го върнете в нормално положение, като ръцете ви не се
отделят от рогозката.
3. Повторете: Повторете това движение няколко пъти. Когато
вече се чувствате удобно с Първа част, можете да започнете
да я използвате за затопляне на тялото и да преминете към
Втора част. Ако тъкмо започвате да изучавате дао ин, може
би ще ви трябват няколко седмици, за да усвоите Първа част
и да преминете към Втора.
Втора част: Повдигане от изправени пети
1. Седнете върху повдигнатите си пети: Коленичете на
рогозката, като стъпалата са едно до друго, а коленете ви са
раздалечени на около 15 см разстояние. Притиснете
възглавничките на пръстите на краката към рогозката и
повдигнете нагоре пети. Извийте назад лява ръка и хванете с
нея левия глезен/лявата пета, след това извийте назад дясна
ръка и хванете с нея десния глезен/дясната пета.
Като опънете ръце, за да си създадете опора, седнете на
петите си. Нагласете тялото си така, че да се чувствате устойчиви и да ви е удобно. Релаксирайте в позата седене на
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петите, след това направете пълно вдишване, подготвяйки се
за следващото движение.
2. Повдигнете се в пълна дъга от петите, бедра - напред, а
корем и гръден кош - нагоре: Бавно издишайте като
същевременно повдигате тялото си от петите и изтласквате
бедрата напред. Дръжте глезените си с ръце. Продължавайки
с движението напред и нагоре, повдигнете корема и

Илюстрация 4.13. Протегнете ръце назад, за да
хванете глезените/ петите. Изтласквайки
бедра напред, повдигнете корема и гръдния
кош и направете дъга, като брадичката ви е
притисната надолу.

изтласкайте средната част на гръдния кош нагоре. Притискайки леко надолу брадичката, за да не се движи вратът,
внимателно направете дъга с гърба си (Илюстрация 4.13).
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Усетете опъването в коленете и нагоре по предната част на
тялото. Задръжте се в тази поза закратко, като дишате
нормално.
3. Отпуснете се обратно върху петите: Върнете се от повдигнатата поза в изходно положение и като продължавате да
държите глезените си с ръце, релаксирайте, седейки върху
повдигнатите си пети. Починете.
4. Повторете: Повторете това движение няколко пъти.
5. Завършете го по гръб: Завършете го, като почивате по гръб,
вдишвайки златна светлина в участвалите в упражнението
участъци на тялото и издишвайки облачна сива енергия.
Когато долната част на краката ви вече се чувства удобно и е
постигнала умелост в изпълнението на това дъговидно
упражнение, преминете към Трета част.

Трета част: Повдигане от колена
1. Както сте коленичили, поставете ръце на гърба: Коленичете като колената ви се намират приблизително на
разстояние 15 см едно от друго, долната част на краката
образува остър ъгъл, а пръстите на краката са насочени
назад, плътно прилепени към рогозката. Поставете ръце
върху долната част на гърба или върху бедрата за опора.
Вдишайте.
2. Направете дъга нагоре, с извит назад гръб: Докато
издишвате, изтласкайте долната част на ханша напред и
нагоре, като гръбначният ви стълб образува дъга, а брадичката е леко притисната надолу (Илюстрация 4.14). Създадете си опора като подпрете ръцете върху задната част на
бедрата; дишайте нормално.
3. Хванете обърнатите нагоре пети: Бавно придвижете назад
лявата ръка и хванете левия крак, като поставите
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Илюстрация 4.14. С ръце, поставени върху долната част на гърба,
изтласкайте долната част на ханша напред и нагоре.

дланта върху стъпалото с пръсти
от вътрешната страна глезена, а
палец - от външната страна на
глезена. Направете същото и за
дясната
страна,
като,
преминавайки в това положение,
образувате с гърба си дъга. (Понататък, когато се почувствате поуверени в тази дъговидна поза,
можете да хванете краката си като
поставите пръстите от външната
страна на глезените.)
Направете пълна дъга: Като
държите здраво пети или глезени,
бавно изтласкайте бедра и таз
напред и нагоре, като гръбначният
ви стълб е извит в удобна дъга, а
брадичката ви е леко притисната надолу (Илюстрация 4.15).
Усетете опъването в предната част на бедрата и горната част на
тялото. Задръжте се в опъната поза закратко и вдишайте в нея.
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Илюстрация 4.15. Изтласкайте бедрата и таза напред и нагоре.

5. Отпуснете се на колене: Отпуснете дъгата и бавно се
върнете на поза на колене, като ръцете ви са поставени
върху задната част на бедрата за опора. След като сте се
върнали в поза на колене, отпуснете долната част на ханша,
така че да седнете върху долната част на краката за кратка
почивка.
6. Повторете: Върнете се в начална поза и повторете поредицата движения поне още два пъти.
7. Завършете по гръб: След последната поредица се отпуснете по гръб, вдишвайки златна светлина в гръбначния
стълб и в областите, участвали в опъването. Докато издишвате, освободете токсините и напрежението в мускулите, сухожилията и ставите.
8. Опция за напреднали - отпуснете пълната дъга в
директно сядане върху долната част на краката:
Следната процедура представлява алтернативен метод за
приключване на опъването, когато вече сте постигнали
нивото да се чувствате по-силни, по-гъвкави и по-самоуверени. Можете да приключите опъването като образувате
дъга с гръбначния стълб и отпускате долната част на ханша
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обратно върху долната част на краката, продължавайки да
държите с ръце глезените. Използвайте като опора ръцете,
докато се придвижвате назад, за да седнете върху долната
част на краката. Релаксирайте и закратко си починете.
Повторете още два пъти опъването като от седнала поза се
извивате в дъга и същевременно държите с ръце глезените
си. В подкрепа на движението използвайте ръцете си.

ДАО ИН ДИШАНЕ НА ПРАЗНАТА СИЛА
| Този метод на дишане се въвежда точно сега, защото вече |те
имали време да навлезете в упражненията и да започнете ра ги
правите с по-голяма лекота. Можете да добавите тази
допълнителна практика към ежедневните ви упражнения, избирайки с кои точно да я правите. В този раздел въвеждаме и
иякои нови упражнения.
I Дао ин дишането на празната сила представлява ци гун ретод
на дишане, използван, за да се увеличи количеството жислород
в тялото. Всяка клетка на тялото, около седемдесет и пет
трилиона клетки, се нуждае от кислород, за да поддър- |ка
здравословното си състояние и да функционира нормално.
[дишането на празната сила представлява развитие и продължение на нормалното дишане. То може да се осъществява jffir
само себе си като правите пълно издишване, изпразвайки
ръздуха от тялото си, а след това задържате дъха си, т.е. не
рдишвате. Упражнението приключва с изтегляне на органите
нагоре, в свода на гръдния кош, и после съзнателното им
разширяване надолу, като това движение нагоре и надолу се
рвювторя няколко пъти, преди най-после да вдишате. Описарият начин на издишване създава силно вакуумно всмукване в корема. Коремният вакуум вкарва въздух пряко в храносмилателната система и пълни с кислород кръвта, с което
подобрява цялостното функциониране на тялото. Дишането на
празната сила може също така да се комбинира с други
упражнения, като по този начин ефективността на последните
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нараства.
Внимание: Хората със сърдечни болести или с високо
кръвно налягане трябва да правят това упражнение като следят
много внимателно състоянието си. Посъветвайте се с лекаря си,
ако се безпокоите.
Дишането на празната сила е адаптирано упражнение за дао
ин упражненията. То дава възможност на кръвта да пренася поголеми количества кислород много по-бързо до мускулите и
сухожилията, разположени в онези области на тялото, на които
е посветено упражнението. Дишането на празната сила, освен
че увеличава хранителните вещества в кръвта и спомага за
насочването на енергетизираната ци, увеличава и количеството
кислород в кръвта, което допринася за по-голя- мата
ефективност на дао ин практиката.
Този процес на увеличаване на количеството кислород в
кръвта вече няколко хилядолетия е бил важна част на даоистките дихателни практики. Западната наука наскоро откри, че
храносмилателната система притежава същия вид абсорбиращи
кислород клетки като тези на белите дробове, благодарение на
което червата могат да абсорбират кислород пряко от потока на
кръвта. Освен че снабдява с допълнително количество
кислород, Дишането на празната сила значително увеличава
количеството кислород, което може незабавно да влезе в
употреба в областите, разположени в долната част на тялото. В
обичайния случай кислородът, идващ от белите дробове, трябва
да се пренесе най-напред от дробовете до сърцето, преди да
стигне до долната част на тялото. И за да стигне кислородът от
белите дробове до долната част на тялото е нужно повече
време, отколкото времето, необходимо, за да абсорбират
червата кислород пряко от потока на кръвта.
Също така, червата могат да снабдят с повече кислород
долната част на тялото - при пряко вдишване в храносмилателната система и в червата се задържа по-голямо количество
кислород, отколкото при вдишването в белите дробове. А
причината е, че повърхнината на червата - тя е от 8,5 до 9 м
- може да усвои пет, десет, двадесет или може би дори петде-
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сет пъти повече кислород, отколкото белите дробове. Разбира
се, тези числа са условни. Степента на успех ще зависи от
условията и от прочистеността на червата, както и от умението,
с което практикуващият прави упражнението Дишане на
празната сила.

> Дебелото и тънкото черво. Притежаващи същите клетки
за аб- сорбиране на кислород като клетките на дробовете,
дебелото и тънкото черво имат много по-голяма
повърхнина, която абсорбира кислорода. Стомахът и
хранопроводът също са способни да абсорбират кислород.

Захранването с кислород, постигано при тези благоприятни
условия, е по естеството си изключително голямо усъвършенстване на нормалното ни дишане. Обикновено, когато
човек диша през носа си, обемът на въздуха, влизащ през ноздрите, е доста ограничен поради малкия размер на отворите на
ноздрите. Освен това голяма част от вдишания въздух се
издишва заедно с използваните газове от рода на въглеродния
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диоксид. Кислородът, който организмът получава благодарение
на упражнението Дишане на празната сила, не се изхвърля, а се
задържа в храносмилателната система. (Но трябва да дишате
чист въздух, за да можете да извлечете максимална полза от
упражнението.) След като по-голямата част от кислорода бъде
абсорбирана и прехвърлена в кръвта, неизползваният задържан
въздух ще се изхвърли по нормалния начин
- най-вече надолу и навън като газ, но също така и нагоре и
навън през белите дробове.
Дишането на празната сила трябва да се прави само на
празен стомах. То включва изпразване на въздуха от дробовете,
не-вдишване, правене на дао ин упражнение и след това
вдишване пряко в храносмилателната система. Едновременно с
това вдишване в организма навлиза въздух и през белите
дробове. При не-вдишването се упражняват диафрагмата, органите и коремните мускули.
Една важна част на Дишането на празната сила е да се
„изстискат“ коремните органи като се използва вътрешна сила,
така че да се намали мястото, което те заемат. Същевременно
органите се изтласкват назад, към гръбначния стълб.
Следващата стъпка е да се „всмучат“ органите нагоре - в
долната част на гръдния кош, като за целта се използва
гръдната диафрагма. (Това се прави, без да се вдишва
допълнително.) А след това органите се изтласкват надолу и се
разширяват навън, към предната част на тялото. После те се
„изстискват“, за да придобият компактна форма, и се изтласкват
назад, към гръбначния стълб. Накрая се всмукват обратно в
гръдния кош, без да се диша. Тази процедура спомага за
създаването на силно вакуумно всмукване, „празна сила“.
Описаното дотук представлява един цикъл; можете да го
визуализирате като търкаляне на топка в кръг. Конкретно това
дихателно упражнение може да се прави в седнала, стояща или
каквато и да е друга поза, при която обаче да е възможно да
движите коремните си органи.

Упражнения Дишане на празната сила
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Започнете, седнали в удобна поза с кръстосани върху рогозката крака. Поставете ръце на бедрата си като пръстите са
насочени напред, а палците - назад, за да създадете опора за
движенията, необходими при това упражнение.

Първо упражнение: Закръглена уста
Упражнението Закръглена уста се съчетава с практиката
Търкаляне на топката. То активира лицевите мускули и снабдява с повече кислород лицето. Редовното му практикуване ще
ни помогне да премахнем бръчките си.
Тъй като при тези упражнения не бива да вдишвате, направете две подготвителни вдишвания, преди да започнете, за
да се, снабдите с допълнително количество кислород. Този
допълнителен кислород ще ви помогне да се чувствате по-добре, докато не вдишвате.
1. Подготвително вдишване: Най-напред издишайте, за да
прочистите белите си дробове. След това, със затворена
уста, бързо поемете силен, дълбок дъх през носа, който да
стигне до белите дробове. Постойте така известно време
(без да преставате да се чувствате удобно), за да увеличите
абсорбирането на кислород от белите дробове, като обаче
сте заключили врата, притискайки брадичка към гръдния
кош (Илюстрация 4.16).
2. Освободете дъха си: Спрете да притискате брадичка и
изпразнете белите си дробове, като издишате продължително, релаксирано и устойчиво през устата (Илюстрация
4.17).
3. Второ вдишване: Вдишайте както в точка 1. Със затворена
уста бързо всмучете дълъг, дълбок дъх през носа, за да
напълните белите си дробове. Притиснете брадичка към
гръдния кош, този път задържайки дъха си малко по- дълго
време от предишния, за да увеличите абсорбиране- то на
кислород. Издишайте отново през устата.
4. „Чо-о-о“ освобождаване: Вдишайте за трети път, като
увеличите времето, през което задържате дъха си, още малко.

