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Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie reprodukovať, ukladať vo vyhľadávacom systéme alebo prenášať

v akejkoľvek podobe alebo akýmikoľvek prostriedkami, elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo inak, 

bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa. 

Logo Fung Loy Kok Taoism a Taoistické Tai Chi sú obchodné známky spoločnosti Certmark Holdings Co. Ltd používané 

na základe licencie Inštitútom taoizmu Fung Loy Kok, ktorý zaručuje pravé a nepretržité odovzdávanie učenia majstra 

Moy Lin Shina prostredníctvom organizácií, ktoré založil.

Všetky citáty v tejto publikácii pochádzajú od priateľov Inštitútu taoizmu Fung Loy Kok a osôb trénujúcich účastníkov výučby
TM

umenia Taoistického Tai Chi  na celom svete. Niektoré termíny a obchodné známky boli v citátoch upravené tak, aby 

zodpovedali ich súčasnému používaniu.



Majster Lao povedal:

Dokonalé a večné Tao prirodzene dosiahnu tí, ktorí sa k nemu prebudia. Ak
sa chceš prebudiť k Tau, buď neustále jasný a pokojný.

– Písmo jasnosti a ticha

Nefritový cisár, Guanyin a Nesmrteľný Lü

 stelesňujúci konfucianizmus, budhizmus a taoizmus.
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Majster Moy Lin Shin
1931-1998

Zakladateľ Inštitútu taoizmu Fung Loy Kok
TMTaoistické Tai Chi  

Poslanie Inštitútu taoizmu Fung Loy Kok:

• zakladať, udržiavať a prevádzkovať taoistické chrámy

a svätyne podľa učenia taoistického vierovyznania

a pokračovať v učení a praktizovaní taoistického vierovyznania;

• organizovať verejné alebo súkromné stretnutia náboženskej

povahy akými sú náboženské obrady;

• sprístupňovať, poskytovať a viesť vyučovanie

taoistickej filozofie, vierovyznania a súvisiacich

predmetov za účelom vzdelávania verejnosti;

• šíriť povedomie o taoistickej filozofii a čínskej kultúre

a pomáhať porozumieť im.
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Pozdrav od výboru riaditeľov Inštitútu
taoizmu Fung Loy Kok
V tejto chvíli, keď oslavujeme 50 rokov spoločného zdieľania taoistickej praxe a učení majstra Moya, je pre mňa cťou pozdraviť vás 

v mene výboru Inštitútu taoizmu Fung Loy Kok. Pociťujeme úprimnú vďaku za to, že v roku 1970 prišiel majster Moy z Hongkongu 

do Severnej Ameriky, aby priniesol taoizmus na Západ. V tom čase boli taoizmus a taoistické cvičenia neznáme a nebolo bežné ich

zdieľať s tými, ktorí mali o ne záujem.

Majster Moy z hlbokej vďaky, že mu taoistické umenia pomohli prekonať vážnu chorobu, slávnostne sľúbil Guanyin, bohyni súcitu, 

že sa podelí o tieto taoistické umenia so všetkými, ktorí prejavia želanie učiť sa ich. Hoci nevedel dobre po anglicky, emigroval 

do Kanady a začal vyučovať taoistické cvičenia a šíriť taoistické učenie. Mnohí ľudia, ktorí sa týmto cvičeniam venovali, pocítili 

významné zlepšenie svojho zdravia. Otvoril chrámy a svätyne po celej Kanade a založil neziskovú charitatívnu dobrovoľnícku 

organizáciu, ktorá mala pokračovať v tom čo začal, keď už nebude medzi nami. Majster Moy nás opustil v roku 1998.

Pre súčasných aj bývalých riaditeľov to bola cesta nasledovania a praktizovania umení, ktoré pomáhajú človeku stať sa lepším. Mali

sme tú česť pomáhať v tom, aby tieto hlboké učenia a cvičenia mohli ďalej existovať, keď tu už my nebudeme. Majster Moy často 

hovorieval, že nejde oňho, ale o odovzdanie taoistických učení 

a praktík budúcim generáciám.

Stíšenie a pokoj, ktoré zažívame, keď spolu cvičíme pohyby
TM

Taoistického Tai Chi , sú nesmierne hlboké.

Tešíme sa na ďalšie príležitosti pomáhať a odovzdávať to, čo sme sa
naučili nasledujúcej generácii a všetkým ďalším generáciám.

Úprimne

Marsha Eberhardt
prezidentka
Inštitút taoizmu Fung Loy Kok
január 2020

Stretnutie riaditeľov a lídrov počas týždňa

výcviku pokračujúcich inštruktorov v Medzinárodnom centre

pri Mono Mills v štáte Ontário v Kanade.
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“

“

[Majster Moy] mal veľkú prezieravosť...
Hovoril, že keď plánujeme, mali by sme plánovať na
tisíc rokov dopredu.                       

                – John B

Vízia na 1000 rokov 
Majster Moy Lin Shin, náš zakladateľ, zasvätil svoj život zdieľaniu
bohatej tradície taoizmu spôsobom, ktorý je ľahko zrozumiteľný.

Prepojil taoistické praktiky a umenia, aby nám dal použiteľnú metódu

na dosiahnutie vnútornej alchymistickej transformácie opísanej 

v taoistických textoch. Stanovil cestu, ktorá nám pomáha kultivovať

samého seba a zároveň nás vedie pri budovaní silnej organizácie, 

ktorá môže pomáhať ľuďom po celom svete aj po ďalšie generácie.

V roku 1970 prišiel majster Moy do Kanady z Hongkongu a mal so

sebou iba kufor spolu so svojimi hlbokými znalosťami z dlhého

taoistického výcviku a sľub, že pomôže druhým tým, že sprístupní

taoistické umenie všetkým, ktorí sa budú chcieť učiť.

Do týždňa od svojho príchodu začal učiť niekoľko študentov v parku 

v Toronte. Istý čas týždenne cestoval autobusom do Montrealu, kde

vyučoval skupiny. Napoludnie cestoval autobusom za ktorý si sám platil,

dorazil do Montrealu o 18:00, učil od 19:00 do 22:00 a potom nasadol

na polnočný autobus späť do Toronta, kde musel ďalší deň pracovať.

Jeho prácou bolo napríklad zametanie podláh, varenie a šitie na mieru,

aby mohol platiť nájom. Jeho život bol príkladom obetavosti.

Guanyin, Bodhisattva súcitu – 

Tá, ktorá počuje náreky sveta
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Dnes, 50 rokov odvtedy čo Majster Moy prišiel do

Kanady, Inštitút taoizmu Fung Loy Kok - dobrovoľnícka charitatívna

organizácia, ktorú založil, trénuje taoistickú tradíciu a umenia Taoistického

Tai Chi™ vo viac ako 370 lokalitách naprieč Kanadou a prostredníctvom

pridružených organizácií v 26 krajinách.

Takmer 35 000 ľudí na celom svete sa venuje umeniam Taoistického Tai

Chi™. V roku 1984 sme otvorili naše prvé Medzinárodné centrum

v blízkosti Toronta v Ontáriu v Kanade. V súčasnosti už máme aj druhé

Medzinárodné centrum v Dunedine na Floride v Spojených štátoch,

ktoré sme otvorili v roku 2018 a štyri regionálne centrá vo Veľkej Británii,

Španielsku, Holandsku a v Austrálii.

Počas uplynulých 50 rokov sme pod vedením majstra Moya a aj potom,

čo nás opustil v roku 1998, pokračovali v rozvíjaní nášho chápania

taoistických umení a taoistickej tradície, ktoré sú základmi našej

organizácie. Ako členovia dostávame príležitosť nasledovať cestu

transformácie, ktorá zahŕňa krotenie našich sŕdc a harmonizáciu nášho

tela, mysle a ducha prostredníctvom tréningu taoistických umení,

poskytovaním služieb iným, rituálmi, obradmi a darovaním nášho času

a finančných zdrojov na podporu činnosti Inštitútu taoizmu Fung Loy Kok.

