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előszó

Kihasználom a felkínált alkalmat, és köszönetet mondok minden egyes 
tisztelt olvasómnak, aki 1978 óta megvásárolta könyveimet. Nagyra érté-
kelem ezt a támogatást, amelyet több ezer dicserő levél és kérdés is igazol. 
Elnézést kérek azoktól, akiknek még nem volt időm válaszolni. De már 
most tájékoztatom Önöket és mindazokat, akik műveim iránt érdeklőd-
nek, hogy írtam egy új könyvet, amelyben a feltett kérdések nagy részére 
választ adok, remélve, hogy tudásszomjukat sikerül kielégíteni. 

Hogy az olvasó teljesen tudatára ébredjen, mennyi részlettel, milyen te-
kintélyes számú gyógyítási technikával és újabb elgondolássa1 egészült most 
ki könyvem, s hogy értékelni tudja a régi szövegben tett javításokat, elhatá-
roztam, hogy művem címét A taoista belső gyakorlatok könyvéről Az öngyó-
gyítás teljes rendszerére változtatom. Így azután ezzel a könyvve1 nemcsak  
a ház kapuját tártam ki, hanem kinyitottam minden ablakot.

Negyven év aprólékos kutatásának eredménye ez a mű. Gondosan fel-
jegyeztem minden tapasztalatot és minden részletet, hogy könyvem

•  a valódi taoista tanítások (mint a test és a szellem egyesülésének elve) 
hű tükre legyen

•  teljes mértékben tudományos legyen
•  híres és bizonyított gyógyhatással rendelkezzen
•  legyen teljesen természetes (nem kell hozza semmiféle segédeszköz, 

hiszen az csak felborítaná a szervezet egyensúlyát)
•  teljes  mértékben  biztonságos  legyen  (a  legkisebb  mellékhatás  nél-

kül), és ne függjön a tér és az idő kényszerétő1.
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Őszintén bízom benne, hogy értékelni fogják ezt a könyvet, és tökéle-
tesen élvezni tudják majd azt a jótékony hatást, amelyet az egészségükre 
fejthet ki. Remélem, gazdagítani fogja a tudni vágyókat és enyhíti a szen-
vedők kínjait.

Stephen T. Chang
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Bevezető

életünk azzal telik, hogy két alapvető szükségletet elégítünk ki, melyek 
életben tartanak bennünket, táplálnak, új erőt adnak, és biztosítják  
a hosszabb életet. Ezek:

1. a fogyasztás (ital, étel stb.)
2. a mozgás

a) a szellem mozgása (a gondolat)
b) a test „mozgása” (a lélegzés, valamint szerveink és végtagjaink 

egyéb funkciói)
c) a nemi élet.

Az élet akkor ér véget, ha valamelyik említett szükségletet már egyál-
talán nem, vagy csak részben elégítjük ki. Ha nem kapunk táplálékot, 
szervezetünk csupán tíz napig képes élni. Ha nem adjuk meg a szerve-
zetnek a megfelelő mennyiségű tápanyagot, rövidebb ideig élünk. Ha 
pedig testünket megfosztjuk a mozgástól, elsorvad; ha az alapvető moz-
gásokat nem végezzük el, legyengül. Ez utóbbi premisszából kiindulva 
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hozták létre a régi taoisták a revitalizáció (új életre keltés) taóját, vagyis 
a gondolat, a lélegzés és a mozgás új filozófiáját és módszerét.

A revitalizálás taója olyan rendszer, amelynek alapja a különböző 
szellemi és fizikai gyakorlatok összessége; ezeket „belső taoista gyakor-
latok”-nak nevezzük. Ezek a gyógyhatású gyakorlatok, melyek képe-
sek belső szerveinket energiával ellátni, rejtik magukban az ifjúság, az 
egészség és a betegségekkel szembeni védettség titkát. jótékony hatásuk 
a szervezet működésének lelassításából, a harmóniából, a nyugalomból, 
a pontosságból, az egyszerűségből adódik, és abból, hogy a hangsúlyt  
a belső dolgokra helyezik.

A belső taoista gyakorlatok teljesen eltérnek a hagyományos tes-
ti gyakorlatoktól. A hagyományos gyakorlatok – mint a labdarúgás, 
az ökölvívás, a torna, a súlyemelés, a jóga vagy a harci játékok – talán 
elősegítik a test széppé formálását, de mindez gyakran a belső szervek 
energiatartalékának a kimerüléséhez vezet, ami pedig fogékonnyá teszi 
szervezetünket a betegségekkel szemben, és annak korai elöregedését 
idézi elő. A fáradtság, a stressz, az erőkifejtés, a fájdalom és a hagyomá-
nyos testi gyakorlatok által megkövetelt természetellenes pózok megza-
varják a belső szervek finom működését. pedig éppen ez a finom mű-
ködés biztosítja a szervezet regenerálódását, és egyben felveszi a harcot 
mindennel, ami betegséget idézhet elő. Tehát ha bármiben is gátoljuk 
megfelelő működését, a szervezet képtelen lesz pótolni az elhalt, meg-
kopott sejteket, nem tud harcolni a mikrobák, vírusok ellen. Vagyis 
elmondható, hogy a belső szervek elvégzik mindazt, amit a kifejlett iz-
mok képtelenek megtenni: védelmet nyújtanak a szervezetnek az öre-
gedés és a betegségek ellen. A belső taoista gyakorlatok tehát védenek, 
gyógyítanak, és új energiával töltik fel a belső szerveket. Márpedig ha 
azok egészségesek, a test visszakapja természetes szépségét.