Мантак Чиа
Когато сте готови, мощно освободете задържания дъх,
издавайки звука „чо-о-о“. Продължете издишването както
сте с широко отворена уста (Илюстрация 4.18). Можете също
така да извадите език навън, за да постигнете по-добър
резултат. Докато издишвате, използвайте диафрагмата си, за
да свиете нагоре големите белодробни лобове. Използвайте
всички мускули около сърцето и белите дробове, за да свиете
напълно дробовете. Но не забравяйте, не бива да се стига до
това да се чувствате некомфортно.
„Изстискайте“ коремните органи и приберете корема
навътре, към гърба. Здраво свийте урогениталния и аналния
сфинктер, за да можете да почувствате силата на звука „чо-оо“, издаван от дълбините на тялото, а не просто от горната
част на гръдния кош или от гърлото. Звукът трябва да бъде
един вид свистене, издавано от дълбочината на белите
дробове. Изтласкайте навън колкото можете повече въздух.
Не вдишвайки, всмучете гръдната диафрагма възмож- но
най-високо в гръдния кош, за да създадете максимална
празна сила.
5. Закръглете уста, извадете навън език, извъртете нагоре
очи: След като диафрагмата ви е всмукана високо нагоре в
гръдния кош и белите ви дробове са изпразнени, закръглете
устни около зъбите, във формата на О. (Но не си отваряйте
прекалено много челюстта.) Извадете навън език, изпънете
го силно, и извъртете очи нагоре, към темето (Илюстрация
4.19).
6. Търкаляне на топката: Като продължавате да държите
белите си дробове празни и поддържате положението на
устата, езика и очите, приложете към диафрагмата, органите
и коремните мускули упражнението Търкаляне на топката:
6.1. В края на „чо-о-о“ издишването си представете как
изтласквате топка нагоре до самия връх на свода, образуван от напълно повдигнатата диафрагма.
6.2. Без да издишвате, тласнете топката надолу. Нека тя се
търкулне под гръдния ви кош. Същевременно тласнете
диафрагмата толкова надолу, колкото може да стигне.
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6.3. Без да прекъсвате движението, използвайки за целта
своята и, синхронизирана с коремните ви мускули,
тласнете топката още по-надолу и навън към предната
част на тялото, толкова навън, колкото навън можете да
изтласкате корема (Илюстрация 4.20).
6.4. След това търкулнете топката навътре, към гръбначния
стълб, като за целта смените посоката на активиране на
мускулите в долната част на корема (Илюстрация 2.21).
6.5. След като коремът е прибран навътре, а топката е
притисната назад към бъбреците, изтъркаляйте топката
нагоре по гърба до свода на гръдната диафрагма
(Илюстрации 4.22 и 4.23). Използвайте „всмукването,
без да се диша“ от упражнението Дишане на празната
сила, за да изтласкате топката нагоре до върха на
повдигнатия свод на диафрагмата в гръдния кош.
Можете да си помогнете в търкалянето на топката
нагоре като опънете език навън още повече, докато

Илюстрация 4.16. Поемете дълбоко дъх
през носа, задръжте дъха и притиснете
брадичка към гръдния кош.
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Илюстрация 4.17. Отпуснете брадичката и
освободете дъха с дълго, устойчиво
издишване.

Илюстрация 4.18. Силно издишайте със звука „чо-о-о“ като устата ви е
широко отворена. Всмукнете диафрагмата високо нагоре в гръдния кош,
като напълно изпразните белите дробове.
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Илюстрация 4.19. Не поемайте
дъх, закръглете уста и извъртете
очи към темето.
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Насочване на силите на „чо-о-о“
издишването.
Приберете корема навътре към гърба,
диафрагмата нагоре към гръдния кош.

свийте

(без да поемате дъх) я
всмуквате нагоре.
6.6. Повторете Търкалянето
на
топката няколко пъти,
толкова,
колкото ви е удобно да
задържате дъха си навън.
Забележка:
Освен
масажирането
на
органите, упражняването
на
коремните мускули и
раздвижването на застоялата
ци,
Търкалянето на топката
създава
условия за онзи силен
вакуум,
който да всмуче въздуха
и
той
пряко да навлезе в
храносмилателната
система.
6.7. Вдишайте
въздуха
надолу
в хранопровода, стомаха
и
червата. Когато отново
изпитате нужда да дишате,
притиснете диафрагмата и коремните органи надолу,
отворете уста и бързо разширете свития си навътре
корем едновременно напред, назад, настрани, нагоре и
надолу. Това ще създаде силно вакуумно всмукване.
Вакуумът, който създавате, всмуква въздуха надолу
- през хранопровода, през стомаха, в тънкото черво и
накрая в дебелото черво (а също така и в белите
дробове) (Илюстрация 4.24). Напливът на въздух,
всмукан от коремния вакуум, издава всмукващ звук,
когато въздухът преминава през гърлото.
Преди да издишате, силно преглътнете, след това заключете
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врата и използвайте своята и, за да
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нострация 4.20. а
да
започнете
ъркалянето
на
опката, насочете
млите от върха а
свода на диарагмата надо- ' и
навън към едната
част на ."лото,
след това енете
посоката
М,
насочвайки ги м
гърба.
Илюстрация 4.21.
Тласкайтетопката
назад, към гръбначния стълб.
Илюстрация 4.22.

Мантак Чиа

Притиснете
топката към бъбреците.
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Илюстрация
4.23.
От
бъбреците
тласнете
топката нагоре до
върха на свода
на
гръдната
диафрагма.
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Илюстрация 4.24.
Завършете
Търкалянето на
топката като внесете
въздух в червата.
Отпуснете топката,
езика и очите.

изтласкате въздуха надолу през хранопровода и стомаха към червата, за да го задържите в храносмилателната си система. Първоначално по-голямото
количество въздух ще прескочи белите дробове, защото чрез силното вакуумно всмукване ще навлезе в
храносмилателната система. След това вече белите
дробове ще се изпълнят с повече въздух.
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6.8. Повторете: Направете това упражнение десет пъти, ;v
или ако твърде много се напрягате, толкова пъти,
колкото ви е удобно.

I Второ упражнение: Издаване на челюстта

i

5 Упражнението Издаване на челюстта се прави с цел стягане на
кожата на гърлото и тази под брадичката, за да не се
Образува „двойна брадичка“.
I'.-

1. Издайте долна челюст напред, със сила: Следвайки
инструкциите, които ви дадохме в упражнението Закръг- I; лена
уста, след точка 4 (,,чо-о-о“-освобождаването), ого- I лете
долните си зъби, издайте долната челюст напред със I сила и
задръжте в това положение (Илюстрация 4.25). I Тези движения
се правят вместо закръглянето на устата I и изваждането на езика
напред. Усетете как кожата под I брадичката и в областта на
гърлото се опъва.
|"2. Извъртете очи нагоре: Извъртете очи към темето. За- I'
дръжте се в положение издадена напред брадичка, оголе- | ни
зъби и извъртени нагоре очи (Илюстрация 4.26).
1 3. Съчетайте Издаване на челюстта с Търкаляне на '
топката: Продължете с Търкаляне на топката според ин- |
струкциите от точка 6 нататък, по-горе.
4. Повторете: Повторете тази комбинирана серия от дви- »
жения десет пъти.
I Тези две упражнения (Търкаляне на топката и Издаване на
релюстта) могат да се правят в поза седнали върху повдигналите
пети или в поза на колене (Илюстрации 4.27 и 4.28). Две- Ке
пози позволяват при изпълнението на упражнението да се рложи
по-голяма сила. Седенето на повдигнати пети увелича- ра
вътрешната сила на диафрагмата и коремното издърпване
рагоре. Експериментирайте с позите кръстосани крака, повригнати пети и на колене, докато повтаряте упражнението.
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Илюстрация 4.25. Издайте доИлюстрация 4.26. Задръжте
лиата челюст напред със сила.
челюстта издадена напред,
оголете зъби и извъртете нагоре очите.

Илюстрация 4.27. Издишайте с
„чо-о-о“ звук, седейки на повдигнати пети.

Илюстрация 4.28. Закръглената уста и Търкалянето на
топката в поза на колене.

Упражнение 3. Усложнено търкаляне на топката в
областта на корема
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За да можете още по-добре да се възползвате от процеса на
„търкаляне“, можете да го усложните, като развиете контрол
върху мускулни групи, разположени в конкретни области. При
всяко Дишане на празната сила работете с конкретна група
мускули. И с всяко следващо Дишане се прехвърляйте ;към
следващата група мускули.

1. Среден сектор, лява страна, дясна страна на корема: Започнете като практикувате Търкаляне на топката
в средния сектор на коремната област, после - в лявата й I
страна, след това - в дясната й страна. След като сте поI стигнали известни умения в това практикуване, се прехI върлете към по-малки сектори - вътре в средния сектор
I направете няколко мини-търкаляния.
§ 2. Мини-търкаляния в средния сектор: Започнете с
1 Търкаляне на топката в по-малки кръгове в долната
|. област на корема, след това се придвижете нагоре до
К средната област на корема, правейки същото, после
§ - към горната област на корема и накрая - към долната
! част на гръдния кош. Нека придвижването от една об1? ласт в друга става с всяко последователно Дишане на
р празната сила.
Ц Забележка: Кръвта, ци и кислородът се насочват
Ц към областите, на които сте посветили упражнението.
Щ Коремната област се радва на нараснало количество кисК" лород в резултат от Дишането на празната сила и коремЦ ните упражнения. А кислородът е потребен за метабок лизма на мазнините. Увеличеното количество кислород,
Ц резултат от тези упражнения, ще ви помогне да изгорите
И излишъка от мазнини. Направете повече търкаляния в
щ областта на корема, за да се освободите от излишните
№ мазнини в тази област.
т
Като развивате по-голяма осъзнатост и по-голям контрол
върху различните мускулни групи в тази ва- жна област,
ставате способни и по-ефикасно да насочвате вътрешната
сила и ци. Сред многото приложения на нарасналата ви
’I

S
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способност е значителното укрепване на вкореняването в
земята, развито посредством ци гун практиката.
Грациозността и мощта, с която изпълнявате тай дзи,
неимоверно нарастат, когато тай дзи движенията се насочват
от дан тиена.

Дишане на празната сила, съчетано с дао ин
За да съчетаете Дишането на празната сила с дао ин упражнение, се върнете към началната поза на конкретното дао ин
упражнение. Обикновено вие вдишвате в началната поза, след
което следва активният етап на упражнението, съпроводен с
издишване. Когато Дишането на празната сила се добави към
някое упражнение, подготвителното поемане на дъх се прави
както при Дишането на празната сила, описано по-горе. След
това, успоредно с придвижването в нужната поза, се издишва
със звука „чо-о-о“.
В случай че не е възможно придвижването в пълната поза,
докато се издишва, най-напред направете „чо-о-о“ издишването,
поемете допълнително дъх, след това издишайте, докато заемате
пълната поза. Изпразнете максимално белите си дробове, след
това не вдишвайте и направете някои от диафрагмените и
коремните движения от Дишането на празната сила. Усмихнете
се със затворени устни. Не е нужно да изваждате език навън по
време на издишването при празната сила, но ако искате, го
направете.
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Като използвате Дишането на празната сила, се придвижете в дао ин
позата с „чо-о-о“ издишване. Тук учителят Чиа използва „чо-о- о“
издишването при Маймуната извърта гръбначния си стълб към изпънатия
напред крак.

■ Дишане на празната сила при пълна дао ин поза: Търкаляне на копката
при Маймуната извърта гръбначния си стълб към изпънатия си крак.
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Изберете дао ин упражнение или серия от движения от някое
упражнение, които позволяват практикуването на някаква форма
на диафрагмени и коремни движения от Дишането на празната
сила. Възможно е да изберете едно от следните движения от
Дишането на празната сила, което да съгласувате с конкретното
дао ин упражнение или серия движения.
1. Търкаляне на топката в основния кръгови модел:
Можете да практикувате това търкаляне, когато коремните
мускули не се напрягат от дао ин позата и е възможно
пълното им движение.
2. Използвайте всмукването от Дишането на празната сила,
за да повдигнете нагоре диафрагмата и след това да я
изтласкате надолу няколко пъти: Ако е налице дори леко
напрягане на мускулите, е възможно да сте в състояние да
правите само това просто повтарящо се движение нагоренадолу. Повтаряйте движението нагоре-надолу толкова
пъти, колкото ви е удобно, без да чувствате неудобно.
3. Когато не е възможно никакво коремно движение, то
всмучете диафрагмата нагоре и задръжте така: При тази
ситуация не дишайте и използвайте всмукване без дишане,
за да всмучете диафрагмата нагоре в гръдния кош, като
задържате диафрагмата така, докато вече можете да дишате.
4. Завършете дао ин упражнението и приключете Дишането
на празната сила: Когато сте в дао ин поза и искате да
приключите упражнението Дишане на празната сила:
4.1. Изтласкайте диафрагмата и органите надолу и ги
разширете.
4.2. Позволете на така създалия се вакуум да всмуче въздуха надолу през гърлото със звук на задъхване и силно
преглътнете, за да продължите всмукването. След това
преминете към следващия етап на дао ин серията, може
би към позата за почивка.
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4.3. Релаксирайте и дишайте както при обикновения дао ин
етап на почивка.

Храната обикновено се смесва с въздух и слюнка по време
на дъвченето. Когато количеството кислород в кръвта и
количеството кислород, достъпен за червата, са силно
увеличени, храносмилането става по-резултатно и по- ефикасно.
Тъй като около 80 % от кислорода, получен по пътя на
нормалното снабдяване на тялото с кислород, се изразходва от
мозъка, при нараснало количество кислород усещането за
замайване след хранене изчезва. Така буд- ността на ума не
намалява след хранене (особено ако не преяждате).
Несъмнено най-добре е да правите Дишане на празната ;
сила преди ядене, а не непосредствено след като сте се нахранили!

Тигърът си почива на сянка
Това е първото упражнение в седяща поза. Важно е, докато
правите упражнения на рогозката, да се чувствате удобно в
разнообразни седящи пози.
1. Седнете със свити крака: Седнете на рогозката със свити
крака, като ръцете ви докосват рогозката от двете ви страни.
Нека краката ви са свити надясно. Хванете до- лната част на
краката съответно десния - с дясната ръка, левия - с лявата
ръка (Илюстрация 4.29).
1. Практикувайте: Практикувайте седене в тази поза една или
две минути. Усетете как седалищните ви кости се свързват
със земята. Усетете как гърбът се изправя и издига до
небесата.
2. Крака към тялото: Приберете крака към центъра на тялото.
3. Повторете: Повторете това седящо упражнение и за лявата
страна.
Маймуната прикляка
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Активирани меридиани: пикочен мехур (ян) и бъбреци (ин)

1. Приклекнете: Клекнете като петите ви плътно опират в
пода, ръцете са поставени от вътрешната страна на коленете,
а пръстите са преплетени едни в други (Илюстра-

Илюстрация 4.29. Нека краката
ви са от дясната ви страна, като
дясната ръка държи десния
глезен, а лявата - левия прасец.
Гърбът е изправен.

Илюстрация 4.30. Приклекнете като петите ви плътно
се опират в земята и отскочете.

