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Спирала,КласичнакњигаменаиДНК

1.1.Спиралаизакониприроде

У све ту где су вре ме и про стор пре пле те ни у јед но (те о ри
ја ре ла тив но сти), где не по сто је за ко ни узроч но сти (квант
на те о ри ја)1 и где ства ри ни су оно што из гле да ју да је су 

1 По зна то је да квант на ме ха ни ка ис тра жу је све мир на су ба том ском ни воу 
од но сно су штин ска свој ства бес ко нач ног про стор новре мен ског фе но
ме на. Ис тра жу је струк ту ру и по на ша ње елек тро на, фо то на и дру гих еле
мен тар них че сти ца и при том је до шла до ве о ма нео бич них и чу де сних 
ства ри о све ми ру. Јед на од тих ства ри је и от кри ће да ми сли ути чу на 
су ба том ске че сти це ко је се по сма тра ју и да на тај на чин ути чу на ис ход 
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(цепање ато ма), свет ма те ри је, она ко ка ко га опа жа ју на ша 
чу ла, рас та че се у те шко ра зу мљи ве обра сце енер ги је. Ста
ри кон цеп ти про сто ра и вре ме на из гу би ли су сми сао са те о
ри јом ре ла тив но сти и квант ном ме ха ни ком. Раз ли ка из ме ђу 
ма кро и ми кро уни вер зу ма је ре ла тив на и она по сто ји је ди
но у ди мен зи о ној ска ли – тре ну так вре ме на у ма лом де ли
ћу про сто ра са свим је ана ло ган ду гом пе ри о ду вре ме на у 
ве ли ком про сто ру. Раз ли ке се ја вља ју при про ме ни „угла” 
по сма тра ња, у за ви сно сти од ре ла тив не раз ли ке по ло жа ја 
објек та и по сма тра ча. Све је за пра во фрак тал ни низ „твар
них” те ла ко ја „ра сту” и „раз ви ја ју се” јед на из дру гих. Са 
дру ге стра не, Ха ос по ни шта ва мо гућ ност де тер ми ни стич
ке пред ви дљи во сти. Сва ка по је ди на про ме на је на су мич на 
и не пред ви ди ва.Ме ђу тим, на чин на ко ји се ни жу про ме не 
исти је за ве ли ке и ма ле ин тер ва ле.За то се и ка же да је Ха ос 
есен ци ја Ре да. По зна то је да Ха ос и не ста бил ност ни су исте 
ства ри. Ха о ти чан си стем мо же да бу де ста би лан ако ње го ва 
спе ци фич на не пра вил ност оста је у ма лим гра ни ца ма. Не
ред ко ји је до вољ но ши ро ко рас про стра њен, пре тва ра се у 
ред. Ако се по ве ћа не из ве сност до од ре ђе ног сте пе на, ис
ход је из ве стан. На су мич ни до га ђа ји, ако их има до вољ но, 
ства ра ју обра сце ко ји има ју свој узрок и ду бо ко зна че ње. У 
ово ме се кри је тзв. „па ра докс ве ро ват но ће”2 ко ји во ди ка из
вла че њу из ве сно сти из на су мич них и раз ли чи тих до га ђа ја. 
Овом „лу дом игром” упра вља ју прин ци пи ве ли ких бро је ва3. 
И као што ка же Бер ну ли јев за кон (Ber no ul li’s prin ci ple), „ве
ро ват но ћа те жи из ве сно сти што се број об у хва ће них до га
ђа ја ви ше при бли жа ва бес ко нач ном”. Из ки не ског угла то 
би се да ло и ова ко ре ћи: што смо бли жи „та и ђи ју”(taiji, 太
极), из ве сно је да ће мо ући у дао (dao, 道). Сли ка о Ва се ље
ни као бес пре кор ном ме ха ни зму је илу зи ја, као и за ми сао да 

екс пе ри мен та. При род но ста ње све ми ра је нео гра ни че ни по тен ци јал и 
та кав је све до тле док га наш ум не „по кре не у не ком прав цу”, при че
му се он фор ми ра у ре ал ност ко ју опа жа мо и до жи вља ва мо. Квант на 
ме ха ни ка је по ка за ла да је це ло куп на на ша пер цеп ци ја ре ал но сти, на 
не ки на чин, ум стве на. Ми жи ви мо у све ту ми сли, ко ји је део „ми сли 
све ми ра”, дру гим ре чи ма наш ум је део „есен ци јал ног ума” ко ји ор га ни
зу је енер ги ју и ма те ри ју, као и ве ли ки број, за нас, не по зна тих ен ти те та.

2 На зив „па ра докс ве ро ват но ће”, по ти че од швај цар ског ма те ма ти ча ра 
Дани је ла Бер ну ли ја (Da niel Ber no ul li).

3 За ни мљи во је да су Вол фганг Па у ли (Wol fgang Pa u li) и Карл Јунг (Carl 
Jung) при пи са ли ко ин ци ден ци ју јед ном не у зроч ном ве зу ју ћем на че
лу ко је де лу је на за ви сно од по зна тих за ко на кла сич не фи зи ке. Они су 
по шли од то га да у све ту де лу је си ла ко ја те жи да на мет не сво ју соп
стве ну вр сту ре да и по рет ка на Ха ос. У том кон тек сту, при род ни за кон 
ни је ап со лу тан. Не за ви сно од вре ме на и про сто ра, до га ђа ји се спа ја ју на 
нео бич не и нео че ки ва не на чи не, та ко да се де ша ва ју ко ин ци ден ци је са 
ду бо ким зна че њем. Овај „сплет нео бич них и нео че ки ва них ко ин ци ден
ци ја” на зва ли су син хро ни ци тет.
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мате ма тич ка јед на чи на мо же ег закт но пред ви де ти по на ша
ње си сте ма. Сва ки си стем у се би кри је не мир ко ји се опи
ре „ра ци о нал ном” упли та њу у „бо жан ску кре а ци ју”. Свет 
мо дер ног чо ве ка до шао је до уви да ко ји се по мно го че му 
сла жу са древ ним ки не ским са зна њи ма, чи ји су се основ ни 
прин ци пи отво ри ли у Класичнојкњизимена(Yijing, 易经).

Че жња ка скла ду и хар мо ни ји, не што је че му те жи и „жи ви” 
и „не жи ви” свет. Пре пу сти ти се нај ду бљим по ри ви ма уну
тар њег устрој ства, не зна чи са мо кре ну ти на пут спо зна је 
соп стве не при ро де, већ и по ка за ти спрем ност да се раз у ме 
ко смич ки по ре дак — ред. Ти ме се отва ра по ље за оства ре
ње „искон ског на ло га” (tianming, 天命) да све бу де на „свом 
ме сту”, што на по се бан на чин зна чи ус по ста вља ње сми сла 
све та. А сва ки жи вот и сва ка фи ло зо фи ја је сте по ку шај да се 
ус по ста ви тај сми сао. 

Као енер гет ски и ин фор ма ци о ни си стем, те ло је сме ште но 
у нај ду бље тај не Ва се ље не. Оно жи ви, ви бри ра, зра чи, ди
ше, си ја, осе ћа, ми ри ше, ми сли. Те ло је ме сто не пре кид них 
ме на, оно се у сва ком тре нут ку обр ће и ме ња. Оно је и по
ље про це са ко је тре ба раз у ме ти и др жа ти у скла ду, про стор 
енер ги ја ко је тре ба упо зна ти и урав но те жи ти. 

Те ло је из раз уну тар ње му дро сти те ле сне есен ци јал не енер
гет ске фор ме или обра за ца од ко јих за ви си ка ко фи зич ки 
та ко и пси хич ки и мен тал ни раз вој то ком жи во та. Са овим 
енер гет ским струк ту ра ма ми ула зи мо у по ље „ко смич ке 
игре” (сло бо де). 

