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Lao-c' řekl:

Kdo jsou probuzeni, přirozeně dosáhnou dokonalého a věčného taa.         
Abys byl probuzený v tau, buď nepřetržitě jasný a klidný.

– Kniha o jasnosti a klidu

Nefritový císař, Goon Yam a Nesmrtelný Lü
představují konfucianismus, buddhismus a taoismus
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Mistr Moy Lin Shin
1931–1998

Zakladatel Fung Loy Kok Institute of Taoism  

Taoistické tai chiTM

Cíle organizace Fung Loy Kok Institute of Taoism:

• Na základě učení taoistického náboženství zakládat, 

udržovat a provozovat taoistické chrámy a svatyně a 

pokračovat ve výuce a praktikování taoistického 

náboženství;

• Provozovat veřejná nebo soukromá setkání 

náboženského charakteru, například náboženské obřady;

• Zakládat, udržovat a vést výuku taoistické filozofie                  

a náboženství a souvisejících předmětů pro veřejnost;

• Rozšiřovat povědomí o taoistické filozofii a čínské

kultuře a napomáhat jejich porozumění. 
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Pozdravy od Výboru ředitelů 
Fung Loy Kok Institute of Taoism
Je pro mě ctí přinést pozdravy od výboru Fung Loy Kok Institute of Taoism v době oslav padesáti let společného taoistického cvičení
a sdílení učení mistra Moye. Jsme upřímně vděčni, že mistr Moy přijel v roce 1970 z Hong Kongu do severní Ameriky a přinesl taoismus na
Západ. Taoismus ani taoistická cvičení nebyly v té době známy a široce sdíleny s těmi, kdo se jim chtěli učit.

Mistr Moy, hluboce vděčný taoistickým uměním, která mu pomohla, aby se zotavil z vážných nemocí, slíbil bohyni soucítění Goon Yam, že 
bude tato umění sdílet se všemi, kdo se jim chtějí učit. Emigroval do Kanady a začal taoistická cvičení a učení taoismu vyučovat a šířit,       
a přitom anglicky uměl jen trochu. Mnoho účastníků těchto cvičení pocítilo hluboké zdravotní účinky. Po celé Kanadě otevíral chrámy         
a svatyně a vytvořil neziskovou, charitativní, dobrovolnickou organizaci, aby pokračovala v tom, co založil, až nebude mezi námi. Mistr Moy 
odešel v roce 1998.

Současní i minulí ředitelé následují tuto cestu a praktikují umění, která člověku pomáhají, aby se stal lepším. Zároveň je pro nás výsadou, 
že můžeme pomáhat, aby tyto hluboké nauky a cvičení měly své pokračování, až tady nebudeme. Mistr Moy často říkal, že nejde o něho, 
ale o zachování taoistického učení a cvičení pro další generace.

Ztišení a klid, které zažíváme, když společně cvičíme pohyby  
Taoistického tai chiTM, jsou velmi hluboké.

Těšíme se na další příležitosti, abychom mohli pomáhat a předávat to, co 
jsme se naučili, další generaci stejně jako generacím, které přijdou po 
nás.

Upřímně

Marsha Eberhardt  
prezidentka
Fung Loy Kok Institute of Taoism
leden 2020

Ředitelé a lídři se setkávají během
CIT 2019 v Mezinárodním centru
u Mono Mills v Ontariu v Kanadě
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“

“[Mistr Moy] byl velmi prozíravý … 
řekl, že když plánujeme, měli bychom plánovat na 
tisíc let dopředu.

– John B

Náš zakladatel mistr Moy Lin Shin zasvětil život předávání bohaté 
tradice taoismu způsobem, jaký umožňoval jeho snazší pochopení. 
Utkal vlákna taoistického cvičení a umění tak, aby nám předal 
praktickou metodu, jak dosáhnout vnitřní alchymistické transformace, 
která je popsána v taoistických textech. Rozvrhl cestu tak, aby nám 
pomohla kultivovat sebe sama stejně jako nás vedla při budování silné 
organizace, která bude oslovovat lidi po celém světě po všechny 
budoucí generace a bude jim pomáhat.

V roce 1970 přiletěl mistr Moy Lin Shin z Hong Kongu do Kanady         
a měl jen kufr spolu s hlubokými vědomostmi získanými letitým 
taoistickým výcvikem a slibem pomáhat zpřístupňováním taoistických 
umění všem, kdo se chtějí učit.

Během týdne po příjezdu začal v parku v Torontu učit několik studentů. 
Určitou dobu dojížděl učit týden co týden autobusem do Montrealu. 
Jezdíval poledním spojem, který si sám platil. Do Montrealu přijížděl      
v šest, učil od sedmi do deseti a o půlnoci se vracel do Toronta, kde 
druhý den musel jít do práce. Zametal podlahy, vařil a pracoval jako 
krejčí, aby si vydělal na nájem. Jeho život byl vzorem oddanosti.

Goon Yam, bódhisattva soucítění – ta, jež 
slyší nářek světa
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Dnes, 50 let po příjezdu mistra Moye rozvíjí 
dobrovolnická charitativní organizace Fung Loy Kok Institute of Taoism, 
kterou mistr Moy založil, taoistickou tradici a Taoistické tai chiTM na více než 
370 místech napříč Kanadou a v přidružených organizacích 26 zemí světa.

Taoistické tai chiTM praktikuje téměř 35 000 lidí po celém světě. V roce 1984 
jsme otevřeli naše první Mezinárodní centrum blízko Toronta v Ontariu        
v Kanadě. V Dunedinu na Floridě ve Spojených státech bylo otevřeno         
v roce 2018 druhé přidružené mezinárodní centrum a čtyři další centra jsou 
ve Velké Británii, Španělsku, Nizozemí a v Austrálii.

Během uplynulých 50 let, pod vedením mistra Moye i po jeho smrti v roce 
1998, jsme stále rozvíjeli naše porozumění taoistickým uměním a taoistické 
tradici, v nichž je zakořeněna naše organizace. Máme jako členové 
příležitost následovat cestu transformace, která zahrnuje zkrocení srdce      
a sladění těla, mysli a duše prostřednictvím procvičování taoistických 
umění, poskytováním služeb jiným, rituálů a ceremonií, poskytováním 
našeho času a finančních zdrojů k podpoře činností Fung Loy Kok Institute 
of Taoism.

Řada členů neměla možnost potkat mistra Moye osobně, ale jeho srdce 
můžeme zahlédnout v odkazu, který zanechal. Tím, že společně budujeme 
na těchto silných základech, rosteme, rozvíjíme se a plánujeme do 
budoucna. Nastávající projekty včetně společného bydlení pro seniory       
(Taoist aging-in-place) a zařízení poskytující dlouhodobou péči nám 
pomáhají naplňovat vizi mistra Moye.

V učení taoistické filozofie o péči o lidi na sklonku jejich životů se nachází 
důležitý princip.

Jsme vděčni za prvních 50 let a víme, že budeme usilovně pracovat          
a sledovat cestu, kterou nám mistr Moy ukázal.