A hagyomány szerint a belső taoista gyakorlatok a Sárga császártól 
(Huang-ti) erednek, ő volt az egyik alapítója az élet és a hosszú életkor 
tudományának és filozófiájának, amelyet taoizmusnak nevezünk. Kí-
nai nyelven a revitalizáció taója: Jang Seng Su. Ez a kifejezés a hosszú, 
egészséges és boldog életet jelenti, melyet olyan szellemi és testi gyakor-
latok révén érhetünk el, amelyek megelőzik a betegséget, meggyógyí-
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tanak, visszafordítják az öregedés folyamatát, és serkentik a szervezet 
valamennyi működését.

Az éltető tao jótékony hatását már hatezer éve ismerik és elisme-
rik. Amikor a Sárga császár rájött, hogy a revitalizáció taójának milyen 
rendkívüli gyógyhatása van, azt „valamennyi gyógymód legfontosabb-
já”-nak nevezte.

Bölcs Lao-ce a Tao te king-ben (Az Út és Erény könyve) úgy beszél 
az éltető taóról, mint a legjobb gyógymódról, amely elősegíti és meg-
hosszabbítja az egészséges életet. Az éltető tao, amely már abban az idő-
ben is hatékonynak bizonyult, amikor a róla szóló tanítás még csak tö-
redékes és rendszerezetlen volt, mindig sok hívet gyűjtött magának.

Az éltető taónak nagyon sok változata van, és mindegyik változat-
nak külön – méghozzá igen kifejező – neve. De egyik változat neve 
sem fejezi ki pontosan az éltető tao igazi jelentését és funkcióját. Itt van 
például a cao-jin, amely név a gondolat és bizonyos eszközök haszná-
latát írja le, valamint azokat a testi gyakorlatokat, amelyek az energia 
áramlását szabályozzák a szervezetben, s ily módon minden fájdal-
mat enyhítenek. Ez a fajta éltető tao nagyon népszerű japánban, ahol  
do-in-nek hívják. A do-in-nek minden nagyvárosban, minden város-
ban, minden faluban van oktatási központja. Hívei hetenként többször 
is találkoznak, hogy segítsék és biztassák egymást a módszer használa-
tára, ami a betegség megelőzését, illetve gyógyítását segíti elő. Kínában 
a revitalizációs taónak az a formája a legnépszerűbb, amelyet csi-kung-
nak vagy nei-kung-nak hívnak. A csi-kung „légzési gyakorlatok”-at vagy 
„éltető gyakorlatok”-at, a nei-kung pedig „ belső gyakorlatok”-at jelent.

pao Ling doktor Kínában tudományos kutatást végzett a csi-kung-ról. 
Eredményeit a Guolin Research Report-ban jelentette meg. Beszámol 
arról, hogy 2873 olyan rákbeteggel foglalkozott, akik már a betegség 
utolsó fázisában voltak. Ezek a betegek hajlandóak voltak részt venni 
a csi-kung terápia szerinti rákkezelésben. Hat hónap után a betegek 
körülbelül 12 százaléka meggyógyult, 47 százalékuknál pedig jelentős 
javulást tapasztaltak. A többieknél semmilyen változás nem mutat-
kozott. Egy másik kísérletet is folytatott diákokkal, hogy kipróbálja  
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a csi-kung szemgyakorlatok hatékonyságát. Ebben a kísérletben a gya-
korlatokat zene és hangosbemondó által adott utasítások segítségével 
végezték. Bármilyen furcsának vagy hihetetlennek tűnik is, az ered-
mény az volt, hogy a rövidlátás, a távollátás és az egyéb szembetegsé-
gek szinte teljesen megszűntek. A csi-kung terápiával végzett egyéb kü-
lönböző kísérletek azt mutatták, hogy ez a terápia gyors és hatékony  
a homloküreg-allergiák, az aranyér és a prosztatabántalmak gyógyításá-
ban, és csökkenti az öregséggel járó terheket. Kínában minden kórház-
ban vagy klinikán, sőt még az egészségügyi központokban is nagyobb 
súlyt kap a csi-kung terápia, mint akár a kemoterápia, a sebészet vagy az 
akupunktúra. Hatékonysága abban áll, hogy nemcsak gyógyít, hanem 
meg is előzi a betegséget.

