
                                         Концепцията за Ин и Ян
                             в китайската натурфилософия

                                              

   Хората, решили да се занимават с  Чи Гун,  задължително ще се трябва да се запознаят с
концепцията за Ин, Ян и Тайдзи, защото тя е залегнала в основите на китайското възприемане
на света, начина им мислене и тяхната житейска философия. Цялата методика на  Ги Чун и
бойните изкуства се основава на тази концепция. Ето защо, сега предстои да направим един
кратък преглед на това учение.
   Древните  китайски  философи  са  използвали  понятията  Ин и  Ян за  да  опишат  всички
свойства на Вселената, които на свой ред обяснявали природата на всичко съществуващо. Тези
концепции могат да се използват за най-доброто разбиране на Дао (Пътя) или естествения ред
на покоя и хармонията във Вселената.
   Може да възникне въпросът, как е възможно само с помощта на две думи – Ин и Ян – да се
опише  цялата  сложност  и  всички  качества  на  Вселената.  За  да  стане  ясно  можем  да  се
разгледаме една проста математическа операция. На всеки е известно, че една ябълка плюс две
ябълки правят сумата от три ябълки. Подобна операция може да се извърши с каквито и да е
обекти, било то моливи, книги, хора и т.н. Ако приложим този процес към различни обекти,
съвсем  скоро  ще  стане  ясно,  че  той  притежава  общ характер.  Можем да  го  определим  и
опишем независимо от вида на използваните обекти. Това е пример за преход от частното към
общото. Същата идея, която се оказва толкова полезна в организирането на научните знания, е
напълно приложима и към принципа на дуалността – тясна взаимовръзка,  която обединява
противоположностите: нощ и ден, горе и долу, топло и студено, меко и твърдо, изток и запад и
т.н.
   Ин-Ян двойки  могат  да  бъдат  и  понятия  като  начало-край,  отрицателен-положителен,
екстроверт-интроверт,  материално-духовно.  Обединяването  на  Ин и  Ян ни  напомня,  че
разбирането на всяко качество включва два аспекта: 1) различаване на противоположностите и
2)  представа  за  природата  на  движещите  сили,  които  свързват  тези  противоположности
помежду  им.  Динамичното  взаимодействие  на  Ин и  Ян се  определя  от  всепроникващи,
сменящи се, взаимодопълващи се, временни връзки между тях. Наличието на всеки полюс в
такава двойка предполага,  че  едното заедно със своите енергии е  свързано с другото чрез
непрекъснато, циклично, бързо променящо се движение.
   Оказва  се,  че  в  математиката  не  са  необходими  никакви  други  числа  освен  нулата  и
единицата, като основа за създаването на всички други числа. Те са естествени именно в онзи



смисъл, който ни е необходим. Ако приложим тази дихотомия към концепцията за  Ин и  Ян,
тогава нулата ще бъде началото и края на съществуването, а цифрата едно ще представлява
единството или Ян. По такъв начин цифрите нула и единица получават своята абстракция в Ин
и Ян. Това намира своето отражение и във факта, че компютрите също използват само нула и
единица. За изразяването на всички понятия в реалния свят компютрите използват процеса на
абстракция,  подобен  на  процеса  при  представяне  на  понятията  във  вида  на  Ин и  Ян в
китайската философия. На тази основа компютрите могат да решат всяка задача.
   Лао Дзъ, основоположникът на даоистката философия, е изразил тази истина преди почти
трихиляди години така:
                                          „Пътят-Дао породил едното.
                                          Едното се разделило на две.
                                          След това двете породили трите.
                                          А от трите произлязло всичко останало.”