Shou, jeden ze Tří hvězdných bohů, který představuje 
dlouhověkost. Charakterizuje ho vysoké klenuté čelo           

a broskev, kterou drží jako symbol nesmrtelnosti .
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Umění Taoistického tai chiTM je možné 
praktikovat vsedě stejně jako ve stoje  
– jsou dostupná všem – a v jakémkoli 
prostoru. Jde o poklady, které 
můžeme užívat vždy a všude.

Členové z celého světa
oslavují v centru Toronta
Mezinárodní den vědomí 

Chrám tří náboženství –
konfucianismus, buddhismus, taoismus

Lok Hup Ba Fa –
Šest harmonií a osm metod – obvykle se 
užívá název Lok Hup. Na památku svého 
učitele mistra Leunga založil mistr Moy jako 
součást Fung Loy Kok Institute of Taoism
instituci Gei Pang Lok Hup Academy
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Desáté výročí Slavnostního otevření Chrámu tří 
náboženství v Mezinárodním centru                      
u Orangeville v roce 2017

Slavnostní otevření Jihozápadního centra 
ve Stratfordu v Ontariu v roce 2011

Umění Taoistického 
tai chiTM jsou 
kultivací klidu. Avšak 
kultivací klidu se 
kultivuje moudrost.

Podávání jídla v Mezinárodním centru
je nedílnou součástí tréninku
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Průlomový obřad pro Centrum kultivace ticha v Mezinárodním centru              
u Orangeville v roce 2001. Silný déšť během obřadu zeslábl a ve chvíli čtení 
Přímluvy k nebesům se ozval neuvěřitelný, jediný úder hromu.



Nalezení cesty
Výcvik taoistických umění
Lidé z celé Kanady a přidružených organizací z 25 zemí přijíždějí do 
Mezinárodního centra v Ontariu, aby trénovali ve snaze pomoci šířit 
taoismus a umění Taoistického tai chiTM ve světě. Do našich dveří lidé 
vcházejí z různých důvodů, ale zůstávají, protože to funguje. Těm, kteří 
praktikují taoistická umění transformace, přinášejí tato umění v životě 
ohromný užitek.

34 425 studentů taoistických 

umění ve 26 zemích světa      

je vyučováno 2 592

dobrovolnými instruktory

během nespočetných hodin

společného tréninku.

„Snad poprvé v životě cítím,           
že mám kontrolu nad svým tělem         
a myslí; během cvičení Taoistického
tai chiTM a Lok Hup Ba Fa teď cítím 
sílu a vyrovnanou moc páteře. 
Rotace a uvolnění struktur v celém 
těle je úžasný pocit vzhledem           
k závažnosti zlomenin páteře.“

– Philomena P
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“

“
„Bylo moc hezké, jak nás dnes přišla 

pozdravit (žena), která žije s Parkin–

sonovou nemocí už 33 let. Mistr Moy   

s ní hodně pracoval. Řekl jsem jí, že 

pouhé setkání s ní nám něco z mistra 

Moye připomíná. A ona na to, že sám 

vím, že je žijícím příkladem toho, jak 

moc je Taoistické tai chiTM prospěšné,    

i když navenek zrovna nevypadá nejlíp. 

‚Moje oprášení kolena je hrozné,‘ říká.

Ale umožňuje jí, aby zůstala pohyblivá. 

Řekla nám, že mezi 6000 lidmi s Par–

kinsonem, zahrnutými do (dlouhodobé) 

studie, patří k 20 nejdéle žijícím s touto 

nemocí. A stále je nezávislá. To je 

úžasné.“

– Sean D

Do začátečnické skupiny mě poprvé přivedla zjevná ladnost a klid 108 pohybů. 
V té době jsem bojoval, abych se vyrovnal se stresujícím životem, který mi 
byl velmi drahý: život neustálých povinností v rodinném životě na venkově        
i s mou vlastní širší rodinou.

K úsilí je navíc třeba trpělivosti – ochota věnovat čas, aby se uvědomování 
vlastního těla rozvíjelo a naše mysl, aby se zklidnila. Většině z nás to trvá mnoho 
let. Vzorce postojů, pohybů a myšlení se postupně proměňují. Slabá nebo ztuhlá 
místa, potíže s propojením mezi páteří, pánví a dolními končetinami se pomalu 
upravují. Problémy mysli a ducha se řeší samy.

Pokroky činíme tím, že děláme objevy při našem vlastním cvičení, tím, že se     
učíme od instruktorů, kteří nad námi bdí a vedou nás, a tím, že sami učíme. Pokud     
je některého z těchto aspektů příliš málo, oslabuje se účinek ostatních. Každý         
z nás musí hledat tu správnou rovnováhu – rovnováhu, která se posouvá, jak 
postupujeme dál. 

– Dr. Bruce M
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SDĚLENÍ MISTRA MOYE

Mistr Moy řekl:

„Neučíme se tai chi chuan nebo boxovací tai chi sestavu; učíme se tai chi, Nejvyšší konečné. Symbol jin a jang, symbol  
tai chi, zahrnuje vesmír a vysvětluje, jak funguje. Podobně 108 pohybů sestavy Taoistického tai chiTM odráží vesmír            
v našich tělech a může fungování tohoto vnitřního vesmíru zlepšit.“

Mistr Moy chce, abychom se právě tomuto dědictví učili a předávali ho budoucím generacím. Získání těchto 
znalostí vyžaduje velké osobní úsilí a odhodlání a vyžaduje pravidelný kontakt s učitelem, mistrem Moyem, za 
jeho života, a nyní s vedením Fung Loy Kok Institute of Taoism.

Toto je skutečná cesta osobní proměny.
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Slavnostní otevření křídla Centra obnovy zdraví                   
v Mezinárodním centru u Orangeville v roce 1997.

“

“Vzpomínám si, že jsem se účastnila
týdne obnovy zdraví, kde jsme
o Sdružení vůbec nemluvili. Lidé mluvili
jen o sobě a o svých obavách, což
nebylo užitečné.
Mně to, že si uvědomuji větší věci, 
pomáhá, abych se oprostila od 
vlastních myšlenek. Ano, lidé na týdnu 
obnovy zdraví byli nemocní, ale všichni 
jsme pracovali právě na tom, jak se 
zlepšit. Je to nejlepší druh podpůrné 
skupiny, protože se zaměřuje na 
postup vpřed, nikoli na to se zabydlet 
v tom, co je špatně. Je to opravdu 
hluboké.

– Sam A

„V D’Arcy Street před mýma očima probíhal program obnovy zdraví. Takto se však 
nenazýval. To, co mistr Moy dělal, nemělo název. Přijímal všechny ty lidi do svého 
domu a do chrámu. Přicházeli s celou škálou problémů, od psychických až po 
rakovinu, která ohrožovala mladé životy, přicházeli mladí lidé s Parkinsonovu 
nemocí, s problémy se závislostmi. Osamělí senioři, kterým zemřel partner, a oni 
nevěděli, co teď dělat s volným časem. A mistr Moy jim něco na práci našel.

Staral se o všechny, staral se, aby se najedli. Staral se, aby se cítili, že jsou součástí
tohoto místa a že nejsou sami. Opravoval je. Dával jim něco, o čem mohli ve svém
životě přemýšlet, aby životu dali větší smysl nebo obsah.“

– Mary B
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“

“

„Moje šlachy a vazy se 

prodloužily. Moje svaly se 

změkčily a uvolnily, přesto 

jsou silné ... Se svými léky 

a s uměním Taoistického

tai chiTM mě příznaky 

mého stavu přestaly 

ovládat, staly se méně 

závažnými, dokonce           

i s postupujícím věkem. 