Existuje mnoho členov, ktorí nedostali šancu priamo sa stretnúť 

s majstrom Moyom, ale ktorí môžu vidieť jeho srdce v dedičstve, ktoré

zanechal. Spoločnou prácou vychádzajúcou z tohto silného základu

pokračujeme v raste, rozvoji a plánovaní do budúcnosti. Medzi

nadchádzajúce projekty patrí aj projekt výstavby taoistického bývania

pre seniorov  a zariadenia na dlhodobú starostlivosť, ktoré nám pomôžu

naplniť víziu majstra Moya.

Starostlivosť o ľudí na sklonku života je dôležitý princíp učenia

taoistickej filozofie.

Sme vďační za prvých 50 rokov a vieme, že budeme tvrdo pracovať, aby

sme nasledovali cestu, ktorú nám ukázal majster Moy.
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Shou, jedna z troch hviezd a Boh, ktorý predstavuje

dlhovekosť. Je známy svojím vysokým, klenutým čelom 

a broskyňou, ktorú nesie ako symbol nesmrteľnosti.



TMUmenia Taoistického Tai Chi  sa môžu

cvičiť v sede ako aj v stoji – prinášajúc 

zdravotný prospech pre všetkých – 

a v každom priestore. Sú pokladom,

ktorý si môžu ľudia vziať so sebou vždy

a kdekoľvek.

Medzinárodný Deň vedomia oslavovaný členmi

 z celého sveta v centre Toronta.

Chrám troch vierovyznaní –

konfucianizmu, budhizmu a taoizmu

Lok Hup Ba Fa – 

Šesť harmónii a osem metód –

bežne známe ako Lok Hup. Majster Moy založil

Akadémiu Gai Pang Lok Hup pod záštitou Inštitútu

taoizmu Fung Loy Kok na pamiatku svojho učiteľa

majstra Leunga.
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Desiate výročie slávnostného otvorenia chrámu

troch vierovyznaní v Medzinárodnom centre 

pri Orangeville v roku 2017

Obrad pri príležitosti slávnostného výkopu výstavby centra tichej kultivácie

v Medzinárodnom centre pri Orangeville v roku 2001. Silný dážď v priebehu

obradu zoslabol a pri čítaní prosby k nebesiam sa ozval neuveriteľný jediný 

úder hromu.

Slávnostné otvorenie juhozápadného centra

v Stratforde v Ontáriu v roku 2011.

Umenia Taoistického
TM

Tai Chi   sú 

kultiváciou pokoja. 

Ale pri kultivácii

pokoja je kultivovaná

múdrosť.

Podávanie jedla v Medzinárodnom centre – 

neoddeliteľná súčasť tréningu
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Ľudia prichádzajú z celej Kanady a pridružených organizácií z 25 krajín, aby

trénovali v našom Medzinárodnom centre v Ontáriu a pomohli tak šíriť 
TMtaoizmus a umenia Taoistického Tai Chi  po celom svete. Ľudia vchádzajú

do našich dverí z rôznych dôvodov, ale zostávajú, pretože to funguje. 

Tým, ktorí trénujú tieto taoistické umenia transformácie, prinášajú v živote

ohromný úžitok.

Hľadanie cesty
Tréning taoistických umení

34,425 záujemcov o

taoistické umenia v  26

krajinách vyučuje  2592

inštruktorov-dobrovoľníkov

počas nespočetných hodín 

spoločného cvičenia.

„Cítim, že ovládam svoje telo 

a myseľ možno vôbec po prvýkrát.  
TM

Počas cvičenia Taoistického Tai Chi  

a Lok Hup Ba Fa teraz cítim celkovú 

silu a dokonca silu chrbtice. Vnímanie

rotácie a uvoľnenia štruktúr v mojom

tele je pre mňa úžasným pocitom

vzhľadom na závažnosť zlomenín

chrbtice. ”  
                  – Philomena P
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“

“

“Bolo to veľmi milé, ako nás dnes

prišla pozdraviť žena, ktorá sa 

s Parkinsonovou chorobou potýka už

33 rokov. Majster Moy s ňou veľa

pracoval. Povedal som jej, že už len

pohľad na ňu nám  pripomína niečo

z Majstra Moya. Podotkla, že ona je

živým príkladom toho, ako je tréning
TM

Taoistického Tai Chi  veľmi prospešný,

pričom forma nevyhnutne nemusí

vyzerať perfektne. "Moje oprašovania

kolien sú strašné," hovorí. Ale umožňujú

jej zostať pohyblivou. Povedala, že 

medzi takmer 6000 ľuďmi 

s Parkinsonom, ktorí sú zahrnutí do

[dlhodobej] štúdie, patrí k prvým

dvadsiatim, ktorí žijú najdlhšie s touto

chorobou, pričom stále žije nezávisle.

To je skutočne úžasné.”

                         – Sean D

Bola to očividná ladnosť a pokoj 108 pohybov, ktoré ma prvýkrát priviedli

k skupine začiatočníkov. V tom čase som sa snažil držať krok so životom plným

stresu, ktorý mi ale bol veľmi drahý - životom intenzívneho zapojenia sa 

do praxe rodinného vidieckeho lekára a životom vlastnej širokej rodiny.

A navyše snaha si vyžaduje trpezlivosť - ochotu uvedomiť si, že je potrebný čas

na rozvoj tela a čas na upokojenie mysle. Väčšine z nás to trvá mnoho rokov. 

Vzorce držania tela, pohybu a myslenia, sa postupne menia. Slabé alebo 

napäté miesta, problémy s prepojením chrbtice, panvy a dolných končatín sa

pomaly upravujú. Problémy mysle a ducha sa riešia samé.

Posúvame sa ďalej vďaka objavom, ktoré robíme pri našom vlastnom tréningu,

učením sa od inštruktorov, ktorí na nás  dohliadajú a sprevádzajú nás a tiež 

učením druhých. Pokiaľ je niektorý z týchto aspektov nedostatočný, oslabuje

sa účinok ostatných. Každý z nás musí hľadať správnu rovnováhu - rovnováhu,

ktorá tak, ako ideme ďalej, sa postupe mení.
                               – Dr. Bruce M
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PREHLÁSENIE MAJSTRA MOYA 
11. máj, 1984

Majster Moy povedal:

„Neučíme sa tai chi chuan, alebo zostavu tai chi boxu. Učíme sa Tai Chi, Najvyššiu Dokonalosť. Tai Chi symbol  jin a jang
TM

obsahuje vesmír a vysvetľuje jeho fungovanie. Podobne 108 pohybov zostavy Taoistického Tai Chi  odráža vesmír 

v našich telách a môže zlepšiť fungovanie tohto vnútorného vesmíru.”

Toto je to dedičstvo, ktoré majster Moy chce, aby sme sa učili a odovzdávali budúcim generáciám. Získanie týchto

znalostí si vyžaduje veľ ké osobné úsilie a odhodlanie a vyžaduje pravidelný kontakt s učiteľom majstrom Moyom 

počas jeho života a teraz s vedením Inštitútu taoizmu Fung Loy Kok.

Toto je skutočne cesta osobnej transformácie.
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Slávnostné otvorenie krídla obnovy zdravia 

v Medzinárodnom centre pri Orangeville v roku 1997.

“

Spomínam si, že som išla na týždeň 

obnovy zdravia, kde sme o združení

vôbec nehovorili. Ľudia teda hovorili

len o sebe a svojich starostiach, čo 

nebolo veľmi užitočné.

Mne, keďže mám zmysel pre túto väčšiu

vec, to pomáha zbaviť sa vlastných 

myšlienok. Áno, boli tam ľudia, ktorí boli

chorí, ale všetci sme pracovali na tom, 

aby sa nám polepšilo. Je to ten najlepší

druh podpornej skupiny, pretože sa 

zameriava na posun vpred, nie na to, čo

nie je v poriadku ... To je vskutku hlboké.

                       – Sam A

“V priestoroch na  D’Arcy Street (Toronto, Canada) sa predo mnou odohrával program

na obnovu zdravia, hoci sa to tak nenazývalo. To, čo robil majster Moy nemalo názov. 

Prijímal všetkých týchto ľudí do svojho domu a do chrámu. Ľudia prichádzali s rôznymi

výzvami, od problémov duševného zdravia, so život ohrozujúcou rakovinou u mladých

ľudí, Parkinsonovou chorobou u mladých ľudí, až po problémy so závislosťou. Starší 

ľudia, ktorí boli osamelí, ktorým zomreli životní partneri a nevedeli, čo majú robiť 

so svojím časom. Majster Moy hľadal pre nich niečo, čo by mohli robiť.