Те ло фор ми ра ју и одр жа ва ју пре фи ње на енер гет ска по ља 
ко ја га ор га ни зу ју и ди рект но ути чу на раст и об на вља ње. 
Нај бо ља илу стра ци ја за „са вр ше но те ле сно” устрој ство, је
сте ма те ма тич ки из раз прин ци па енер гет ске ор га ни за ци је 
те ла — „злат на спи ра ла”4, ло га ри там ска пред ста ва тро ди
мен зи о нал ног при род ног енер гет ског по ља ко је се обр ће у 
спи рал ној игри.

4 Већина речника наводи да реч „спирала” долази од латинског spira, ае, 
што је изведено од грчког термина σπεῖρα, ης, ἡ, и значи „намотано, 
уврнуто, све сплетено, уплетено као змија”. Неки научници упућују на 
то да је идеја древних култура које везују спиралу са дахом и духом 
рођена ван етимолошке сличности између spira и spiro као и σπεῖρα и 
σπείρω у грчком. Док је spiro (дисати) и spiritus (дах живота) директно у 
вези са „духом”, грчко σπείρω значи „сејати, бацати нешто као семе да 
се свуда распрши и побуди моћ живота”. Његова употреба у инфинитиву 
(σπείρειν) једноставно значи „циркулисати, кружити”, откривајући да је 
хеленска мисао ценила да постоји блиска веза оног што се шири и даје 
живот са кружним, спиралним, кретањем. Дисање као један удах и један 
издах је најбољи пример за кружно кретање, где се бескрајна спирала у 
кругу придружује спирали која пролази кроз свој сопствени центар. 
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Илу стра ци ја бр. 1 Злат на спи ра ла5

Је дан од нај леп ших при ме ра те „злат не” спи ра ле је струк
ту ра шкољ ке на у ти лус. Исти обра зац раз во ја у скла ду с 
про пор ци јом злат ног пре се ка от кри ва мо у по рет ку се мен ки 
цве та сун цо кре та, у бро ју ла ти ца сва ког цве та, у струк ту ри 
ко јом по је ди не вр сте па у ко ва гра де и раз ви ја ју сво ју мре
жу, у пче ли њим ко шни ца ма.6 По ло жај фе ту са у утро би мај ке 
тако ђе је „злат на” спи ра ла.

Илу стра ци ја бр. 2 Шкољ ка на у ти лу с7

Илу стра ци ја бр. 3 Фе тус стар 8 не де ља8

5 Пре у зе то са: http://tri ni tas.ru/rus /doc /0232/004a/Mu se um_Har mony_for _
AT.pdf , 20. 08. 2015

6 Co ok, T. A. (1914) TheCurvesofLife, Lon don: Pe ter Smith Pu blis her.
7 Пре у зе то са: https://com mons.wi ki me dia.or g/wi ki/Fi le:Na u ti lus_Sec tion_

cut _Lo ga rit hmic_spi ral.jpg , 20. 08. 2015.
8 Пре у зе то са: http://www.pla ne ta zdra vlja.com /raz vojbe beusto ma kuod

za ce cado ro de nja/, 20. 08. 2015.
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Илу стра ци ја бр. 4 Га лак си ја; шкољ ка на у ти лус9

Илу стра ци ја бр. 5 Биљ ка у об ли ку спи ра ле10

Илу стра ци ја бр. 6 Па у ко ва мре жа11

Са вре ме на на у ка по ка за ла нам је нај сит ни ју струк ту ру на
шег те ла. Мо ле кул ДНК је дво стру ка спи ра ла, ла нац ну кле
о ти да ко ји са др жи ген ску ин фор ма ци ју. И ту смо по но во 
от кри ли спи ра лу ко ја се про гре сив но раз ви ја у ме ри злат
ног пре се ка. Про гре сив ни раз вој „злат не” спи ра ле ко ја по
чи ва на од но су злат ног пре се ка, нај бо ље је по ка зао чу ве ни 

9 Пре у зе то са: http://www.sam wo ol fe.com /2014/05/spi ralseverywhe re.html, 
20. 08. 2015.

10 Пре у зе то са: http://s654.pho to buc ket.com /user/kris789/me dia/ran dom/spi
ral.jpg .html, 20. 08. 2015.

11 Пре у зе то са: https://mind ful ba lan ce.fi les.wor dpress.com /2011/08/web 3.jpg , 
20. 08. 2015.
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Фи бона чи јев12 низ, ко ји је, са ма лим од сту па њем, нај бли жи 
пра вој при род ној спи ра ли.

На у ка са ве ли ким по уз да њем твр ди да су у при ро ди мо гу ћи 
са мо они си сте ми ко ји су уте ме ље ни у нај бо љој си ме три ји, 
про пор ци ји и скла ду, и да сви они ис хо де из „злат ног пре
се ка”. Чи ни се да злат ни пре сек од ра жа ва „бо жан ску ге о ме
три ју” са ме Ва се ље не. При ро да око нас, као и на ше те ло, 
но се склад и ле по ту ду бо ке уну тра шње „бо жан ске ге о ме
три је”. Нео до љи ва при влач ност при род них ле по та ко је пле
не сво јом ду бо ком, јед но став ном и све при сут ном тај ном, 
исто вре ме но уно се не мир и ис пу ња ва ју ми ром, отва ра ју нас 
за чу де сно осе ћа ње да смо и ми њен не рас ки ди ви део, али и 
да смо „не што дру го” од ње. По тре ба да се окру жи мо ле пим 
ства ри ма, љу ди ма, пред ме ти ма, емо ци ја ма, ми сли ма, па чак 
и да са ми ства ра мо оно што је ле по, упу ћу је на то да смо 
кроз „не бе ски на лог” – злат ни пре сек, на нео би чан на чин 
по ве за ни са ства ра лач ким си ла ма Ва се ље не.

1.2Спиралниобразацукинескомконцепту
универзумаивремена

Спи рал ни обра зац је ве зив на нит ко ја спа ја чо ве ка са Не бом 
и Зе мљом. Чо век (као и све дру го) у се би ћу ти там но/при
јем чи во (јин, yin阴), а чу ва све тло/ства ра лач ко (јанг, yang 
阳), као по тку свог по сто ја ња. Кроз „ко смич ки дах по дрх
та ва ју ћег из ла же ња/из ли ва ју ћег по тре са ња (chong/冲气)“ 
са би ра се њи хо во пул си ра ње ко је све што је об у хва ће но тим 
чи ном отва ра пре ма све ту.13 Тај сво је вр стан вр тлог, искон ско 
ги ба ње, спи рал но од мо та ва ње и на мо та ва ње, од го во р ни су 
за по ја ву свих ства ри. Ки не зи су ве ро ва ли да се ни шта не 
мо же „ја ви ти” ако ни је на дах ну то „ко смич ким да хом”(ћи,
qi/气) и та ко „ожи во тво ре но”. „Ди са ње” спи рал ног обра сца 
се ма ни фе сту је кроз ћи.

Илу стра ци ја бр. 7 Пик то граф ске фор ме ка рак те ра ћи

12 Ле о нар до Фи бо на чи (Le o nar do Fi bo nac ci 1170?1250), ита ли јан ски ма те
ма ти чар из два на е стог ве ка. По знат је по то ме што је ра ши рио упо тре бу 
арап ских бро је ва у ма те ма ти ци. Низ бро је ва ко ји је по ње му до био име 
за по чи ње ну лом, на ста вља се бро јем 1, а сва ки иду ћи број ни за је збир 
два ју прет ход них бро је ва. Фи бо на чи јев низ из гле да ова ко: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 
8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… Он у се би са др жи пра ви ло злат ног пре се ка.