Díky tomu život s Parkin-

sonovou nemocí dnes 

lépe zvládám.“

– Assunta S
16 Soucítění, ctnost a moudrost 

Povím vám svůj příběh o šití, můj příběh o krejčím ... podobenství o mistru Moyovi. Měl nejen úžasný
smysl pro humor, ale také jakýsi způsob, jak se dostat k vašemu srdci a opravit vás, což někdy nebylo
lehké, ať už šlo o opravy tělesné nebo povahové. Jednoho dne jsem byla tady v Orangeville a zašívala
vlajku, která se roztrhla a … On seděl naproti mě v hale a řekl: není to dobré. Řekl, že nit je příliš
krátká. Takže mi ustřihl opravdu dlouhou nit a ukázal mi, jak šít. A samozřejmě šlo o to, že jste uchopili
nit a pak natáhli paži a ... vypadalo to jako Rozčesávání hřívy divokého koně a on se usmál a řekl: Jak
se cítíš? A já se jen zasmála a řekla jsem, že to chápu, Rozčesávání hřívy divokého koně. Uměl vám
tímto úžasným způsobem dávat lekce, které sice byly velmi praktické, ale pomohly vám nahlédnout, 
že tai chi je spojeno i s věcmi, které děláte ve svém každodenním životě.

– Karen L



“
“Velmi brzy jsem si všimla, 

že cvičení Taoistického
tai chiTM mi dává pocit 
odolnosti a pružnosti      
v mé schopnosti zvládat 
každodenní život, pády  
a stresy. Myslím, že tai
chi mi pomohlo, abych 
se ponořila do bytí         
v současnosti, ale také 
abych přehodnotila své 
priority ... zaměřila se na 
vlastní zdraví a byla ve 
skutečném spojení          
s ostatními lidmi.

– Genevieve R

Interní sdělení – březen 1995
Mistr Moy říká, že mnoho instruktorů v Torontu přichází na 
jeho workshopy, ale vůbec nemá pochopení pro vzdělávání. 
Říká, že výchova člověka má čtyři aspekty:

1.

2.

3.

4.

Vzdělávání v oblasti etiky nebo ctností.
Stát se lepším člověkem – to zahrnuje učit
se zdvořilosti a hlavně učit se respektovat 
sebe a ostatní. Například učení mistra Moye
o čínské kultuře a etiketě.

Kultivace moudrosti. Poučit se ze 
zkušeností a znalostí ostatních lidí. 
Například požádat někoho s fyzickým 
problémem, aby mluvil o své zkušenosti,  
sledovat, jak mistr Moy někoho opravuje.

Výchova ke zdraví. Naučit se péči            
o vlastní tělo. Toto přesahuje rámec 
cvičení Taoistického tai chiTM – obvykle 
zahrnuje změny v našem každodenním 
životě.

Vzdělávání v občanském uvědomění.
Učit se, jak být platným členem společnosti; 
být méně sobecký.

Mistr Moy říká, že většina instruktorů dokonce ani neví, co  
se učí, když chodí na hodiny a workshopy. Jak se mohou 
připravit na to, že se ve Sdružení stanou vyučujícími. Bez 
pochopení těchto čtyř aspektů vzdělávání nebudou schopni 
učit ze svého srdce a nebudou schopni pomáhat lidem        
v nouzi, jako jsou senioři nebo lidé se zdravotními problémy.

Důvěra

Upřímnost

Oddanost

– mistr Moy Lin Shin
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Máme kulturu dárcovství, dobrovolnictví a služby ostatním. Finančně pomáháme organizaci Fung Loy Kok 
Institute of Taoism udržovat tradici podpory všeho, co děláme, pomocí darů. Osm ctností a osobní zkušenosti 
nám ukazují, že tyto možnosti dobrovolnictví a pomoci jsou darem k rozvoji našich srdcí, našeho zdraví                
a charakteru. Každý okamžik je tréninkem a rozvojem našich povah.

Dobrovolnictví

“

“Když jsem byla požádána, abych 
pomohla, bylo to opravdu skvělé. 
Jinak je tak snadné být zahleděný
do sebe a dělat si starosti, ale když
se díváte ven a pomáháte ostatním ... 
jsem opravdu přesvědčena, že jde
o část toho, co mi pomohlo. Dodalo
mi to sílu a statečnost a odvedlo
mysl, aby se neutápěla [v mé nemoci].

– Sam A

34 425 členů organizace Fung Loy Kok Institute of Taoism

a jeho přidružených organizací po celém světě

tráví každý měsíc 60 242 hodin dobrovolnickou činností.

Od prvního dne, kdy začínáme cvičit, se stáváme dobrovolníky a učíme se, 
jak dělat všechny úkoly. Jak pečovat o sebe, abychom mohli pomáhat 
ostatním, prostupuje všechny aspekty a úrovně našeho cvičení.

18 Soucítění, ctnost a moudrost 



„Jednou z opravdu
silných lekcí bylo to,
když mistr Moy mluvil, jak
projevit úctu dobrovolníkům
v Centru. Mistr Moy se necítil
dobře a někdo mu udělal velký
hrnec polévky. Bylo horko a já
venku sekal trávu. Mistr Moy mi 
tu polévku nalil a řekl: ‚Chtěl bych, 
aby sis ji dal, protože ti pomůže
změnit to, jak se cítíš.‘ Bylo to tak
úžasné, soucitné gesto. A pak mluvil
o tom, jak lidem velmi praktickým 
způsobem prokázat uznání, když
pracují jako dobrovolníci. Řekl
například, že když se chystáme jíst, 
měli bychom za nimi zajít a zeptat
se jich 15 až 20 minut předem slovy, 
proč se ještě nezačali umývat. Měli
bychom zajistit, aby pro ně bylo
vyhrazeno místo, kde se nají, aby 
byli obslouženi a že pro ně bude
dost jídla. Názorně mi to ukázal
a pak pokračoval: ‚To jsou příklady
toho, co můžeš použít; jednoduché, 
laskavé gesto, ale takové, jaké
ukazuje, že o druhých přemýšlíš‘.“

– John B

“

“

Dobrovolníci pomáhají v zahradách Mezinárodního centra o rozloze 104 hektarů. Mistr Moy 
chtěl, aby byl tento majetek parkem, který by veřejnost mohla navštěvovat. Mnoho lidí po 
mnoho let pracovalo, aby to uskutečnili. Centrum je otevřeno veřejnosti sedm dní v týdnu .

Stalo se mi jednou v Orangeville, 
že jsem vstoupil, a on [mistr Moy] 
čistil toalety. Jen jsem se zastavil    
a on byl na rukou a kolenou a čistil 
je a já nic neřekl – ale rázem se vás 
to dotkne. Hned jsem lépe 
pochopil, jak organizace funguje ... 
on viděl, co je třeba udělat,           
a udělal to.

– Joe K
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“

“ Jednou z největších výhod
je pracovat jako dobrovolník
a pomáhat ... Mé zdraví
nezlepšil jen jeden aspekt
Taoistického tai chiTM, byli
to lidé kolem mě a pojetí 
soucitu, dobrovolnictví          
a podpory mezi účastníky 
organizace jako celku, co 
moje zdraví změnilo.