232
Мантак Чиа
ция 4.30). Леко отскочете, като измествате тежестта на тялото
си от едната към другата му страна.
2. Практикувайте: Тази поза отваря бедрата и освобождава от
напрежението долната част на гърба. Можете да я
практикувате, докато се храните, четете или медитирате.

Змията наднича над храстите
1. Обвийте колене с ръце и се залюлейте: Седнете на пода.
Вдигнете колене до нивото на гръдния кош и ги обвийте с
ръце (Илюстрация 4.31). Люлейте се напред-на- зад известно
време.
2. Практикувайте: Усетете как бедрата се отварят, а гръбначният стълб се удължава.
Забележка: Много е важно да седите в разнообразни
пози. Голяма част от проблемите на хората на Запад произтичат от това, че те седят само на столове. Опитайте се да
седите на пода, докато се храните, четете или гледате
телевизия. Нека тези седящи пози се превърнат в част от
всекидневието ви.

Илюстрация 4.31. Вдигнете колене
нагоре, до нивото на гръдния кош,
обвийте ги с ръце и се люлейте напредназад.
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Активирани меридиани: меридиани на краката -далак,
бъбреци, черен дроб (и трите ин); пикочен мехур (ян)
В китайската медицина костенурката се почита заради
дълголетието й. А то се дължи на това, че Функционалният й
канал е отворен. Предложеното тук дао ин движение улеснява
отварянето на този канал. Можете да използвате Дишането на
празната сила при позата напред.
1. С прилепени едно към друго стъпала се наведете напред:
Седейки с крака пред тялото, съединете стъпала и ги хванете
с ръце (Илюстрация 4.32). Наведете се напред и надолу,
използвайки за целта долната част на гърба, като гърбът леко
се заобля при навеждането (Илюстрация 4.33). Притиснете
брадичка към гръдния кош, докато навеждате горната част
на тялото надолу към рогозката.
2. Изпънете врата: А сега, като започвате движението от врата
си, вдишайте, изпънете се напред и погледнете нагоре, като
при това главата леко се измества назад (Илюстрация 4.34).
3. Изправете гръбначния стълб: Изправете гръбначния стълб
и се върнете към началната поза. Внимавайте да не се
изпъвате повече, отколкото ви е удобно.
4. Движете се като костенурка: Наведете се напред при
издишването, като гърбът ви е изправен. (Можете да се
наведете малко към пода като наведете глава и заоблите
горната част на гърба, а брадичката ви е притисната към
гръдния кош.)
5. Изпънете врата: Вдишайте, докато изпъвате врата и поглеждате нагоре.
6.Изправете гръбначния стълб: Изправете гръбначния стълб,
връщайки се към началната поза. Почувствайте се сякаш
движите брадичката си в кръг, също като костенурката.
Преглътнете слюнката си.
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Илюстрация 4.32. Прилепете стъпала едно към
друго и ги хванете с ръце.

Илюстрация 4.33. Наведете се напред, започвайки с лумбалната област, заобляйки гърба.
Брадичката е притисната
към гръдния кош.

Илюстрация 4.34. Като
се движите, започвайки
от врата си, изпънете се
и погледнете нагоре.
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7. Залюлейте се: Люлейте се известно време и разтърсвайте
колене.
Забележка: Преглъщането на слюнката е тайно учение. Даоистите описват хранопровода като висок дванадесет етажа - има се предвид сфинктерите в хранопровода,
които позволяват на храната да се придвижва надолу, но
не и нагоре. Обикновено като поглъщате слюнката си, тя
преминава надолу през хранопровода и се спира на найдолния сфинктер, докато се събере достатъчно слюнка, за
да се отвори сфинктерът и тя да продължи да слиза
надолу. Но според даоистките учения, когато слюнката се
спре там, тя блокира енергията и се превръща в лига. Затова трябва да се научите да преглъщате правилно:
7.1. За да преглъщате слюнката си както трябва, притиснете брадичка към гръдния кош и повдигнете теме,
за да стегнете гърлото си.
7.2. Вдишайте, задръжте дъха си и стегнете гърлото, така
че да е трудно да преглътнете.
7.3. Подгответе слюнката и силно преглътнете, като издавате силен звук на преглъщане. Силно тласнете
слюнката надолу по гърлото, като използвате своята
и. Усетете как слюнката преминава през хранопровода и надолу през стомаха, стигайки до тънкото
черво и до областта на долния дан тиен. Огънят на
дан тиен ще я изгори и преобразува в ци.
Като правите описаното тук, вие всъщност изтласквате
слюнката надолу с ци налягането. Преглъщането на „този
нектар“ предизвиква изхвърляне на газа, застоял в стомаха ви.
Ще откриете, че преглъщането на слюнка е ефективно
средство да се предизвика здравословно оригване.
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Костенурката излиза от морето
Активирани меридиани: меридиани на краката - далак
бъбреци, черен дроб (и трите ин); пикочен мехур (ян)
1. Седнете с прилепнали едно към друго стъпала: Q
нете с крака пред тялото. Съединете стъпалата и ги хваь те с
ръце (Илюстрация 4.35).
2. Наведете се напред: Започвайки от долната част на п ба,
приведете горната част на тялото към пода.
3. Завъртете се надясно: Сега се извъртете надясно, ка
извъртате най-напред долната част на гърба и след тс
постепенно средната част. Обърнете се и внимателно г
гледнете над дясното си рамо, като за целта леко завър: те
врата (Илюстрация 4.36). .
4. Върнете се в централно положение: Върнете се в це
трално положение, с лице напред. Вдишайте и релакс райте.
5. Завъртете се наляво: Сега направете същото движен и
за лявата страна (Илюстрация 4.37), после се върнет
централно положение.
6. Повторете: Повторете няколко пъти, след това се лкш те
известно време.
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Илюстрация 4.35. Хванете стъпалата на краката си с ръце.

Илюстрация 4.36. Извъртете се надясно, започвайки от лумбалната
област. Погледнете през
дясното рамо.

Илюстрация 4.37. Повторете това движение,
като се извъртате наляво.
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ПЕТА СЕРИЯ:
ПРАВИЯТ ВЕКТОР В ИЗВИТОТО ОПЪВАНЕ И НАРАСТВАНЕ НА
СУХОЖИЛИЯТА
В тази серия от упражнения се набляга върху нарастването, укрепването и усилването на сухожилията в тялото и
ръцете. Когато завъртате и извивате пръстите на ръцете, китките и лактите, сухожилията се извиват около костите. Ако
продължите с извиването на сухожилията като същевременно
прилагате серия контрасили, опитвайки се да върнете ръката
си в изправено (а не извито) положение, сухожилията ще се
опънат. Опъването на сухожилията на ръцете по този начин
ще разшири връзката от ръцете до врата, гръбначния стълб,
долната част на гърба, до краката. В настоящата глава са
включени и упражнения, регулиращи гръбначния стълб. При
всички начална поза е седящата, с крака, кръстосани на
рогозката.
Упражнения в тази серия
1. Фазанът разтваря крила
2. Драконът опъва опашка и лапи настрани
3. Драконът опъва опашка и лапи нагоре
4. Драконът опъва опашка и лапи към двете си страни
5. Драконът опъва опашка и лапи напред
6. Опънете лъка и изстреляйте стрелата
7. Бамбукът се люлее на вятъра
8. Обърнете се и отворете Вратата на живота
9. Колибри
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10. Мечката опъва гърба си
11. Змията се увива около дървото
12. Плуващият дракон

Фазанът разтваря крила
Основният принцип на Фазанът разтваря крила и подготвителните упражнения, които го предхождат, може да се
обобщи по следния начин: „Открийте правия вектор в извитото“. Сухожилията в гръбначния стълб, врата и краката се
свързват и интегрират, когато извивате ръце по правилния
начин. При етапа на почивката се усмихнете на сухожилията и
усетете как ци и кръвта се вливат в тях. Почувствайте как те
растат и стават по-силни.
Подготвително упражнение:
Извиване на палеца и контрасила
Тези подготвителни упражнения активират балансираните
контрасили в ръцете и ви помагат да усетите опъването на
сухожилията.
1. Извийте палеца и пръстите на ръцете наляво и усетете
контрасилата: Като седите с кръстосани крака на
рогозката, хванете дясната си китка с лявата ръка като
здравината на хвата е умерен. Извийте палеца наляво (по
посока на часовниковата стрелка) и нека останалите пръсти
и дланта го последват, извивайки се колкото може повече.
Държейки китката, усетете контрасилата, създала се в това
положение - палецът, останалите пръсти и дланта се
обръщат в едната посока, а китката - в противоположната
посока (Илюстрация 5.1).
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Илюстрация 5.1. Палецът, дланта н останалите пръсти се обръщат в едната посока, а
китката - в противоположи ата посока.

2. Отпуснете, после повторете: Отпуснете, после хванете и
отново извийте. Повторете това упражнение няколко
пъти, така че дан тиенът и лимбичният мозък напълно да
осъзнаят вътрешната структура на контрасилите.
3. Създайте контрасили, без да държите: Този път създайте контрасили, без да държите китката. Използвайте
своята и, силата ум-око-сърце, за да извиете ръката, докато китката е в състояние на балансирано противопоставяне.
4. Лакътни контрасили - притеглете лакътя навътре с
помощта на дясната ръка: Задръжте създадените от вас
контрасили при извиването на палеца и китката. Усетете
естествената склонност на лакътя да се измества навън,
отдалечавайки се от тялото, докато извивате
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долната част на ръката. Сега хванете десния си лакът с лявата
ръка и леко дръпнете лакътя навътре с помощта на ръката.
Едновременно с това леко тласкайте лакътя навън, създавайки
по този начин баланс на контрасили- те. Продължете това
извиване и контрасила на пръстите и дланта, на китката и
лакътя, така че да усетите как сухожилията обгръщат костите.
Съсредоточете своята и, така че извиването и контрасилата да
се разширят и да обхванат както китката и лакътя, така и
рамото до раменната лопатка.
5. Повторете за лявата ръка: Започнете с извиване на палеца
надясно (в посока, обратна на часовниковата стрелка) и нека
останалите пръсти и дланта го последват.
Подготвително упражнение: Извиване
на кутрето и контрасила
1. Извийте кутрето и дланта наляво и усетете контрасилата:
Хванете дясната китка с лявата си ръка. Започнете като
извивате кутрето си по посока, обратна на часовниковата
стрелка (напред и в кръг наляво), като останалите пръсти,
включително палецът, и дланта, следват движението му, а
хванатата с дясната ръка лява китка се противопоставя на
движението (Илюстрация 5.2). Усетете контрасилите,
възникващи, когато дясната ръка се опитва да се обърне, а
лявата ръка се противопоставя на движението. Направете това
няколко пъти: напрегнете, усетете контрасилите и разхлабете
напрежението.
2. Открийте същите контрасили, без да държите дясната
китка с лява ръка: Този път използвайте силата ум-окосърце, за да откриете същите контрасили в това движение.
3. Тласкайте лакътя навън с дясната ръка: Забележете, че
при това движение лакътят ви се стреми да се приближи към
тялото. Сега хванете десния си лакът отвътре с
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Илюстрация 5.2. Извийте
кутрето по посока, обратна на
часовниковата
стрелка.
Хванете дясната китка с лявата ръка и създайте контрасила.

Илюстрация 5.3. Лявата ръка
леко тласка лакътя навън,
създавайки
баланс
на
контрасилите.

лявата ръка. Усетете как лявата ръка леко тласка лакътя
Енергийнобаланс
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навън, създавайки
на контрасилите
(Илюстрация
5.3). Направете процедурата няколко пъти, за да усетете
вътрешната структура на балансираните контрасили.
4. Продължете с извиването с контрасила: Свалете лявата
ръка от лакътя и поддържайте създадените от вас контрасили при извиването на кутрето и контраизвиването на
китката. Продължете с това извиване и контрасила на
долната част на ръката, на китката и лакътя, така че да
усетите как сухожилията обгръщат костите. Усетете баланса на контрасилите от долната част на ръката до китката, лакътя, рамото и раменната лопатка.
5. Направете същото упражнение и за лявата ръка: Започнете с извиване на кутрето по посока на часовниковата
стрелка (напред и в кръг надясно) като останалите пръсти,
включително палецът и дланта, следват движението му.