   Интересно е да се поразмислим над това, как според Лао Дзъ, Дао е породило едното. Как
преминаваме от състоянието на небитие в състояние на битие, т.е превръщаме се от нула в
единица? Нека да видим какво се случва в ума, когато е в покой – в нулево състояние, когато
няма никакви мисли. Изведнъж спонтанно се появява някаква мисъл. За нас остава напълно
неясно как точно се  е  случило това,  но забелязваме,  че  покоят в  ума ни е нарушен.  Този
критичен преходен момент,  преди който умът ни се е намирал в състояние „Небитие” или
Удзи,  всъщност  е  моментът,  когато  започва  състоянието  Тайдзи,  или  „Великият  Предел”.
Тайдзи е  състоянието на пълнота или действие,  което включва  всички събития,  влизащи в
динамично взаимодействие с Дао. Това явление – преходът от отсъствие на мисли към тяхната
поява – се изразява чрез израза „от Удзи към Тайдзи”. Състоянието Тайдзи започва в момента
на прехода.
   Може да се каже, че в енергийния поток на живота Удзи представлява миналото,  Тайдзи –
бъдещето, а моментът на прехода – извънвремевото настояще. Пренасяйки тази представа към
пространствената  структура  на  Вселената,  можем  да  разглеждаме  пустотата,  която  е
съществувала преди създаването на Вселена, като състояние Удзи. След пустотата последвала
материалната поява на Вселената – единица в състояние Тайдзи. Възниква въпросът: как се е
осъществил преходът на Вселена от състояние на пустота в състояние на проявление? Това е
същият  въпрос,  който  възниква  и  спрямо  спонтанното  появяване  на  мислите.  При
съвременното състояние на знанията можем само да кажем, че трябва да съществува момент,
когато  се  извършва  прехода  от  нищо в  нещо.  Това  нещо  може  да  се  характеризира  като
геометрична точка. Няма възможност да опишем или да посочим местонахождението на тази
точка,  защото тя заема безкрайно малко пространство,  макар и цялото пространство да  се
състои от такива точки.



   Тази схема показва динамичната връзка като редуващо се кръгово движение. Това може да
се  използва  при  всички  противоположности,  срещани  в  природата  и  в  човешкия  опит.
Например,  Ян представлява деня, а  Ин – нощта. Ако редуването на противоположностите се
прекъсне и равновесието се наруши, в резултат се създават условия подобни на тези, които
виждаме сега. Днес много хора разбират, че не всичко създадено от човека е положително или
носи добро. Например, развиваме технологиите и създаваме промишленост, за да направим
живота по-добър, по-удобен и по-пълен. Но резултатите се оказват не точно такива, каквито
сме очаквали.  Да,  животът  стана значително по-удобен.  Никой няма да започне да  отрича
удобствата  и  привлекателността  на  климатиците  или  централното  отопление.  Но  сега,  сто
години по-късно,  цената,  която плащаме за тези удобства е твърде висока.  Замърсяване на
въздуха, замърсяване на водите, замърсяване на хранителните продукти, радиация, отравяне на
животните, над които е надвиснала опасността от измиране, недостиг на храни и много други
тревожни ситуации – всичко това е „плащане на стари борчове”. Защо се случва всичко това?
Просто  такъв   е  резултатът  от  всяка  човешка  или  субективна  дейност,  напълно
противоположен на естествените или обективните явления. Естественото винаги протича като
част  от  един  динамичен  баланс,  който  се  колебае  назад-напред,  но  винаги  запазва
равновесието.
   Трудно доловимо, но не по-малко важно е цикличното редуване на състоянията,  когато
взаимната зависимост като съществена характеристика на явленията, се разкрива в прехода от
едно състояние в друго и така обезпечава хармонията в една или друга дуалистична система.
Всяко състояние предполага другото, точно така, както на диаграмата в Ян винаги има малко
Ин и обратно. Намирайки се в своя зенит Слънцето сигнализира за началото на залеза, а най-
студения зимен ден е едновременно и първият ден по пътя към затоплянето. Ин преминава в
Ян,  а след това протича обратният процес и това се извършва постоянно.  Човек трябва да
проумее,  че  не  може  да  оцелее,  ако  не  следва  естествения път,  приемайки измененията  и
приспособявайки се към тях.