– Joan D

Slavnostní otevření chrámu a ředitelství v D'Arcy Street v Torontu v roce 1995. Na tomto místě 
dobrovolníci každý týden již 25 let pomáhají nasytit lidi bez domova. Vydali zde přibližně 130 000 
jídel. Jai (vegetariánská strava) se v D'Arcy St podává také každý 1. a 15. lunární den čínského 
kalendáře. Spolu se zpíváním súter v chrámu v nejvyšším patře je to další z darů společenství.
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“
“

I když naší hlavní charitativní činností je propagace taoismu a umění 

Taoistického tai chiTM, čas od času získáváme finanční prostředky na 

podporu lidí, kteří trpí v důsledku katastrofické události.

Během Svátku všech 
duší jsem byl osobou 
odpovědnou za pálení 
papírových peněz. 
Když mi s tak velkou 
úctou předávali své 
pytle, uvědomil jsem si, 
jak hluboký a naplňující 
je tento úkol – propojit 
životy lidí stojících
vedle mě s těmi, které 
nevidíme na druhé 
straně. Prostě se to 
stalo něčím velmi 
silným.

– Jesse J
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Členové Fung Loy Kok Institute of Taoism věnují svůj čas dobrovolně a prostřednictvím svých aktivit FLK 
podporují. Dary jsou součástí kultury ve všech zemích, kde jsou pobočky Fung Loy Kok Institute of 
Taoism, které umění Taoistického tai chiTM praktikují.



“

“Součástí mých letošních zkušeností byla
doba, kterou jsem strávil v kuchyni. 
Byl jsem ohromen dovedností našich
kuchařů, ale ještě více jejich vstřícností
a kamarádstvím v kuchyni. Všichni se 
navzájem podporovali. To přispělo
k velmi pozitivní atmosféře. Když osud
připravil kuchařům výpadek energie
odpoledne před banketem ke Dni
vědomí, začalo se diskutovat, rozhodlo
se a provedly se změny, aby se tato
překážka vyřešila. Byla to ukázka
flexibility v akci.

– Sean M
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„Zpočátku jen dva z nás

byli [v Mezinárodním

centru] na plný úvazek. 

Ti, kdo se účastnili

programu, se nezapojovali 

na stejné úrovni; 

nepatřilo to ke kultuře. 

Bylo například třeba

svléknout všechny

postele. Museli jsme

vyprat všechno prádlo. 

Po tom všem jsme museli

umýt nádobí. Úklid se 

prováděl obvykle týdně. 

Šlo však jen o součást

procesu učení. Dozvěděli

jste se všechno, co se 

musí udělat. Mistr Moy 

řekl: ‚Musíte to naučit

ostatní, abyste nebyli

jediní, kdo to znají.‘

Součástí naší kultury je, 

aby vše nezáviselo na

jednom člověku. Od 

začátku platilo: jakmile se 

něco naučíte, zapojíte do 

úkolu ostatní.“

– John B



Taoistické společenství

78% respondentů z více než 11 000 

účastníků mezinárodního průzkumu

zdraví v letech 2016–2017 uvedlo, že

cvičení Taoistického tai chiTM ovlivnilo 

jejich sociální situaci – navázali nová 

přátelství, která jim poskytují pocit 

sounáležitosti a dávají smysl pro 

povinnost, stali se méně izolovanými    

a více chodí na společné jídlo.

86% uvedlo, že jejich duševní zdraví 

se zlepšilo – lépe se soustředí, mají lepší 

náladu, emoční sílu a kvalitu spánku, 

sníženou úzkost, méně konzultací               

s lékařem a lepší reakce na předepsané 

terapie.
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Podstatou cvičení je kultivovat harmonii uvnitř sebe i s okolním světem. Všechno, co 
děláme, tímto cvičením kultivujeme. Tím se zlepšuje zdraví jednotlivce i vesmíru. 
Nezbytnou součástí dobrého zdraví je sociální spojení a v organizaci Fung Loy Kok 
Institute of Taoism tato propojení vědomě podporujeme a praktikujeme ctnosti, které 
jsou obsaženy v taoistických textech, které chantujeme.

Existuje mnoho příležitostí ke spolupráci, ať už jde o procvičování sestavy, chanting, 
úklid nebo vedení administrativy. Scházíme se u jídla, při místních akcích a při banketech 
ke zvláštním příležitostem. Znalost, učení a pocit užitečnosti pomáhají v boji proti izolaci       
a přispívají ke zdraví v hlubokém smyslu.



Den matek – Den ocenění
Někteří lidé říkají, že práce matky je nejdůležitější na světě. Kromě 
toho, že se stará o své děti a chrání je, předává jim pocit bezpečí       
a vlastní hodnoty. Učí je hodnotám a morálce. Ukazuje jim, jak 
fungovat ve společnosti, být odpovědný, ohleduplný a soběstačný.

Způsob, jakým se vidíme, způsob interakce s ostatními a to, jakými 
lidmi dnes jsme, odráží do velké míry práci našich matek i práci naší 
organizace. Z těchto a bezpočtu dalších důvodů slavíme Den matek. 
Chceme se zastavit a poděkovat jim za to, že nás učí.

Fung Loy Kok Institute of Taoism pořádá 
bankety a jai festivaly v našem Mezinárodním 
centru v Ontariu a po celé Kanadě – čínský 
Nový rok, Lampionový festival, Festival jarního 
květu, Den matek, Festival podzimního měsíce 
a Banket k oslavě zimních svátků.
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Mistr Moy založil divizi Zlatého věku a v našem společenství 
nám uložil odpovědnost za péči o seniory. Senioři zůstávají důležitou součástí 
Fung Loy Kok Institute of Taoism a mnozí pomáhají posilovat naše sdružení, 
zatímco sami prostřednictvím praktikování Taoistického tai chiTM získávají pocit 
sounáležitosti a podporu. Týdny seniorů se v Kanadě konají pravidelně a každý 
rok oslavujeme Mezinárodní den seniorů.

V roce 2017 jsme se propojili            
s přidruženými organizacemi                  
z celého světa a senioři sdíleli své 
příběhy na webináři konaném v den 
oslav Mezinárodního dne OSN pro 
starší osoby.

„Teď, když je pan Moy                   

v důchodu, říká, že by se měl 

starat o lidi, jako je on – o seni–

ory. Povzbuzuje členy, aby 

navštívili seniory u nich doma, 

aby jim pomohli s úklidem           

a nákupem potravin. Dál pra–

cuje na tom, aby získal vozidlo 

pro přepravu invalidních 

vozíků, a poskytovaly se tak 

lepší služby starším a zdra–

votně postiženým."

– Dopis kanadského sdružení 

Taoistického tai chi vyjadřující 

vděčnost mistru Moyovi za 

dvacet pět let vedení a podpory
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“

“

Obnovování přátelství      
a vytváření nových je 
něco, na co se každý rok 
těším … Je úžasné, jak se 
scházíme z různých zemí  
a kultur se společnou 
vášní pro umění 
Taoistického tai chiTM. 
Pozoruji, jak jsou vazby 
každý rok silnější díky 
společnému povídání        
o přestávkách na čaj          
a jídlo.