Фазанът разтваря крила

Активирани меридиани: меридианите на ръцете
- бели дробове, перикард, сърце (всичките ин);
меридианите на дебелото черво, тройния нагревател,
тънкото черво (всичките ян)
Сега вече сте готови да практикувате движението Фазанът
разтваря крила. Както винаги, недейте стига дотам в усилията
си, че да се почувствате неудобно. Не изпъвайте прекалено
силно; изграждайте силата и еластичността на сухожилията си
стъпка по стъпка. Нека най-напред усетите как да „създадете
извитото“ (да обгърнете костите със сухожилията си) и да
„откриете правия вектор“ (да опънете сухожилията още
повече) в бавно, ритмично движение. Сред това координирайте дишането с движението си: вдишвайте, докато създавате
извитото, и издишвайте, докато откривате правия вектор в
извитото.
1. Завъртете пръстите на ръцете навътре, към гръдния
кош: Като седите с кръстосани крака, с изправена глава и
с удобно изпънат гръб, опънете ръце пред вас на
височината на рамената, като дланите са обърнати една

към друга. Завъртете пръстите на ръцете си нагоре и навътре, като започвате Мантак
с кутрето,
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последователно всеки един от останалите пръсти, докато
всички пръсти започнат да сочат гръдния кош (Илюстрация 5.4). Дланите естествено ще се обърнат нагоре и ще
последват движението, като се извиват и огъват при
китката. Задръжте за по-продължително време тази поза ръцете от китките до пръстите са обърнати към гръдния
кош, а лактите са свити в посока навън от тялото.
2. Ръцете минават под мишниците: Докато ръцете се
приближават към тялото, дръжте дланите си обърнати нагоре, а долната част на ръцете - насочени навътре към
тялото и една към друга. Като напълно изпънете лакти в
посока навън от тялото, придвижете долната част на ръцете така, че да минат под мишниците (Илюстрация 5.5).
При тази поза с длани нагоре ръцете минават под мишниците и стигат максимално далеч.
3. Кутретата и китките се извиват в дъга от 90°: Като
продължавате да държите дланите обърнати нагоре, нека
долната част на ръцете стигне зад тялото и оформи арка от
приблизително 90°, като пръстите на ръцете сочат към
гърба (Илюстрация 5.6). Осъществявайте това движение,
като усуквате назад и навън силата с кутретата си и изви) вате китката. Така пълното движение назад се извършва
докрай.
; 4. Обиколно движение напред, длани навън: От крайната
позиция назад чрез едно плавно, непрекъснато движение
размахайте ръце навън, от двете страни на тялото си.
Продължете с извиването на китките и започнете движението най-напред с кутретата, така че предмишници- те
и ръцете от китките до пръстите се извиват в дъга от двете
страни на тялото и нагоре, приблизително до нивото на
рамената, като достигат до това ниво най-напред с
кутрета, които са най-високо разположени, а дланите са
обърнати навън. Поради извиването на сухожилията,
опънатите ръце би трябвало да са леко сгънати в лактите.
Продължете с размахването на крайниците настрани, като

свивате долната част на ръцете напред в областта на
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китките, докато
тласкате
навън чрез
с дланите.
Започнете
извивате целите ръце в кръгообразно движение заедно с
движението напред.
2. Опънете напълно ръцете от китките до пръстите напред: Усетете връзките и опъването, изграждащо силата и
еластичността на сухожилията, през раменните лопатки,
рамената, лактите, китките и ставите на кутретата, като
същевременно задържате извиването на сухожилията около
костите при движението напред на целите ръце
(Илюстрация 5.7). Когато стигнете до поза напред би
трябвало да усетите извиването в китките и кутретата.
Дланите трябва да се тласнат напред, като между пръстите
на двете ръце разстоянието е приблизително 15 см, а всяка
ръка се опъва по посока, приближаваща я към другата. И
тогава, с едно последно усукващо движение, извийте
китките така, че пръстите и ръцете от китките до пръстите
се извъртят надолу, и извийте палците на ръцете напред.
Усетете как ставите на всички пръсти на ръцете и всички
върхове на пръстите се изпъват и енергетизират.
3. Финалът - открийте правия вектор в извитото: Опънатите сухожилия в свитата ръка са извити; сега изтласкайте ръце право напред, пред вас. Изпънете долната част
на ръцете напред, като ги извъртате надолу, а палците
извивате напред (Илюстрация 5.8). Едновременно с това
притиснете надолу брадичка, нека гръдният ви кош потъне
навътре, раменните лопатки се закръглят,
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Илюстрация 5.4. Завъртете пръстите на ръцете навътре и ги придвижете
към мишниците.

Илюстрация 5.5. Придвижете долната част на ръцете под мишни- ците и
ги опънете назад.

Енергийно балансиране чрез Дао
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Илюстрация 5.6. Размахайте предмишниците назад.

Илюстрация 5.7. Размахайте предмишниците отстрани на тялото и
напред.

лумбалните прешлени се изтласкат назад, за да се изправи
долната част на гърба, а сакрумът леко се накланя напред.
Усетете изпъването и енергетизиращите връзки от

върховете на пръстите на ръцете си през целите ръце, през
врата и надолу по гръбначния
стълб до сакрума. Колкото
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повече се опитвате да изправите целите ръце, толкова
повече усещате придърпването откъм долната част на
гърба.
И кресчендото на описаното изпъване - откриването на
правия вектор в извитото - всички елементи от движението
трябва да се осъществят в синхронизирана хармония.
Цялото движение - от първото завъртане на пръстите на
ръцете до това последно изпъване - трябва да протича
плавно и непрекъснато.
7. Върнете долната част на ръцете в начална поза и починете. Върнете долната част на ръцете в начална поза,
опънати пред гръдния кош, с длани, обърнати една към
друга. Починете закратко, усмихнете се на сухожилията си
и усетете как ци и кръвта навлизат в тях. Почувствайте как
сухожилията растат и стават по-силни.
8. Повторете: Повторете това упражнение три, шест или
девет пъти.
Забележка: Като практикувате упражненията, описани
до този момент в настоящата глава, трябва да успеете да
развиете у себе си способност да усещате опъването на
сухожилията. Затова ще дам следните инструкции, като
приемам за даденост, че практикуващият ще прави f
движенията така, че да извива и опъва сухожилията. В
противен случай движенията няма да ви бъдат от особена |
полза.
|-9. Сменете посоките: Опънете целите ръце пред вас както \f
по-напред в упражнението. Започнете с длани, обърнати у
навън, т.е. гърба на ръцете прилепени една _към друга.
> Като повтаряте предишните етапи, придвижете ръце от- :
страни на тялото и после зад тялото.

Енергийно балансиране чрез Дао

Илюстрация 5.8. Дланите идват пред
тялото, китките са извъртени надолу, а
палците са изтласкани напред.

Илюстрация 5.9. Придвижете долната
част на ръцете напред, преминавайки
под мишниците, след това ги опънете.
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Илюстрация 5.10. Опънете ръцете
напред, започвайки опъването с
раменните лопатки.

Илюстрация 5.11. Изтласкайте дланите напред като същевременно
извъртате долна част на ръцете и палците на ръцете.

10. Придвижете ръце напред, преминавайки под мишниците: От поза назад придвижете долната част на ръцете

напред, минавайки под мишниците (Илюстрация 5.9). ОпъЕнергийно
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нете целите
ръце напред
с изходна
точка на опъването
раменните лопатки. Създайте извиване по посока навън в
долната част на двете ръце (палците на ръцете се извъртат
навън и надолу) и противодействайте в китките и лактите
(Илюстрация 5.10). Опитайте се да откриете правия вектор
в извитото, докато тласкате целите ръце напред.
11. Завършете с кресчендото: Завършете изтласкването напред с кресчендото. Притиснете надолу брадичка, изправете лумбалните прешлени и сакрума и се изтласкайте напред, така че да откриете правия вектор в извитото, като
същевременно извъртате долна част на ръцете и палците
(Илюстрация 5.11). Наведете длани надолу и създайте
допълнителен тласък с дланите и опънатите навън пръсти.
Усетете придърпването на сухожилията по целия път през
ръцете, врата и гърба.
12. Починете и повторете: Върнете ръце в начална поза и
починете за момент. Повторете това движение три, шест
или девет пъти. След това починете и наблюдавайте резултатите му.

Кратки варианти на Фазанът разтваря крила
Вариант: Ръцете напред
Следващите движения се извършват пред тялото и под
мишниците; няма опъване назад зад тялото.
1. Пръсти на ръцете, насочени към гръдния кош: Започнете като седите изправени, а дланите ви са обърнати
една към друга. Завъртете пръстите на ръцете навътре, към
гръдния кош (Илюстрация 5.12).

Енергийно балансиране чрез Дао

^Илюстрация 5.13. Пръстите се
придвижват назад, под мишниците.
Илюстрация 5.12. Завъртете пръстите навътре,

към гръдния кош.
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2. Пръсти под мишниците: Придвижете обърнатите нагоре
пръсти на ръцете под мишниците
(Илюстрация 5.13).
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3. Пръсти встрани от мишниците: Този път не стигайте с
ръце чак зад гърба. Вместо това извъртете обърнатите
нагоре пръсти встрани от мишниците (Илюстрация 5.14).
4. Долна част на ръцете - напред, дланите - насочени надолу: Разтворете долната част на ръцете настрани и обърнете длани надолу (Илюстрация 5.15). Накрая опънете целите си ръце право навън (в извитото), с длани надолу.
5. Завъртете долната част на ръцете: Като продължавате да
държите ръцете си опънати настрани и пръстите си
- разтворени, завъртете долната част на ръцете, като кутретата ви сочат нагоре, а палците - надолу (Илюстрация
5.16).
6. Обърнете посоката и повторете: Сега обърнете посоката.
Като започвате с целите си ръце, опънати пред вас, а
гърбовете на дланите са обърнати един към друг, замахнете с длани навън отстрани на тялото и „създайте извитото“, само че този път не се опъвайте назад. Извийте

Илюстрация 5.14. Извъртете пръстите на 180"
встрани от мишниците.
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Илюстрация 5.15. Разтворете предмишниците навън и обърнете длани
надолу, за да ги изтласкате след това отново напред.

Илюстрация 5.16. Дланите се извъртат
напред, китките се извъртат надолу,
палците - също напред.

долната част на ръцете навътре, под мишниците. Приключете движението като опънете целите ръце напред.

Вариант: Ръцете към страните и надолу
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Този вариант започва с ръце навън отстрани на тялото,
като долната част на ръцете е близо до рогозката. Дланите са
обърнати напред, палците сочат нагоре.
1. Опънете ръце, обърнете палци: Опънете ръце надолу
към пода, като обърнете палците така, че да сочат назад,
зад тялото. Усетете напрежението в палците, а също и нагоре от вътрешната страна на ръцете. Повторете същото
движение три, шест или девет пъти.
2. Завъртете пръстите надолу: Сега направете краткия
вариант, описан по-горе, като започвате с гърбовете на
дланите, обърнати напред, а палците - сочещи нагоре. Завъртете пръстите надолу и опънете ръцете напред; дланите
са обърнати напред.
3. Длани обърнати надолу, пръсти - назад: При завършващото тласкане надолу извъртете долна част на ръцете и
усетете опъването от долната част на дланта до върховете
на пръстите. Дланите сочат надолу, а пръстите - назад, зад
вас. Усетете напрежението в кутретата и нагоре по
външната страната на ръцете. Повторете три, шест или
девет пъти.
Забележка: Няма начин да постигнете пълно изпънато
положение на ръцете, докато правите това упражнение.
Ако ръцете и китките ви са опънати, значи не сте извили
сухожилията както трябва. Когато изпълнявате извиването
както трябва, настъпва опъване в рамената, лактите и
китките. Можете да усетите опъването на сухожилията по
целия път от долната част на гърба до върховете на
пръстите на ръцете. Тези упражнения допринасят изключително много за съживяването на сухожилията.
Драконът опъва опашка и лапи настрани
Активирани меридиани: меридиани на ръцете бели дробове, перикард, сърце (всичките ин)
Драконът е гордо същество, което си почива на планинския склон, възхищавайки се на лапите си. Движенията му са

плавни и внимателни. Той се наслаждава на формата и грациЕнергийно
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чрез Даоси, както и на
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ята на движението
при извиване
на лапите
укрепващото въздействие на опъването, резултат от извиването.
Драконът потрепва в екстаз от върха на лапите през целия си
гръбначен стълб, до върха на опашката си.
Бъдете усмихващия се дракон, радващ се на дивата си
красота и суровата си сила.
Това е първото от серията от четирите упражнения Драконът опъва опашка и лапи; при всяко упражнение ориентацията на „лапите“ е различна. Различните ориентации опъват
различни групи от сухожилия. Както при серията Фазан, която
току-що усвоихме, и тук е важна координацията на дишането:
вдишвайте, докато създавате извитото, и издишвайте, докато
откривате правия вектор в извитото.
I:
1. Свийте лакти и вдигнете долна част на ръцете: За|
почнете седнали с кръстосани крака на рогозката и с
! изправен гръбначен стълб. Свийте лакти и вдигнете доlf лната част на ръцете, като дланите са обърнати нагоре.
|
Сведете поглед към долната част на ръцете - започнете
■ упражнението все едно, че сте дракон, възхищаващ се на
I чудесните си като на лъв лапи (Илюстрация 5.17). УсетеI те прилива на мирна енергия, нахлуващ във върховете на
I пръстите ви, когато ги насочите наляво. Представете си
I контрасилите, които създавате в китките, лактите и рамеI ната. Визуализирайте връзката с крилете, разположени на
I гърба ви, когато опъвате врат в противоположна посока
I и откривате правия вектор в извитото. Бъдете готови за
|
финалното кресчендо на симфоничната хармония, което
ще усетите при опъването, когато свързвате върховете на
лапите, през „правото“, със самия край на змиевидната ви
опашка.
1. Извъртете предмишниците наляво: Като продължавате да
държите ръцете си вдигнати, извъртете предмишниците
наляво. Без да движите глава, последвайте движението на
ръцете с очи (Илюстрация 5.18).
2. Обърнете и двете длани наляво: Като продължавате да

придвижвате ръцете си наляво, извъртете длани така, че да
сочат наляво. Започнете
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положни посока, т.е. надясно (Илюстрация 5.19).
3. Извъртете глава надясно: Извъртайте глава надясно, така
че пълното й завъртане надясно да завърши едновременно с
приключването на пълното завъртане на ръцете наляво
(Илюстрация 5.20). Докато правите това гладко,
непрекъснато движение, издишайте и открийте правия
вектор в извитото:
3.1. Леко притиснете брадичка надолу, гръдният кош да
потъне навътре, а раменните лопатки да се закръглят.
3.2. Изтласкайте таза напред (бедрените кости - назад) и с
помощта на лумбалните прешлени опънете долната
част на гърба.
3.3. Притеглете лактите си навътре един към друг, като
десният ви лакът е в близост до тялото. Тласнете длани
навън наляво и извийте пръсти на ръцете назад, към
вас. Извъртете долна част на ръцете, започвайки с
китките, така че да се обърнат навътре една към друга
(долната част на лявата ръка се извърта по посока,
обратна на часовниковата стрелка, а на дясната ръка по посока на часовниковата стрелка). Докато извивате
долната част на ръцете, създавайте контра- сили в
китките, лактите и рамената, така че лактите да не
могат да се разтворят навън и нагоре. Усетете как се
опъват сухожилията от върховете на пръстите на
ръцете до долната част на гърба ви.
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Илюстрация 5.17. Започнете
упражнението с възхищаваме на „лапите“ си.

Илюстрация 5.18. Ръцете се извъртат наляво,
като очите следват
движението им.
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Илюстрация 5.19. Извъртете длани, така че да сочат наляво, и започнете
да извъртате глава надясно.

Илюстрация 5.20. След като ръцете са напълно извърнати наляво,
главата - напълно извърната надясно, открийте правия вектор в
извитото.

4. Върнете се в централно положение: Вдишвайте, докато
връщате ръце и глава обратно в централна начална поза.

Починете закратко.
Енергийно
чрез Дао
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5. Повторете за
дяснатабалансиране
страна: Сменете
посоките и опънете
ръце надясно, обръщайки глава наляво. Докато обръщате
глава, извийте ръце и тласнете длани (Илюстрация 5.21). Не
забравяйте да държите лактите близо до тялото, а
лумбалната област да се движи заедно с таза. Издишайте,
докато опъвате и „откривате правото“; вдишайте, докато се
връщате
към
централно
положение.
Направете
упражнението три, шест или девет пъти.