13 Пу шић, Р. (2003) ЛаоЦ, Бе о град: Пла то, стр. 3839.
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Сли ка три ли ни је по ре ђа не јед на ис под дру ге, где је дру га у 
ни зу не што кра ћа, нео до љи во под се ћа на ка рак тер ко јим се 
ис пи су је број три (san/三), али и на сим бо лич но обе ле жа
ва ње три гра ма qian/乾 ( , сим бол за не бе ско и ко смич ко) 
древ не књи ге Мена(Yi 易). У ства ри, то је био цр теж ва зду
ша стог тра га, флу ид ног кре та ња ко је де лу је у свим бит ним 
прав ци ма: ка го ре – ко смич ко, бо жан ско, не бе ско; ка сре ди
шту – те мељ на по че ла, су шта ство би ћа, есен ци јал ни прин
ци пи по сто ја ња, и ка до ле – при род но, људ ско, зе маљ ско. 
Ова уре ђе на тројка је у раз до бљу Про ле ћа и Је се ни (770 
– 475 г. п. н. е.) из ме ни ла сво ју фор му та ко што је уме сто 
рав них ли ни ја, на са мом по чет ку њи хо вих ис пи са, до да то 
усме ре ње ка го ре (ко смич ко), док је тре ћа ли ни ја у ни зу до
би ла, по ред тог усме ре ња ка го ре, и ду жи ис пуст ка до ле 
(зе маљ ско). На овај на чин се, гра фич ки, су ге ри са ла уло га 
ве зив не ни тико ју су ко смич ки дах, вр тло жна енер ги ја, спи
рал на енер ги ја,у це ло сти оства ри ва ли у ми кро и ма кро све
ту по спи рал ном обра сцу. Са дру ге стра не, обрис спи рал не 
ли ни је ко ја ве зу је не бе ско и зе маљ ско, бо жан ско и људ ско, 
де ли мич но, от кри ва при ро ду кре та ња овог ко смич ког енер
гет ског да ха, ко ји кру жиВа се ље ном. Нај ра ни ја пред ста ва 
Ки не за о вре ме ну је би ла те сно ве за на за тзв. „не бе ско вре
ме” (tianshi 天时). Кре та ња не бе ских те ла (Сун ца и Ме се
ца), че ти ри го ди шња до ба, ноћ и дан, као из ра зи „обр та ња” 
вре мен ских ци клу са, оба ве зу ју на „пра ће ње и ослу шки ва
ње” вре мен ских рит мо ва и енер гет ских пул си ра ња. Не бе ско 
вре ме но си ја ко ва жне „ве сти”, „по ру ке” (xiaoxi 消息). Кла
сичнакњигаМена у осно ви по чи ва на прин ци пу ко ји на ла
же љу ди ма да се „ускла де са то ком вре ме на” (yushixiexing
与时偕行), „сле де на ло ге Не бе са и пра те на го ве шта је вре
ме на” (shuntianyingshi顺天应时). Про ме не ко је спи рал ни 
обра зац ва се љен ског пул си ра ња из но си у свет но се „срећ
на” или „не срећ на” зна ме ња. Вре ме као енер гет ски па кет 
зах те ва да се од ре ђе не ства ри „на вре ме ура де” (jishi及时), 
да се „чи ни у скла ду с вре ме ном” (shifa时发) и да се „у 
вре ме ну до ђе до су ште тач ке” (shizhong 时中). Не сре ћа, не
во ља, ло ше окол но сти, до ла зе ка да се „на ру ши вре мен ски 
ток” (wei shi违时) и „из гу би вре мен ски ри там” (shi shijie
失时节). Све што је до спе ло у не ко по сто ја ње је „об у хва ће
но” спи рал но ко смич ком енер ги јом и њо ме се „хра ни”. Нај
ве ро ват ни је из тог раз ло га је на пик то гра фу ка рак те ра ћи, у 
окри љу ис пу ста тре ће ли ни је, до пи сан пик то граф за „пи ри
нач” (mi米). Ко смич ки енер гет ски вр тло жни дах, као по тка 
би ћа, хра ни, са би ра, оку пља и у жи во ту/по сто ја њу одр жа ва
сва би ћа.14

14 Пу шић, Р. (2003) Празнеруке, Бе о град: Пла то, стр. 5859.
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Илу стра ци ја бр. 8
У да о и стич ком спи суОбеломтигру, на јед ном ме сту сто ји:

Почетак је од Неба/космоса; прво се јавио први излазак
(taichu/太初), а онда први почетак (taishi/太始 ), затим су
сеформиралиоблици(xing/形) иутиснулибелези(zhao/兆);
и то је оно што се назива исконска једноставност
(taisu/太素).15

„Искон ска јед ностав ност” на те шко ра зу мљив на чин об
је ди њу је „искон ски ћи”, „пр ви из ла зак”, „пр ви по че так” и 
„об ли ке и бе ле ге”. Ту се гра нич не ли ни је још ни су ис пи са
ле, па се ме ша ју све то ви ма те ри је и ду ха, те ла и ду ше, ве ли
ког и ма лог, ви дљи вог и не ви дљи вог, све тла и та ме, да ле ког 
и бли ског. Об ја шње ње ко је нај че шће иде за го ре на ве де ну 
ми сао по ка зу је да се „искон ско”ћиузи ма као пр во по че ло 
из ко га је на ста ло све; да се „пр ви из ла зак”, „пр ви по че так”
и „искон ска јед но став ност”са же то на зи ва ју „три ко смич ка 
да ха” ко ји су те мељ сва ке кре а ци је, ства ра ња, об ли ко ва ња, 
по ја ве. За нас је за ни мљи во да се у окви ру „искон ске јед но
став но сти”,као нај и звор ни јег ја вља ња би ћа, на во де об ли ци
и бе ле зи.16 Упра во је тај нај и звор ни ји об лик, бе лег све ко ли
ког ства ра ња, спи рал ни обра зац или спи рал ни об лик енер
гет ског по и гра ва ња. Пр ви из ла зак, пр ви по че так, об ли ци и 
бе ле зи, чи не три ја ду ко ја се са бра ла у „ма гич ну сли ку”. Ње
на ма ги ја се са сто ји у то ме да она не са мо да от кри ва и из ра
жа ва, већ ства ра и оства ру је. Она је Вре меенер ги ја ко је те че 
не про ти чу ћи, она је „веч но са да” ко је је исто вре ме но и све 
што је про шло и све што ће до ћи. Вре ме као не у хва тљив17 
обра зац по сто ја ња. Оно је ниг де и сву да. Оно је ни шта и 

15 白虎通德论  卷八  天地: 始起之天，始起 先 有太初，后
有太始，形 兆既成，名曰太素  http://ctext.org/baihutong/tian
di/zhs, 26.08.2015. Пре вод ау то ра тек ста. 

16 Исто, стр. 68.
17 Ернст Мул да шев (Эрнст Риф га то вич Мул да шев) у сво јој књи зи Упо
тразизаградомбогова, на јед ном ме сту ис ти че да пре ма на во ди ма дво
ји це ру ских на уч ни ка, П. П. Гар ја е ва (П.П. Гаряев) и Г. Г. Тре ти шни ја 
(Тертышный Г.Г), ге нет ски апа рат ор га ни зма но си са мо 10% ин фор ма
ци ја ор га ни зма, а да оста лих 90% от па да на би о по ље и очи глед но на 
уну тар ће лиј ску и ван ће лиј ску во ду. Ин фор ма ци ја, ко ју је Тво рац или 
Ва се љен ска си ла угра дио у чо ве ка, на ла зи се у ње го ва три са став на 
де ла: ге ни ма, во ди и би о по љу. Мул да шев по ста вља пи та ње шта је то 
што по ве зу је те ра зно род не из во ре ин фор ма ци ја? До ла зи до за кључ
ка да је то Вре ме, ко је као нај си ло ви ти ја енер ги ја об је ди њу је све три 
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све. Чо век се на шао у ње го вој вла сти оног тре на ка да је за
ко ра чио у свет. Укле штен из ме ђу два бес кра ја: про шло сти 
и бу дућ но сти, он је при гр лио ма лу, крх ку, дрх та ву, не у глед
ну са да шњост, ко ја пре под се ћа на гра ни цу, илу зи ју, из ма
шта ни пре део, сли ку, не го на не што ствар но. Ко ли ко год се 
упи ња ли да је за о де не мо у сми сао, са да шњост по сто ји са мо 
као на ме ра или у нај бо љем слу ча ју као успо ме на. „Лу ди ло” 
тре нут ка са сто ји се у то ме што са мо што га из го во рим ње га 
ви ше не ма. Ту по чи ње ње го ва „ча ро ли ја”. Ово „са да” у ко
јем је ди но мо гу да бу дем, не мо же да има ни сво ју про шлост 
ни сво ју бу дућ ност, оно је „веч но са да” ко ме при па дам иа ко 
сам не ка да био иа ко ће ме тек би ти. Да ли то он да зна чи да 
се вре ме, као енер гет ски фе но мен, по и гра ва са мном, да ме 
за во ди пру жа ју ћи ми при вид да се за у ста ви ло, да је про шло, 
па га ви ше не ма, да га још не ма и да ће тек до ћи? У ства
ри, оно је увек ту, моћ но, ма гич но, не ви дљи во. Про ти ца ње 
и ми ро ва ње ње га не до ти чу. Вре ме је не схва тљи во, не појм
љи во, не у по ре ди во. Ово ис ку ша ва ње вре мен ске енер гет ске 
игре, ја ко под се ћа на по сто ја ње тзв. „ван чул не пер цеп ци је” 
ко јом се об ја шња ва по сто ја ње по себ не спо соб но сти чо ве
ка – те ле па ти је. То спа да у до мен по себ них „мо ћи” ко ји ма 
за по чи ње сва ки по че так, а ко ји Џу анг Ци опи су је као кон ти
ну и ра но вра ћа ње у сре ди ште оне тач ке из ко је је ро ђе но све 
што је по ста ло. 