– Dawna K

„My všichni [skupina účastníků z malého města, vzdáleného dvě hodiny severně od 
Toronta] jsme přijeli na Den vědomí na Nathan Philips Square v Torontu. Nemohla 
jsem uvěřit tomu davu. Byli tam lidé z celého světa, postávali a v různých jazycích si 
sdělovali, odkud jsou. Vybavuji si pocit naprostého úžasu, když jsem ty lidi viděla. 
Všichni jsme měli stejná trička. A všichni společně jsme tiše cvičili tu stejnou krásnou 
sestavu Taoistického Tai ChiTM. Pršelo, přesto jsme pochodovali v průvodu, a bylo to 
úžasné! Bylo mi 30 a byla jsem tak nadšená. Byly tam bubny, dudy, show policejních 
motocyklů. Bylo to zábavné a radostné! Pomyslela jsem si: ,Vůbec se necítím 
nemocná! Jsem prostě jen šťastná, že tu jsem, s touhle skupinou lidí, jejichž nadšení 
a duch jsou nakažlivé!´ Chytlo mě to a pozvedlo ze sebe sama.

– Mary B

Mezinárodní Den vědomí na Yonge-Dundas Square         
v Torontu. Tato každoroční událost začala jen s malou 
skupinkou, ale rozrostla se do setkání stovek lidí.
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“

“

Fung Loy Kok Institute of Taoism je založen na věroučném systému, který 
učí soucítění a respektu k ostatním lidem. Otevřela jsem se odlišnému 
světu, než jsem znala. Díky učení mistra Moye jsem se naučila být lepším 
člověkem a nejsem sama. Všichni členové v organizaci se učí být lepšími 
lidmi a tím vytvářejí pečující společenství, které svým praktikujícím členům 
poskytuje soucítění a laskavost. 

– Lisa D

Pokud lidské srdce nebude 
klidné, nebude čisté.
Nečisté nebo nezkrocené srdce je 
jako nitě, které jsou zamotané.
Pokud se o nitě nestaráme, 
zauzlují se.
Podobně neklidné srdce je jako 
staré zrcadlo.
Pokud ho neleštíte, nebude zářit.
Nekultivované srdce je jako 
divoký kůň.
Pokud ho nezkrotíš, nebude        
k užitku. 
Pokud je srdce kultivované, nebe 
a země budou čisté.   

– Výňatek ze sútry o zkrocení 
srdce od Nesmrtelného Lü

Oslava Dne vědomí ke 40. výročí založení Fung Loy Kok 
Institute of Taoism v Colchesteru ve Velké Británii

“
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“

“

Všechno to samozřejmě jsou duchovní umění. Ale zároveň jsou 
praktická a přirozená. Významným aspektem taoismu je to, jak 
nás ve všem, co děláme, učí přibližovat se víc a víc našemu 
původnímu přirozenému stavu harmonie s taem. Tento princip 
vyjadřuje taoistické rčení „V chůzi, ve stoje, vsedě, ve spánku”    
a znamená, že usilujeme o harmonii vždy a ve všem, co děláme.

– Jim N

Lao-c´, filozof starobylé Číny, který rozvinul pojem 
‚taa‘, překládaného často jako ‚cesta‘

Taoismus – bohatá tradice učení stará pět tisíc let – je základem pro vše, co 
děláme. Spolu s buddhismem a konfucianismem se tradičně považuje za 
jedno z Trojího náboženství Číny. Sjednocená učení těchto náboženství 
následuje Fung Loy Kok Institute of Taoism.

Taoismus je cesta úplné transformace, vedoucí k harmonii se sebou 
samými, s lidmi kolem nás, se světem a s taem, zdrojem a cestou 
všech věcí. 

Učí nás, že cesta harmonie zahrnuje tělo, mysl a ducha a že způsob, 
jak se navrátit k naší původní přirozenosti, je pomáhat druhým. Služba 
druhým nám umožňuje uvolnit naši mysl od rozrušení, způsobeného 
lpěním na zisku a ztrátě a na našich vlastních zúžených obzorech. 
Časem, jak se naše mysl stává čistší a naše tělo zdravější, jsme stále 
schopnější pěstovat soucítění s druhými a být nápomocní lidem kolem 
nás. Konec konců smyslem života je pomáhat druhým.
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Meditace [v chůzi, ve stoje, 
vsedě, ve spánku], rituály         
a chanting



Meditace vsedě a ve stoje                  
v tělocvičně Mezinárodního centra

Mistr Moy příležitostně mluvil o tradiční čínské představě pěti orgánů a jim odpovídajících prvcích a ctnostech. 
Těmito orgány jsou játra, srdce, plíce, ledviny a slezina. Každému odpovídá prvek a ctnost: játra jsou dřevo           
a odpovídající ctností je laskavost; srdce je oheň a jeho ctností je obětavost; plíce jsou kov a reprezentují vhodné 
chování, ledviny jsou voda a jsou spojeny s moudrostí; slezina je země a spojuje se s důvěryhodností. Podstatou 
toho, co mistr Moy říkal, je, že vlastně můžeme kultivovat své vnitřní orgány a zlepšit své zdraví tím, že rozvíjíme 
každou z těchto pěti ctností, které jsou s orgány spojeny.

– Výňatek z knihy A Path of Dual Cultivation, Teachings of the Fung Loy Kok Institute of Taoism
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“

“ Chanting v tak velké skupině [na týdnu CIT] byl pro mě úplně odlišnou zkušeností. Líbil se mi ten 
harmonický pocit, který vytvořilo více než 600 příchozích účastníků, pohybujících se v rytmu. Cítila jsem,  
jak se vyhlazují rozdíly, upevňují vazby, tvoří se mír a každá tvář se nakonec usmívá! Byl to velmi bezpečný       
a nenásilný způsob, jak představit chanting těm, kteří se účasti dosud vyhýbali, obávali se, že třeba 
nebudou stačit, nebo přišli z malých center, kde se chanting nabízí jen málo nebo vůbec. Opravdu úžasné.

– Barbara T

Taoistický chanting v Chrámu tří 
náboženství v Mezinárodním centru
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Rychle se měnící technologie zaplavuje dnešní svět materiálním komfortem. Touha po bohatství, slávě                 
a společenském postavení prostupuje současný styl života, a snadno se tak úplně ztratí pocit vlastního já. Životy mnoha lidí jsou 
prázdné a nemají směr. Lidé jsou deprimovaní a potápějí se stále hlouběji do světa smyslových potěšení, nemohou najít cestu ven.
Fung Loy Kok Institute of Taoism otevřením chrámů a zpřístupněním svého učení všem nabízí moudrost konfucianismu, buddhismu
a taoismu s cílem osvobodit všechny od utrpení: 

Pec Pa Kua pohltí čtyři směry.
Kotel Yin Yang formuje tři prvky.

Pět prvků v harmonii dosahuje devíti.
Cesta Dřívějšího nebe osvětluje Prázdnotu.

Učte o Zdroji v cizích zemích.
A hluboký princip bude pochopen za čtyřmi moři.

Buďte na tomto světě příkladem taoismu.
A pravé zásady povedou tisíce rodů.