Staral sa o každého, staral sa, aby ľudia boli nasýtení. Aby ľudia cítili, že sú súčasťou

tohto miesta a že nie sú osamelí. Usmerňoval ich. Poskytoval ľuďom niečo, o čom by

mohli vo svojom živote premýšľať, aby mu dali väčší zmysel či obsah.”

                                    – Mary B
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Rozpoviem vám môj príbeh o šití, príbeh o krajčírovi ... aby ste mali lepšiu predstavu  o majstrovi 

Moyovi. Mal úžasný zmysel pre humor, ale taktiež schopnosť dotknúť sa až vášho vnútra a dať vám 

opravy, čo niekedy nebolo ľahké prijať, či sa už týkali vášho fyzického cvičenia  alebo vášho 

charakteru. Jedného dňa som bola tu v Orangeville a zašívala som roztrhnutú vlajku  ... sedel oproti

vo  vestibule  a povedal, že to nie je dobré.  Niť je príliš krátka. Odstrihol teda veľmi dlhú niť a ukázal

mi, ako šiť. A to šitie vyzeralo tak, že ste zdvihli niť a potom ste natiahli ruku a ... vyzeralo to ako 

česanie hrivy divokého koňa. Na tvári sa mu zjavil úsmev a spýtal sa, ako sa cítim.  Iba som sa zasmiala

a povedala som, áno,  chápem  - česanie hrivy divokého koňa.  Takýmto úžasným spôsobom vám 

dokázal dávať lekcie o tom, ako sú praktické veci každodenného života úzko spojené s cvičením tai chi.            
                             – Karen L

“Moje šľachy a väzivá sa 

predĺžili. Moje svaly zmäkli 

a uvoľnili sa, zároveň však 

spevneli...   

Vďaka liekom a umeniam
TMTaoistického Tai Chi  

symptómy môjho ochorenia

postupne slabli aj napriek 

pribúdajúcemu veku. To mi

dodnes umožňuje lepšie 

zvládať život s Parkinsonovou

chorobou.”

               – Assunta S
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“

“

Very early on I noticed 

Veľmi skoro som si všimla,

že praktizovanie 
TM

Taoistického Tai Chi  

zvýšilo moju pružnosť 

a odolnosť, schopnosť

zvládať výkyvy a stresy

každodenného života. 

Myslím, že tai chi mi 

pomohlo ponoriť sa do

prítomnosti, a tiež 

prehodnotiť svoje priority

... zamerať sa na svoje 

zdravie a na skutočné 

spojenie s inými ľuďmi.

       – Genevieve R

Interné vyhlásenie – marec 1995
Majster Moy hovorí, že veľa inštruktorov v Toronte prichádza

na jeho workshopy, ale vôbec nemajú pochopenie pre vzdelávanie.

Hovorí, že výchova človeka zahŕňa štyri aspekty:

1.  Vzdelávanie v etike alebo cnostiach: stať sa

lepším človekom - zahŕňa učenie sa  zdvorilosti 

a to najdôležitejšie - učiť sa rešpektovať seba 

a ostatných. Ako príklad môžeme uviesť učenie

majstra Moya o čínskej kultúre a etikete.

2.  Vzdelávanie v múdrosti: učenie sa 

zo skúseností a poznatkov iných ľudí. Napríklad

požiadaním niekoho s fyzickým problémom, aby

hovoril o svojej skúsenosti a sledovaním, ako 

majster Moy niekoho opravuje.

3.  Výchova k zdraviu: naučiť sa starať o svoje
TMtelo. Toto presahuje prax Taoistického Tai Chi  -

- zvyčajne ide o zmeny v našom 

každodennom živote.

 

4.  Výchova k občianskemu povedomiu: učiť sa

byť prínosom pre spoločnosť, byť  menej 

sebeckým.

Majster Moy hovorí, že väčšina inštruktorov ani nevie, čo sa

učia, keď chodia na skupiny a workshopy. Ako sa môžu 

pripraviť na to, aby sa stali vychovávateľmi v združení?  

Bez pochopenia týchto štyroch aspektov vzdelávania nebudú

môcť učiť zo svojho srdca a nebudú schopní pomáhať iným 

v núdzi, napríklad seniorom alebo ľuďom so zdravotnými 

problémami.

Dôvera  

Úprimnosť 

 Odhodlanie

 – Majster Moy Lin Shin
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Máme kultúru dávania, dobrovoľníctva a služby druhým. Našimi príspevkami finančne pomáhame Inštitútu

taoizmu Fung Loy Kok v zachovaní tradície podpory všetkého čo robíme pomocou darov. Osem cností 

a osobná skúsenosť nám ukazujú, že príležitosti vykonávať dobrovoľnícku činnosť a pomáhať sú darom 

k rozvoju našich sŕdc, zdravia a osobnosti. Každý okamih trénuje a rozvíja našu osobnosť.

Dobrovoľníctvo

Bolo to naozaj skvelé, keď som bola

požiadaná o pomoc. Inak je ľahké 

byť zahľadený do seba, byť 

„pupkom sveta“ a obávať sa, ale

keď sa zaujímate o druhých 

a pomáhate im ... som skutočne

presvedčená, že práve časť z toho

mi pomohla – pomohla dodať silu 

a statočnosť nepoddať sa [svojej

chorobe].         – Sam A

34,425 členov Inštitútu taoizmu Fung Loy Kok a jeho

 pridružených organizácií po celom svete každý mesiac

venuje dobrovoľníctvu  hodín. 60,242

Už od prvého dňa sa začíname venovať dobrovoľníctvu a učiť sa, ako 

vykonávať všetky úlohy. Starostlivosť o seba navzájom tak, že tým môžeme

pomôcť druhým sa prelína všetkými aspektmi a úrovňami nášho tréningu.
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“Jednou z naozaj 

silných lekcií bolo, keď 

nám majster Moy hovoril

o tom, ako prejaviť úctu 

dobrovoľníkom v centre. Jedného dňa

niekto priniesol Majstrovi Moyovi 

veľký hrniec polievky, lebo sa necítil

dobre. Kosil som vonku trávu, bol

horúci deň. Majster Moy mi nalial 

zo svojej polievky so slovami: „Mám

pre teba polievku, prospeje ti.“ Bolo

to úžasné, súcitné gesto. Hovoril 

o tom, ako môžeme praktickým

spôsobom oceniť ľudí, ktorí 

dobrovoľne pomáhajú. Napríklad,

keď sa chystáme k spoločnému jedlu,

môžete prísť o 15 alebo 20 minút skôr

a povedať im, prečo sa ešte 

neumývajú. Uistite sa, že si budú mať

kam sadnúť, že ich bude mať tiež kto

obslúžiť a že pre nich bude dostatok

jedla. Názorne mi to ukázal 

a pokračoval slovami: 'OK, toto sú

kroky, ktoré môžeš podniknúť; 

jednoduché, láskavé gestá, ktoré

však ukazujú, že myslíte na druhých'.”

           
                  – John B

“

Dobrovoľníci sa starajú o záhrady Medzinárodného centra s rozlohou 42 hektárov. Majster

Moy si želal, aby bola nehnuteľnosť verejnosti voľne prístupným parkom. Mnoho ľudí 

pracovalo veľa rokov, kým sa táto myšlienka stala realitou. V súčasnosti je centrum otvorené

pre verejnosť  sedem dní v týždni.

Raz som vošiel do centra 

v Orangeville a videl som majstra

Moya umývať toalety. Zastal som 

a zbadal ho, ako kľačal na kolenách

a umýval.  Bol som ticho, ale dotklo

sa ma to.  Skrz to som lepšie 

pochopil, ako organizácia funguje 

... videl, čo treba urobiť a urobil to.

              – Joe K
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“

“

One of the greatest

Jeden z najväčších prínosov

je byť dobrovoľníkom 

a pomáhať … nebol to iba

jeden aspekt Taoistického
TMTai Chi , ktorý zlepšil 

moje zdravie, boli to ľudia

okolo mňa a poňatie súcitu,

dobrovoľníctva a podpory

medzi členmi organizácie

ako celku, ktoré zmenili 

moje zdravie.   
        – Joan D

Slávnostné otvorenie chrámu a sídla na D’Arcy Street v Toronte v roku 1995. V tejto lokalite 

dobrovoľníci pomáhali pripravovať jedlo pre ľudí bez domova každý týždeň počas 25 rokov. 

