
                O chůzi 

Už od mala jsem s rodiči vyrážel na časté pěší tůry, lezl po horách a chodil na dlouhé výlety 
a procházky. A to co mi v dětství bylo přirozeným rodinným nastavením, to se mi později v 
dospělosti stalo vědomým nástrojem radosti ze života i zdravého životního stylu. 
Za svůj život jsem nachodil tisíce kilometrů a prošel množstvím pohoří, krajin a států. A 
díky těmto kilometrům jsem byl schopen vidět svět z veselejší a jasnější perpektivy.  
Když jsem se pak nad tím s lety zamyslel a ptal jsem se sám na sebe, v čem vězí to sladké 
tajemství všech mých pěších podniků, uvědomil jsem si, že to nebylo jen díky onomu 
svěžímu pocitu rozletu a svobody, který se k poutím a vandrům přirozeně pojí. Ani to 
nebylo toliko radostí z objevování nových míst a exotických koutů zeměkoule, ačkoli i to má 
svou váhu. 
A nakonec nešlo, jak jsem si dlouho myslel, tak zásadně ani o to, že většina mých pěších 
výletů procházela přírodou, která mě vždy občerstvovala a dobíjela.  
Uvědomil jsem si, že snad tím nejdůležitějším a nejprimárnějším elementem, který mi na 
poutích a tůrách vždy čistil hlavu a automaticky ladil mé srdce do pozitivna, byla samotná 
chůze. Prožívat svět a život sám skrze pohyb a sílu vlastních nohou a skrze jejich dotek se 
zemí, který nabízí člověku ten nejzákladnější pocit jistoty a bezpečí, v tom to vždycky bylo! 

Kinhin 

Chůze je pro mě opravdu důležitým zdrojem radosti a štěstí. Ale je mi také duchovní praxí, 
skrze níž nacházím sám sebe. V Zenu je tento druh duchovní praxe znám pod slovem 
Kinhin, tedy meditační chůze (nebo také: meditace chůzí). 
Má to něco do sebe. Už ona zvláštní a druhově jedinečná vzpřímená pozice člověka na 
zadních končetinách v sobě nese něco božského. Cítit zemi pod svýma nohama a dotýkat se 
jí, jakoby chodidla byly dlaněmi... Cítit svou pánev, kostrč a ono mysteriózní působení 
gravitace procházející celou páteří až k temeni hlavy... Stát pevně, rovně a vzpřímeně...  



To všechno samo o sobě už stačí, aby se člověk cítil jinak. Víc sám sebou. Víc tady a teď. A 
přesně na tom správném místě. 
A pak malá změna rovnováhy a nepatrný krůček vpřed... Když je v tom přítomno vědomí, 
každý takový pohyb je malý zázrak. 

Sám jsem s kinhinem začal ani nevím kdy. Velikou důležitost chodidel v duchovním rozvoji 
člověka jsem vlastně objevil už dávno. A myslím, že mi v tom před lety pomohla dost i 
marihuana. Ta mi ukázala cestu k Zemi a dala mi pocítit tok energií, které odtamtud 
přicházejí. Otevřela mi v tom tehdy oči. A to stačilo. Dál už mi jí pak nebylo třeba. 

Později mi pak poznání o spojení člověka se zemí potvrdil i Min Tanaka, který nám ve svém 
tréningu a učení význam chodidel nikdy nepřestával zdůrazňovat. A mě se v té době chůze 
definitivně stala dalším z mých nejlepších přátel, a průvodcem i nástrojem vnitřního růstu. 
Kdykoli jsem pak potřeboval uzemnit svou rozlétanou mysl, získat jistotu a sílu nebo si jen 
oddechnout a zanořit se do láskyplné náruče matky země, stačilo pár vědomých kroků a 
všechny mé potřeby a tužby byly naplněny... 