Илюстрация 5.21. Повторете и за другата страна.

Драконьт опъва опашка и лапи нагоре

Активирани меридиани: сърце, сърдечен свиван (и двата ин)
В това упражнение се следва сходен модел на движения
като в упражнението Драконът изпъва опашка и лапи настрани, с изключение на това, че тук вдигате ръце над главата
си.
1. Свийте лакти и вдигнете долната част на ръцете: Започнете в седнала поза с крака, кръстосани на рогозката, и
изправен гръбначен стълб. Свийте лакти и вдигнете до-

лната част на ръцете нагоре, като дланите също сочат нагоре. Възхитете се на прекрасните
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целите ръце над главата си с длани нагоре, като пръстите
на двете ви ръце са обърнати едни към други (Илюстрация
5.22). Свийте лакти, така че да сочат навън от двете страни
на тялото ви, а гърбът на дланите ви е на около 15 см над
главата, като разстоянието между пръстите също е 15 см.
2. Открийте правия вектор в извитото:
2.1. Сведете глава към централната ос на тялото и леко
притиснете брадичка към гръдния кош. Извъртете
очи нагоре, така че вътрешното ви зрение да се насочи нагоре през темето.
2.2. Изтласкайте таза напред (бедрените кости - назад) и с
помощта на лумбалните прешлени опънете долната
част на гърба.
2.3. Изтеглете лактите си назад и извъртете палците на
ръцете нагоре, кутретата - надолу, като избутвате
дланите си нагоре, създавайки напрежение. Докато
извъртате долна част на ръцете, създавайте контрасили в китките, лактите и рамената. Усетете сухожилията от върховете на пръстите до долната част на
гърба да се опъват.
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Илюстрация 5.22. Вдигнете ръце над
главата си, с длани нагоре.

3. Извъртете ръце и ги тласнете нагоре: Изпънете врата,
лумбалната част на гръбначния стълб и гръдните мускули,
предизвиквайки леко завъртащо движение в таза. Тъй като
сухожилията са взаимосвързани, можете да изтеглите гърба
си нагоре като тласкате длани по посока на тавана, а
лактите ви продължават да са обърнати назад.
4. Повторете: Повторете тази серия от движения три, шест или
девет пъти. Починете и оценете умиротворената енергия,
която се пробужда в тялото ви.
Забележка: При това движение вие се стремите да
изпънете целите ръце, но извиването на китките и положението на лактите не ви позволява да ги опънете. Опъването на сухожилията трябва да протича през вътрешната
страна на ръцете ви, през рамената и надолу по целия ви
гръб. Издишвайте, докато тласкате ръце нагоре, и вдишвайте, докато свивате ръце и освобождавате напрежението.

Дланите ви винаги трябва да са обърнати към тавана, а
кутретата на ръцете да са
насочени
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Чиаедно към друго, китките
да са завъртени и опънати.

Драконът изпъва опашка и лапи към двете си страни
Активирани меридиани: меридиани на ръката - перикард,
сърце (всичките ин)

1. Свийте лакти и вдигнете ръце: Започнете в седнала поза с
крака, кръстосани на рогозката и с изправен гръбначен
стълб. Свийте лакти и вдигнете долна част на ръцете, длани
нагоре. Възхитете се на прекрасните си лапи. Сега
придвижете целите си ръце навън, от двете страни на тялото
ви, като дланите сочат нагоре, а лактите са леко свити.
Изтеглете назад ръце, като по този начин отваряте гръдния
кош.
2. Извъртете палците на ръцете нагоре и настрани един от
друг: Създайте извитото, като извивате палци нагоре и
встрани от тялото, а останалите пръсти на ръцете и дланите
следват движението на палците (Илюстрация 5.23).
Опънатите длани са обърнати навън от двете страни на
тялото като положението им е вертикално, а пръстите на
ръцете сочат нагоре. Усетете извъртането от долната част на
ръцете до китките, лактите и нагоре чак до рамената.
3. Отрийте правия вектор в извитото:
3.1. Леко притиснете брадичка към гръдния кош.
3.2. Изтласкайте таза напред (бедрените кости - назад) и с
помощта на лумбалните прешлени опънете долната
част на гърба.
3.2. Бавно изпънете целите си ръце встрани от тялото, като
започвате с дланите, а пръстите на ръцете са извити
назад. Издишайте, докато изтласквате ръцете, и
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Илюстрация 5.23. Създайте извитото: извъртете длани нагоре и навън.

Илюстрация 5.24. Открийте правия вектор в извитото.

продължете да извъртате дланите. Извийте палците на
ръцете надолу; нека в края на движението всички
пръсти да сочат надолу (долната част на лявата ръка се

извърта по посока, обратна на часовниковата стрелка, а
дяснатаЧиаръка - по посока на
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часовниковата стрелка) (Илюстрация 5.24). Усетете как
гръдният ви кош се изпъва и се отваря още повече.
Поддържайте контрасилите, създадени в ставите, за да
бъдат ставите отворени. Усетете как сухожилията от
върховете на пръстите на ръцете ви до долната част на
гърба ви се опъват.
4. Отпуснете всички напрегнати части на тялото: Вдишайте златна, енергетизираща светлина в ставите, сухожилията и мускулите, докато връщате ръцете обратно в
начално положение, с длани нагоре. Направете почивка и
релаксирайте.
5. Повторете: Изпълнете тази серия от движения три, шест
или девет пъти.

Драконьт опъва опашка и лапи напред

Активирани меридиани: меридиани на ръката - бели дробове,
перикард, сърце (всичките ин)
1. Свийте лакти и вдигнете ръце: Започнете в седнала поза с
крака, кръстосани на рогозката и с изправен гръбначен
стълб. Свийте лакти и вдигнете долната част на ръцете с
дланите нагоре. Възхитете се на прекрасните си лапи. Сега
придвижете целите си ръце пред вас, на нивото на рамената
с длани, обърнати навътре. Правете с целите си ръце
кръгове, сякаш държите в тях плажна топка, но топката е
твърде голяма, че да съедините пръстите на ръцете си пръстите са на разстояние около 15 см едни от други.
Дланите ви трябва да са почти обърнати към гръдния кош.
Върховете на пръстите на ръцете ви са насочени едни към
други.

Илюстрация 5.25. Правете
кръгове с целите
ръце пред
Енергийно
балансиране чрез Дао
тялото ви и извъртете длани
навън, така че да създадете
извитото.
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2. Извъртете палци на ръцете навътре и надолу: Създайте
извитото в сухожилията, като извъртате палци навътре и
надолу, докато обърнете целите длани, така че да сочат
напред (Илюстрация 5.25).
3. Открийте правия вектор в извитото:
3.1. Леко притиснете брадичка към гръдния кош, така че
да изправите задната част на врата си. Нека гръдният
ви кош потъне навътре, а раменните лопатки се заоблят.
3.2. Изтласкайте таза напред (бедрените кости - назад) и с
помощта на лумбалните прешлени опънете долната
част на гърба.
3.3. Издишайте и опънете ръце навън. Леко тласнете
длани напред, разтваряйки пръстите на ръцете. Едновременно с това извъртете палци надолу, а кутI рета - нагоре, като в китките и лактите се създават
контрасили. Тласкайте дланите като започвате от

раменните лопатки, минавате през ръката и стигате до
долната част на ръцете,
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създайте контрасили в китките, лактите и рамената.
Усетете как сухожилията от върховете на пръстите на
ръцете до долната част на гърба се опъват.
4. Отпуснете всички напрегнати части на тялото: Релаксирайте, върнете длани в позиция отпред, насочени към
вас, като главата е леко извита назад; отново заемете поза
„държане на топката“. Наблюдавайте усещанията в тялото
си.
5. Повторете: Направете тази поредица от движения три,
шест или девет пъти.
Забележка: Това са фини лесни движения, които можете да правите всеки ден, за да се опънат и да нарастват
сухожилията ви. Просто издишвайте и изтласквайте навън,
вдишвайте и релаксирайте с леко извъртащо движение.

Опънете лъка и изстреляйте стрелата
Практикувайте Опънете лъка и изстреляйте стрелата,
представяйки си, че сте внимателно промъкващ се ловец - с
всички ваши сетива в максимална осъзнатост. Внимателните
ви движения ви приближават все повече към успеха. Балансирате с лък и стрела в ръцете. С крайчеца на окото си
можете да забележите най-слабото движение; въздухът потрепва. Но ако задвижите най-напред главата си, ще изгубите
възможността да изстреляте стрелата. Започнете с дисциплинирана сдържаност бавното, прокрадващо се движение,
които усвоихте при Драконът опъва опашка и лапи. Дълбоко
пропилото се във вас чувство, че сте стрелец с лък, ви насочва
към целта. И затова всяко едно от сухожилията ви се напряга.
И в точния момент отпускате тетивата и стрелата политва.
Край на лова.
Това упражнение ще ви помогне да отворите гръдния кош,
рамената и раменните лопатки и ще развие сухожилията ви.
1. Започнете с Драконът опъва опашка и лапи нагоре:
Започнете това упражнение, като направите няколко пъти

серията движения Драконът опъва опашка и лапи нагоре.
Енергийноибалансиране
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контрасили. Почувствайте свързаността на пръстите на ръцете с раменните лопатки, като бавно обръщате длани навътре, докато
смъквате ръце надолу, за да стигнете до началната
Драконова поза.
2. Подгответе лъка, за да стреляте наляво: Сгънете кутрето, безименния и средния пръст и на двете ръце навътре,
започвайки движението като свивате най-напред второто
кокалче. Нека долната част на дясната ви ръка е на
няколко сантиметра от гръдния ви кош - пред гръдната
кост. Леко закръглете рамена и извъртете долната част на
дясната ръка така, че палецът да сочи навън, а показалецът
- наляво (Илюстрация 5.26).
3. Изпънете лявата ръка: Насочете показалеца на лявата си
ръка нагоре и опънете палеца назад, като дланта сочи
навън и наляво (Илюстрация 5.27).
4. Наведете се напред и се завъртете наляво: Като започвате движението най-напред с долните лумбални прешлени, се наведете напред. После започнете бавно да се извъртате наляво, като най-напред извъртате долните лумбални
прешлени, един по един (Илюстрация 5.28).
5. Извъртете горните гръдни прешлени: Продължете извъртането на гръбначния стълб - сега извъртайте горните
!
гръдни прешлени (Илюстрация 5.29).
; 6. Извъртете врата и главата, изтеглете тетивата на
лъка: Продължете с извъртането на гръбначния стълб
- извъртайте шийните прешлени и накрая главата. Погледнете нагоре и назад, така че с крайчеца на окото си да
можете да видите зад вас. Изтласкайте дясното рамо леко
напред, а лявото рамо - леко назад. Вдишвайте, докато
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Илюстрация 5.26. Подгответе
лъка, за да стреляте наляво.
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Илюстрация 5.27. Завъртете лявата си ръка
наляво, като извъртате
и дланта наляво.
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Илюстрация 5.28. Наведете се, започвайки от долните
лумбални прешлени, и се извъртете наляво.

Илюстрация 5.29. Продължете с извъртане наляво, като
сега завъртате горните гръдни прешлени.

272

Мантак Чиа

Илюстрация 5.30. И накрая приключете извъртането с врата и главата.
Започнете да опъвате лъка.

Илюстрация 5.31. Последна поза - извъртане на гръбначния стълб
нагоре - най-крайната точка от опъването на лъка, при което ви помагат
и раменните лопатки.

извъртате лявата си ръка назад, и леко изтеглете длан напред, така че да почувствате извиването на ръката си. Из-

Енергийно
Дао че опъвате273
въртете и дясната
си балансиране
ръка назад, чрез
все едно
лък
(Илюстрация 5.30).
7. Отворете гръдния кош: Сега изпънете рамената, за да
усилите опъването на лъка (Илюстрация 5.31). Последната
опъваща сила се създава от раменните лопатки; отворете ги
като ги изтеглите назад и ги приближите една към друга;
същевременно ръцете ви са неподвижни и напрегнати.
Движат се предимно гръдният кош, рамената и раменните
лопатки, докато движението на ръцете е слабо. Лактите
трябва да се изтеглят назад, преминавайки под мишниците,
за да заемат окончателното си положение.
8. Пуснете стрелата и издишайте: Край на опъването и на
напрежението в раменните лопатки. Релаксирайте и се
върнете в централната поза за почивка.
9. Сменете страните: Повторете упражнението и за дясната
страна (Илюстрация 5.32). Направете го три, шест или
девет пъти.
10. Починете: Сега си починете, като наблюдавате как ци се
влива в сухожилията.

Илюстрация 5.32. Опънете лъка и изстреляйте
стрелата в дясна посока.

Бамбукът се люлее на вятъра
Активиран меридиан: жлъчен мехур (ян)
Бамбукът се люлее на вятъра е още един прекрасен пример
за това как наблюденията върху природата могат да бъдат
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свят, спомагайки
за самолечение- то.
При настоящото упражнение горната част на тялото ви се
превръща в ствола на бамбука, а дъхът ви е вятърът. Горната
част на тялото се снижава на едната си страна под напора на
вятъра на издишването, после се привежда почти хоризонтално на другата страна. А след това вдишваният вятър издига
право нагоре силното, гъвкаво бамбуково стебло. И преди
бамбукът отново да започне своя танц, има кратък момент на
почивка.
Открийте грацията на движещото се растение и на подухващия вятър в единството на телесното движение и дъха.