Výňatek z Prohlášení o poslání Fung Loy Kok Institute of Taoism,
který diktoval Mui, Ming-Do
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Fung Loy Kok Institute of Taoism svou tradici
o sjednoceném učení tří náboženství – konfucianismu, 
buddhismu a taoismu – praktikuje po celém světě 
prostřednictvím výuky taoistických vnitřní umění. Máme 
chrámy, svatyně a oltáře ve většině našich stálých sídel. Chrám 
tří náboženství v Mezinárodním centru u Orangeville je 
největším taoistickým chrámem v Severní Americe.

Chrám tří náboženství,
kde denně probíhá chanting

a provádějí se rituály a obřady 

Oltář v chrámu Chi Wo Tan
v Mezinárodním centru

Dau mo, bohyně hvězd                  
a souhvězdí
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Náš nejnovější chrám, Nesmrtelnému Wong Dai Sinovi, je 
dalším darem sdružení a cestou k šíření jeho ducha soucítění, 
upřímnosti a houževnatosti. Tím, že vzdáváme úctu Wong Dai Sinovi, 
probouzíme duchovní sílu, která s ním je spojena, abychom přinesli 
požehnání světu i do našich životů. 

Chrám v Markhamu (části Toronta) v Ontariu v Kanadě je zářným
příkladem spojení tradice a moderní architektury. Vyhrál prestižní cenu
Governor General’s Award for Architecture v roce 2016.
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Osm ctností
Verš z Knihy osvícení Moudrého císaře Guana říká, že skrze tyto ctnosti 
se stáváme plně člověkem. 
Úcta k rodičům: úcta a láskyplná péče o naše rodiče – učitele – starší                        

Sourozenecká harmonie: žít v míru jako bratři a sestry – s úctou             
k druhým

Oddanost: loajalita – poctivost – odpovědnost

Důvěryhodnost: upřímnost – čestnost – plnění slibů

Vhodné chování: zdvořilost – slušnost – etiketa – dobré způsoby

Obětavost: odvaha konat správně – čistota srdce a záměrů –
nesobeckost

Čest: bezúhonnost – neúplatnost – přijímat jen to, co si zasloužíš a co sis 
vydělal
Pocit studu: svědomitost – schopnost rozpoznat hanebné jednání      
a vyhnout se mu

“

“Ctnost v taoistickém a konfuciánském pojetí neznamená jen to, co děláš, ale i to, na čem pracuješ, abys v sobě 
vytvořil, a to, k čemu směřuješ svou transformaci. Zatímco se tedy zdá, že ctnosti jsou systémem pravidel, představují 
také způsob hodnocení sebe sama a toho, jak člověk jedná a reaguje ve světě …

Taoismus je konec konců ústní tradicí. Nespočívá v textech a nemůžeme se ho naučit čtením. Jde o živou cestu, 
kterou lze přenést pouze z učitele na žáka. Vztah mezi učitelem, studentem a dalšími praktikujícími je nesmírně 
důležitý a pomáhá těm, kteří se chtějí naučit prohlédnout své iluze a úzké perspektivy. Pomáhá jim, aby se otevřeli   
a viděli věci, které jsou často velice jemné a člověk je sám těžko nalézá. 

Osm ctností nám pomáhá, abychom se učili, na co se máme v těchto vztazích zaměřit, a pomáhá nám rozvíjet 
charakterové vlastnosti, které jsou nezbytné k učení taoistických umění transformace. Vlastně na všechno v chrámu  
a v celé tradici je nejlépe se dívat jako na nástroj, který praktikujícím pomáhá při transformaci. Konec konců tao si 
nelze představit ani ho vyjádřit slovy. Avšak abychom se posunuli směrem k němu, potřebujeme použít všechny 
nástroje, které máme k dispozici.

– Jim N
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“

“
„Chantovat se dá mnoho různých textů … Dovolávají se moci 

učení a taoistického tréninku v mnoha jeho formách. Nicméně 

fyzické zvuky, postupy a procedury jsou stejně tak důležité. 

Obřady samotné jsou formou fyzického tréninku a meditace, 

které vedou k transformaci mysli, těla a ducha. I když ne vždy 

oblékáme roucha – ta se dovolávají síly taa (některé například 

obsahují trigramy z Knihy proměn, jinové a jangové vzory). 

Pomáhají také všem zúčastněným pochopit důležitost a zvláštní 

povahu toho, co dělají. To, že nereprezentují sami sebe a své 

osobní sklony, ale naopak se účastní procesu učení vzácné              

a mocné tradice.”

– Jim N

Jeden člen, který
jedinkrát potkal
mistra Moye, se ho
zeptal, o čem to tai
chi vlastně je. Ten 
odpověděl, že do 
věku 40 let nás učí, 
jak žít. Po čtyřicítce
nás učí, jak umírat.

– Chris L
Taoistický obřad v chrámu Wong Dai Sin 

Sútra, která se chantuje, aby se 
dostalo pomoci všem bytostem
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Dočasné plakety v Pamětní místnosti na D'Arcy St během  
Slavnosti všech duší. Tyto duše jsou jmenovitě zvány, aby vyslechly 

chantování súter, které jim pomohou v posmrtném životě.

V Mezinárodním centru se chantující chystají 
spálit pytle peněz za zesnulé.

Kolumbárium v Centru. Je udržováno každý 
den a tato starost představuje to, jak nás 
mistr Moy vedl k péči o zemřelé.

Tři čistí. „Cesta zrodila Prvého, Prvý zrodil 
Druhého, Druhý zrodil Třetího a Třetí zrodil 
deset tisíc věcí.“

– Tao te t'ing

Slavnost všech duší v sedmém 
lunárním měsíci dodržuje Fung Loy Kok 
Institute of Taoism po celé Kanadě i ve 
všech pobočkách po celém světě. Duše 
zesnulých jsou utěšovány pálením vonných 
tyčinek, papírových peněz, papírových 
oděvů a jídlem obětovaným na oltáři. 
Učíme se úctě ke stáří, sourozenecké 
harmonii a oddanosti (věrnosti) tím,         
že ctíme naše předky, zesnulé příbuzné          
a přátele. V této době také prokazujeme 
laskavost zbloudilým a hladovým duchům. 
Jedno čínské přísloví praví, že ‚když jsou 
zemřelí pokojní, živobytí bude vzkvétat‘. 
Tím, že uctíváme a pečujeme o zemřelé 
během Slavnosti všech duší, máme naději, 
že nám nebesa požehnají a zmírní naše 
utrpení na tomto světě.
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Správa a řízení

Nefritový císař je vládcem nebes a má na 
starosti administrativu

Mistr Moy vypracoval infrastrukturu, aby udržovala a chránila cvičení pro budoucí generace, a učil nás, jak je 
důležité věnovat pozornost každému detailu, zejména ve finančních záležitostech. Prezidenti Fung Loy Kok 
Institute of Taoism určují náš směr a vedou nás, zatímco dobrovolníci zajišťují hladký chod naší organizace a jejích 
poboček – organizují instruktory, pronájmy tělocvičen, informační tabule, společenské události, veřejné ukázky          
a bankovní a evidenční transakce. Nejde jen o to, co děláme, ale jak to děláme.

