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Nie przypadkiem pierwsze paƒstwa
spotkanie z qigongiem rozpocz´łam
od słów: „Pod sta wà wszel kie go ˝y -
cia by ła i jest ener gia” – tym sa mym
od da łam hołd fi zy ce kwan to wej,
z nie ukry wa nà sa tys fak cjà łà czàc od -
kry cia sta ro ̋ yt nych z ge niu szem
współ cze snych na ukow ców. To, co
uwa ̋ a my za mi stycz ne, wca le ta kie
nie jest, ale przy na le ̋ y do fi zy ki
kwan to wej.

Czło wiek si´ nie zmie nił, bo
wszech Êwiat funk cjo nu je i za wsze
funk cjo no wał w ta ki sam spo sób!

Za tem fi zy ka rów nie˝ si´ nie
zmie ni ła, ale in na jest na sza wie dza
o niej, jej ro zu mie nie i za sto so wa nie.
Cy tu jàc da lej dr. Ale xan dra Loy da:
„Gdy Ein ste in to udo wod nił (zo sta ło
to m.in. ostat nio po twier dzo ne ba da -
nia mi prze pro wa dzo ny mi te le sko -
pem Hub ble’a), wszyst ko na Êwie cie

„W 1905 roku facet z dziwnà fryzurà, który nazywał si´ Albert Einstein,
nabazgrał na tablicy E = mc2 i Êwiat ju˝ nigdy nie był taki sam. 
Co oznacza E = mc2? Po jednej stronie mamy E, które oznacza energi´.
Po drugiej – całà reszt´. Takie właÊnie jest znaczenie E = mc2: wszystko
jest energià i wszystko sprowadza si´ do energii” – dr Alexander Loyd.

si´ zmie ni ło. Ka˝ da ga łàê prze my słu,
ja ka tyl ko przyj dzie ci na myÊl, zwró -
ci ła si´ ku elek tro ni ce i ener gii – prze -
mysł sa mo cho do wy, te le ko mu ni ka -
cyj ny, te le wi zja, ra dio. Je dy nà dzie -
dzi nà, któ ra naj bar dziej po zo sta ła
w ty le, jest prze mysł me dycz ny (!)”.

To wszyst ko za tem jest ener già,
a ka˝ da jej for ma skła da si´ z trzech
ele men tów: cz´ sto tli wo Êci, dłu go Êci
fa li i spek trum ko lo ru. Ener gia przyj -
mu je nie skoƒ czo nà iloÊç form
– na przy kład ener gia Êwia tła. Jej
cz´ sto tli wo Êci od bie ra ne sà w na -
szym cie le za po mo cà oczu. (Ist nie jà
çwi cze nia le czà ce oczy bez po Êred nio
ener già sło necz nà). In ne cz´ sto tli wo -
Êci, cha rak te ry zo wa ne ja ko dêwi´k,
mo ̋ e my od bie raç usza mi oraz, uwa -
ga, re cep to ra mi na sto pach i tkan -
kach cia ła. (To ko lej na do bra no wi na
na przy kład dla osób cier pià cych na
neu ro pa ti´ cu krzy co wà*. Z ca łe go
ser ca re ko men du j´ wszyst kim zma -
ga jà cym si´ z tà do le gli wo Êcià, aby
wy pró bo wa li ma sa˝ dêwi´ kiem mis ty -
be taƒ skich ze szcze gól nym uwzgl´d -
nie niem stóp. Jest to te ra pia jak by
stwo rzo na do uÊmie rza nia wszel kie -
go bó lu ty pu neu ral gicz ne go. Cz´ sto -
tli woÊç dêwi´ ku wy da wa ne go przez
mi sy wcho dzi bez po Êred nio do ko -
mó rek ner wo wych i na czyƒ krwio no -
Ênych i po ja wia si´ nie mal ̋ e na tych -
mia sto wa ulga).

