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Ali ni presenetljivo, da se številni ljudje v revnejših deželah
pogosto zdijo veliko bolj srečni in zadovoljni, kot smo mi?
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V tej knjižici gospod Fu, starejši možakar, ki ima le malo
premoženja, zato pa premore toliko več humorja, modrosti
in ubranosti, pripoveduje o petih kitajskih skrivnostih
notranjega zadovoljstva.
Skozi prijetno in toplo zgodbo bomo mimogrede spoznali
pet pomembnih elementov kitajske filozofije o življenju in
zdravju. In ob vsakem elementu se bomo naučili enostavne
vaje čigong, ki jo bomo zlahka vključili v svoje vsakdanje
življenje. Naredimo prvi korak k bolj izpolnjenemu in
ubranemu življenju že zdaj!
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odraščal. Že kot otrok se je učil azijskih gibalnih umetnosti
kung fuja, taj čija in čigonga pri kitajskih velikih mojstrih.
Danes kot menedžer za zdravje sodeluje s podjetji in dela
kot osebni svetovalec ter prireja predavanja in seminarje o
azijskih gibalnih veščinah. V jedru njegovega praktičnega
dela so vaje za zmanjševanje stresa, za spodbujanje gibanja
in preventivo. O vsem tem tudi piše knjige, časopisne članke
in prispevke za strokovne revije ter nastopa na televiziji.
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Zadovoljstvo

»V poletnem popoldnevu na velikem temno rdečem krožniku
z ostrim nožem zarezati v svetlo zeleno lubenico. Mar to ni sreča?«
(Jin Shengtan, 1610–1661)

Ž

e od nekdaj sem se spraševal, zakaj so nekateri ljudje videti bolj srečni
in zadovoljni kot drugi. In opažal sem, da se stopnja zadovoljstva le
malokdaj sklada z materialnim bogastvom. Najsrečnejše ljudi, tiste, ki izžarevajo največjo harmonijo, sem srečal v svoji domovini Kitajski. Tam sem se
tudi naučil, kaj je povod za globoko notranje zadovoljstvo – moj učitelj je bil
star mož, ki sem ga nekega dne po naključju srečal. Veliko mi je povedal o
življenju, o umetnosti notranje harmonije in o tem, kaj pomeni biti srečen
na preprost način. Pripovedoval mi je, kako se sooča z velikimi in majhnimi
težavami življenja ter jih obvladuje z lahkotnostjo in ščepcem humorja. In
jaz se o tem še vedno nenehno učim. Kajti učenje, pravi gospod Fu, je kot
veslanje proti toku: brž ko odnehaš, te odplavi nazaj.

GOSPOD FU VADI V PARKU
Gospoda Fuja sem prvikrat srečal na enem svojih jutranjih sprehodov v parku. Sonce mi je grelo obraz, zrak je bil osvežujoč in užival sem v jutranji tišini.
Ko sem zlagoma stopal mimo ribnika s pisanimi koi-krapi, sem ga zagledal na
enem od mostičkov. Gospod Fu je vadil čigong in očaran sem opazoval njegove premišljene, tekoče gibe telesa, ki so učinkovali tako mehko in elegantno
kot vztrepet kril srebrnega žerjava na bregu jezera Poyang. Gospod Fu je bil
majhen in vitek, imel je dolgo belo brado in globoke gube na njegovem okro-
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Prva skrivnost

glem, prijaznem zagorelem obrazu so izdajale visoko starost. Oblečen je bil v
preprosto rjavo tradicionalno kitajsko obleko z belimi zavihki na rokavih.
Ko me je opazil, je končal svojo vajo in me pogledal, kakor da bi bil čakal
name. »Čudovito jutro, kajne? Kaj menite o tem, da bi me pospremili kos
poti, moj mladi prijatelj?«
Še preden sem mogel kaj odgovoriti, je že pospešil prožni korak, in ni mi
preostalo drugega, kakor da mu sledim. Hotel sem se mu opravičiti in s
kretnjami pojasniti, da ga nisem imel namena zmotiti pri jutranji vadbi in
da me je bržkone z nekom zamenjal. On pa se ni zmenil za moja pojasnila,
marveč je odločno hitel naprej in moral sem se potruditi, da sem svoj korak
prilagodil njegovemu.
Čeprav se še nikoli nisva videla, se mi je zazdelo, da me s starim majhnim
možem že dolgo veže nekakšna zaupnost. Izžareval je nekaj posebnega:
globok notranji mir, zadovoljstvo in harmonijo.

Zdravje

FENIKSOV PLES
»Če imaš namen obnavljati se, stori to vsak dan.«
(Konfucij, 551–479 pr. n. št.)
feniks je kralj ptičev, čaščen kot nebeško bitje in zaščitnik juga, velja pa tudi
za simbol uspeha in sreče bodočih priložnosti. Njegovo rdeče perje je prispodoba za element ognja. Rdeča je za Kitajce barva sreče. Tudi druge ptice, kot
sijajni pav, elegantni žerjav ali ponosni
petelin, naj bi bile naklonjene sreči v
prihodnosti.
1

izhodiščni položaj: 1 Stojte vzravnano, stopala so vzporedno in skupaj,
kolena gibljiva. Roke sproščeno visijo ob telesu, dlani se dotikajo zunanje
strani stegen. Ramena so spuščena, glava in vrat vzravnana in sproščena.
Gledate predse. Vdihnete skozi nos in izdihnete skozi usta. Po vsaki vaji se
vrnite v izhodiščni položaj.
za vse vaje velja: Vsako vajo delajte 1 minuto. Za hip se umirite v izhodiščnem položaju, zazrite se vase in potem 1 minuto spet vadite. Vsako vajo
naredite osemkrat. Potem preidite k naslednji. Če imate premalo časa, lahko
vseh 5 vaj naredite le po enkrat.
vaja: 2 Stojte na desni nogi, koleno je rahlo upognjeno, in položite levo
golen čez desno koleno. Roke dvignite predse v višino srca, kakor bi objemali drevo. Osredotočite se na sredino obeh dlani, kjer so točke laogonga
(meridian osrčnika 8). Te služijo kot fokus za pretok energije, za vodenje in
zbiranje energije či. 3 Ob vdihu naravnajte roke diagonalno, tako da zamahnete z desno roko navzgor, z levo pa vzporedno navzdol. 4 Med izdihom z desno dlanjo potrepljate dantian, energijsko središče pod popkom, in
sočasno s hrbtno stranjo leve dlani v isti višini potrepljate hrbet. Potem se
vrnite v izhodišče 1 in ponovite vajo z druge strani. Pogled je venomer
usmerjen naprej. Občutite energijo in moč srečnega in ponosnega feniksa.
Vadite 1 minuto – 30 sekund na levi in nato 30 sekund na desni nogi.
učinek: Vaja krepi notranje organe, utrjuje ravnotežje in stabilnost.
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