Првипочетакзапочеојесапразним(wu 無),безпуног(you 
有) ибезимена(ming 名).Подизањемједног(yi一),јавило
се Једноалибез облика (xing形) (ко ји би га на би ло ко ји 
на чин пред ста ви ло све ту).Кадасубића(wu 物) тоусебе
примила,родила(sheng生) сусе(и та ко пред ста ви ла све ту),
тосмоназвали(њи хо ва):моћ(de德).Безобличноје(у се
би) већималоподелу(на искон ска по че ла јин и јанг), алисе
упркостомеухаотичномкосмосукретало,тосмоназва
ли:наговор(ming命) (ко смо са).Витлајућикосмосом(ње гов 
дах) родиласусе(сва) бића;какосусеформиралатакосу
добијала(сво ју) шару(li理) (по ко јој су се ме ђу соб но раз
ли ко ва ла),тосмоназвали:уобличење(xing形).Уобличено
ителеснимсадржајемиспуњено(ti体) прожетоједухом
(shen神) исвакогабићеусебикао(соп стве ни) смисао(сво
је по себ но сти) носи,итосмоназвали:природабића(xing
性).Култивисањеприродебићавраћаназадумоћ(de德),а
онајеистоштоипочетак(chu初)...18

Џу анг Ци

информационе струк ту ре жи вог ор га ни зма. Ви де ти у књи зи: Мул да шев, 
Е. (2009) Употразизаградомбогова, Бе о град, стр. 430. 

18 陈鼓应, (1985) 庄子今注今译, 309 页, 北京: 中华书局
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Чи ни се да не по сто ји објек тив на ствар ност, а ми ни смо, 
ни ти ће мо ика да би ти у мо гућ но сти да по сма тра мо са мо 
фи зич ки свет. Ми смо са у че сни ци, са пут ни ци, са пат ни ци, 
де ли о ци свих ма ни фе ста ци ја у том све ту. Сва ки при ла зак 
ду бо ком сми слу по сто ја ња не што је што пре ли чи на ис ку
ша ва ње не го на ис ку ство. То је про цес ко ји за по чи ње по тре
бом, же љом, че жњом, на ме ром, хте њем, и ко ји се ни ка да не 
за вр ша ва. У то ме ле жи про блем за што ова вр ста „спо зна је” 
све та не ра чу на са ко му ни ка ци јом, већ ис кљу чи во са „сту
па њем у за јед ни штво”. Ко му ни ка ци ја те че од гла ве до гла
ве, она је мај ка ис ку ства; љу бав иде од ср ца до ср ца, она 
је ис хо ди ште са при пад но сти – за јед ни штва. Ко му ни ка ци ја 
је ин фор ма ци ја, до би ја ју се ре чи ко је се ма њеви ше усва
ја ју, раз у ме ју и схва та ју. Ме ђу тим, ре чи за во де, упу ћу ју на 
по гре шну стра ну, оне те шко при сту па ју есен ци јал ном де лу 
би ћа. А усме ре ност ка есен ци јал ном де лу би ћа је сте по себ
на вр ста од но са где се две тач ке до так ну, при ву ку и по ме ша
ју у јед но, то је по све му љу бав ни од нос. Спи ра ла је љу бав! 
Упли ће та ко да се из ме ђу би ћа, до га ђа ја и фе но ме на, ства ра 
„вр тло жна тач ка” ко ја чи ни да уну тар ње дво је ње по ста не 
не при мет но, да све уро ни у „без вре ме но” ста ње. То сво је вр
сно ста па ње са из во ром би ћа, то по да ва ње јед ној жи вот ној 
енер ги ји ко ја ви бри ра и ис пу ња ва све, учи ни ли су да је све 
Јед но. А ту где је све Јед но, све је у све му. То је сте и основ на 
прет по став ка древ не ки не ске Класичне књигемена. Сва ка 
ли ни ја гуа/卦, ви ди свет као зна ме ње: ка зу је не што дру го, 
ду бље, уну тар ње, скри ве но, тај но ви то.

1.3КласичнакњигаменаиДНК

Класичнакњигаменаи ДНК ко ри сте основ ни сет ко смич
ких обра за ца, или „уни вер зал ни код”, да из гра де сво је фор
ме и функ ци је. То су обра сци, ша ре, као скуп оти са ка или 
упут ста ва да се „ко пи ра” не што „че га од у век има”. Стим 
што је ово „ко смич ко ко пи ра ње” да ле ко од „ими ти ра ња” 
би ло ко је вр сте, оно је нај кре а тив ни ји чин за ко ји су би ћа 
спо соб на. Ови обра сци мо гу да се ма пи ра ју „мо де ли ма”, 
„ар хе тип ским пра сли ка ма”, и омо гу ћа ва ју нам да ство ри мо 
ана ло ги је и ме та фо ре по мо ћу сим бо ла, сло ва и бро је ва. Да 
би то не ка ко по ста ло схва тљи во чо ве ко вом уму, да би се до
ве ло до не ког сми сла, „из ми сли ли” су се објек ти, ство ри ле 
иде је, кре и ра ли све то ви...

Хек са гра ми19 та ко ђе пра те го ре по ме ну ти обра зац. Овај 
обра зац по чи ње са две ли ни је, јед на пре ки ну та (јин) и јед на 

19 За раз у ме ва ње ка ко струк ту ре, та ко и функ ци је хек са гра ма, нео п ход но 
је има ти бар еле мен тар но по зна ва ње ки не ских кон це па та вре ме на, про
ме не и енер ги је. Пет ево лу тив них фа за или „пет ста ди ју ма про ме не” као 
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не пре ки ну та (јанг). Он у се би са др жи прин ци пе про ме на, 
ко ји пра те уни вер зал ни код. Хек са грам се мо же опи са ти и 
као скуп три ди гра ма у јед ној од че ти ри мо гу ће ком би на
ци је. Би нар ни код ами но ки се ли не се да из ра зи ти у хек са
гра му та ко што се сва ка би нар на је ди ни ца пре ве де у јанг, 
а би нар на ну ла у јин. Та ко се овај хек са грам , ако се чи
та одоздо на го ре, мо же при ка за ти и као 01 01 01. Не бо и 
Земља, светло и та ма, су во и вла жно, то пло и хлад но, итд.

Илу стра ци ја бр. 9
Сле де ћи прав це Не бо/ко смос, чо век/дру штво, Зе мља/при
ро да,  ком би ну ју се три ли ни је, и та ко до би ја мо три грам. 
Ово је три грам кун/坤 — Зе мља.

Илу стра ци ја бр. 10
Ком би но ва њем два три гра ма у је дан ком плет, до би ја се хек
са грам. Струк ту рал но, он се он да де ли на је дан до њи и је дан 
гор њи три грам, у ком би на ци ји од 8 мо гу ћих. Ово је хек са
грам број 1, ћијен/乾 — Не бо.