1. Свийте левия крак: Седейки изправени на рогозката,
свийте левия крак, така че стъпалото му да е под дясното
ви бедро. Нека десният ви крак е настрани и зад вас, като
дясната пета е съвсем близо до ханша. Хванете десния
глезен с дясната ръка, а левия глезен - с лявата ръка. Извъртете лумбалната област, така че цялата горна част на
тялото да е обърната по посока на левия ви крак (Илюстрация 5.33). Но не извъртайте горната част на гърба завъртайте само лумбалните прешлени. Притиснете леко
брадичка надолу, така че главата да не започва първа движението.
Забележка: Илюстрации 5.34 и 5.35 показват движението, започващо с дясното коляно, изнесено пред тялото. Положението на тялото е същото както при лявото
коляно, изнесено пред тялото.
2. Наведете горната част на тялото над изнесеното напред
коляно: Като издишвате и държите гръбначния си стълб
изправен, наведете горната част на тялото си
над левия крак, докато коремът почти се опре о бедрата
(Илюстрация 5.34).
3. Извъртете се навън: Продължете издишването, придвижете тялото си колкото можете по-наляво, като движението идва от лумбалната област (Илюстрация 3.35).
Ръцете, поставени на глезените, спомагат за движението с
координирано теглене и бутане.
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4. Извъртете Енергийно
се надясно
и нагоре:
Сега
извъртате надясно, като дишате по обичайния начин.
Движението започва с лумбалните прешлени и се продължава от гръдните и шийните прешлени; главата е последна. И отново, използвайте ръцете си, за да спомогнете
за движението. Когато сте се извъртели максимално,
задръжте се в този поза закратко; наблюдавайте извъртането на гръбначния стълб, взирайки се вътре в него
(Илюстрация 5.36).
5. Върнете се в централно положение: Върнете се в централно положение като започнете движението от долния
дан тиен, както е в серията Паун.
6. Повторете: Повторете движението за същата страна на
тялото и след това починете. Усмихнете се на лумбалните
си прешлени.
7. Сменете краката: Сменете краката, като изнесете дясното коляно напред. Повторете серията движения два пъти
и след това починете.
' 8. Разтърсете гръбначния стълб: Когато приключите се’ рията Бамбукът се люлее на вятъра, усетете как се чувства
тялото ви. Наблюдавайте как тази серия движения отваря
гръбначния стълб.

1
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Чиа
5.33. Свийте ляво

колено, изнасяйки го напред, а
дясното коляно и долна част на
крака са изнесени навън, от дясната
страна на тялото. Хванете глезените
и извъртете лумбалните прешлени,
за да можете да погледнете дясното
си бедро.

Илюстрация 5.34. Наведете се над изнесеното напред
коляно, като гръбначният ви стълб е почти изправен.
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Илюстрация 5.35. Наведете се хоризонтално над изнесеното напред
коляно.

Илюстрация 5.36. Извъртете се,
започвайки с лумбалните прешлени,
нагоре и надясно.

Обърнете се и отворете Вратата на живота
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Както вечеЕнергийно
отбелязах,
Вратата на
е лумбалната
област. Вратата на живота трябва да се отваря бавно и устойчиво, с усмихваща се осъзнатост. Това упражнение активира
енергията на бъбреците.

1. Дясна ръка върху ляво коляно: Поставете дясната си
ръка върху лявото коляно. Изнесете лявата си ръка зад
гърба, като гърбът на дланта е положен върху долната
част на гръбначния стълб, между лумбалните прешлени
L2 и L3 - Вратата на живота.
2. Обърнете горната част на тялото надясно: Като започвате движението от лумбалните прешлени, извъртете
горната част на тялото надясно, а след това леко се наведете (Илюстрация 5.37).
3. Започнете да се извъртате наляво: От тази поза започнете бавно да се извъртате наляво, като движението започва от лумбалните прешлени, а дясната ръка им помага
да се извъртят. Продължете да се извъртате наляво, като в
извъртането се включат горната част на гръбначния стълб
и раменете.
4. Изправете тяло: Постепенно изправете тялото. Главата
трябва да се задвижи последна (Илюстрация 5.38). След
като гръбначният ви стълб е напълно извъртян наляво и
вие седите изправени, релаксирайте гърба като се върнете
в централно положение. Движението трябва да се
извършва в плавни, кръгообразни дъги - най-напред се
извъртете надясно, наведете се, извъртете се наляво, изправете се и след това релаксирайте, връщайки тялото в
централно положение.
5. Сменете страните: Поставете лявата ръка върху дясното
си коляно, а дясната ръка - върху лумбалната област на
гръбначния стълб. Повторете серията движения в другата
посока, като започвате отляво и се извъртате надясно.
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Илюстрация 5.37. Като
поставите дясната ръка на
лявото коляно, гърбът на
лявата длан - на Вратата
на живота, се обърнете
надясно,
започвайки
движението
от
лумбалните прешлени, и
леко се наведете.

^Илюстрация 5.38. „Отворете Вратата“ наляво извъртете се наляво,
започвайки с лумбални- гте прешлени и продължавайки с горната част на
гръбначния стълб.
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Забележка: Упражнението Обърнете се и отворете
Вратата на живота може да ви даде точно усещане за гъвкавостта и силата на долната част на гърба ви лумбалната област. Поставяйки върховете на пръстите си
в пространствата между лумбални прешлени L1 и L2, L2
и L3, L3 и L4, L4 и L5, докато се навеждате и обръщате,
ще усетите как тези пространства се отварят, а
прешлените се извъртат.

Колибри

Активирани меридиани: меридиани на гръдния кош - бели
дробове (ин) и дебело черво (ян)
Колибрито е толкова малко и леко, а крилата му се
движат толкова бързо! Открийте лекотата в движенията си.
Това просто движение ви помага да отпуснете схванатите се
рамена.
1. Извъртайте рамената едно по едно: Отпуснете рамена и
ръце, като ръцете удобно лежат в скута ви. Направете
плавен кръг с дясното си рамо, като завъртате рамото
напред, след това нагоре, след това назад и накрая надолу.
Изпълнете движението няколко пъти, като внимавате
само едното рамо да се движи - постарайте се да не допускате никакво движение в гърба, главата или другото
рамо. Сега сменете посоката и направете още няколко
завъртания, преди да преминете към другото рамо. Преминете към другото рамо.
2. Въртете рамена едновременно: След като сте въртели
всяко рамо поотделно в двете посоки, релаксирайте и завъртете двете рамена едновременно. С плавно, кръгообразно движение първо ги завъртете напред, после нагоре,
назад и накрая надолу, до релаксирано положение. Направете няколко пъти тези плавни кръгове и след това сменете посоката на въртенето. Помнете, че движите само рамената. Нека останалата част на тялото ви е релаксирана и
помага на движенията.
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Илюстрация 5.39. Зад гърба
си хванете едната длан с
другата.

Илюстрация 5.40. „Пляскайте“ ритмично с рамена, а
след това направете пълен
кръг с рамената.
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3. Плеснете с крила зад гърба си: Поставете ръце зад гърба
си, като те са релаксирани, дланите са обърнати навън,
едната длан внимателно държи гърба на другата длан
(Илюстрация 5.39). Ритмично движете вашите (вече
отпуснати) рамена напред-назад (Илюстрация 5.40). Това
движение е като пляскането с крила на колибрито - поддържайте неговия образ в съзнанието си, докато движите
рамена ритмично напред и назад. Нека гръбначният ви
стълб е изправен, ръцете ви - релаксирани, а гръдният кош
се разширява и свива с лекота.
4. Плеснете с криле и се завъртете: Когато вече сте се
научили да правите плавно движението на пляскане и се
чувствате удобно с него, започнете да правите с двете си
рамена пълни кръгове, както в началото на упражнението.
Движете рамената напред, нагоре, назад и надолу, като
ръцете ви са зад гърба, релаксирани. След няколко
завъртания сменете посоките. Правете движенията с
лекота като не забравяте да движите именно рамената, а
гръдният ви кош реагира на движенията по напълно
естествен начин. Докато се движите, нека тазът ви също
се движи леко напред-назад, релаксиран и гъвкав.

Мечката опъва гърба си
Една голяма мечка! Какво могъщо дихание и каква невероятна сила!
При това упражнение издишвате бавно и могъщо като
мечка. Бавно и могъщо опъвайте гърба назад и същевременно
опъвайте в противоположна посока кафявата меча ръка. След
това вдишайте и освободете контрасилите. Усетете великолепното разстилане на нежната разширяваща се ци на мечката, почувствайте как минава през раменните кости и изпълва
темето с приятен, успокояващ мир.
1. Опрете се в рогозката от дясната ви страна: Както сте
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седнали с кръстосани крака, поставете дясната си ръка на
рогозката близо до дясното бедро. Изпънете лакът и се
опрете, като бедрото ви служи за подпора, а тежестта пада
върху ръката.
Пресегнете се през гръдния кош: Пресегнете се с лявата
си ръка през гръдния кош и хванете дясната ръка в лакътя
(Илюстрация 5.41).
Притеглете дясната с лявата ръка: Докато издишвате,
пресегнете се през тялото с лява ръка и рамо и придърпвайте напред дясната ръка, като същевременно тласкате
назад дясното рамо. Противоположните сили се разгъват и
разтягат рамото ви. Нека торсът и главата да се завъртят,
докато тласкате дясното рамо назад; главата ви ще
последва тялото.
Отпуснете ръка и повторете: Отпуснете ръка; след това
повторете описаните дотук движения няколко пъти.
Придвижете нагоре лява ръка: Сега хванете дясната
ръка точно под раменната става. Повторете движенията,
едновременно претегляйте напред с лява ръка и рамо и
тласкайте назад дясно рамо (Илюстрация 5.42).
Придвижете още по-нагоре лява ръка: Сега поставете
лявата си ръка на дясното си рамо и повторете отново
движенията. Запомнете, че трябва да издишвате, докато
тласкате рамото назад, и нека цялото ви тяло го последва.
Сменете страните: Сменете страните, като се пресегнете
през тялото с дясната ръка. Направете придърпването
напред и тласкането назад няколко пъти във всяко от трите
положения.
Починете и релаксирайте: След като приключите с
пълната последователност от движения и за двете страни,
вдишайте в рамената и наблюдавайте усещанията в тях.
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Илюстрация 5.41. Пресегнете се
през гръдния кош с лявата ръка,
за да хванете дясната ръка в
лакътя.

Илюстрация 5.42. Придвижете
лявата ръка нагоре, докато
стигнете под рамото. Повторете
придърпването и тласкането.
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Змията се увива около дървото

Активиран меридиан: пикочен мехур (ян)
Когато гледате как змията се увива около дървото, лесно
съзирате мускулите под кожата й. Те са силни, но силата им
не е преднамерена. Докато правите това упражнение, почувствайте гръбначния си стълб като змия. Когато опъвате мускулите на краката и извъртате лумбалните прешлени, съзрете
вълнообразните извивки на змията вътре в гръбначния ви
стълб. Също като змията, вие „се увивате“ по един естествен
начин, без да насилвате движението. Напредвайте внимателно
и открийте силата на змията в гръбначния ви стълб.
1. Опънете ляв крак: Седнете на пода, като левият ви крак
е опънат право пред вас. Кръстосайте десния крак над левия, като поставите дясното стъпало на рогозката точно
над лявото коляно. Обгърнете с ръце свитото дясно коляно като лявата ръка е поставена над дясната. Лявата ръка
е от външната страна на коляното, а дясната - от вътрешната (Илюстрация 5.43).
2. Вдишайте и се извъртете наляво: Като започвате движението най-напред с долните лумбални прешлени,
извъртете се наляво; последователно извъртайте
лумбалните прешлени, гръдните прешлени и рамената.
След това извъртете вратните прешлени и накрая главата
(Илюстрация 5.44).
3. Извъртете се надясно: Свийте дясното коляно към гръдния кош, издишайте, докато се извъртате обратно в централно положение, после се извъртете надясно. Започнете
движението с долния лумбален прешлен (L5), продължете
с останалите лумбални прешлени, гръдните прешлени,
рамената, врата и главата. Не забравяйте левият ви крак
да е релаксиран, а стъпалото му да е обърнато напред.
4. Върнете се в централно положение: Върнете се, вдишвайки, в централно положение преди позата да ви стане
неудобна.
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Илюстрация 5.43. Левият крак е опънат, дясното коляно е
свито нагоре към тялото.

Илюстрация 5.44. Напълно се извъртете надясно.
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Илюстрация 5.45. Сменете краката.

5. Повторете и сменете страната: Повторете няколко пъти за
тази страна, след това сменете и отново повторете няколко
пъти (Илюстрация 5.45).
6. Починете: След като направите няколко повторения за
всяка от двете страни, починете и се насладете на усещането как пробудената ци се движи по гръбначния ви
стълб.

Плуващият дракон
Рядко се случва човек да види плуващ дракон. Но е лесно
да си представим могъщия гъвкав гръбначен стълб и опашката
като витло на това митично същество, които без усилия порят
водните дълбини. Нека гръбначният ви стълб е отпуснат,
докато притискате длани една към друга и извивате всичките
двадесет и четири фрагмента на гръбначния ви стълб във вълнообразни движения. Вие сте усмихващ се плуващ дракон!
1. Прилепете длани една към друга с лакти навън: Сед-

2.

3.

4.

5.
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нете с крака,
кръстосани
на рогозката,
нивото на сърцето като лактите ви сочат навън (Илюстрация 5.46). Прилепете длани една към друга и усетете
натиска през долната част на ръцете, китките, горната част
на ръцете, рамената и раменните лопатки до гръбначния
стълб.
Извивайте гръбначен стълб наляво и надясно: Леко
извивайте гръбначния стълб наляво и надясно. Нека ръцете
ви също се движат наляво и надясно, като едната ръка тика
по посока на движението, а другата й оказва съпротива
(Илюстрация 5.47). Въртеливото движение започва в
точката Крило.
Вдигайте поставените на нивото на сърцето ръце
нагоре: Движейки тялото си вълнообразно, постепенно
вдигайте ръце все по-нагоре, към темето (Илюстрация
5.48). След това ги смъквайте надолу, постепенно и с
вълнообразно движение на тялото, докато не стигнете до
момента, в който движението се поражда в долната част на
гръбначния стълб. Продължавайте с извиването наляво и
надясно. Завършете цикъла с придвижване на ръцете
отново нагоре, докато не стигнете до изходната им точка
- пред центъра на сърцето.
Правете кръгове с ръце над темето: Когато ръцете ви
стигнат до максималното вдигнато положение, към движението наляво и надясно прибавете кръгообразно движение, като ръцете в лактите ви са широко разтворени.
Гръбначният ви стълб се движи по посока на часовниковата стрелка, а ръцете са близо до тялото.
Ръце пред челото: Смъкнете ръцете до нивото на челото
(Илюстрация 5.49). Притиснете длани една към друга, докато правите следващия кръг с гръбначния си стълб.