Za ten čas vydali približne 130 000 porcií. Jai (vegetariánske jedlo) sa na D’Arcy Street podáva

taktiež každý 1. a 15. deň lunárneho čínskeho kalendára. To je ďalší dar pre komunitu, spoločne

s chantovaním sútier v chráme, ktorý sa nachádza na vrchnom poschodí budovy.
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Aj keď našou hlavnou charitatívnou aktivitou je propagácia taoizmu
TMa umení Taoistického Tai Chi , z času na čas robíme finančné zbierky, 

aby sme pomohli ľuďom zasiahnutým nejakou katastrofou. 
Členovia Inštitútu taoizmu Fung Loy Kok pracujú ako dobrovoľníci vo svojom voľnom čase a svojimi 

aktivitami podporujú FLK. Finančné dary sú súčasťou kultúry vo všetkých krajinách, v ktorých sú 

organizácie pridružené k Inštitútu taoizmu Fung Loy Kok a v ktorých sa praktizujú umenia Taoistického
TM

Tai Chi .

Fung Loy Kok
Institute of
Taoism, a
registered
charity, made a
$100,000
donation to the
Red Cross in
2016 for the
Alberta re
disaster relief.

Mal som na starosť 

pálenie papierových 

peňazí počas Sviatku 

všetkých duší a ako 

mi ľudia s veľkým 

rešpektom podávali

ich balíčky s peniazmi

uvedomil som si, aká

hlboká a napĺňajúca 

je táto úloha, toto 

spájanie živých, ktorí

stáli vedľa mňa s tými

na druhej strane, 

ktorých som nemohol

vidieť. Zrazu sa to stalo

niečím veľmi silným 

a hlbokým.
                     – Jesse J
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“

“
“Spočiatku sme boli 

[v Medzinárodnom centre] 

iba dvaja na plný úväzok. 

Členovia, ktorí prichádzali

na akcie sa nezapájali 

rovnakou mierou, nebolo

to súčasťou kultúry. 

Napríklad museli sme

postlať všetky postele 

a oprať všetku posteľnú

bielizeň. Zakaždým sme 

museli poumývať všetok

riad. Upratovanie zvyčajne

zabralo jeden týždeň. Ale to

bolo súčasťou procesu učenia

sa. Naučili sme sa všetky veci,

ktoré treba urobiť. Majster 

Moy vravel: “Musíte to naučiť

ďalších ľudí, aby ste neboli 

jediní, ktorí to vedia.” Toto je

opäť súčasťou kultúry, 

nezávisí to na jednom 

človeku. Od začiatku to

fungovalo takto: akonáhle

ste sa niečo naučili, tak ste 

do tejto úlohy zapojili aj 

druhých.”

                       – John B 

Súčasťou mojich skúseností nadobudnu-

tých v tomto roku bola práca v kuchyni.

Veľmi na mňa zapôsobila zručnosť našich

kuchárov, ale ešte viac to, akí boli 

nápomocní a kamarátski. Všetci si 

navzájom pomáhali. To vytvorilo veľmi

pozitívnu atmosféru. Aj keď zasiahol osud

a v popoludnie pred banketom ku Dňu 

vedomia nastal v kuchyni výpadok 

energie, kuchári to prediskutovali 

a urobili potrebné rozhodnutia a zmeny,

aby sa vysporiadali s touto prekážkou. 

Bola to ukážka flexibility v akcii.
                – Sean M
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Podstatou tréningu je kultivácia harmónie v sebe a s okolitým svetom. Pomocou tohto

tréningu sa kultivujeme všetkým, čo robíme. To vedie k zlepšeniu zdravia každého z nás,

ako aj celého vesmíru. Sociálne väzby sú podstatnou súčasťou zdravia a v Inštitúte taoizmu

Fung Loy Kok vedome podporujeme takéto väzby a trénujeme cnosti, ktoré sú popísané 

v taoistických textoch, ktoré chantujeme.

Je veľa príležitostí ako spoločne pracovať, či je to cvičenie zostavy, chantovanie, upratovanie

alebo administratívne práce. Stretávame sa, aby sme sa spolu najedli v lokálnych 

reštauráciách a na banketoch organizovaných pri výnimočných udalostiach. To, že sa

navzájom poznáme, učíme sa a máme pocit užitočnosti, to všetko nám pomáha bojovať

proti izolácii a významne prispieva k zdraviu.

Taoistická komunita

78% z viac ako 11,000 členov

respondentov, ktorí sa zapojili 

do medzinárodného zdravotného 

prieskumu v rokoch 2016 - 2017

uviedlo, že cvičenie Taoistického

Tai TMChi  malo vplyv na ich sociálnu
situáciu  našli si nových priateľov,

získali pocit spolupatričnosti a pocit

zmysluplnosti, boli menej osamelí 

a viac spoločne stolovali s inými ľuďmi.

86% uviedlo, že ich duševné zdravie
sa zlepšilo – zlepšila sa im nálada, 

sústredenie, emočná sila a kvalita 

spánku, znížil sa pocit úzkosti a počet

návštev lekára, mali lepšiu odozvu 

na predpísanú terapiu.
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Deň matiek – deň uznania
Sniektorí ľudia hovoria, že práca matky je najdôležitejšia na svete. Okrem

starostlivosti a ochrany svojim deťom odovzdáva pocit bezpečia a sebaúcty. 

Odovzdáva im spoločenské hodnoty a morálku. Ukazuje im, ako fungovať 

v spoločnosti, ako byť zodpovedný, ohľaduplný a sebestačný.

Spôsoby, akými nazeráme na seba samých, akými komunikujeme s ostatnými,

ľudia, ktorými sme dnes, to všetko je do značnej miery odrazom práce našich 

matiek a práce našej organizácie. Pre tieto a ďalších nespočetne veľa dôvodov

si na Deň matiek nachádzame čas, aby sme sa zastavili a poďakovali sa im 

za učenie.
Inštitút taoizmu Fung Loy Kok organizuje bankety

a slávnosti jai v našom Medzinárodnom centre 

v Ontáriu a po celej Kanade na oslavu Čínskeho

nového roku, Sviatku lampiónov, Sviatku jarného

kvetu, Dňa matiek, Sviatku jesenného mesiaca 

a Banketu obdobia sviatkov.
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Majster Moy založil divíziu Zlatého veku a poveril nás 

zodpovednosťou za starostlivosť o seniorov v našej komunite. Seniori zostávajú

dôležitou súčasťou Inštitútu taoizmu Fung Loy Kok, mnohí pomáhajú posilniť naše

združenie a zároveň nachádzajú zmysel pre komunitu a podporu prostredníctvom
TMtréningu Taoistického Tai Chi . V Kanade sa pravidelne konajú týždne pre seniorov

a každoročne tiež oslavujeme Medzinárodný deň seniorov.

V roku 2017 sme prepojili členské 

organizácie z celého sveta a seniori 

prostredníctvom webinára zdieľali 

svoje príbehy v tom istom dni, ktorý

Organizácia Spojených národov 

vyhlásila za Medzinárodný deň 

pre staršie osoby.

“Teraz, keď je majster Moy 
na dôchodku, hovorí, že by sa
mal starať o svoj vlastný druh
– o seniorov. Povzbudzuje 
členov, aby navštevovali 
seniorov u nich doma 
a pomáhali im s upratovaním
a nakupovaním. Pokračuje 
v práci smerujúcej k získaniu
vozidla na prepravu invalidných
vozíkov, aby poskytol lepšie
služby pre starších 
a postihnutých.”

– Ďakovný list Združenia
 Taoistického Tai Chi v Kanade
majstrovi Moyovi 
za dvadsaťpäť rokov 
vedenia a prínosu.

25

ROKOV

Súcit, cnosť a múdrosť



“

“

Opätovné oživovanie 

a vytváranie nových 

priateľstiev je tým, na čo

sa teším každý rok ... Je 

úžasné, ako sa všetci 

z rôznych krajín a kultúr

môžeme zísť v našej 

spoločnej vášni pre umenia
TM

Taoistického Tai Chi . 