Ener gi´ o cz´ sto tli wo Êci pod czer -
wie ni mo ̋ e my od bie raç ja ko cie pło,
ale ju˝ ener gii nad fio le tu nie je ste Êmy
w sta nie zo ba czyç, tak jak in nych nie -
zli czo nych jej cz´ sto tli wo Êci, po nie -
wa˝ ludz kie cia ło fi zycz ne nie ma
do te go re cep to rów. Ma my ju˝ zato
na rz´ dzia do ich wy kry wa nia, ta kie
jak pro mie nio wa nie rent ge now skie,
ul tra dê wi´ ki, ra dio lo ka cja. Ale.

„A czy sto su je my cz´ sto tli wo Êci
w me dy cy nie? Ow szem, ale w bar dzo
ogra ni czo nym za kre sie, kie dy mu si -
my. Zro zum jed nak: kie dy poj miesz,
czym jest cz´ sto tli woÊç i cze go mo ̋ e

Cz´stotliwoÊç energetyczna

z åwiczenie to wspaniale wentyluje płuca i rozluênia klatk´ piersiowà, równie˝ serce.
Staƒ swobodnie na lekko rozstawionych stopach i wraz z wdechem przyciàgnij ramiona do siebie, uginajàc lekko
nogi w kolanach, a wraz z wydechem prostuj kolana, rozciàgaj ramiona w bok w obie strony, tak jakbyÊ miał/a
rozpychaç rozsuwane drzwi. Poczuj napi´cie w całym ciele, zwłaszcza w dłoniach w tej fazie. Powtórz kilka razy.

E = mc2: czyli wszystko jest energià 
i wszystko sprowadza si´ do energii.
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do ko naç, uÊwia do misz so bie, ˝e za -
sto so wa nie cz´ sto tli wo Êci w me dy cy -
nie do pro wa dzi ło by do zli kwi do wa -
nia prze my słu far ma ceu tycz ne go
w ta kiej po sta ci, ja kà zna my. My Êlisz,
˝e naj bo gat szy na Êwie cie prze mysł
na to po zwo li?” – dr Ben John son.

Czy sły sze li paƒ stwo o ge nial nym
na ukow cu i le ka rzu Roy alu Ray mon -
dzie Ri fe’ie, któ ry w la tach 30. XX
wie ku za po mo cà sa mych tyl ko cz´ -
sto tli wo Êci le czył sku tecz nie cho rych
na ra ka? Wy le czył tà me to dà po -
nad 10 000 lu dzi z cho rób „nie ule -
czal nych”. W 1934 ro ku za pro sił naj -
zna mie nit szych on ko lo gów w kra ju,
a˝e by jà za pre zen to waç. W 1939 ro -
ku AMA (Ame ry kaƒ ski Zwià zek Me -
dycz ny) wy po wie dział woj n´ Ri fe’owi
i wszyst kim, któ rzy sto so wa li je go
me to d´. Efek tem by ło do szcz´t ne
znisz cze nie la bo ra to rium na ukow ca
i spa le nie do ku men ta cji oraz za stra -
sza nie współ pra cu jà cych z nim le ka -
rzy. Resz t´ ˝y cia Ri fe sp´ dził w za po -
mnie niu i osa mot nie niu.

Pi sz´ o tym, po nie wa˝ my nie
sto imy na pro gu wiel kich zmian, od -
kryç i no wej ery. My ju˝ daw no je ste -
Êmy po tej dru giej stro nie pro gu. (Tak
jak Era Ryb po trze bo wa ła kur ty ny dla
prze czu wa ne go, ale bli ̋ ej nie okre -
Êlo ne go mi sty cy zmu, tak Era Wod ni -
ka zre zy gno wa ła z ku lis i te atru, i wy -
szła na uli c´, do słow nie tak, jak si´
te raz roz ma wia na uli cy przez ko -
mór k´. Ach, gdy by ten prze ci´t ny
czło wiek, któ re mu ge niusz Wod ni ka
le je do stóp kry sta licz nà wie dz´
o nim sa mym, to ro zu miał...

Za osz cz´ dził by sobie ci´˝ ko wy -
my Êlo nych pro ble mów (tym sa mym
omi ja jàc wie lu po trzeb nych mu do
te go po Êred ni ków), ko rzy sta jàc z te go
skar bu, a nie myÊlàc tylko o tym, ja kà
ta pe t´ Êcià gnàç na ko mór k´ lub czy
po wie dzieç cio ci, ˝e nie mo ̋ e w tej
chwi li roz ma wiaç, bo jest na uli cy
i nic nie sły szy. 