Илу стра ци ја бр. 11
У окви ру ко мен та ра и об ја шње ња Класичне књиге мена, 
уо би ча је но је да се по ла зи од прин ци па „Не бе са/ко смос и 
чо век су пре пле те ни у Јед но” (tianrenheyi天人合一), та ко 
да је сва ки од осам три гра ма, на не ки на чин, „сли ка”, „ин
фор ма ци ја”, „обра зац”, ве зе по оси ко смос – чо век. По зи
ци ја сва ке ли ни је у три гра му пред ста вља не ки аспект на ше 
при ро де. Ли ни је на вр ху од го ва ра ју Не бу/ко смо су и ти чу се 
на ше ду хов не енер ги је и/или мен тал ног ста ња. Сред ње ли
ни је се од но се на на ше емо тив но и/или пси хо ло шко ста ње, 
као и све то ве љу ди, кул ту ре и по ли ти ке, док ли ни је на дну 
од го ва ра ју Зе мљи и ве зу ју се за крај ње лич не ства ри, као 
што су бо гат ство и здра вље.20 

ве зив на нит уве зу ју ма кро и мо кро ко смос. Све је пре пле те но и све је у 
не пре кид ним ме на ма, ко је, ако се де ша ва ју по при род ном сле ду, во де ка 
из ба лан си ра ном про то ку у про ме на ма – хар мо ни ји.

20 朱伯崑 (1988), 易学哲学史，北京: 北京大学出版社 黄寿祺，张善文 
(1987), 周易研究论文集，北京: 北京师范大学出版社
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Илу стра ци ја бр. 12 Три гра ми21

Сва ки од 8 три гра ма има свог пар ња ка, та ко да је 8 х 8 = 64, 
што чи ни пу ни ком плет Класичнекњигемена, ко ја се, да кле, 
са сто ји од 64 хек са гра ма. Че ти ри ну кле о ти да су гру пи са ни 
у 64 мо гу ће ком би на ци је; Класичнакњигаменаса сво јих 64 
хек са гра ма, да је 64 мо гу ће ком би на ци је. У њи хо вој осно
ви је прин цип ду ал них по че ла, из ме ђу ко јих се „спи рал но 
на мо та ва ју и од мо та ва ју” две ко смич ке си ле, ства ра лач ка/
ак тив на и при јем чи ва/па сив на, где је три грам ћијен – Не бо/
ко смос: јанг, кре а тив на енер ги ја, отац, ми ло ср ђе, до сто јан
ство, здра вље, ви ше соп ство, ори ги нал ност, ис трај ност, сна
га, про спе ри тет, за шти та, моћ/вр ли на; а три грам кун – Зе
мља/при ро да: јин, при јем чи ва енер ги ја, мај ка, по у зда ност, 
ода ност, плод ност, от ме ност, љу ба зност, зре лост, па сив ност, 
без бед ност, ра њи вост.22 

Са дру ге стра не, про те ин ски текст је на пи сан ал фа бе том од 
20 сло ва (ами но ки се ли на), а текст ДНК (или РНК) ал фа бе
том од 4 сло ва (ну кле о ти да). Еле мен тар на ком би на то ри ка 
по ка зу је да број ну кле о ти да ко ји ко ди ра ју је дан ами но ки се
лин ски оста так не мо же би ти ма њи од 3; број ва ри ја ци ја од 
2 ну кле о ти да са по на вља њем од укуп но 4 ну кле о ти да је 4 
на ква драт = 16< 20 (ами но ки се ли на), док је број ва ри ја ци
ја од 3 ну кле о ти да са по на вља њем од укуп но 4 ну кле о ти да 
јед нак 4 на куб = 64 > 20 (ами но ки се ли на). По што је 64 > 
20, зна чи ге нет ски код је де ге не ри сан. На уч ни ци су ус пе
ли да де шифру ју ко ре спон ден ци ју 64 ко до на (ну кле о тид на 
трипле та) и 20 ами но ки се ли на.23

21 Пре у зе то са: https://dre am catcher scom mu nity.wor dpress.com /2011/07/06/
the ichingandhu mandn a/, 20. 08. 2015.

22 王 立文 , 簡婉, 易經的科學面向與對人生修鍊的啟示, 22.08.2015 http://
en light.li b.nt u.ed u.tw /Fulltext/jrmag/mag372841.pdf 梁燕城, 易經的「神
無方」與神學之「奧秘」理 念 22.08.2015, http://crrs.org/w/wpcon tent/
uplo ads/2012/08/44201263130PM.pdf.

23 Ba su, B. (2003) TheDNASaga, The New Del hi. Cal la di ne, C. R., Drew, H. 
R., Lu i si, B. F. and Tra vers, A. A. (2004) UnderstandingDNA:TheMolecule 
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И ДНК и Класичнакњигамена са др же ве о ма спе ци фич не и 
при мен љи ве ин фор ма ци је. ДНК са др жи ге нет ски ма те ри јал 
и про це се по ко ји ма се ства ра ју би о ло шка, фи зич ка те ла и то 
не са мо љу ди, већ све га што но си жи вот ну си лу (све у Јед
ном, Јед но у све му, све у све му). Класичнакњигамена са
др жи фи ло зоф ске и пси хо ло шке про це се на осно ву ко јих се 
фор ми ра ју про ме не и пре ла зна ста ња људ ског ума и ду ха по 
прин ци пу „Не бе са/ко смос и чо век су пре пле те ни у Јед но”. 
Све те ле сне ће ли је да тог ви ше ће лиј ског ор га ни зма са др же 
је дан те исти скуп ге на, иден ти чан по ла зном ге но му зи го
та (опло ђе не јај не ће ли је). На по вр ши ни бес крај но сло же
не струк ту ре, у осно ви јед но став ни прин ци пи; ком плек сни 
обра сци уте ме ље ни су у при лич но јед но став ном про це су. За 
ДНК ва жи да се 64 ге нет ске ре чи (ко до ни) мо гу по ре ђа ти 
та ко да чи не је дан круг у ко јем се сва ка сле де ћа реч од прет
ход не  раз ли ку је тач но за јед но сло во. За ге нет ски код ва же 
два кључ на прин ци па: прин цип ми ни му ма про ме не и прин
цип кон ти ну и те та.

И ДНК и Класична књига мена ко му ни ци ра ју би нар ним 
ком пју тер ским је зи ком. Је ди ни ца ин фор ма ци ја са др жи јед
но ста ван из бор из ме ђу два су прот на али ком пле мен тар на 
бро ја: ну ла или је дан, да или не, од су ство или при су ство. 
Ако јин пред ста ви мо са 0 а јанг са 1, има мо сле де ће ком би
на ци је 00, 01, 10, 11, а то је ускла ђе но са ком би на ци ја ма аде
ни на (А), ти ми на (Т), гу а ни на (Г) и ци то зи на (Ц). Ни је те шко 
за кљу чи ти да ДНК и ки не ска Класичнакњигамена ко ри сте 
исто „пи смо” и да го во ре исти „је зи ком”. То је уо чио и ле кар 
Мар тин Шен бер гер (Mar tin Schönberger)24, ко ји је у сво јој 
чу ве ној сту ди ји ЈиЂинги генетскикод, от крио да су два 
Ко до на и два хек са гра ма, исто вет ни по сво јој функ ци о нал
ној сна зи. Је дан ко ји са др жи ге нет скохе миј ску по ру ку „за
у ста ви се” исте је ну ме рич ке струк ту ре као и Хек са грам 63, 
на кон за вр шет ка; док је дру ги Ко дон, ко ји са др жи ге нет ско 
хе миј ску по ру ку „иди” на ге нет ском ни воу, исте ну ме рич ке 
струк ту ре као хек са грам 64, пре за вр шет ка. Ови Ко до ни у 
ДНК и ови хек са гра ми (63 и 64) у Класичној књизимена, 
не сум њи во слу же ис тој свр си.

andHow ItWorks; 20. 08. 2015: http://www.fmf.unilj.si/~pod gor nik/dow
nlo ad/Cal la di ne.pdf 

24 Не ко ли ко го ди на (1969. го ди не) пре ње га је чу ве ни мо ле ку лар ни би о лог 
Гин тер Стент (Gunt her S. Stent) об ја вио књи гу Thecommingofthegolden
age у ко јој је ана ли зи рао ана ло ги је и ве зе из ме ђу ге нет ског ко да и Јиђин
га.