Uvedomila som si, že tieto

putá každý rok silnejú 

vďaka času strávenému 

pri spoločných rozhovoroch

počas  prestávok na čaj 

a jedlo.             

                         – Dawna K

“Všetci [skupina členov z malého mesta vzdialeného dve hodiny severne 

od Toronta] sme šli na Deň vedomia na námestie Nathan Philips Square v Toronte.

Neverila som vlastným očiam, keď som videla tú masu ľudí. Stáli tam ľudia z celého

sveta a v rôznych jazykoch hovorili odkiaľ pochádzajú. Pamätám si pocit úplného 

úžasu, pozerajúc sa na všetkých tých ľudí. Mali sme všetci oblečené rovnaké tričká.
TMA spoločne sme v tichosti  cvičili rovnakú, nádhernú zostavu Taoistického Tai Chi .

Bol to daždivý deň, ale my sme napriek tomu pochodovali v slávnostnom sprievode

a bolo to veľmi zábavné! Mala som vtedy 30 rokov a bola som taká nadšená. Boli 

tam bubny, gajdy a prehliadka policajných motocyklov. Bolo to zábavné a radostné!

Pomyslela som si: ‚Ja sa vôbec necítim byť chorá! Práve teraz som taká šťastná, že 

som tu, že som s touto skupinou ľudí, ktorých nadšenie a duch sú skutočne 

nákazlivé!“ Bolo to chytľavé a vytiahlo ma to von zo samej seba.”
         

           
           – Mary B

Medzinárodný deň vedomia na námestí Yonge-Dundas, 

Toronto. Táto výročná udalosť začala len s malou skupinkou,

narástla však na úroveň zhromaždení stoviek ľudí.
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“ Inštitút taoizmu Fung Loy Kok pracuje so systémom viery, ktorý vyučuje 

súcit a úctu k ostatným ľuďom. Otvorilo ma to svetu odlišnému od toho, 

ktorý som poznala. Prostredníctvom učenia majstra Moya som sa naučila 

byť lepšou ľudskou bytosťou a nie som sama. Každý člen v organizácii sa učí

byť lepším človekom a prostredníctvom tohto konania vytvorili spoločenstvo

starostlivých a nesebeckých jednotlivcov, ktorí praktizujú súcit a láskavosť.

                     – Lisa D

Ak ľudské srdce nie je skrotené, 

nebude rýdze.

Nečisté alebo neskrotené srdce 

je ako vlákna, ktoré sú zamotané.

Ak nie je o vlákna postarané, budú

zauzlené.

Podobne je neskrotené srdce ako

staré zrkadlo.

Ak ho neleštíte, zrkadlo nebude 

jasné.

Nekultivované srdce je ako divý 

kôň.

Ak ho neskrotíte, nebude 

použiteľný. 

Ak je srdce kultivované,

potom nebo a zem budú rýdze.

– Úryvok zo sútry o skrotení 

srdca od Nesmrteľného Lü

Oslava dňa vedomia pri príležitosti 40. výročia pridruženej 

organizácie Inštitútu taoizmu Fung Loy Kok v Colchestri 

vo Veľ kej Británii

“
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Meditácia [v chôdzi, v stoji,  
v sede, v ľahu], rituály 
a chantovanie

“

“

Samozrejme sú to všetko duchovné umenia. Zároveň sú praktické

a prirodzené. Dôležitým aspektom taoizmu je to, ako nás učí byť 

bližšie a bližšie k našej pôvodnej harmónii s Tao prostredníctvom

všetkých činností, ktoré robíme. Taoistický výraz „chodenie, státie,

sedenie, spanie“ odráža tento princíp, čo znamená, že sa cielene 

snažíme byť v harmónii celý čas vo všetkom, čo robíme.

                  – Jim N

Lao’c, filozof starovekej Číny, vyvinul predstavu „Taa“, 

často prekladaného aj ako „Cesta“.

Taoizmus – bohatá tradícia učení stará päť tisíc rokov – je základom všetkého

čo robíme. Spolu s budhizmom a konfucianizmom je tradične uznávaný ako 

jedno z troch vierovyznaní v Číne. Zjednotené učenia týchto vierovyznaní 

nasleduje Inštitút taoizmu Fung Loy Kok.

Taoizmus je cesta ku konečnej transformácii, vedúca k harmónii v nás samých,

s ľuďmi okolo nás, so svetom a s Tao, zdrojom a cestou všetkých vecí.

Učí, že cesta harmónie zahŕňa telo, myseľ a ducha, a že návrat k našej pôvodnej

prirodzenosti znamená pomáhať druhým. Služba ostatným nám umožňuje zbaviť

myseľ rozrušenia spôsobeného pripútanosťou k zisku a strate a k nášmu 

obmedzenému nazeraniu na svet. Postupom času, keď sa naša myseľ stane

jasnejšou a naše telá sa stanú zdravšími, sme stále viac schopní trénovať súcit

s ostatnými a byť nápomocní ľuďom vo svete okolo nás. V konečnom dôsledku

zmyslom života je pomáhať druhým.

28

ROKOV

Súcit, cnosť a múdrosť



Meditácia v stoji a v sede v tréningovej

hale Medzinárodného centra

Majster Moy príležitostne hovoril o tradičnom čínskom chápaní piatich vnútorných orgánov a im zodpovedajúcich 

prvkov a cností. Piatimi orgánmi sú pečeň, srdce, pľúca, obličky a slezina. Každému z nich odpovedá istý prvok a cnosť:

pečeň je drevo a je spojená s cnosťou láskavosť; srdce je oheň a jeho cnosť je sebaobetovanie; pľúca sú kov 

a reprezentujú vhodné správanie; obličky sú voda a spájajú sa s múdrosťou; a slezina je zem a súvisí s dôveryhodnosťou.

Podstatou toho, čo povedal majster Moy bolo to, že môžete skutočne kultivovať svoje vnútorné orgány a zlepšovať 

svoje zdravie kultiváciou každej z piatich cností spojených s týmito vnútornými orgánmi.

   

– Výňatok z Cesta duálnej kultivácie, Učenia Inštitútu taoizmu Fung Loy Kok
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“
“

Chanting in such a large group [at CIT Week] was a very different experience for me. I loved the harmonious 

Chantovanie v takej veľkej skupine [počas CIT týždňa] bola pre mňa veľmi odlišná skúsenosť. Páčil sa mi ten

harmonický pocit vyvolaný viac ako 600 účastníkmi, ktorí prišli spoločne a pohybovali sa v rytme. Cítila som,

ako mizli rozdiely, posilnili sa spojenia, vytvoril sa mier a na konci bola každá tvár usmiata! Bol to veľmi 

neohrozujúci, bezpečný spôsob, ako predstaviť chantovanie mnohým, ktorí sa vždy vyhýbali účasti, mali

strach, že by nemohli držať krok, alebo pochádzali z malých centier s malými alebo žiadnymi možnosťami

chantovania. Naozaj prekrásne.                 

Taoistické chantovanie v Chráme troch 

vierovyznaní v Medzinárodnom centre
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Pec Pa Kua pohltí štyri smery.

Kotol Yin Yang formuje tri prvky.

Päť prvkov v harmónii dosahuje deväť.

Cesta Skorších nebies osvetľuje Prázdnotu.

Vyučujte Pôvod v cudzích krajinách.

A hlboký princíp bude pochopený krížom cez štyria moria.

Buďte vzorom taoizmu v tomto svete.

A skutočné princípy povedú tisíc klanov.

Výňatok z prehlásenia o poslaní Inštitútu taoizmu Fung Loy Kok

nadiktovaný Mui Ming-Do

Rýchlo sa meniace technológie zaplavujú dnešný svet materiálnym pohodlím. Pokušenie bohatstva, slávy
a spoločenského postavenia preniká moderným životným štýlom a uľahčuje stratu všetkého zmyslu pre pravé ja. Mnoho ľudských životov

je prázdnych a nemajú smer. Trpia depresiami, potápajú sa hlbšie a hlbšie do sveta zmyslového potešenia a nemôžu nájsť východisko. 