Az Egyesült Államokban Cecilia Rosenfeld doktornő tudományos 
módszerekkel tanulmányozta a belső taoista gyakorlatokat. Miután 
saját maga is elvégezte ezeket, megállapította, hogy jelentősen javult az 
egészségi állapota. Elhatározta, hogy a betegeinek is előírja. Elmondta, 
mi a teendő, s alig egy hét múlva a betegei 80 százaléka azt állította, 
hogy hatásos volt a kezelés. Ekkor nyolc új ápolónőt vett fel, akik nem-
csak ismerték és alkalmazták a taoista módszert, hanem a betegeket is 
meg tudták tanítani arra, hogy mit kell tenniük, és menet közben el-
lenőrizni tudták a javulást. A doktornő, miután megvizsgálta betegeit 
és előírta nekik a különböző belső taoista gyakorlatokat, az ápolónőkre 
bízta őket. A páciensek többsége arról számolt be, hogy szinte azonnali 
javulást észlelt, elmúltak a fájdalmak. Az ápolónők pedig azt állították, 
hogy ha a gyakorlatok bemutatásával telik el egy napjuk, estére megtel-
nek energiával. Egyikük azt mondta: „Azelőtt egy ápolónő élete nem 
volt valami vidám. Napjainkat a betegség, a szenvedés, a fájdalom és  
a halál közelében töltöttük. Csak panaszokat hallgattunk. Egyik be-
teg sem mondta soha: »De szép napunk van ma!« és a napi nyolcórás 
állómunka teljesen kimerített bennünket. Amióta viszont elkezdtük  
a taoista gyakorlatokat, melyeket naponta százszor is elvégzünk, tele 
vagyunk tettvággyal még a munkanap végén is! Annyi lendület, annyi 
életerő költözik belénk, hogy azt el sem tudjuk mondani!”

A belső taoista gyakorlatok rendkívüli eredményeit látva, az egyete-
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meken, az orvosi karokon, a kórházakban, de még a nagyközönség kö-
rében is sokan kezdtek foglalkozni a témával.

hogyan magyarázható ez a csodálatos eredmény?

Azt mondják, hogy a revitalizáció taójának elve a megelőzés, amely 
egyben a belső taoista gyakorlatok hatékonyságának egyik kulcsa is; ha 
kisebb rosszullétek nem alakulnak ki, a nagyobbak sem jönnek majd, 
és így nem hal el korán a szervezet. A revitalizáció taójának elsődleges 
célja tehát az emberek segítése életük meghosszabbításában.

Az éltető tao nem sport. Nem azért született, hogy valamiféle ver-
sengésbe hajszoljon, és arra kényszerítsen bennünket, hogy fárasztó, 
ki me rí tő gyakorlatokat végezzünk, melyek szükségszerűen stresszt, fe-
szült séget és energiaveszteséget okoznak, vagyis megrövidítik az éle-
tünket. Nem mondható harci sportnak sem. Ellentétben a karatéval, 
a kungfuval vagy más hasonló gyakorlatokkal, itt nincs feszültség, és 
semmiféle kimerítő mozgást nem kell végezni. Ha lassúnak tűnik is  
a tajcsi-csuan mozdulatsorozat, mégis feszültséget kelt, mert eredetileg 
harci technika volt. Van azonban valami, ami a tajcsi-csuant az éltető 
taóhoz közelíti: a test és a szellem egyesítése. Az éltető tao nem a szó 
szoros értelmében vett jóga, mert nem kívánja a test kicsavarását, nyúj-
tását, hajlítását. Nem is a meditáció egyik formája, mert ennek leggya-
koribb változatai a gondolatok „kiürítését”, vagyis a szellem „deaktivá-
lását” szolgálják.

Az éltető tao esetében a hangsúly nem a külső fejlődésre helyeződik, 
hanem valóban a belsőre. A tao gyakorlásának kezdetén elsősorban a 
testi mozgásra kell figyelni, de ahogy haladunk, úgy csökken ez a moz-
gás, és egyre inkább csak a belső mozgásra összpontosítsunk. Így egy 
már haladó taoista a gyakorlatok közben ugyan testileg mozdulatlan, de 
életerő tölti el, és belsőleg nagyon aktív lesz. Az olyan gyakorlat, amely 
nem alapul a mozgás belső erején, nem tartozhat az éltető taóhoz.

Az éltető tao ereje nagy rugalmasságában rejlik. Bárki, korától, 
egészségi állapotától függetlenül, tetszés szerint végezhet belső taoista 
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gyakorlatokat anélkül, hogy bármilyen segédeszközre szüksége lenne. 
Ha megfelelően használjuk, az éltető tao módszere átalakíthatja az 
anyagcsere alapvető rendszerét, s a légzést rendkívül hatékony gyógyító 
eljárássá alakíthatja át. Sőt az, hogy az ember szellemi állapotának és 
teste mozgásának teljes tudatában van, maga is a gyógyítás egyik lehe-
tőségét jelenti.

A rendszer őszinte és önzetlen alkalmazása olyan állapotot idézhet 
fel bennünk, hogy új módon fogjuk megérteni a világot, életünk hosszú 
és boldogabb lesz, szellemi képességeink pedig megsokszorozódnak.

Ne feledjék, ha külső gyakorlatokat végeznek, azokat belső gyakorla-
tokkal kell párosítani.

De amikor csak a belső gyakorlatok kerülnek sorra, a külső gyakorla-
tokat elhagyhatják.
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