No, ale po dob no na ka˝ de go ma
przyjÊç od po wied ni mo ment. I co raz
wi´ cej z nas in tu icyj nie po szu ki wa ło
lub jesz cze szu ka owych sta rych,
spraw dzo nych sys te mów çwi czeb -
nych, jak qi gong, jo ga i in ne prak ty ki
du cho wo -zdro wot ne, któ re ma jà za
za da nie upo rzàd ko wa nie cz´ sto tli -
wo Êci ener ge tycz nej na wszyst kich

Chiƒczycy 
ju˝ dawno
wykorzystali
rezonans 
w postaci...
uÊmiechu. 
Sà konkretne
çwiczenia, 
które polegajà
na przesyłaniu
wewn´trznego
uÊmiechu do
poszczególnych
narzàdów 
w ciele. 
Nie chodzi tu
oczywiÊcie 
o szczerzenie
z´bów, tylko 
o wewn´trznà
zmian´ stanu
umysłu 
i szczere,
serdeczne
nastawienie do
siebie samego.

cych wie le lat. Uzna wa li je wi docz nie
za rów nie in fan tyl ne, co nie sku tecz ne,
po nie wa˝ nie trze ba w wy ko ny wa nie
go wkła daç du ̋ e go wy sił ku. Otó˝ we -
wn´trz ny uÊmiech jest jed nym z naj -
po t´˝ niej szych çwi czeƒ, ja kie so bie
mo˝ na wy obra ziç. Ro bi do kład nie to,
co jest ko niecz ne do uzdra wia nia
i do zmia ny szko dli wej cz´ sto tli wo Êci
na po zio mie ko mór ko wym cia ła i na -
rzà dów we wn´trz nych.

Kwa Êna mi na, wszel kie ne ga tyw -
ne na sta wie nie, ob cià ̋ a jà ce emo cje
szko dzà, to wia do mo, ale co wi´ cej,
utrwa la jà ten de struk cyj ny pro gram
w ko mór kach i przy cià ga jà nie po -
˝à da ne zja wi ska i wy da rze nia do
na sze go ˝y cia.

Do brze, za łó˝ my, ˝e war to spró -
bo waç roz staç si´ ze ste reo ty pa mi
o so bie sa mym i za czàç po strze gaç
cia ło ja ko wie lo wy mia ro wy ˝y wy or -
ga nizm funk cjo nu jà cy na har mo nij -
nych, al bo i nie, dla sie bie cz´ sto tli -
wo Êciach.

Co da lej? 
Pierw sze sło wa, ja kie z pew no Êcià

usły szysz, je Êli na uczy ciel jest praw -
dzi wy i do Êwiad czo ny, b´ dà brzmiały:
Qi gong nie da pa ni/pa nu gwa ran cji
na wy le cze nie ani nie za peł ni wol ne -
go cza su ja ko mod ne i po ̋ à da ne çwi -
cze nia przy no szà ce dłu go wiecz noÊç
i sze ro ko ro zu mia nà ob fi toÊç w po ̋ y -
ciu sek su al nym, ale mo ̋ e po zmie niaç
wie le w paƒ stwa ˝y ciu i mo ̋ e na wet
nie b´ dà paƒ stwo te go ˝a ło waç. 

Naj prost sze pod słoƒ cem
Ko lej ne sło wa b´ dà ju˝ pa daç,

wy po wia da ne jak man tra, re gu lar nie,
z ła god no Êcià przy po mi na ne jak
dziec ku, a˝ sta nà si´ two im no wym,
do brym na wy kiem.

åwicz wol no, spo koj nie; od dy -
chaj na tu ral nie, spo koj nie; niech two -
ja uwa ga po dà ̋ a za ru chem cia ła
rów nie spo koj nie.