                                           Трансформациите на Ин и Ян   
        
   Макар  да  са  противоположни,  между  Ин и  Ян съществуват  хармонични  отношения  и
единство. Те взаимно се допълват, благодарение на едното се забелязва другото и затова са
неразделни като двете страни на една и също монета. Така постепанно се стига до разбирането,
че  Ин и  Ян не  съществуват  само като отделни характеристики,  а  се  съдържат във  вид на
компоненти в състава на всички предмети и явления. Те са двете противоположности в цялото.



Било то на макро или на микро ниво – космосът, минералите, растенията, животните и човекът
– всички те, влючват в себе си различни количества Ин и Ян съставки.
          По-долу ще дадем примери за Ин и Ян за по-голяма яснота относно тяхната природа:

                     Ин    -    Ян                                                     Ин   -   Ян
                    ------------------                                                  ------------------
                    Земя  -  Небе                                           влажното  -  сухото
               тъмното – светлото                                     студеното  -  топлото
                    нощ   -  ден                                         вътрешното  -  външното
                   Луна  –  Слънце                                         тежкото  -  лекото
                   зима   –  лято                                             малкото  -  голямото
                    край  -  начало                                    невидимото  -  проявеното
        негативното  -   позитивното                                    покой  -  движение
             женското  -  мъжкото                                        ниското  -  високото
           пасивното  -  активното                                        мекото  -  твърдото

   Ин и  Ян се  намират  в  постоянно  движение  и  трансформация.  Когато  ян-ската  част  от
материята  или  явлението  се  развие  до  максимално  възможното  си  ниво,  от  този  момент
започва да нараства ин-ската част в него. Под въздействието на тези движения от максимално
развитие към минимум и даване на възможност на другата противоположност да се разраства
и от своя страна да върви към своя максимум, дадената материя преминава периодично от
състояние Ин в състояние Ян и обратно. Ето защо, Ин и Ян извършват обмен помежду си и се
превръщат едно в друго. Техните действия стимулират развитието на всяка материална форма.
Калкото  повече  се  разделят,  толкова  по-фина  става  формата.  Колкото  повече  се  смесват,
толкова  по-сложна  става  самата  материя.  Този  процес  на  разделяне,  съчетаване  и
трансформация на  Ин в  Ян и обратно, води до усъвършенстване и издигане по стълбата на
еволюцията.  Преди  да  стигне  до  настоящите  си  форми,  материята  е  преминавала  през
милиарди трансформации. 
   По този начин се създават нещата в Природота. Човекът и другите живи същности не правят
изключение. Всичко в Природата се подчинява на едни и същи закони, начини на образуване
на формите и тяхното развитие. Въпреки, че всички неща и явления съдържат в себе си и Ин, и
Ян елементи, разпределението в тях не е еднакво. При трансформациите през които преминава
всяка  материя,  на  различните  етапи  се  включват  или  отпадат  различен  брой  Ин или  Ян
компоненти. Затова качествата, свойствата, структурата и функциите на отделните форми на
материята  не  са  едни  и  същи.  Процентното  съотношение  на  Ин и  Ян във  всяко  нещо
преопределя  характера  и  особеностите  му.  Макар  в  символа  за  Ин и  Ян да  е  изобразено
равновесие между тях, нещата много кратко време могат да просъществуват в такъв баланс,
защото както вече стана ясно, Ин и Ян са в постоянно движение, променят се и се превръщат
едно  в  друго.  Затова  съотношението  между  Ин и  Ян във  различните  форми на  материята
постоянно се променя.