Vanuaťané 

Cítění chodidel a spojování se se zemí jsem praktikoval i v rámci jógy a během svých 
tanečních a pohybových cvičení. A brzy jsem díky nim dosáhl tak blízkého vztahu s energií 
planety, že to začalo být evidentně postřehnutelné i zvenčí. V té souvislosti se mi pak staly 
dvě velmi zajímavé příhody. Obě v době, kdy jsem v letech 2010-2011 pobýval na Novém 
Zélandu.  
Jednou, když jsem na NZ pracoval v třešňových sadech, byli mými kolegy krásní černí 
domorodci ze souostroví Vanuatu. Je to přírodní národ, který ještě poměrně nedávno měl 
jen velmi slabé povědomí o tom, co je to civilizace. Často jsem je tehdy pozoroval a 
obdivoval je, jak jsou tělesní a otevření, jak zemití a klidní. A vůbec nejvíc jsem si přitom 
všímal jejich chodidel a způsobu jejich chůze. Když se totiž tihle lidé pohybovali, jejich nohy 
dopadaly na zem tak jemně a měkce, jakoby se od země snad ve skutečnosti ani neodlepily 
a neustále s ní tvořily jeden celek.  
Ohromně se mi proto Vanuaťané líbili. Nemohl jsem se na ně vynadívat a skoro jsem si 
někdy až přál být jedním z nich. 
A pak jsme jednoho dne s mojí japonskou snoubenkou uspořádali v onom třešňovém sadu 
improvizační tanečně-hudební představení pro všechny své kamarády a spolu-sběrače. Přišli 
se přitom podívat i naši vanuatští kolegové a během představení nás velmi upřeně a se 
zájmem pozorovali. A když jsem pak za nimi po vystoupení přišel, ukazovali na mě a 
nadšeně si říkali mezi sebou: “Ten je jako my.” 
Těžko vylíčit, jak moc mě to tehdy zahřálo u srdce. Bylo to pro mě to největší ocenění. 
Přišel pak ještě malý bonus ve formě osobního pozvání na Vanuatu. 

Maorové a bohyně Papatuanuku 

Další příhoda se mi pak stala na Severním ostrově Nového Zélandu v lesích národního 
parku Te Urewera, kde jsem několik měsíců žil s domorodými Maory kmene Tuhoe. 
Studoval jsem tam tehdy jejich kulturu, poznával jejich prostředí a přitom pobýval v horách 
s jedním tradičním řezbářem, který mě zasvěcoval do tuhoeského umění a základní 
filozofie.  



Tuhoe byl jedičný kmen v celém maorském i novozélandském kontextu. Byl známý svou 
neústupností a velmi radikálním postojem vůči britskému kolonialismu. A byl i velmi 
konzervativní a pečlivě se snažil zachovát svoje tradice a úzký vztah k přírodě a k Matce 
Zemi vůbec. Tu měli tuhoeští Maorové ve velké úctě, a ve formě bohyně jménem 
Papatuanuku patřila k jejich nejvýznamějším modlám.  
Nějaký čas jsem trávil v jejich společnosti, až se nakonec stalo, že jsem se po různých 
peripetiích dostal v Te Ureweře až k jednomu z předních stařešinů tohoto kmene, k 
tvrdému bojovníku za maorská práva a živoucí novozélandské legendě jménem Wairere 
Tame Iti. U toho jsem pak bydlel, pomáhal mu stavět dům a pod jeho vedením jsem se 
zůčastnil zasvěcování mladých Maorů do tuhoeské rodové a duchovní nauky jménem 
tikanga.  
A vedle toho jsem si také od něj nechával režírovat další tanečně-hudební představení, na 
kterém jsem se svou snoubenkou tehdy zrovna pracoval, a které jsme pak společně s 
Tamem sehráli na posvátném shromáždišti marae pro místní Maory. Tame Iti byl totiž, 
mimo jiné, i tradičním a uznávaným maorským tanečníkem. 
V té době se mi pak stalo, že když jsem jednou prováděl svá obvyklá ranní cvičení zaměřená 
na chodidla a na spojení se zemí, Tame mě při nich tajně pozoroval. Nevšiml jsem si ho a 
když jsem svá cvičení skončil, přistoupil ke mně a trošku zaskočenému mi vážným tónem 
řekl: 
“Právě jsem ti dal maorské jméno. Od teď se budeš jmenovat Te Oneone. To znamená 
“hlína-zemina” . Dávám ti toto jméno pro tvou blízkost k Papatuanuku. To jsem uviděl, když 
jsem pozoroval tvá chodidla.” 
Byla to pro mě obrovská pocta. Těžko slovy popsatelná. Díky svým chodidlům jsem se tehdy 
stal blízkým přítelem kmene Tuhoe a zároveň chráněncem jednoho z největších hrdinů i 
postrachů Nového Zélandu současnosti.  
Na osobní úrovni pak pro mě celá ta událost byla důležitým potvrzením toho, že ona cesta 
rozvíjení vztahu s energií planety, na kterou jsem před lety vykročil, vede správným 
směrem.  

Ve svých cvičeních jsem pokračoval dál i v následujícíh letech. A dodnes, kdykoli se cítím 
ztracený a nesvůj, a kdykoli potřebuji získat “pevnou půdu pod nohama”, prostě se vždy 
vrátím k vlastním chodidlům a dotýkám se jimi země pod sebou tak dlouho, dokud si zas na 
téhle planetě nepřijdu doma.