6.290
Поставете ръце където
пожелаете,
Мантак
Чиа и правете кръгове с
гръбначния си стълб: Поставете ръце където пожелаете по
вертикалната ос на тялото, движете гръбначния стълб и
притискайте длани една в друга (Илюстрации 5.50,
5.51,5.52,5.53).
7. Повторете: Повторете цикъла, за да отворите още повече и
да релаксирате гръбначния стълб. Завършете движението с
ръце, поставени пред центъра на сърцето (Илюстрация
5.54).
8. Починете: Починете, като усещате как гръбначният ви
стълб е релаксиран, отворен, отпуснат. Почувствайте
носещия се из тялото ви покой. Вдишайте усмихваща се
златна светлина по дължината на гръбначния стълб.

нострация 5.46. Притиснете гани
една към друга на ниво- Ifo на
сърцето.

Илюстрация 5.47. Извивайте гръбначния стълб наляво и надясно и
същевременно движете и ръцете
наляво и надясно, като всеки път
движението започва в различна
част на гръбначния стълб.
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Илюстрация 5.48. Придвижете ръце от областта на сърцето до над темето.

Илюстрация 5.49. Придвижете
ръце до нивото на челото,

Илюстрация 5.50. Смъкнете ръце до
нивото на носа и направете кръг със
следващия по ред фрагмент на
шийните прешлени.

Енергийно балансиране чрез Дао

293

Илюстрация 5.51. Продължете надолу по гръбначния стълб извиването
наляво и надясно и кръгообразните движения.

Илюстрация 5.52. Продължете кръгообразното движение на гръбначния
стълб и в лумбалната област.
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Илюстрация 5.53. Започнете отново извиването нагоре по прешлените
на гръбначния стълб, за да завършите цикъла.

Илюстрация 5.54. Завършете на нивото на
сърцето. Усетете гръбначния стълб
релаксиран, отворен, отпуснат.

ЗАВЪРШЕТЕ С ДАО ИН МЕДИТАЦИЯ
ИЗПЪЛНЕНОТО С ЕНЕРГИЯ
1 ТЯЛО СЕ ЧУВСТВА
ФАНТАСТИЧНО
Забавлявайте се с дао ин упражненията. Целта им е да ни
накара да се чувстваме добре, а също и да създадат в тялото
усещане за лекота. Не забравяйте да практикувате с усмивка и
да поддържате връзката между горния, наблюдаващ ум и
осъзнаващия ум на втория мозък, разположен в долния дан
тиен. Използвайте своята и, за да движите ци.
Целта на предложените упражнения е да ви освободи от
напрежението и стреса и да освежи и оживи енергията на цялото ви същество. Изпълненото с енергия тяло се чувства
фантастично. Създайте си подходяща за вас програма. Както и
при много други даоистки практики, и тук няма правила, има
само насочващи положения. Използвайте дао ин, за да
подпомогнете начина си на живот. Практикувайте създадената
от вас програма, за да създадете повече сила, еластичност и ци
мощ в тялото си, да прочистите ума, да уравновесите емоциите
и да задълбочите духа си.
Намерете време, както и подходящо място, за да работите
над себе си. Препоръчваме ви винаги да правите съответната
дао ин практика от край до край, като й посвещавате между
половин и един час, но все пак трябва да се съобразявате с найефективното за вас. Дори да отделяте сутрин или преди лягане
от пет до десет минути на някои прости дихателни
упражнения, пак ще ви е от полза. Щом започнете да отделяте
време за себе си, животът престава да бъде борба. Той се
превръща в река, струяща надолу по планинския склон - без
усилия, гъвкаво движеща се.
Не забравяйте, че дао ин е прекрасен начин да затоплите
тялото си, преди да пристъпите към медитация, към практикуване на тай дзи ци гун, на ци гун или към всякакъв друг вид
приятна за вас тренировка. Дао ин упражненията увеличават
потока на енергия в тялото ви и го оживотворяват. Когато то е
релаксирано и енергетизирано, всичко, което правите след
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Винаги, когато правите дао ин практика или други практики преди или след нея, не забравяйте да завършите с инетапа на медитацията. (Такива допълнителни етапи могат да са
Вътрешната усмивка, Шестте лечебни звука, Лекуващата
любов, Ци ней тсан, Микрокосмическата орбита или тай дзи
ци гун.) Отделете си време и място, за да могат комбинираните
ви усилия да достигнат една още по-висша точка,
надвишаваща полезността на всяка от частите. Помнете, че
целта на Дао е да се слеете със същностната хармония на
всички неща.
Именно в ин състоянието на недеяние ние успяваме да се
слеем с У дзи. Не можете да накарате това сливане да се случи
или да пожелаете и то да се случи. Наложително е сами да си
прокарате път към него като прочистите блокадите в
меридианите и в емоциите си, като си изградите силна ци в
дан тиена, като напълно релаксирате и успеете да постигнете
умиротворен ум.
Завършете серията си от упражнения (или няколкото комбинирани серии) като заемете най-ефективната за вас поза за
релаксиране, може би като лежите на рогозката или като седите в удобна поза. В хода на практиката на дао ин трябва да
разполагате с многобройни „мини ин“ периоди на почивка
между ян етапите, т.е. активните етапи на напрягане. През тези
мини ин периоди вие релаксирате и насочвате усмивката си и
златната енергетизираща светлина към областите на тялото,
участвали в напрягането, необходимо за упражненията.
Съответно, повечето от меридианите на тялото ви се активират от потока на ци.
След пълната дао ин серия (или след комбинираната серия) си дайте пет, десет, петнадесет или дори повече - според
състоянието ви - минути почивка, в напълно релаксирана поза.
Направили сте каквото трябва, докато сте упражнявали
практиката. Сега просто релаксирайте. Насочете цялото си
внимание навътре и нека наблюдаващият ум само наблюдава
- не да реагира или да се меси, а ци да тече както си желае. Не
очаквайте нещо, когато започнете с ин медитативната практика. Възможно е всеки път тя да ви се струва различна. Прие-
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След като сте удобно разположени в релаксирана поза,
леко се усмихнете. Усмихнете се на цялото си тяло: на мозъка,
жлезите, органите, гръбначния стълб, костите и на всяка
област, в която чувствате някакво напрежение. Усетете свежо,
успокояващо смъдене - здравословно вибриране на ци в тези
части на тялото и в цялото тяло. Не се опитвайте да
предизвикате това да се случи: просто бъдете осъзнати и го
оставете да се случи.
Насочете вниманието си към долния дан тиен. Тази област
е известна под името „Морето на ци“ и е главният резервоар
на ци в тялото. Много внимателно затворете „долните врати“,
като леко свивате мускулните пръстени около половите
органи и ануса; задръжте ги затворени. Продължете да сте
релаксирани и нека дъхът ви се движи постоянно в нежен,
бавен, устойчив ритъм. Осъзнавайте ритмичното разширяване
и свиване на долната коремна област.
Усетете мощта на ци, може би като фино биоелектромагнитно динамо, в дан тиена. Усетете нежното ци налягане и
лекото всмукване в долната област на корема. Насочете вниманието на ума, на очите и на другите си сетива към дан тиена
и го задръжте фокусирано върху него. Усетете ритмичните
приливи и отливи на фините вълни на приятно електрическо
ци в Морето на ци. Насладете се на усещането за дълбок вътрешен мир и покой. Това е всичко, което трябва да направите.
Просто бъдете нащрек, съсредоточете осъзнатостта си в
долния дан тиен и нека дъхът ви се движи във вас в нежен,
бавен, устойчив ритъм.
Така както морето е част от по-големия океан, простиращ
се около света, така и вълните и теченията в Морето на ци
могат да се разширяват и свиват, като при разширяването обхващат други области на тялото, а понякога стигат дори отвъд
тях. Ако спрете малко след като сте започнали, ще изпитате
- много приятно усещане - как балансираната енергия прониква във всички части на тялото ви. Почувствайте как ви
изпълва с удовлетворение и продължете вътрешното движение
на дъха; така това усещане ще се задълбочи. В енергиен план
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релаксираното си внимание върху дан тиена, интензивността
на ци може да стане сладостно силна и ци да започне да се
разширява.
Ако решите да спрете в този момент, можете са съберете
енергията в областта между лонната кост и гръдния кош.
Преднамерено използвам думата „съберете“: усетете как областта е разпръснала енергията си и тя трябва да се събере, за
да можете по-ефективно да я насочвате. Направете това като

Ци тече от дан тиена към крайниците

спираловидно движите енергията с помощта на ума в посока
навън от пъпа от малки към по-големи кръгове тридесет и
шест пъти. Мъжете започват спиралата по посока на часовниковата стрелка, жените - по посока, обратна на часовниковата стрелка.
След това сменете посоката, като правите спираловидното движение в противоположна посока от по-големи към
по-малки кръгове двадесет и четири пъти, за да съберете ци и
да я съхраните в центъра на тялото, зад пъпа. Докато завивате
в посока навътре, към пъпа, осъзнавайте оформената като
фуния вихрушка, чийто връх влиза зад пъпа ви. Можете да
насочвате завъртането с помощта на дланите и очите си или
само очите си. Енергията, събрана по този начин, се
кондензира и съхранява в енергийния център на тялото,
разположен зад пъпа, приблизително на
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две-трети от разстоянието между него и стената на задна- та
част на тялото.
Докато пребивавате в това ин медитативно състояние,
възможно е да се случат разнообразни интересни неща. В
енергиен план електромагнитното ци динамо в долния дан
тиен може да усили ци, а интензифицираното ци поле може да
се разшири до средния дан тиен, разположен в областта на
гръдния кош. Докато продължавате процеса, тази могъща
електромагнитна ци ще се разшири и ще обхване целия горен
дан тиен. Мозъкът и главата ще потънат в създалото се
динамично силово поле. Възможно е дори '«‘йай-малки- ят
пръст на ръцете и краката да се изпълни с тази могъща, плътна
ци. Цялото тяло ще се зареди с възникващата сила. Всяка
клетка на тялото ще бъде масажирана и енергетизира- на в
хода на това прекрасно, могъщо усещане, породено от
движещата се ци.
Възможно е след това да усетите как потоците на протичане на ци се разширяват около тялото и отново влизат в
него. Възможно е тези потоци да се окажат сходни с потока на
протичане на ци, показан в илюстрациите към Първа глава.

Това
на преживяването
на ци, много
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приятно и много благотворно.
Възможно е в даден момент да почувствате едно доста поразлично ин качество на ци преживяването. Поддържайте
релаксираното, нежно, бавно и устойчиво дишане в дан тиена
и играйте ролята единствено на наблюдаващ свидетел. Когато
се създадат подходящите условия и когато ци е готова,
възможно е физическото ви дишане да спре закратко. Това е
много тих, фин преход. Финото, рафинирано ци дишане в дан
тиена се свързва пряко с космическата ци на околната среда.
Дан тиенът в енергиен план функционира като ци бели дробове. Това се нарича вътрешно ци дишане или ембрионално
дишане - тай си.
Ембрионално дишане може да настъпи само ако цялото ви
същество се пропие с умиротвореност, покой и тишина и
същевременно се изпълни с ци. Ци преживяването може да ви
даде известна представа за процеса, чрез който се свързвате с у
дзи. Не можете да накарате това да се случи или да пожелаете
то да се случи и то да се случи. Ембрионалното дишане се
случва от само себе си, когато се създадат подходящи условия.
Емоциите също са енергия. Понякога при медитацията се
освобождават дълго задържани емоции. Някои емоции може
да са били изтласкани в подсъзнанието или да са били
блокирани поради несъвсем очевидни причини. Понякога
хората започват да хлипат или да се смеят. Ако се случи и с
вас, не реагирайте и не влизайте в драмата, разиграваща се
вътре във вас, и не се опитайте да си я изясните. Можете, ако
предпочитате, да помислите върху нея по-късно. По време на
ин медитативното състояние просто бъдете релаксирани и
продължете да дишате с нежния си, бавен, устойчив ритъм.
Само наблюдавайте и поддържайте осъз- натост.
Оставете потокът от ци да се освободи, без да се месите в
процеса; бъдете единствено релаксиран свидетел. Каквото и да
се случи, оставете го да дойде и да си отиде. По-късно, когато
напрежението и подсъзнателните тревоги са отстранени, ще се
почувствате облекчени и освежени. Възможно е също така да
протекат интересни и приятни процеси. Както при останалите
приятни мисли, просто бъдете осъзнати - и пасивно им се
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След това е възможно да установите, че сте получили
ценни прозрения или вдъхновения. Понякога се случва да
освободите непълни или незавършени емоции, които нямат
някакво определено значение или важност. Възможно е да
освободите застояла ци, която чисто и просто се нуждае от
прочистване. Някои неща се случват в у дзи. След това невинаги е наложително да разберете или изтълкувате всичко,
усетено от вас.
Обикновено най-добре е да не обсъждате чувствата си с
други хора непосредствено след приключването на сеанса. Подобре е да преработите усетеното и да го задържите в себе си
за известно време. Възползвайте се от постигнатото за себе си,
преди да си позволите да се разсеете от реакциите на другите
хора.

Обобщени инструкции за ин медитация
1. Релаксирайте с обърнато навътре внимание; наблюдавайте: Направили сте нужното, докато сте практикували
упражненията. Сега просто релаксирайте и насочете
цялото си внимание навътре, като наблюдаващият ви ум
само наблюдава (но не реагира и не се меси), а ци тече
както си иска. Не започвайте сеанса по ин медитация с някакви очаквания. Всеки път тя може да протече по различен начин. Навлезте в нея сякаш е приключение и вижте
какво ще ви донесе ци.
2. Усмихнете се на цялото си тяло: Усмихнете се на мозъка, жлезите, органите, гръбначния стълб, костите, на
всяка област от тялото си, в която усещате някакво напрежение. Усетете свежо, успокояващо смъдене - здравословно вибриране на ци из тялото ви. Не се опитвайте да
предизвикате това да се случи: просто го осъзнавайте и го
оставете да се случи.
3. Затворете долните врати: Много внимателно затворете
долните врати и ги дръжте затворени като леко свивате
мускулните пръстени около половите органи и ануса. Бъдете релаксирани и поддържайте дишането си постоянно в
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разширяване и свиване на долната област на корема.
4. Усетете силата на дан тиен ци: Приемете ци в дан тиена
за фино електромагнитно динамо. Усетете лекото ци налягане и лекото всмукване в долната част на корема. При-

Учителят Мантак Чиа: „Направете го. Ще
се справите!“

теглете ума, очите и другите си сетива към дан тиена и ги
задръжте съсредоточени върху него. Усетете ритмичните
приливи и отливи на фини вълни приятна електрическа ци в
Морето на ци. Това е всичко, което се изисква от вас.
Просто бъдете нащрек, поддържайте осъзнатостта си в
долния дан тиен и дишайте в лек, бавен и устойчив ритъм
известно време.
5. Съберете енергията: Завършете медиатацията със събиране
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Направете това чрез спирали около пъпа по посока навън
тридесет и шест пъти, от по-малки кръгове към по-големи
кръгове. След това правете спирали в про- тивоположна
посока, от по-големи към по-малки кръгове двадесет и
четири пъти.