                                                  Процесът на съзиданието

   Често ни се случва да видим много красиви къщи или постройки. Как са се появили те? Как
така от нищото, се получава един прекрасен дом? Преди всичко мисълта за него трябва да се
роди в мозъка на неговия създател, който и да е той. Този процес символизира прехода от
Удзи към Тайдзи.
   Основавайки  се  на  своя  жизнен  опит  и  подтикнат  от  амбицията  и  въображението  си,
създателят  на  тази  идея  построява  в  своето  въображение  общия  план,  съгласувайки  го  с



мястото  на  действието:  т.е.  неговия  мислен  взор  си  представя  постройката  като  цяло.  В
началото той си представя общия и вид, размерите, материала, от който ще бъде построена.
Колкото  повече  се  увлича  от  тази  идея,  толкова  по-подробно  обмисля  нейните  детайли:
разположението на стаите, размерите, формата и разположението на прозорците, водопровода,
подовите настилки, разположението на мебелите и т.н. Завършвайки с всички тези детайли,
създателят  мислено  разработва  реалната  конструкция.  Това  завършено  мислено  творение
определя Ин-аспекта или душата на реалния дом.
   Тъй като никой не може да види това творение, то носи названието Ин-аспект на дома. Той е
известен само на неговия създател.  Ин-аспектът може да се съчетава с други  Ин-аспекти –
например, когато къщата е построена от един човек, а дворът е създаден от друг. В този случай
Ин-аспектът  на  дома  и  Ин-аспектът  на  двора  се  оказват  създадени  от  различни  хора  и  в
различно време, но сега тези два аспекта се обединяват и образуват  Ин-аспекта на къщата и
двора като едно цяло. Освен това, работата по  Ин-аспекта може да бъде предадена от един
човек на друг. Например, някой може да предаде своята представа за къщата или Ин-аспекта
на определен специалист в дадената област, който преди да построи дома, ще доразвие този
Ин-аспект. Този процес фактически представлява продължение от създателя към архитекта,
след това към строителя, към вътрешния дизайнер и т.н.
   Проявата на Ин-аспекта може да бъде множествена, което означава, че един и същ Ин-аспект
може да се прояви на различни места по различен начин. Например,  Ин-аспекта на канала в
определено време и на дадено място с помощта на група хора може да се прояви като Суецкия
канал, а в друго време и на друго място и построен от други хора – под формата на Панамския
канал. Важно е да разберем, че Ин-аспектът не е нещо статично. Той е динамичен. В някакъв
момент от времето се намира в движение. Например, когато Джеймс Уат наблюдавал врящия
чайник, от който изскачали мехурчета, той се замислил на това, по какъв начин да обуздае и да
използва тази енергия. Това е един Ин-аспект, който по-късно се превърнал в парен двигател.
Но в началото, този аспект е бил само едно желание да се използва някаква енергия. С течение
на времето той се трансформирал и се променил, превръщайки се в Ин-аспект на двигателя на
Уат. Фактически, това движение на  Ин-аспекта представлява както динамика, така и ръст и
ние виждаме, че  Ин-аспектът се ражда, расте и умира. Ако в нашия свят не се прояви  Ин-
аспектът, той би приличал на бамбуков стрък, загинал, още преди да излезе на повърхността
на почвата. От него никога няма да порастне истински бамбук. Същото се случва и тогава,
когато у нас се зароди някаква идея, но не можем да я осъществим. Човек може да реши да
стане музикант, но ако не се занимава ежедневно с музика, тази мисъл ще си остане просто
един Ин-аспект и никога няма да се реализира.
   Следващият етап от постояването на дома е пренасянето на идеята върху хартия под формата
на чертеж. Пораждането на мисълта да се направи това нещо е още един преход от Удзи към
Тайдзи.  Създателят  може да  го  направи сам или да  поръча  работата  на проектант.  Когато
чертежите  станат  готови,  другите  хора  за  първи  път  ще  могат  да  видят  това,  което
първоначално  е  съществувало  само  в  съзнанието  на  създателя  на  дома.  Завършването  на
проекта представлява  Ян-аспекта  на хартия,  в  двумерния свят,  където има само ширина и
дължина. Този преход от обща концепция или от света на съзнанието към плоския чертеж,
представлява първия преход от Ин-аспекта на идеята към Ян-аспекта в двумерния свят. След
като работата над проекта е завършена, започва дейността по пренасянето на конструкцията
(Ян-аспекта)  в  триизмертия  свят,  където  съществуват  освен  дължина  и  ширина,  още  и
височина. Когато се направи първата копка, съпътствана от празнична церемония, се извършва
още  един  преход  от  Удзи към  Тайдзи.  Последващото  издигане  на  постройката,  нейното
измазване,  мебелирането  и,  благоустройството  на  територията  и  всичко  останало,  което  е
необходимо, за да бъде превърната възникналата идея в реалност, представлява втори преход
от Ин-аспекта към Ян-аспекта на реалния дом в триизмерното пространсто. 