39

РАДОСАВ ПУШИЋ

Илу стра ци ја бр. 13 Ве за хек са гра ма и ДНК25

ДНК је „ко смич ки обра зац” ко ји го во ри ће ли ја ма ка ко да 
на пра ве про те и не, док је РНК обр ну та ДНК и спро во ди ин
струк ци је ДНКа за про из вод њу про те и на. То од го ва ра јину 
ко ји „скла ди шти“ и „чу ва” ко смич ке ин фор ма ци је, па их он
да „пре да је“ или „до ста вља” јангу, и јангу ко ји их „об рађује” 
и „ко ри сти” да би пу тем под сти ца ја иза зи вао про ме не.

Илу стра ци ја бр. 14

Илу стра ци ја бр. 15 Мит ска бо жан ства Ни ва и Фу си26

Ис пи ту ју ћи ем бри о не ра них кич ме ња ка на уч ни ци су до шли 
до спо зна је да се њи хо ве ће ли је ни су слу чај но на шле за јед
но, да су оне рас по ре ђе не у спи рал ни обра зац, ко ји се са
сто ји од две уво ји те спи ра ле ко је су сме ште не јед на по ред 

25 Пре у зе то са: https://ta o ba be.wor dpress.com /dna and the ichingthecon
nec tion/ 20. 08. 2015.

26 Пре у зе то са: https://en.wi ki pe dia.or g/wi ki/Fu xi#/me dia/Fi le:Anonymo us
Fu xi_an d_N%C3%BCwa.jpg, 20. 08. 2015.
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друге. Тај обра зац де лу је као не ка вр ста пред о дре ђе ног мо
за и ка бу ду ће жи во ти ње. Као не ка вр ста „ис хо ди шне тач ке” 
из ко је из ви ру све дру ге „ша ре“ би ћа. Тај спи рал ни обра зац 
је кључ ко ји отва ра број на вра та при ро де и све та. 

Илу стра ци ја бр. 16 ДНК27

Дру гим ре чи ма, сва ко ја вља ње би ћа под ра зу ме ва да је оно, 
на не ки на чин, већ у се би би ло. Да кле, оно што са да је сте 
већ је би ло, а оно што ће би ти већ је сте. Ти ме се па ра докс 
фе но ме нал ног све та до во ди до иви це ра ци о нал ног оправ да
ња. Ова крај ња тач ка су сре та ња оно га што је би ло, што је сте 
и што ће би ти, у јед ном пе ри о ду ки не ске кул тур не исто ри је 
се име но ва ла као таиђи太极 – нај да ље, ко нач но, пот пу но 
за о кру же но, це ло ви то, ап со лут но, итд. Ући у по ље крај њег 
спо ко ја (Ки не зи су ово ста ње на зи ва ли таипинг太平 – нај
ве ћи мир, склад, хар мо ни ја), зна чи ло је сте ћи зна ња и ве
шти не ула ска у таиђи. 

Две спи ра ле, два су прот на прав ца исто вре ме но спо је на у 
сво јој ис хо ди шној тач ки, ја сно асо ци ра ју на дво ја ки ток ко
смич ке енер ги је од но сно окре та ње све та ви ђе но с јед ног и 
дру гог по ла. Јанг је му шко на че ло усме ре но ка спо ља шњем 
све ту, док је јин жен ско на че ло ко је је усред сре ђе но ка уну
тра шњем. Дан не мо же без но ћи, све тлост не мо же без та ме, 
то пло не мо же без хлад ног, хлад но не мо же без то плог, не
бо не мо же без зе мље, зе мља не мо же без не ба, итд. Дру
гим ре чи ма, на на шој пла не ти се у сва ком мо мен ту од ви ја ју 
два са свим су прот на про це са, две на из глед не спо ји ве си ле 
природе ко је се на до пу њу ју, пре пли ћу и об ли ку ју све. 

Илу стра ци ја бр. 17 Раз вој таиђи ма пе28

27 Пре у зе то са: http://www.pe ri od ni.co m/gal lery/dnk .png , 20. 08. 2015.
28 Пре у зе то са: http://the da o o fdra gon ball.com /wpcon tent/uplo ads/2013/04/

wu jibe co mesta i ji.jp g , 20. 08. 2015.
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Не чу ди он да што се че сто мо же чу ти да дво стру ка спи ра ла 
за пра во осли ка ва та ко зва ни плес жи во та. У њој ви ди мо бу
ђе ње енер ги је као и при род не ци клу се по пут све тла и та ме, 
ро ђе ња и смр ти, ства ра ња и уни ште ња. Тач ка у ко јој се не
што за вр ша ва је тач ка у ко јој не што по чи ње, и обр ну то. И 
нај ва жни је од све га – сви смо ми, на не ки на чин, ство ре ни 
од спи ра ла. Оне нас упли ћу у „пле ти во жи во та” и ве зу ју нас 
за „есен ци јал не тач ке” по сто ја ња. Ово пла стич но при ка зу ју 
све ша ман ске тра ди ци је.29 С об зи ром да се енер ги ја у све ми
ру кре ће у спи ра ла ма, сли ка је ја сна: јед на огром на спи ра ла 
ви тла од не ба пре ма зе мљи, а дру га се исто та ко уз ди же од 
зе мље пре ма не бу; оне се та ко пре кла па ју и про жи ма ју да 
се за пра во ме ша ју у не што што ја ко под се ћа на ДНК. Дво
стру ка спи ра ла ДНК у те лу сва ког по је дин ца ни је ни шта 
дру го до ми кро ко смич ки од раз це лог Жи во та (ма кро ко смо
са). Она је фи зич ки до каз да ко смич ко (бо жан ско, не бе ско) 
про жи ма сва ког чо ве ка. Сва ки атом те ла но си ком плет ну 
свест, од но сно све ин фор ма ци је о све му. За ни мљи во је да 
су на уч ни ци от кри ли да ве ли ки део на ших ге на „спа ва”. 
Прет по ста вља се да су у њи ма са др жа не ва жне ин фор ма ци
је о чо ве ко вим ко смич ким ве за ма и ње го вим по тен ци јал ним 
могућ но стима.30 

2.Спиралниобразацудисањуивештинама
борења

2.1Спиралаидисање

Као ду хов на и ма те ри јал на би ћа, као све тло сна и енер гет
ска би ћа, сво је ко ре не има мо у ко смич ком спи рал ном енер
гет ском по љу бес ко нач не ра зно ли ко сти. Сва ко од нас ни је 
ни шта дру го до „кап”, „та лас”, „звук”, „ме ло ди ја” у овом 
пул си ра ју ћем мо ру енер ги ја Уни вер зу ма. 

Сли ка те ла ис пре пле те на енер гет ским пу те ви ма мо же се и 
ова ко пред ста ви ти:

29 Ов де се пре вас ход но  ми сли на ин диј ску, ки не ску, ла ти но а ме рич ку, або
ри џин ску, итд. тра ди ци ју. Ка да оне го во ре о ства ра њу, при ка зу ју га кроз 
сли ку зми је, го ле ме уви је не ко смич ке зми је, или зми јо ли ког па ра, ко ји 
се упли ће по пут ДНК спи рал ног лан ца. Они спи рал но упли та ње ви де 
као ис хо ди шну тач ку све та. 