Inštitút taoizmu Fung Loy Kok tým, že otvára chrámy a sprístupňuje výučbu všetkým, propaguje múdrosť konfucianizmu, budhizmu 

a taoizmu s cieľom vyslobodiť všetkých z utrpenia:
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Tradícia Inštitútu taoizmu Fung Loy Kok, 
zjednoteného učenia troch vierovyznaní – konfucianizmu, 

budhizmu a taoizmu – sa trénuje po celom svete prostredníctvom

vnútorných taoistických umení, ktoré učíme. Máme chrámy, 

svätyne a oltáre vo väčšine našich trvalých lokalít. Chrám troch

vierovyznaní v Medzinárodnom centre blízko Orangevillu je 

najväčším taoistickým chrámom v Severnej Amerike. 

Chrám troch vierovyznaní, v ktorom 

sa denne trénuje chanting a vykonávajú sa

obrady a ceremónie

Oltár v chráme Chi Wo Tan 

v Medzinárodnom centre

Dau mo, božstvo hviezd a súhvezdí
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Náš najnovší chrám, venovaný Nesmrteľnému Wong Dai Sinovi,
je ďalším spomedzi darov komunite a spôsob, ako šíriť jeho ducha 

súcitu, úprimnosti a vytrvalosti. Uctievaním Wong Dai Sina prebúdzame

duchovnú moc, ktorá sa s ním spája, aby sme vniesli požehnanie svetu 

a do našich životov.

Chrám v Markhame (časť Toronta), Ontario, Kanada, je pozoruhodným príkladom

spojenia tradície a modernej architektúry a získal prestížnu Cenu generálneho 

guvernéra za architektúru v roku 2016.
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Osem cností
Verš v Knihe osvietenia mudrca-cisára Guana hovorí, že práve 

prostredníctvom týchto cností sa stávame úplne ľudskými. 

Dcérska/synovská úcta: Úcta a láskavá starostlivosť k našim rodičom – 

učiteľom – starším

Súlad medzi súrodencami: Žiť v mieri ako bratia a sestry – zdvorilý

k druhým

Oddanosť: Lojálnosť – vernosť – záväzok

Dôveryhodnosť: Úprimnosť – poctivosť – dodržanie sľubov  

Vhodné správanie: Zdvorilosť – slušnosť – dobré správanie – 

dobré spôsoby

Obetovanie: Odvaha konať to, čo je správne – Čistota srdca a úmyslov –

Nesebeckosť

Česť: Morálna zásadovosť – nepodplatiteľnosť – Brať si len to, čo si 

zaslúžime, na čo sme si zarobili

Zmysel pre hanbu: Svedomitosť – byť si vedomý hanebných činov 

a vyhýbať sa im

“

Cnosť v taoistickom a konfuciánskom zmysle znamená nielen čosi, čo vykonávame, ale niečo, na čom pracujeme, aby sme

si to osvojili a náš cieľ, akými chceme byť. Môže sa zdať, že ide o systém pravidiel, ktoré by sme mali dodržiavať, no 

zároveň predstavujú spôsob, podľa ktorého možno hodnotiť samého seba,  ako aj to, ako človek koná a reaguje vo svete...

Taoizmus je v podstate ústnou tradíciou. Nespočíva v textoch a nedá sa naučiť čítaním. Je to životná cesta odovzdávaná 

z učiteľa na žiaka. Vzťah medzi učiteľom, študentom a vernými stúpencami je mimoriadne dôležitý, aby bolo možné 

pomôcť tým, ktorí skutočne chcú preniknúť cez svoje ilúzie a obmedzený pohľad na svet. Toto im pomôže otvoriť sa

objavovaniu vecí, ktoré sú často veľmi nepatrné a človek ich sám len ťažko objaví.

Osem cností nám pomáha naučiť sa, na čo sa v týchto vzťahoch zamerať a tiež rozvíjať vlastnosti nášho charakteru 

potrebné k učeniu sa taoistických umení transformácie. Skutočne všetko, čo je v chráme, ako i obsiahnuté v celej tradícii,

je najlepšie  vnímať v takomto zmysle: ako nástroj, ktorý používajú praktizujúci  na svoju transformáciu. Koniec koncov, 

Tao si nevieme predstaviť alebo ho vyjadriť slovami. Avšak aby sme sa k nemu priblížili, musíme využiť všetky nástroje, 

ktoré máme k dispozícii.
                      – Jim N
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“

“
“Je veľa rôznych textov, ktoré možno chantovať... Prebúdzajú 

silu učení a taoistického tréningu v najrozličnejších podobách. 

Fyzické zvuky, priebeh a postupy sú však taktiež rovnako 

dôležité. Samotné obrady sú formou fyzického tréningu 

a meditácie, ktoré vedú k transformácii mysle, tela a ducha.

Hoci nie vždy sa pri tom používajú rúcha, prebúdzajú silu Taa

(napríklad niektoré rúcha majú na sebe trigramy z Knihy Premien

(Yijing), vzory jin a jang). Napomáhajú tiež všetkým zúčastneným

pochopiť dôležitú a jedinečnú podstatu toho, čo robia. Nie však

zviditeľňovaním ich samotných a ich osobných preferencií, ale 

tým, že sú súčasťou učenia s cennou a mocnou tradíciou.”

  –  Jim N                         

Jeden člen, ktorý 

stretol Majstra Moya 

len jediný raz sa ho 

spýtal, o čom vlastne

Tai Chi je. On 

odpovedal, že do 

štyridsiatky nás učí,

ako žiť a po 

štyridsiatke nás učí, 

ako zomrieť.              
                     – Chris L

Taoistický obrad v chráme Wong Dai Sin

Sútra, ktorá sa chantuje na pomoc 

všetkým bytostiam
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Dočasné plakety v Pamätnej sieni na D’Arcy Street 

počas správy a riadenia Sviatku všetkých duší. Tieto duše sú 

menovite vyzývané, aby si vypočuli chantovanie

sútier, ktoré im pomôžu v posmrtnom živote.

Chantujúci v Medzinárodnom centre pripravujú

na spálenie vrecia s peniazmi pre zosnulých.

Kolumbárium v Centre. Svojmu účelu slúži 

denne a je súčasťou vedenia nás Majstrom

Moyom k tomu, aby sme sa starali o mŕtvych.

Traja jediní čistí (Tri Čistoty). “Cesta zrodila Jedno,

Jedno zrodilo Dve, Dve zrodilo Tri a Tri zrodilo 

desaťtisíc vecí.”

                                                             – Tao Te ťing

           

Tradíciu Sviatku všetkých 
duší, ktorý pripadá na siedmy mesiac
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lunárneho kalendára, dodržiavajú Inštitút 
taoizmu Fung Loy Kok v Kanade spolu 
s pridruženými organizáciami na celom svete.
Na  poskytnutie útechy dušiam zosnulých sa 
pália vonné tyčinky, papierové peniaze, 
papierové oblečenie a na oltári sa im ponúka
jedlo ako obeta. Uctením si našich predkov, 
zosnulých príbuzných a priateľov praktizujeme
úctu k rodičom a starším, harmóniu medzi 
súrodencami a oddanosť. Taktiež je to 
príležitosť preukázať milosrdenstvo strateným
a hladným dušiam. Jedno čínske príslovie 
hovorí: “keď majú mŕtvi pokoj, živí budú 
prosperovať”. Uctením si a poskytnutím 
pomoci mŕtvym počas Sviatku všetkých duší
dúfame, že Nebesia aj nám udelia požehnanie
a zmiernia utrpenie vo svete.



Majster Moy vytvoril infraštruktúru na udržanie a ochranu tréningu pre budúce generácie a naučil nás, aké dôležité je venovať 

pozornosť každému detailu, obzvlášť ak ide o financie.  Riaditelia Inštitútu taoizmu Fung Loy Kok určujú naše smerovanie, zatiaľ čo

dobrovoľníci zabezpečujú hladký chod našej organizácie a jej pridružených súčastí z celého sveta tým, že zabezpečujú a riadia 

inštruktorov, vybavujú prenájmy priestorov, podávajú informácie, varia čaj, organizujú spoločenské podujatia, verejné ukážky a starajú

sa o bankové transakcie a záznamy. Nejde len o to, čo robíme, ale aj ako to robíme.