   От този пример за създадени от човека обекти илюстриращи Ин и Ян-аспектите става ясно,
че всички създадени творения обладават Ин-аспект и Ян-аспект. Ако излезем отвъд пределите
на физическите обекти, Ин-аспекта и Ян-аспекта могат да се приложат към такива упражнения
и игри като Тайдзи цюан или баскетбола. Идеята или  Ин-аспекта, се появява първи. Някой
създава този аспект. Създават се правила, които се използват за ръководене на съответните
човешки действия. А самото упражнение или игра представляват неговия Ян-аспект.
   Що се отнася до процеса на движение на планетите в Слънчевата система, то Ян-аспектът,
който можем да наблюдаваме с помощта на телескоп, се отнася към действителното движение
на тези тела. Ин-аспектът на планетарното движение пък се изразява от закона на Кеплер. Не
може  категорично да  се  каже,  че  тези  знания  включват  цялата  пълнота  на  Ин-аспекта  на
планетарното  движение.  Съмият  факт,  че  движението  на  планетите  се  подчинява  на  този
закон, се потвърждава от наблюденията, провеждани в течение на много дълго време и затова
с достатъчно степен на точност могат  да бъдат екстраполирани в  бъдещето.  Това  е много
важен момент, тъй като от тук следва, че ние можем в някаква степен да общуваме с нашия
Създател. Всяка теория, принцип или закон, имащи отношение към конкретен физически или
ментален процес, изразяват  Ин-аспекта и откриването на такива теории, принципи и закони
всъщност се явява като резултат от способността да „четем” посланието,  присъстващо във
всички неща.
   За да разпознаваме Ин-аспекта на нещата, в самото начало трябва да определим, какъв род
съответствие съществува между Ин-аспекта и Ян-аспекта. В това, което е създадено от човека
и особено в предметите на масовото производство,  отношението между тези два аспекта е
същото, както между единицата и множеството, тъй като един и същи Ин-аспект се повтаря
във всеки предмет. Това фактически е и целта на повечето изкуствени процеси – получаването
на голямо количество Ян-аспекти от един Ин-аспект.
   И така, ако говорим за общия проблем на тайната на съзиданието, имаме всички основания
да предположим, че всички обекти, процеси и събития, за които вече споменахме – къщата,
тайдзи цюан, баскетбола, планетите – съдържат както Ин-аспект, така и Ян-аспект, доколкото
Ин-аспектът се явява необходим предшественик за въплъщаването на съответния Ян-аспект.
   Изложената  до  тук  концепция  ни  води  до  разбирането,  че  няма  нищо  завинаги
преопределено. Ако изпаднем в сложна ситуация, фалираме или се разболеем тежко, често сме
склонни  да  се  отчайваме.  По  същия  начи,  когато  сме  щастливи,  на  върха  на  славата  и
богатството, смятаме, че така ще продължи завинаги и промени са невъзможни. Учението за
Ин и  Ян разкрива променливата същност на всички неща и ни помага да се освободим от
крайни и категорични разбирания, ограничаващи рамките на нашите възможности и пречещи
ни да открием верния изход.  
    
                    
                  