На добър час! Дао ин може да се използва като начин за
навлизане във всекидневието с мощ и нежна сила. А също и
като подготовка за навлизане в у дзи. Ян се нуждае от ин и ин
се нуждае от ян. Превърнете упражненията в забава и
наслаждение.

Приложение ДВАНАДЕСЕТТЕ
МЕРИДИАНА
Бели дробове
Каналът на белите дробове започва в средата на корема
и преминава през ръцете, за да се свърже с канала на дебелото
черво. Той се издига покрай
горния отвор на стомаха, през
диафрагмата и влиза в белите
дробове. В онова място в
белите дробове, което е найблизо до гърлото, той се
отделя от тях и слиза надолу
по вътрешната страна на
горната част на ръцете, по
предмишниците и свършва от
вътрешната страна на върха
на палците на ръцете. Едно
негово
разклонение
преминава през вътрешната
страна на показалците, стигайки до върха им, където се
свързва с канала на дебелото
черво.
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Дебело черво
Каналът на дебелото
черво в двете му половини
започва от вътрешната
страна на върха на показалците на ръцете и се издига нагоре между първата
и
втората кост на китката.
Следвайки външната страна на предмишниците, той
стига до външната страна
на лактите, издига се
нагоре по горната част на
ръцете и стига до найвисоката
точка
на
рамената.
Преминава
покрай външната страна на
акромиона, после през в
точката С7 (седми шиен
прешлен). Оттук слиза през рамената, където отново се
разделя на две. Всяка половина също се разделя: едната част
слиза надолу, за да се свърже с белите дробове и диафрагмата,
и навлиза в дебелото черво; другата част върви нагоре през
врата и бузите. Възходящите части на канала продължават
нагоре до двете страни на устата, отчасти свързвайки се в
горната устна, за да преминат покрай двете страни на носа и
да се свържат с канала на стомаха.
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Стомах
Каналът на стомаха започва от двете
страни на носа и стига почти до
вътрешната страна на очите. От двете
страни на носа слиза надолу покрай
устата, свързвайки я с брадичката. И
отново се разделя на две разклонения,
които преминават съответно през
долната част на челюстта от двете
страни на главата, изкачват се нагоре
покрай предната част на ушите,
минават покрай линията на косата и
стигат до челото.
Вървящите надолу разклонения на
канала слизат по двете страни на
гърлото и се раздалечават едно от
друго при ключицата. Две (дясна и
лява) части от разклоненията преминават през диафрагмата и стомаха, в
посока към слабините. (Като дясната
част се свързва с далака.) Други две
части минават от външната страна,
надолу през гърдите и близо до пъпа от
вътрешната страна на долната област
на корема. Четирите части на
разклоненията се свързват в центъра на
слабините и след това се разделят на
две; двете преминават през предната
част на краката и стигат до гърба на стъпалата. После отново
се разделят във всяко от стъпалата. Една част стига до края на
показалеца на крака (опорната точка), докато друга част
преминава през вътрешната страна на палеца на крака и се
свързва с канала на далака.

еридиан на далака
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Далак
Каналът на далака започва
в двете си разклонения в края
на палците на краката, преминава през вътрешната страна
на стъпалата и се издига нагоре
през краката - през вътрешната
страна на коленете и на бедрата. После разклоненията се
извиват около долната област
на корема и се съединяват при
пъпа, след това се разделят на
четири. Едната част се свързва
с далака; другата преминава
през стомаха и влиза в сърцето,
за да се свърже с канала на
сърцето. Останалите две части
се издигат нагоре през диафрагмата и от двете страни на
хранопровода, докато стигнат
до основата на езика, която е и
най-връхната им точка.
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Сърце
Каналът на сърцето започва в сърцето и преминава
през заобикалящата го област,
после през диафрагмата и се
свързва с тънкото черво.
Едно
възходящо
разклонение
преминава
през
центъра на хранопровода и се
свързва със системата на
очите. Други две разклонения
се отправят нагоре през белите
дробове, а при вътрешната
страна на горната част на
ръцете се обръщат надолу и
слизат през вътрешната страна
на ръцете до кутретата. Тук те
се свързват с канала на тънкото
черво.
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Тънко черво
Каналът на тънкото
черво започва от външната
страна на върховете на
кутретата на ръцете. Следвайки външната страна на
ръцете, двете му разклонения
се издигат нагоре и стигат до
раменните стави. След което
се извиват през раменните
лопатки и през двете страни
на долната част на врата
стигат до предната част на
тялото, където се разделят на
части. Долните им части се
съединяват
в
сърцето,
откъдето обединени се отправят надолу, преминават
през диафрагмата, стомаха и накрая - през тънкото черво.
Горните части минават от ключицата нагоре от двете страни на
носа и стигат до бузите, където допълнително се разделят. Две
разделения свършват от двете страни на носа близо до
вътрешната страна на очите - там те се свързват с канала на
пикочния мехур. Други две разделения се отправят към
външната страна на очите, през бузите и свършват в ушите.
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Пикочен мехур
Каналът на пикочния мехур
започва в носа близо до
вътрешните страни на очите.
Двете му разклонения се издигат
до челото, свързват се VB найвисоката му точка, след това
отново се разделят и
Преминават през върха
на черепа. Отзад на главата
двете
разклонения
слизат
надолу,
[минават зад ушите и се сливат в
задната страна на черепа, влизат
в мозъка, излизат от него и
всяко разклонение се разделя на
две части. При основата на
черепа каналът вече е от четири
части. Две от тях преминават
вертикално
надолу
по
вътрешната страна на раменните лопатки, спускат се в
лумбалната област, навлизайки в коремната кухина, и се
свързват с бъбреците и пикочния мехур. После се връщат
назад към сакрума и слизат 1 надолу по вътрешната страна на
бедрата, за да се съединят в колената с другите две части на
канала на пикочния мехур.
Другите две части се спускат вертикално надолу от
задната ' страна на врата по края на раменните лопатки,
паралелно на вътрешните части на канала. Преминавайки през
долната част на | ханша, те се насочват навън и слизат надолу
по задната страна |на краката. И в колената се срещат с двете
вътрешни части на ■; канала, съединяват се (в разклонения) и
се спускат надолу по . долната част на краката, като
преминават през външния ръб I на стъпалата и свършват при
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външния връх на кутретата. Тук разклоненията се свързват с
канала на бъбреците.
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Перикард
Каналът на пери- карда
започва в гръдния кош,
около
сърцето.
Едно
негово
разклонение
навлиза
в
перикарда,
спуска се надолу през диафрагмата и стига до корема. Други разклонения
минават от вътрешната
страна на гръдния кош,
към зърната на гърдите,
после се извиват нагоре, за
да се спуснат надолу по
вътрешната
страна
на
ръцете като стигат до
дланите. Каналът завършва
във върховете на средните
пръсти. В дланите се
свързва с канала на
Тройния нагревател, който
започва в безименните
пръсти.
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Бъбреци
Каналът на бъбреците
започва в кутретата на
краката, в долната им
страна, и преминава през
стъпалата на краката. След
това заобикаля изпъкналите глезенни кости и се издига нагоре от вътрешната
страна на краката и бедрата, стигайки до опашката.
От опашката каналът се
издига нагоре по гръбначния стълб, за да влезе в бъбреците. От бъбреците две
разклонения се спускат
надолу до пикочния мехур,
а после се издигат нагоре
през черния дроб и диафрагмата, за да навлязат в
белите дробове. Разклоненията свършват в основата
на езика. Едно малко разклонение стига до сърцето
и се свързва с канала на
перикарда.

Меридиан на бъбреците
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Троен нагревател
Каналът на Тройния
нагревател започва във
върха на безименните
пръсти на ръцете, издига
се нагоре по външната
страна на ръцете и стига
до задната част на
рамената. Разклоненията
му се извиват около
рамената
до
надклавикуларната ямка,
където
отново
се
съединяват и после се
разделят, преминавайки
през гръдния кош, за да
се свържат с перикарда,
след което слизат през
Меридиан на Тройния нагревател
диафрагмата надолу до
горната, средната и долната област на корема.
Две разклонения се издигат от гръдния кош до надклавикуларната ямка и преминават през рамената нагоре от двете
страни на врата към ушите. От двете страни на врата се разделят на две части. Едната част преминава отзад зад ушите,
нагоре през слепоочието и после се спуска надолу по бузата,
като завършва от вътрешната страна на очите. Другата част
навлиза в ушите, излиза от предната страна на ушите и преминава от външната страна на веждите, за да се свърже с канала на жлъчния мехур.
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Жлъчен мехур
Две разклонения на канала на жлъчния мехур започват във
външния ъгъл на очите, придвижват се към ушите, изкачват се
по външните страни на слепоочията и слизат надолу до
върховете на ушите. След това се извиват назад около ушите,

Меридиан на жлъчния мехур

издигат се нагоре през черепа на главата и слизат надолу през
врата. Преминават през рамената и се съединяват с други две
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разклонения, слезли надолу през инфраорбиталните области и
бузите до надклавикуларните ямки.
От надкваликуларните ямки едно разклонение слиза надолу в гръдния кош и преминава през диафрагмата, за да се
свърже с черния дроб и жлъчния мехур. Оттук то се спуска
надолу през корема, по повърхността на краищата на окосмената област на слабините и навлиза в областта на бедрата.
Друго разклонение преминава надолу през страничната част
на гръдния кош и свободните краища на долните ребра, стига
до ханша, където се свързва с първото разклонение. После
каналът отново се разделя и се спуска надолу по външната
страна на бедрата, колената и краката до стъпалата, където
две негови части стигат до върховете на безименните пръсти.
Други две части минават през палците на краката, където се
свързват с канала на черния дроб.
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Канал на черния дроб
Две разклонения на канала на
черния дроб започват в горната
страна на палците на краката и се
издигат нагоре през вътрешната
страна на колената и бедрата,
стигайки до пубисната кост. След
това се извиват около половите
органи и се издигат нагоре през
диафрагмата, за да се извият отново - този път около гръдния
кош. Издигат се отзад зад гърлото,
преминават през бузите и се
свързват със системата на очите.
Продължават нагоре, през челото
и през темето. От тях при бузите
се отделят части, които се извиват
покрай вътрешната страна на горната и долната устна. Друга една
част, идваща от черния дроб, преминава през диафрагмата и белите
дробове, за да се свърже с канала
на белите дробове.
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ЗА АВТОРА
Мантак Чиа е изучавал даоисткия подход към живота още
от детството си. Развиването на системата на Универсалното
Дао, преподавана днес из целия свят, е резултат от прекрасното
му владеене на древното знание, както и от запознатост- та 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 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 подобре механизмите, стоящи зад лечебната енергия, той изучава
и западна анатомия и медицина.
Учителят Чиа е преподавал своята система на лечение и на
енергетизиращи практики на десетки хиляди ученици и е
обучил повече от две хиляди инструктори и практикуващи по
целия свят. В много страни той създава центрове за даоистки
науки и тренировки. През юни 1990 г. Чиа получава почетната
титла „Ци гун учител на годината“ на Международния конгрес
по китайска медицина и ци гун.

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
също така е 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 на здравето и благосъстоянието на физическото тяло
практикуващият също така 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.
Учителят Чиа е посветил години на разработването и
усъвършенстването на техниките на преподаване на тези тра
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диционни практики на ученици по целия свят посредством
курсове, работни семинари, частни инструкции и лечебни
сеанси, а също така и под формата на видеофилми и аудиопродукти. По-подробно за всичко това можете да научите на
адрес www.universal-tao.com.

ТРЕНИРОВЪЧНИЯТ ЦЕНТЪР ПО УНИВЕРСАЛНО ДА
О
Лечебният спа и курорт „Дао гардън“, заедно с тренировъчния център по Универсално Дао са разположени в северен
Тайланд, където живее учителят Чиа. Те служат и за световна
щабквартира на дейностите на центъра на Универсалното Дао.
Този интегриран център по благосъстояние на човешкия
организъм, холистично здраве и тренировки е разположен
върху територия от осем акра в подножието на красивите
Хималаи и в близост до историческия град-крепост Чан Май.
Ведрата обстановка с цветни градини и поляни предлага
идеални условия за медитация; разполагаме също така и с
павилиони на открито за практикуване на ци гун и със здравни
и фитнес центрове.
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 груцово. За повече информация изпратете факс на (66) (53) 495-852 или и-мейл на
адреса ip@universal-tao.com.
За да получите информация за курсовете, книгите и други
неща, които представляват интерес за вас, свържете се с:
Център по Универсално Дао:
Universal Dao Center
274 Moo 7, Luang Nua, Doi Saket, Chiang Mai,
50220 Thailand

Енергийно балансиране чрез Дао
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Тел: (66) (53) 495-596 Факс (66) (53) 495-852-3 Имейл:
universaltao@universaI-tao.com Уебсайт: www.universaltao.com
А за информация за Лечебния спа център и курорт се
свържете с:
Tao Garden Health Spa and Resort
Имейл: info@tao-garden.com, taogarden@hotmail.com
Уебстраница: www.tao-garden.com
Добра ци - Добор сърце - Добри намерения
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 JIumepa N, ул. “Княз Батенберг” №53
- книжарница ЕМПЕН, централна гара
- книжарници Хермес
Барна

- Езотеричен магазин Универсум Езотерика бул.
“Мария Луиза” № 13
Бургас

- Езотерйчна к-ца Нова Епоха, ул. “П. Евтимий” №83
Книжарници Хеликон - в цялата страна
Книжарници Пингвините - в цялата страна
Книжарници Буквите - в цялата страна
Книжарници Нанси - в цялата страна

Можете да си поръчате книги и директно от
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 10 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: 874-41-17 e-mail: aratron@technoiink.com; www.aratron.org