30 На  чо ве ку је да про на ђе на чи не да „про бу ди” успа ва не ге не и та ко по
вра ти сво је за бо ра вље не и за не ма ре не мо ћи, ве шти не и зна ња. От кри
ћем ге но ма (уку пан број ге на у јед ној ће ли ји), тро ди мен зи о нал на двој на 
спи ра ла пре по зна ла се као обра зац „веч ног”.
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Илу стра ци ја бр. 18 Спи рал ни енер гет ски про цес ства ра ња31

Илу стра ци ја бр. 19 Ки не ска ма па три дантијенаи  
глав не тач ке на том пу ту32

Илу стра ци ја бр. 20 Си стем ин диј ских ча кри и ма па  
про то ка енер ги је33

Го то во да и ни је би ло ста ре ци ви ли за ци је (Ки на, Ин ди ја, 
Еги пат, Изра ел, Грч ка, итд.) ко ја ни је зна ла за све при сут
ну ко смич ку спи рал ну енер ги ју ко ја про жи ма све. У Ки ни 
се она зва ла ћи, у Ин ди ји прана, у Грч кој пнеума, у Егип ту 
анкх, у По ли не зи ји мана,итд. 

31 Пре у зе то са: http://www.lo tu sne i gong.or g/wp con tent/uplo ads/2015/02/
Cre a tion.jpg , 20. 08. 2015.

32 Пре у зе то са: http://li e ske.co m /chan nels.htm, 20. 08. 2015.
33 Пре у зе то са: https://gno si scar ta ge na.fi les.wor dpress.com /2013/05/6.png , 

20. 08. 2015.



43

РАДОСАВ ПУШИЋ

Енер гет ске ви бра ци је иду из уну тар ње есен ци је јуанћи(yuan
qi元气) – „ис хо ди шне тач ке енер ги је” ка „по љи ма жи во та”, 
где се „искон ско” ћи ма ни фе сту је кроз бес ко нач не об ли ке 
ма кро и ми кро све та. По за ко ни ма „злат не спи ра ле” ћи про
жи ма све. Ње го ве ви бра ци је, та ла си, то но ви, бо је, струј ни 
то ко ви, од кључ ног су зна ча ја за ор га ни за ци ју и функ ци о ни
са ње те ла. По зна то је да се у на шем те лу пре но си енер ги је 
од ви ја ју у два глав на ка на ла. Пр ви је „функ ци о на лан” или 
јинка нал. По чи ње из ме ђу те сти са/ва ги не и чма ра у тач ки 
ко ја се зо ве хуијин (huiyin 会阴，ме ђи ца; пе ри не ум). Пе ње 
се уз пред њи део те ла по ред пе ни са/ва ги не, сто мач них ор га
на, ср ца и гр ла и за вр ша ва се на вр ху је зи ка.

Дру ги ка нал се на зи ва „вла дар ски” или јангка нал и по чи ње 
на истом ме сту. Те че из перинеума на го ре у реп ну кост и уз 
кич му иде до мо зга, а за тим се спу шта до неп ца у усти ма. 
Је зик, до ди ром на неп ца од мах иза зу ба, спа ја ова два „енер
гет ска ко ла”, чи ме омо гу ћа ва кру же ње спи рал не енер ги је у 
те лу. Ово је, на нај јед но став ни ји на чин, опи са на тзв. „ми
кро ко смич ка ор би та”. Ако би из дво ји ли не ко ли ко ва жних 
аку пунк тур них та ча ка, ко је по ве зу ју стру ја ње на ших енер
ги ја, то би би ле: тач ка хуијин(пе ри не ум) као по чет на тач ка 
енер гет ске ста зе; она по ве зу је нај ви шу тач ку на те ме ну гла
ве баихуи(baihui 百会)са нај ни жом тач ком на та ба ну јунгђу
ен(yongquan 涌泉). Из те ме на (тач ка баихуи) се енер гет ска 
моћ Не ба увла чи у те ло, а та ба ни (тачкa јунгћуен) упи ја ју 
енер гет ску моћ Зе мље. На тај на чин тач ка хуијин (пе ри не
ум) је сте сре ди шња тач ка из ме ђу те ме на и та ба на, ко ја је и 
цен тар енер гет ског пре но са у на шем те лу. Из ње по чи ње да 
се „од мо та ва” тро спи рал на енер гет ска ма три ца уну тар те ла, 
ко ја се по том раз ви ја у мо згу, ср цу и сто ма ку. То су по ља у 
ко ји ма се упли ћу и рас пли ћу фи зич ке, ду шев не и ду хов не 
енер ги је. 

Што смо спо кој ни ји и урав но те же ни ји, тро ши мо ма ње ко
смич ке енер ги је. Сто га је основ ни циљ пра вил ног ди са ња 
до ћи до склад ног кру же ња спи рал не енер ги је, ко је спре ча ва 
ње но бе сми сле но ра си па ње. Ди са ње као нај о снов ни ја функ
ци ја те ла мо же би ти кон тро ли са но. Али да би се овла да ло 
уме ћем ди са ња, мо ра ју се упо зна ти пу те ви ко ји ма спи рал на 
енер ги ја „кру жи те лом”. Ефи ка сно ди са ње ути че на цео те
ле сноду шев ноду хов ни си стем. Ка да се кон тро ли ше дах и 
ћи (пра на, пне у ма, ма на, итд.), кон тро ли шу се емо ци је и ум. 
Та на ни енер гет ски ка на ли у те лу (ме ри ди ја ни, на ди је) пра
вил ним ди са њем се чи сте и пу не но вом ко смич ком енер ги
јом, ко ја је ле ко ви та и ко ја нас до во ди у бли зи ну „та и ђи ја”. 
За ко ни енер гет ског кре та ња ове ви тал не си ле су спи рал ни. 
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Илу стра ци ја бр. 21 Ми кро ко смич ка ор би та34

У Ки ни се није дан сег мент ма те ри јал ног и ду хов ног све та 
не мо же по сма тра ти из дво је но од кључ них опи са тог „енер
гет ског по ља жи во та”. Ка рак те ри као: дао 道, ћи 气, јин 阴 
и јанг 阳, таиђи 太极, гуа 卦, багуа 八卦, ји易, вусинг 五 行 
итд., са мо су раз ли чи та име но ва ња и опи си истог. Фи ло зо
фи ја, као пут ка от кри ва њу сми сла жи во та, нео дво ји ва је од 
ве шти на ди са ња, бо ре ња и умет нич ког кре а тив ног за но са. 

2.2Спиралаивештинеборења

Ин ди ви ду ал на и огра ни че на пер цеп ци ја ле по те и исти не по
сто ја ња, че сто је не до вољ на да об у хва ти све ма ни фе ста ци
је спи рал но пул си ра ју ће енер гет ске ри зни це ко ја се ја вља 
у бес крај ним об ли ци ма. Ки не зи су ве ро ва ли да ко смич ке 
енер гет ске стру је те ку спи рал но, да пра ве „пе тље” и „чво
ро ве” у те лу, и да се при мар но са би ра ју у две вр сте енер ги ја, 
ко је чо век тре ба да пре по зна и до ве де у склад. Као прак тич
на ве жба хар мо ни зо ва ња енер ги ја те ла (што је не ми нов но 
во ди ло ка спо кој ном ду ху) на ста ле су број не ве жбе ди са ња 
(ка сни је на зва не „ве шти не во ђе ња” ћија), да о и стич ке ал хе
миј ске тех ни ке, не ко ли ко вр ста таиђићуена (ме ђу ко ји ма је 
до ми нан тан таиђићуенпо ро ди це Чен) и низ бо ри лач ких ве
шти на (ме ђу ко ји ма се ис ти че ве шти на багуа). Пр ва врста 
енер ги ја се мо же опи са ти као ин те гра тив на и ми шић на (кре
ће се у бли зи ни ко сти ју и те ра ми ши ће да ра де), иде од пе
ри фе ри је ка есен ци јал ном је згру те ла и ути че на нас да се 
осе ти мо ја ким и сна жним; дру га вр ста енер ги ја је ши ре ћа, 
иде из есен ци јал ног је згра те ла ка пе ри фе ри ји, и чи ни да се 
осе ћа мо опу ште но, сло бод но, ела стич но и спо кој но. Хар мо
ни зо ва ње про то ка енер ги ја кроз кључ не аку пунк тур не тач
ке, те ле сну и ду хов ну струк ту ру во ди ка: рав но те жи, са бор
но сти и ин те гра ци ји ћија. Кључ на ме ста (тач ке) на те лу и у 
те лу где се су сре ћу ове две вр сте енер ги ја, ве зу ју се за тзв. 