Když lidé starých národů chtěli osvětlit zářné ctnosti v celém světě, 
uspořádali nejprve své státy.
Když chtěli uspořádat své státy, udělali nejprve pořádek ve svých 
rodinách.     
Když chtěli udělat pořádek ve svých rodinách, kultivovali nejprve 
sebe sama.
Když chtěli kultivovat sebe sama, zkrotili nejprve svá srdce.            
Když chtěli zkrotit svá srdce, učinili nejprve svůj záměr upřímným. 
Když chtěli učinit svůj záměr upřímným, prohloubili nejprve své 
porozumění.
Prohloubit porozumění spočívá ve zkoumání věcí.                             
Jestliže jsou věci prozkoumány, porozumění se prohloubí.
Jestliže se prohloubí porozumění, záměr se stane upřímným.    
Jestliže se záměr stane upřímným, srdce se zkrotí.
Jestliže se srdce zkrotí, ego se kultivuje.                             
Jestliže se ego kultivuje, rodina je spořádaná.                 
Jestliže je rodina spořádaná, stát je dobře spravován.
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Velké učení
(Výňatek z klíčového konfucianistického textu, který se chantuje během 
Slavnosti všech duší)



“

“

Aby organizace udržovala hladký chod a růst, konají se pravidelně 
správní schůzky – scházejí se pobočkové výbory a instruktoři

„V Taoistickém tai chiTM

jde hlavně o to, jak se 

chováme k lidem; jestli 

jednáme s ostatními lidmi 

s respektem, který jim 

náleží, a to je jedna             

z hlavních lekcí mistra 

Moye.“

–Peter C

To, co máme a společně procvičujeme ve skupině Taoistického tai chiTM, jsou 
instrukce. Všichni se musíme vzdát trochu sami sebe, vlastního načasování a tempa, 
vlastního vnímání toho, co si myslíme, že tak je nebo by mělo být. Musíme se toho 
trochu vzdát, ale také si více uvědomit, že jsme v harmonii se skupinou. Toto je jasné 
nastavení tai chi a opravdu není žádný rozdíl ani v administrativě ani při kulturních 
akcích, ani při hlavních událostech, které nás vedou ke spolupráci. Myslím, že jde       
o to splnit dvě věci: být méně zahledění do sebe, vzdát se trochu sebe, a být trochu 
více pozorní a propojení se skupinou… Zpočátku proto, že se to od vás očekává, 
anebo proto, že vám někdo řekl: „udělej to, udělej ono.“ Ale postupně se stává 
přirozenější, že vidíte věci, které je třeba udělat. Místo abyste řekli, ,někdo to musí 
udělat´, prostě to uděláte. A když je potřeba více lidí – což je ještě lepší –
zorganizujete několik osob, aby to udělali společně. A tak organizace funguje. 
A právě toto nás on [mistr Moy] o procesu naučil.                            

– Sean D
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Všichni funkcionáři a předsedové musí oznámit členům důležitost respektovat Zakladatele a zdroj učení. Koneckonců, kdyby 
mistr Moy nebyl štědrý se svými vědomostmi, nikdo z nás by se je nedozvěděl. Navíc bychom se měli vzdělávat a vštěpovat 
našim členům pocit pokory a harmonie. Taoismus ani umění Taoistického tai chiTM nelze zvládnout ani za rok, dokonce ani za    
30 let… Takže být prezidentem a místopředsedou národní a nebo pobočkové organizace sdružení taoistického tai chi, vyžaduje 
disciplínu, znalosti, moudrost, pokoru a schopnost spolupracovat s ostatními… Být v těchto pozicích odpovědný také vyžaduje 
jasný účel a jasnou mysl, vědět, kam vést organizaci a jak komunikovat a realizovat záměry a cíle Zakladatele.

Ředitelé a lídři při setkání s účastníky během CIT 2019  
v Mezinárodním centru

“

“

Když během CIT spolu mluvíme, sdílíme a posloucháme jeden druhého, pomáhá nám to ocenit 
působnost naší organizace a hloubku výhod, které toto umění přináší. Když všichni společně 
cvičíme Taoistické tai chiTM, je to velmi silné. Vrací nás k sobě samým, propojuje nás navzájem             
i s celým vesmírem. Každý rok si také uvědomujeme a oceňujeme způsob vedení a těšíme se          
z něho. Přetrvávající promýšlení, diskuse a plánování, které se v našem zájmu konají v zákulisí po 
celý rok. Zejména letos při bouřkách a výpadcích dodávek vody, prokázal kladný přístup všech 
pokračovat s drobnými změnami podle plánovaného itineráře pozitivní postoj nejen našich lídrů, 
ale všech členů naší organizace.

– Marjorie C
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Dopis předsedům a místopředsedům
poboček a sdružením taoistického tai chi na národní úrovni 
distribuovaný Ředitelstvím v Torontu pod vedením mistra Moy Lin Shina v roce 1993:



“

“Víte, že jste instruktor a přemýšlíte o své skupině. Pak jste
členem pobočkového výboru, takže přemýšlíte o své
pobočce. A pak jste členem výboru na národní či celostátní
úrovni. Tak se váš náhled krok za krokem zvětšuje, a 
můžete dělat chyby a při některém z nich uvíznout. „Ach, 
pobočce se daří dobře, máme velké příjmy, jsou to naše
peníze, měli bychom se rozhodnout, jak by se měly
rozdělit, jak by se měly utratit.“ Ne, jsou to peníze pana
Moye. Vedení musí vidět celkový obraz toho, jak ten malý
rybník spolu s dalším malým rybníkem vytváří velký rybník, 
kde můžete dělat mnohem více věcí dohromady. Trvalo
nám hodně dlouho, než jsme si to uvědomili. V prvních
dnech bylo každé město, každá pobočka samostatným
sdružením. Jak hloupé to ale bylo. Pro tu malou skupinu
šlo o určitý stupeň vlastního zájmu. Trochu nám trvalo, než
jsme z toho vyrostli. Pracujeme teď klidněji, protože naše
perspektiva roste. 
Naše srdce se otevírají trochu víc.

– Sean D
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Mistr Moy hledal a našel pozemek o rozloze 104 akrů (42 hektarů) v Mono, ve státě Ontario, vzdáleném asi hodinu jízdy na 
sever od torontského letiště, kde se nyní nachází krásné Mezinárodní centrum. Je to naše hora – místo, kde se scházíme ke 
společnému cvičení, dobrovolnické práci, posílení vzájemného spojení a prohlubování porozumění taoistickým uměním.

Mezinárodní centra

“

“Po celou dobu plánování a výstavby [Mezinárodního centra] jsem v podstatě dělal to, oč mě mistr Moy požádal. 
Sledoval jsem jeho vizi. Bylo čemu se učit. Celý proces plánování a výstavby mě naučil trpělivosti. Hlavní plán začal      
v roce 1984 a Chrám tří náboženství byl dokončen v roce 1997.

Nemůžete se rozčilovat. Když jste odmítnuti, nebuďte naštvaní. Najděte jiný postup. Musel jsem být trpělivý, abych 
splnil všechny požadavky a podmínky úprav a doplňků. Uvědomovat si a být trpělivý. Kvůli doplňkům jsem musel 
stále kontrolovat korespondenci, protože přecházela přes šest nebo více ministrů. Kdyby byl některý z nich proti, 
bylo by to zamítnuto. Takže jsem se naučil ostražitosti.