Správa a riadenie

Nefritový cisár je vládca Nebeskej ríše

a zodpovedá za jej správu

Veľké (jedinečné) učenie
(výňatok z kľúčového konfuciánskeho textu pravidelne chantovaného

počas obradov Sviatku všetkých duší)

Keď predkovia chceli, aby nádherné cnosti zažiarili vo svete, najprv

napravili svoje štáty.

Aby napravili svoje štáty, najprv si usporiadali svoje rodiny.

Aby usporiadali svoje rodiny, najprv kultivovali samých seba.

Aby sa kultivovali, najprv skrotili svoje srdce.

Aby skrotili svoje srdce, najprv dosiahli, aby ich úmysly boli úprimné. 

Aby ich úmysly boli úprimné, najprv rozširovali svoje porozumenie.

Rozširovanie porozumenia spočíva v skúmaní vecí.

Preskúmaním vecí sa rozšírilo porozumenie.

Rozšírením porozumenia sa dosiahli úprimné úmysly.

Dosiahnutím úprimných úmyslov sa skrotilo srdce.

Skrotením srdca je ja kultivované.

Kultivovaním seba samého sa usporiadala rodina.

Usporiadaním rodiny sa dosiahla náprava štátu.
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“

“

Administratívne stretnutie – pobočkové komisie a inštruktori sa 

pravidelne stretávajú, aby zabezpečili hladký chod organizácie a jej rast.

TM„Taoistické Tai Chi  je do

 značnej miery o tom, ako 

sa správame k ľuďom, ako

pristupujeme k ostatným 

s náležitým rešpektom. 

A toto je jedno z hlavných

ponaučení od Majstra Moya."

                                 – Peter C 

TM
To čo máme a spoločne precvičujeme v skupine Taoistického Tai Chi  sú inštrukcie.

Všetci sa musíme vzdať malej časti samého seba, vlastného načasovania a tempa, 

vlastného pocitu z toho, čo si myslíme že je, alebo by malo byť. Musíme sa toho 

trochu vzdať, ale taktiež si musíme viac uvedomiť, že sme v harmónii so skupinou. 

Je to jednoznačne fungovanie tai chi a v skutočnosti sa ničím nelíši od fungovania 

v administratíve alebo pri organizácii kultúrnych a iných veľkých podujatí, pri ktorých

sme nútení spolupracovať. Mám na mysli dosiahnutie týchto dvoch vecí: byť menej 

sebecký, vzdať sa kúska samého seba a trochu viac si uvedomovať skupinu a spojenie

s ňou. … Spočiatku je to preto, že sa to od vás očakáva alebo vám niekto priamo 

povie: “urob toto, urob tamto”.  Ale postupne sa to stáva prirodzenejším, vidíte 

veci, ktoré treba urobiť, namiesto toho, aby ste povedali “niekto to musí urobiť”,

a potom to jednoducho urobíte. Alebo, ak si to vyžaduje viac ako jednu osobu, čo

je ešte lepšie, potom zorganizujete pár ľudí, aby to urobili spolu. A takto organizácia

funguje. A toto nás naučil o tomto procese.                           – Sean D
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Všetci funkcionári a riaditelia musia členov upovedomiť o dôležitosti rešpektovania zakladateľa a zdroja učenia. Nakoniec, 

ak by majster Moy nebol štedrý a nepodelil sa so svojimi vedomosťami, nikto z nás by ich nedostal. Okrem toho by sme mali
TMsvojich členov vzdelávať a vštepovať im pocit pokory a harmónie. Taoizmus a umenia Taoistického Tai Chi  sa nedajú zvládnuť

za rok, ani za 30 rokov… A tak byť prezidentom a zástupcami národnej a/alebo pobočkovej organizácie združenia Taoistického

Tai Chi si vyžaduje disciplínu, znalosti, múdrosť, pokoru a schopnosť spolupracovať s ostatnými… Byť na týchto zodpovedných

pozíciách si vyžaduje jasnosť zámeru a myslenia, vedieť nasmerovať organizáciu a tiež vedieť, ako oboznamovať s cieľmi 

a úlohami danými zakladateľom, aj ako ich realizovať.

List prezidentom a zástupcom pobočiek a 
národných Združení Taoistického Tai Chi
rozposlaný zo sídla v Toronte na základe rozhodnutia majstra Moy Lin Shina v roku 1993:

Stretnutie riaditeľov a lídrov s členmi počas týždňa CIT 

v roku 2019 v Medzinárodnom centre.

“

“

Rozhovory, zdieľanie a vzájomné načúvanie počas týždňa venovaného tréningu pokračujúcich 

inštruktorov nám pomáha oceniť  účel našej organizácie a vnímať, aký hlboký prospech nám tieto
TM

umenia prinášajú. Keď všetci spoločne trénujeme Taoistické Tai Chi , je to veľmi silné. Spája nás to

so sebou samými, s ostatnými a aj s univerzom. Každý rok si uvedomujeme a oceňujme vedenie, ktoré

dostávame ako aj stále prebiehajúce uvažovanie, diskusiu a plánovanie, ktoré prebieha v našom 

záujme v zákulisí. Obzvlášť tento rok, s búrkou a výpadkom vody, odhodlaný prístup všetkých k tomu,

aby sme pokračovali v navrhnutom pláne s malými zmenami, zdôrazňuje pozitivitu nielen nášho 

vedenia, ale aj všetkých členov našej organizácie.                    – Marjorie C
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“

“

You know you are an instructor and you think about

Viete, že ste inštruktor a rozmýšľate o svojej skupine. 

Potom ste v pobočkovej komisii a tak rozmýšľate 

o pobočke. A potom ste na regionálnej alebo celoštátnej

úrovni a váš pohľad sa rozširuje krok za krokom a môže sa

vám stať, že uviaznete v niektorej z nich. „Ach, pobočka 

je na tom dobre, máme vysoký príjem, sú to naše peniaze,

mali by sme sa rozhodnúť, ako budú rozdelené, na čo ich

minieme.“ Nie, sú to peniaze majstra Moya. A áno vedenie

musí mať celkový obraz toho, ako táto malá časť spolu 

s ďalšími malým časťami vytvára veľké, spoločne užívané

prostriedky, s ktorými dokopy môžete urobiť oveľa viac. 

Trvalo nám veľmi dlho kým sme si to uvedomili  - na 

začiatku každé mesto, každá pobočka bola samostatným

združením.  Aké hlúpe to bolo. Ale to bol stupeň vývoja 

odpovedajúci záujmu iba o túto malú skupinu. Trvalo nám

istý čas, kým sme z toho vyrástli. Pracujeme plynulejšie, 

pretože náš rozhľad narastá. Naše srdcia sa otvárajú 

trochu viac.         – Sean D
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Majster Moy organizoval hľadanie a vybral 42 hektárový pozemok v Mono, Ontário - asi hodinu severne od medzinárodného

letiska v Toronte, kde sa teraz nachádza naše krásne Medzinárodné centrum. Je to naša hora - miesto, kde sa zhromažďujeme

na cvičenie, dobrovoľníctvo, posilňujeme naše väzby medzi sebou a prehlbujeme naše porozumenie taoistickým umeniam.

Medzinárodné tréningové centrá

“

“

For the whole process of planning and construction [of the International Centre], I basically just did what Master Moy 

Pre celý proces plánovania a výstavby [Medzinárodného centra] som v podstate  urobil iba to, o čo ma požiadal

Majster Moy. Nasledovať jeho víziu. Bolo tam veľa učenia. Celý proces plánovania a výstavby ma naučil trpezlivosti.

Hlavný plán sa začal v roku 1984 a Chrám troch vierovyznaní bol dokončený v roku 1997.

Nemôžeš sa dať znechutiť. Ak ťa odmietnu, netreba sa príliš rozčuľovať. Len nájdi inú cestu. Bolo potrebné mať veľa

trpezlivosti na splnenie všetkých rôznych požiadaviek a podmienok pozmeňovacích návrhov. Musíte si byť všetkého

vedomí a byť trpezliví. Kvôli pozmeňovacím návrhom som musel kontrolovať korešpondenciu po celý čas, pretože 

prechádzala šiestimi alebo viacerými ministrami. Ak by bol niektorý z nich proti tomu, bol by zamietnutý. Toto ma 

naučilo byť ostražitým.