34 Преузето са: http://thestandingpost.tumblr.com/post/355543596/
howtomeditateforhealthmartialarts, 20. 08. 2015.
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„енер гет ско је згро”. По је ди не фор ме, по зе, и ста во ви бо ри
лач ких ве шти на мо гу из гле да ти ста тич но и не по крет но, али 
у њи ма се под ра зу ме ва ди на мич но пул си ра ње енер ги ја ко је 
су пот пу но ве за не за тзв. „есен ци јал не тач ке”. 

Илу стра ци ја бр. 22 По ло жај ру ку у бо ри лач кој  
ве шти ни таиђићуен35

Спи ра ле енер гет ских по ља ра де при мар но на хо ри зон тал ној 
оси про мо ви шу ћи здра вље згло бо ва кроз од го ва ра ју ће енер
гет ско по рав на ње, ко је се за у зи ма њем од го ва ра ју ћих по ло
жа ја те ла отва ра и ши ри. Кру жни, спи рал ни по кре ти, обр ћу 
се око кључ них ме ста – „пе тљи те ла”– и упли ћу про ток ра
зних енер ги ја (по не кад се оне по ду да ра ју са аку пунк тур ним 
тач ка ма, а по не кад не). Ове „пе тље” су кључ не тач ке за по
кре та ња те ла по вер ти кал ној оси, во де ћи ра чу на о склад ном 
обр та њу згло бо ва и кич ме.

Илу стра ци ја бр. 23 Гра фич ки при каз спи рал ног окре та ња  
три дантијена при по кре ти ма багуа36

Таиђи и багуа, као нај за ни мљи ви ји „сплет” ве шти на бо ре ња 
у Ки ни, ука зу ју на кон цепт ћија ко ји пре ва зи ла зи раз ли ку 
из ме ђу ма те ри је и енер ги је. „Енер гет ско је згро”, „есен ци
јал не тач ке”, „пе тље те ла”, уво де нас у уну тра шњу струк
ту ру ка на ла или ме ри ди ја на ко ји те ло по пут ве зив них ни ти 
уве зу ју у це ли ну по по вр ши ни и ду би ни, ле во и де сно, по 

35 Преузето са: http://www.chiflow.com/html/Taijiquan_Chen2.htm, 20. 08. 
2015.

36 Пре у зе то са: http://the stan ding post.tum blr.com /post/355543596/how to me
di ta te for he al thmar ti a larts, 20. 08. 2015.
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оси два ко смич ка по че ла јина и јанга (zangfu 脏腑, уну тра
шњи ор га ни) и пет ево лу тив них кре та ња (вусинг, wuxing
五 行). Упра во ова мре жа ка на ла омо гу ћа ва фи зи о ло шку ин
те гра ци ју и раз ме ну уз цир ку ла ци ју ћија и дру гих суп стан
ци.  Ки не ска сли ка све та го во ри о три „бла га” те ла, то су 
ћи (qi 气, из вор свих енер ги ја), ђинг (jing 精, есен ци ја као 
та на ни кон цен трат ћија) и шен (shen 神, дух; бо жан ско). 
Њи хо ви фи зи о ло шки суп стра ти су: зе маљ ско ћи и есен ци је 
у ви ду теч но сти (се ме, крв, зној, пљу вач ка, ва ги нал на теч
ност, итд.). Сва ка ве шти на бо ре ња је ус по ста вља ла рав но
те жу ова три „бла га” те ла у скла ду са спи рал ним обра сцем 
енер гет ског обр та ња. Здра вље те ла за ви си од уну тра шњег 
пре но ше ња ба зич них фи зи о ло шких суп стан ци као што су 
ћи, крв, теч но сти и есен ци ја и њи хо вог уре ђе ног кре та ња и 
ди стри бу ци је кроз те ло. Ни је пре те ра но ре ћи да је уну тар ња 
пред ста ва те ла у Ки ни по те кла од древ не ве шти не „не го ва
ња жи вот не си ле” (јангшенг 养生), ко ја се са сто ја ла од ди са
ња, фи зич ких ве жби и по себ ног на чи на ис хра не, чи ји је циљ 
био да одр жа ва ју ви тал ност и шти те те ло од ло ших ути ца ја 
и бо ле сти. Ду бо ко се ве ро ва ло да све што се де ша ва у на шој 
све сти ути че на ди са ње и на наш „став” пре ма све ту, при ро
ди, љу ди ма; ме ђу тим, уве жба но ди са ње и те ле сне ве шти не 
на исти на чин ути чу на раз вој и усме ра ва ње све сти. Та спре
га ди са ња, по кре та, све сти, све та, при ро де и љу ди, иза тка
на од ни ти ко је је про из вео енер гет ски „спи рал ни обра зац”, 
опи са ла се јед но став но као „чо век и не бе са су (пре пле те ни) 
Јед но” (tianrenheyi天人合一).

Онај ко овла да спи рал ним пу те ви ма енер гет ског по и гра ва
ња, учи нио је пу но на: „опле ме њи ва њу” те ла, ума и ду ше; 
по ве ћа њу енер гет ских ка па ци те та, чи ме се бит но по бољ ша
ва ју ва ре ње, пер цеп ци ја, пам ће ње и ви тал ност. Мен тал не и 
емо ци о нал не енер ги је се ста па ју са ко смич ком спи рал ном 
енер ги јом и не сме та но те ку у свим прав ци ма. Да о и сти ве
ру ју да су нам број уда ха и из да ха уна пред да ти, да смо их 
до би ли са „па ке том” пре на тал ног ћија, и да их је по треб но 
зна лач ки и по ла га но тро ши ти. 

Спи рал ни обра зац ко ји је у Класичнојкњизимена енер гет
ско по и гра ва ње уве зао са не бе ским вре ме ном, Ва се љен ским 
ве сти ма, ин фор ма ци ја ма, ко смич ким пу те ви ма те мељ них 
по че ла, чо ве ком и ње го вом суд би ном, на шао је сво ју мно
го стру ку при ме ну го то во у свим сег мен ти ма ки не ске ци ви
ли за ци је. Ла ко је за ми сли ти ка ко су моћ ни из ра зи при род
них фе но ме на мо ти ви са ли љу де да и они упо тре бе спи рал не 
ша ре као нај пу ни ји из раз „од го не та ња ко смич ке тај не”. Ис
тра жи ва ње не ста бил но сти спи рал ног кре та ња је сте је дан од 
нај бо љих на чи на за ис тра жи ва ње и раз у ме ва ње про сторно
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вре мен ског ха о са. Без лу че ња при ро де и уло ге Ха о са у на
шем све ту, те шко је до ћи по пу не спо зна је о скла ду, ре ду и 
хар мо ни ји. У Ки ни је чо век ја ко ра но од ре ђен као ми кро
ко смос, „по ље”, „ме сто”, ко је се на ла зи у сре ди ни вр тло га 
ра зно ли ких енер ги ја ко је до ла зе из Ва се ље не, при род них 
си ла, дру гих љу ди и хра не. Спи рал ни енер гет ски вр тло зи 
су без кра ја и без по чет ка. Они су по ве за ни са „пу ту ју ћом 
ду шом“, ко ја пре ла зи из јед ног ци клу са у дру ги, из јед не 
инкар на ци је у дру гу и та ко пу ту је све том.
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Abstract

Spiral cosmic energy is an umbilical cord that connects the man with 
the Earth and the Heavens. The classic Book of Change and the DNA 
use this basic cosmic pattern or a “universal code” to develop  their 
forms and functions. DNA contains genetic material and processes for 
creation of biological, physical bodies. The classic Book of Change 
contains principles of philosophical and psychological processes based 
on which changes and transitional states of mind and spirit occur, in 
accordance with the principle that the “Heavens/Cosmos and Man are 

intertwined as One”.
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