Wszel ka zmia na cz´ sto tli wo Êci
ener gii jest mo˝ li wa pra wie na tych -
miast po przez spo wol nio ny od dech,
spo wol nio ny ruch i spo kój umy słu.
Wy ma ga jed nak zre zy gno wa nia z wi´-
k szo Êci ak tyw no Êci ze wn´trz nych
(jak ̋ e cz´ sto ja ło wych i nie po trzeb -
nych) i oswa ja nia si´ z prze cho dze -

po zio mach ludz kie go cia ła, nie ogra -
ni cza jàc si´ tyl ko do je go po wło ki fi -
zycz nej. Ta niec der wi szów te˝ te mu
słu ̋ y, ta niec wy ko nu jà ce go ma sa˝ ma -
-uri wo kół swo je go klienta rów nie˝.

To dla te go sa me tyl ko çwi cze nia
fi zycz ne nie sà w sta nie ule czyç, a ta -
ki nad mier ny wy si łek, jak ju˝ wie my,
nisz czy cia ło i skra ca ˝y cie.

Le cze nie lu dzi bez zro zu mie nia
ener gii to le cze nie mar twej 
ener gii. 
– dr na uk med. Al bert Szent -Gy or gyi
(lau re at Na gro dy No bla 1937, W´ gry)

W tym Êwie tle prak ty ka qi gon gu,
któ ry do słow nie ozna cza pra c´
z ener già i zaj mu je si´ roz po zna wa -
niem, pie l´ gno wa niem i po rzàd ko -
wa niem tej ener gii, na bie ra o wie le
gł´b sze go sen su.

Ab so lut nie pod sta wo we
O fi zy ce kwan to wej nie mam

wi´k sze go po j´ cia i przy zna j´, ˝e nie
w peł ni ro zu miem, jak dzia ła. Ale słu -
cham z za chwy tem naj lep szych w tej
dzie dzi nie i z en tu zja zmem ob ser wu -
j´, jak da jà mi mo˝ li woÊç wglà du
w me cha ni zmy wszel kich ˝y cio wych
wy da rzeƒ dzie jà cych si´ i w cie le
i na ze wnàtrz. Jed nak o czymÊ ta kim
jak re zo nans** sły szał chy ba ju˝ ka˝ -
dy z nas. A zwłasz cza o re zo nan sie
ma gne tycz nym i o tym, jak trud no
za pi saç si´ na za bieg do przy chod ni
re ha bi li ta cyj nej oraz jak ła two wy -
paÊç z dłu giej ko lej ki, w któ rej wszy -
scy po twier dza jà, ˝e ja koÊ to po ma -
ga. A mo ̋ e po wie dze nie pol skie go
przed wo jen ne go ja sno wi dza Ste fa na
Osso wiec kie go: „Czym pro mie niu -
jesz, tym si´ na sy casz”, doÊç po -
wszech ne, bar dziej swoj sko brzmi?

Otó˝ Chiƒ czy cy ju˝ daw no wy ko -
rzy sta li re zo nans w po sta ci... uÊmie -
chu. Sà kon kret ne çwi cze nia, któ re
po le ga jà na prze sy ła niu we wn´trz ne -
go uÊmie chu do po szcze gól nych na -
rzà dów w cie le. Nie cho dzi tu oczy -
wi Êcie o szcze rze nie z´ bów, tyl ko
o we wn´trz nà zmia n´ sta nu umy -
słu i szcze re, ser decz ne na sta wie -
nie do sie bie sa me go.

Nie jed no krot nie spo tka łam si´
z ba ga te li zo wa niem te go çwi cze nia
przez lu dzi, na wet tych prak ty ku jà -
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niem na no we cz´ sto tli wo Êci pły nà -
cej ener gii.