Majster Moy bol tiež za budovanie mostov a ústretovosti voči politikom. Preto sme s nimi vždy udržiavali  dobré vzťahy. ...
TMMajster Moy taktiež veľmi dobre videl a využíval zručnosti tých, ktorí sa prišli učiť umenia Taoistického Tai Chi . Bol

tiež veľmi pevný a schopný riešiť rôzne situácie alebo prípady. Ak niekto nebol lojálny k združeniu, majster Moy 

jednoducho podnikol potrebné kroky.  
                          – John H
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V čase, keď dovršujeme našich prvých 50 rokov, Združenie 
Taoistického Tai Chi v Spojených štátoch amerických vybudovalo Medzinárodné 

centrum v Dunedine na Floride. Cesta k slávnostnému otvoreniu Medzinárodného

centra na Floride v novembri 2018 bola dlhá a kľukatá. Združenie Taoistického Tai

Chi v Spojených štátoch vybudovalo vzťahy so susedmi a mestom Dunedin. Veľa 

strán právnych zmlúv sa podrobne preštudovalo, kým sa dospelo k rozhodnutiu 

a zorganizovala sa výstavba.

2
Teraz má centrum cvičebnú halu o ploche 1115 m  a Inštitút taoizmu Fung Loy Kok

spolu s členskými krajinami oslavuje svoje 50. výročie v Medzinárodnom centre 

na Floride.

Hore vľavo, účastníci chantingu  v konfuciánskych rúchach sa

zúčastňujú očistných obradov za nové centrum. Vľavo dole 

tanec s drakom na slávnostnom otvorení Medzinárodného 

centra na Floride v roku 2018.

Riaditelia Inštitútu taoizmu Fung Loy Kok gratulujú Združeniu

Taoistického Tai Chi v USA pri príležitosti slávnostného otvorenia centra.
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Aruba

Austrália

Belgicko

Česká republika

Dánsko

Francúzsko

Holandsko

Írsko

Kostarika

Maďarsko

Malajzia

Mexiko

Nemecko

Nový Zéland

Nórsko 

Poľsko

Portugalsko

Slovenská republika

Španielsko

Švajčiarsko

Švédsko

Taliansko 

Ukrajina

Veľká Británia

Spojené štáty 

americké

Naše medzinárodné pobočky

Vzdialenosť medzi Torontom a  Perthom (Austrália)  je 18 142 kilometrov - takmer polovica

obvodu Zeme. To je cesta, ktorú Majster Moy absolvoval tucet krát v rokoch 1986 až 1998,
TMaby navštívil  miesta v Austrálii, kde sa trénujú umenia Taoistickéko Tai Chi . Od jeho smrti

v roku 1998 výbor riaditeľov a zástupcov Inštitútu taoizmu Fung Loy Kok naďalej pomáhal 

usmerňovať výučbu vo všetkých aspektoch tréningu  a administratívy. Skúsení poradcovia zo

združenia pravidelne cestujú, aby sa uistili, že vízie a tréningové metódy majstra Moya aj 

naďalej prekvitajú. Každá návšteva je príležitosťou učiť sa a zdieľať, ako sa zlepšiť nielen v našom

don-yu a oprašovaní kolena, ale tiež v zdanlivo obyčajných detailoch každodenného života. 

Napríklad raz majster Moy pomáhal jednému z nás skladať doma bielizeň s nie príliš jemnou 

poznámkou o tom, že na detailoch záleží.  Alebo inokedy, keď sme  jeden večer po workshope

viezli majstra Moya dosť ďaleko, aby navštívil jedného člena, ktorý bol chorý a nemohol sa  

zúčastniť  jeho programu v tom roku.

Zo zrnka zasadeného majstrom Moyom v Toronte v Kanade vyrástol silný odolný strom s koreňmi siahajúcimi

do taoistickej tradície v Číne a teraz Inštitút taoizmu Fung Loy Kok chráni a vedie všetky svoje pobočky v 25 

krajinách na celom svete. Majster Moy venoval veľa času a energie cestovaniu po svete, aby sa staral o šírenie
TM

umení Taoistickeho Tai Chi , a skúsení poradcovia zo združenia pokračujú v cestovaní, zatiaľ čo zástupcovia

z pridružených krajín a pobočiek prichádzajú do nášho Medzinárodného centra.

Taoist Tai Chi Society of Australia
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Začiatkom deväťdesiatych

 rokov navštívil majster Moy

 združenie vo Veľkej Británii,

 aby sa zúčastnil

 5-dňového programu

 v centre v Colchestri. Prvý

 deň, ešte predtým, ako začal

 program, sa otočil k dvom

 riadnym inštruktorom

 a spýtal sa ich: „Čo je 

v chladničke?“. Inštruktori 

na seba zmätene pozreli 

a potom nasledovali majstra

 Moya do kuchyne....poučenie,

 ktoré sme si z toho vzali je,

 že by sme mali mať prehľad 

o VŠETKÝCH aspektoch

 programu.

TMUkážka umení Taoistického Tai Chi  na Slovensku
TMUmenia Taoistického Tai Chi  na Ukrajine

Združenie Taoistického Tai Chi v Mexiku

V 90. rokoch hrá francúzsky akordeonista v Montreale
na uliciach, tržniciach a v parkoch. Jeho akordeón sa zdá byť ťažší a ťažší. Začína

ho bolieť chrbát. Vidí plagát Združenia TaoistickéhoTai Chi v Kanade a ide na 

hodinu. Začína cvičiť, chodí stále na viac a viac hodín a bolesť mizne.

Keď sa vracia do Francúzska, chce pokračovať v cvičení a otvára triedu v malej

dedinke Pluduno v Bretónsku. Vďaka jeho bolestivému chrbtu sa zrodili umenia
TMTaoistického Tai Chi  aj vo Francúzsku. Čo by sa bolo stalo, ak by sa rozhodol

hrať na flaute? 
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Tí, ktorých majster Moy ovplyvnil, či už priamo alebo nepriamo, 

pociťujú ohromnú vďaku voči nemu a jeho umeniam, ktoré nám 

zanechal. Naše úprimné poďakovanie vyjadrujeme nasledovaním

jeho želaní a pokynov – usilovne trénujeme taoistické učenia, aby

sme pomohli ostatným a zlepšili náš svet.

So silnými základmi môže 
byť organizácia večná.

Kroky na Ceste
Ako postupujeme ďalej podľa vzoru a učenia, ktoré nám majster Moy zanechal, 

realizujeme 3 projekty v oblasti Toronta – poskytujeme dlhodobú starostlivosť 

pre ľudí na sklonku života, vytvárame miesto vhodné pre seniorov, v ktorom môžu

zostarnúť a prevádzkujeme centrum v Toronte.

Rovnako, ako pri všetkých našich projektoch, aj v tomto prípade ide o vzory pre naše 

pobočky po celom svete. Tým, že sa snažíme harmonicky pracovať na kultivácii iskierky

dobra a sprístupniť tieto dary pre všetkých, neustále rastieme, rozvíjame sa a prehlbujeme

naše porozumenie taoistických umení.
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Pán Začiatku, ktorý všetko ochraňuje, oznamuje všetkým cítiacim bytostiam: 

Cesta veľkého učenia znamená kultivovať jasnú cnosť a zo všetkých ľudí urobiť svoju vlastnú rodinu. 

Jeho hlavné zásady ponúkajú kroky na dosiahnutie čistoty. 

Od hľadania pokoja až po dosiahnutie dokonalosti, ktorá znamená stať sa spoločnou cnosťou 

a spoločným duchom. 

Cesta Náuky Stredu je základom pre krajinu aj rodinu.

Cesta kráľov Yao a Shun znamená kultivovať samého seba a ochraňovať druhých. 

Cesta kráľa je byť nestranný a spravodlivý bez zaujatosti a predpojatosti. 

Cesta Konfucia je kultiváciou prirodzenosti a skrotenia srdca. 

Keď prvotný duch vedie, ľudia ho budú určite nasledovať a dlhovekosť sa určite dostaví na dlhých

osemsto rokov.

Pripomeňme si, že musíme vyjsť von a trénovať učenia;

Trénovať vždy a všade. Nech harmónia a prosperita naplnia vesmír!

             

Pravé posolstvo troch drakov
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Socha Guanyin na pôde Medzinárodného centra v blízkosti 

Mono Mills v Ontáriu, Kanada.
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