Mistr Moy rovněž byl pro budování mostů a důvěry s politiky… Mistr Moy také velmi dobře rozpoznal a uměl využít 
dovedností těch, kdo se přicházeli učit uměním Taoistického tai chiTM. Byl také velmi pevný a schopný řešit nejrůznější 
situace a případy. Pokud někdo nebyl loajální se sdružením, mistr Moy přijal opatření .

– John H
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Jak se schylovalo ke konci prvních 50 let trvání, otevřelo 
Sdružení taoistického tai chi Spojených států Mezinárodní centrum v Dunedinu na 
Floridě. Cesta k Slavnostnímu otevření Mezinárodního centra na Floridě v listopadu 
2018 byla dlouhá a klikatá. Sdružení taoistického tai chi na Floridě vybudovalo 
vazby s okolím a městem Dunedin. Mnoho stran právních smluv bylo prozkoumáno 
a dohodnuto a stavba dovedena do konce.

Centrum má tělocvičnu o rozloze 12 tisíc stop čtverečních (1 115 čtverečních
metrů). Fung Loy Kok Institute of Taoism a přidružené země oslavují
v Mezinárodním centru na Floridě své 50. výročí.

Vlevo nahoře: Účastníci chantingu v konfuciánských 
oblecích se účastní očišťovacího obřadu za nové Centrum. 
Vlevo dole: Tanec s drakem při Slavnostním otevření 
Mezinárodního centra na Floridě 2018.

Ředitelé Fung Loy Kok Institute of Taoism blahopřejí Sdružení 
taoistického tai chi Spojených států při Slavnostním otevření Centra.
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Británie

Vzdálenost z Toronta do Perthu v Austrálii je 18 142 kilometrů – skoro polovina zemského 
obvodu. To je cesta, po které mistr Moy v letech 1986 až 1998 cestoval několikrát, aby 
navštívil australské lokality, kde se cvičí Taoistické tai chiTM. Po jeho smrti v roce 1998 Výbor 
ředitelů a zástupců Fung Loy Kok Institute of Taoism pokračují a pomáhají vést výuku ve 
všech aspektech cvičení a administrativy. Zkušení představitelé jezdí na návštěvy, aby se 
ujistili, že vize mistra Moye a jeho metody výuky pokračují a vzkvétají. Každá návštěva je 
příležitostí učit se a sdílet, jak zlepšit nejen don-yu nebo oprášení kolene, ale i zdánlivě 
obyčejné detaily každodenního života. Například jednou mistr Moy pomáhal jednomu z nás 
skládat doma vyprané prádlo a ne příliš jemně naznačil, že detaily jsou důležité. Nebo jsme 
jednou večer po workshopu vezli mistra Moye docela daleko navštívit jednoho člena, který 
byl nemocný a nemohl se toho roku účastnit cvičení.

Semínko zasazené mistrem Moyem v Torontu vyrostlo v Kanadě do statného stromu s kořeny v čínské 
taoistické tradici. Fung Loy Kok Institute of Taoism nyní zastřešuje a poskytuje poradenství všem pobočkám 
v 25 zemích po celém světě. Mistr Moy věnoval hodně času a energie cestování po světě, aby pečoval        
o šíření umění Taoistického tai chiTM , a zkušení představitelé dále cestují, zatímco zástupci z poboček 
přijíždějí do našeho Mezinárodního centra.

Taoist Tai Chi Society v Austrálii
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Přidružené organizace ve světě



V raných devadesátých 

letech navštívil mistr Moy 

Sdružení ve Velké Británii      

a účastnil se pětidenního 

programu v Centru                 

v Colchesteru.                                   

Než se začalo první den ráno 

cvičit, obrátil se na tehdejší 

dva zkušené instruktory        

a zeptal se:                                      

„Co je v ledničce?“ 

Instruktoři se na sebe 

zmateně podívali a pak 

následovali mistra Moye do 

kuchyně … Odnášíme si         

z toho takové poučení, že 

bychom měli vědět o tom, 

co se děje, z hlediska VŠECH 

aspektů programu.
Ukázka umění Taoistického tai chiTM na 
Slovensku

Taoistické tai chiTM na 
Ukrajině

Associación de Tai Chi Taoista v 
Mexiku

V 90. letech v Montrealu hraje francouzský harmonikář
v ulicích, parcích a na náměstích. Jeho harmonika se zdá těžší a těžší. Začínají ho 
bolet záda. Uvidí plakát Sdružení taoistického tai chi v Kanadě a přijde na 
skupinu. Začíná cvičit, přichází do více a více skupin a bolest zmizí.

Když se vrátí do Francie, chce ve cvičení pokračovat a otvírá skupinu v malé
vesnici jménem Pluduno v Bretani. Dík jeho bolavým zádům se zrodilo Taoistické
tai chiTM ve Francii. Co by se bývalo stalo, kdyby si vybral hru na flétnu?

44 Soucítění, ctnost a moudrost 



Ti, kdo byli osloveni mistrem Moyem, ať přímo nebo nepřímo,      
cítí k němu obrovskou vděčnost stejně jako k učení, které nám 
zanechal. Naše upřímné poděkování vyjadřujeme následováním 
jeho přání a pokynů – svědomitě praktikujeme taoistická učení, 
abychom pomohli ostatním a zlepšili náš svět.

Se silnými základy                  

může být organizace    

věčná

Jak stále postupujeme podle vzoru a učení, které nám předal mistr Moy, 
sledujeme tři projekty v torontské oblasti – poskytování dlouhodobé péče pro 
lidi na sklonku života, vytvoření domova pro seniory a torontského centra.

Stejně jako všechny naše projekty jsou i tyto příkladem pro naše pobočky ve 
světě. Tím, že usilujeme o harmonickou práci na kultivaci jiskry dobra a             
o zpřístupnění těchto darů všem, rosteme, rozvíjíme se a prohlubujeme 
porozumění taoistickým uměním.
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Kroky na cestě



Pán stvoření, který všechny ochraňuje, oznamuje všem vnímajícím bytostem:

Cesta Velkého učení znamená kultivovat zářné ctnosti a mít všechny lidi jako svou vlastní rodinu.

Jeho řídící principy nabízejí kroky k dosažení čistoty – od nalezení klidu až po dosažení nejvyšší 

dokonalosti, kdy dosahujeme společných ctností a společného ducha.

Cesta Nauky středu je rámcem jak pro zemi, tak pro rodinu.

Cesta Králů Yaa a Shuna znamená kultivovat sebe sama a ochraňovat druhé.

Cesta Králů znamená být bez zaujatosti a předpojatosti nestranný a spravedlivý.             

Cesta Konfucia je cestou kultivace přirozenosti a zkrocení srdce.

Když vede Prvotní duch, lidé ho budou následovat                                  

a Dlouhověkost nastoupí na osm set dlouhých let.

Pojďme si připomenout, že musíme vyjít a praktikovat učení; 

Praktikovat vždy a všude. Kéž harmonie a blahobyt naplní vesmír!

Pravé poselství Tří draků
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Socha Goon Yam na pozemku Mezinárodního centra
poblíž Mono Mills v Ontariu, Kanada
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