Choç mo ̋ e to oczy wi ste, kil ka
uwag do prak ty ki:

� çwi cze nia prze zna czo ne sà dla
wszyst kich, nie za le˝ nie od wie ku
i sta nu zdro wia; wszel kie ru chy cia -
ła, skr´ ty i wy gi´ cia wy ko nuj tyl ko
na ty le, na ile je steÊ w sta nie w da -
nym dniu; 

� nie Êpiesz si´: le piej zro biç çwi cze -
nie po praw nie kil ka ra zy ni˝ kil ka -
dzie siàt by le jak. Pa mi´ taj, ˝e
płyn ne, na tu ral ne ru chy po ma ga jà
w prze pły wie qi, tak by mo gła
„zdà ̋ yç” po ko naç blo ka dy i roz -
grzaç cia ło;

� çwicz re gu lar nie; wa˝ niej sze jest wy -
ko na nie jed ne go çwi cze nia, ale co -
dzien nie, na wet przez 5 mi nut, ni˝
ca łej se sji spo ra dycz nie. Na wyk
przy cho dzi z po wtó rze nia mi, a nie
z ilo Êcià cza su na coÊ po Êwi´ co ne go;

� za kła daj luê ne ubra nia, z na tu ral -
nych włó kien, naj le piej, je Êli prze -
zna czo ne sà tyl ko do ta kich çwi -
czeƒ, a obu wie mi´k kie, tak by sto -
py do brze wy czu wa ły pod ło ̋ e (np.
te ni sów ki, ale nie klap ki; za wsze
zdej muj do çwi czeƒ ze ga rek i bi ̋ u -
te ri´ (tak ̋ e kol czy ki); 

� od dy chaj w spo sób jak naj bar dziej
na tu ral ny i zgod ny z two im ryt mem
od de chu; do brze jest od dy chaç
no sem lub wdech ro biç no sem
a wy dech usta mi; wa˝ niej sze jest
jed nak, by od dech był swo bod ny
i nie wstrzy my wa ny;

� sta raj si´ çwi czyç na Êwie ̋ ym po -
wie trzu, w na tu ral nym oto cze niu
i wy bie raj za cisz ne miej sca z ład -
nym wi do kiem przed so bà i wo kół.
Je Êli to nie jest mo˝ li we, çwicz w ci -
chym, czy stym i do brze prze wie -
trzo nym po miesz cze niu lub jesz cze
le piej przy otwar tym oknie.

� pro ste çwi cze nia sà naj wi´k szym
skar bem ca łe go sys te mu.

DziÊ pierw sze çwi cze nie – z mo -
je go qi gon go we go fol de ru „Naj cen -

niej szych skar bów, naj prost szych
pod słoƒ cem: Po je dyn cze çwi cze nia
qi gong”. Mo˝ na je ro biç w ka˝ dej
do wol nej chwi li, zwłasz cza gdy sie -
dzi my za dłu go przed ekra nem al bo
je ste Êmy w da le kiej po dró ̋ y au tem. 

„Od Êwie ̋ a nie oczu i mó zgu”
Ro ze trzyj moc no obie dło nie doÊç in ten -
syw nie, a˝ po czu jesz cie pło i po wo li zbli˝
je do oczu, za kry wa jàc je tak, ˝e by dło nie
two rzy ły nad gał ka mi ma łà ko puł k´. Za -
mknij oczy i zrób trzy po wol ne wde chy
i wy de chy. Nasz mózg mo ̋ e si´ od pr´ -
˝yç i zre lak so waç tyl ko wte dy, kie dy
wzrok jest wy łà czo ny i nie od bie ra przez
ten czas ˝ad nych bodêców z ze wnàtrz.
Pro sz´, pa mi´ taj o tym çwi cze niu w cza -
sie pra cy. Rób je wła Ênie wte dy, kie dy od -
czu wasz zm´ cze nie i na pi´ cie z po wo du
dłu˝ szej pra cy i wy t´ ̋ a nia wzro ku.

Katarzyna Miernicka

* W cu krzy cy wy st´ pu je ta kie po wi kła nie jak
po li neu ro pa tia. Jest to uszko dze nie na czyƒ
krwio no Ênych i re cep to rów ner wo wych, naj -
cz´ Êciej ata ku jà ce oczy, sto py i dło nie – cz´ -
Êci cia ła, w któ rych nie ma pra wi dło we go
krà ̋ e nia, co jest przy czy nà sil ne go bó lu,
a w przy pad ku oczu uszko dze nia wzro ku. 

** Jest to znaczne wzmo˝enie drgaƒ
niektórych obiektów pod wpływem
zewn´trznych drgaƒ o cz´stotliwoÊci
zbli˝onej do drgaƒ własnych tych obiektów. 
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