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QIGONG

Katarzyna Miernicka

˚e by qi gong dzia łał 
w te raê niej szych cza sach

Naj ró˝ niej sze wy na laz ki czy me -
to dy po ja wia ły si´ w na szej hi sto rii
wraz z go to wo Êcià do ich przy j´ cia
przez ludz koÊç i zgod nie z jej po trze -
ba mi. Tech ni ki i me to dy roz wo ju
we wn´trz ne go rów nie˝ si´ sta rze jà
i nie wszyst ko, co dzia ła ło ty siàc lat
te mu, dzia ła i jest po trzeb ne współ -
cze snym prak ty kom. Przy kła dem te -
go niech b´ dzie ma ła dy gre sja o tai -
-chi i je go dłu gich for mach (np. 108-
-ru cho wa for ma sty lu Yang lub 75-ru -
cho wa La ojia Yi Lu sty lu Chen). Prze -
ka zy od by wa ły si´ ust nie i obo wià zy -
wa ła ta jem ni ca prze ka zu z Mi strza
na Ucznia, cz´ sto tyl ko w ob r´ bie
jed nej ro dzi ny. Pa pier był dro gim
i rzad kim luk su sem. Istot ne by ło za -
pa mi´ ty wa nie for my przez na Êla do -
wa nie i ko rek ty Mi strza m.in. w ce lu
çwi cze nia umy słu. To stàd bra ły si´
dłu gie, po wta rza jà ce si´ se kwen cje
ru chów.

Jest ta kie wschod nie po wie dze -
nie, do ty czà ce rów no wa gi cia ła
i umy słu: „Czło wiek Wscho du ma
zna ko mi cie osa dzo ne qi w brzu chu,
ale za to mniej qi w gło wie, wi´c tu jà
ma roz wi jaç. Na to miast u czło wie ka
Za cho du jest od wrot nie: zde cy do wa -
nie za du ̋ o qi w gło wie, za ma ło qi
w brzu chu i stàd sła be cia ło”.

W obec nych cza sach nie ma po -
trze by za pa mi´ ty wania tak dłu gich
form. Du ̋ o bar dziej istot ne jest, ˝e by
prak ty ku jà cy na uczył si´, w mia r´ do -
kład nie, któ rejÊ ze êró dło wych, kla -
sycz nych, krót kich form i po wta rzał jà
za ka˝ dym ra zem z wła Êci wym sta -
nem umy słu.

Kie dy jest w sta nie zro biç for m´
od po czàt ku do koƒ ca z utrzy ma niem
uwa gi na ru chu, bez zb´d nych my Êli
– mo ̋ e na zwaç si´ mi strzem da nej
for my w mo men cie jej wy ko ny wa nia.

Nie mo ̋ e zo staç mi strzem ju˝
na za wsze, bo za ka˝ dym ra zem for -
ma ma byç wy ko ny wa na „na Êwie ̋ o”,

„Człowiek jest twórcà, cały czas tworzy; tworzy z siebie albo ulega
wpływom zewn´trznym, czyli musi uwierzyç. Wierzy i tworzy 
w ten sposób ograniczenia zgodne z tymi wierzeniami. I zniewala siebie”.

z cał ko wi cie spo koj nym i „pu stym”
umy słem. Nie ma tu ce lu, nie ma
prze pi su na sil niej sze kop ni´ cie lub
wy˝ sze pod nie sie nie no gi; nie iloÊç
wy uczo nych form si´ li czy. Naj wa˝ -
niej sza jest ja koÊç wy ko ny wa nia çwi -
cze nia przez utrzy ma nie w jed no Êci 
i ze sku pie niem trzech czyn ni ków: ru -
chu cia ła, umy słu i od de chu. 

Po dob nie spra wa ma si´ z qi gon -
giem.

Nie któ re çwi cze nia wy ko ny wa ne
w sta ro ̋ yt no Êci nie dzia ła jà w ten sam
spo sób na współ cze sne go czło wie ka,
któ re go nad mier nie po bu dzo ny umysł
ma zde cy do wa nà prze wa g´ nad 
cia łem.

Qi gong dzia łał wy ra zi Êcie. Był sku -
tecz nà cz´ Êcià za le co nej przez le ka -
rzy te ra pii i na praw d´ le czył. Sta ro ̋ yt -
ny czło wiek ˝ył bli ̋ ej na tu ry, to umysł
miał si´ roz wi jaç. Przy ro da by ła na tu -
ral nym êró dłem in spi ra cji dla çwi czeƒ
qi gong. Stàd pod glà da nie i na Êla do -
wa nie ru chów zwie rzàt.

Współ cze Êni adep ci szyb ko znie -
ch´ ca jà si´, „nie czu jàc” je go sub tel -
ne go dzia ła nia. Przy zwy cza je ni do
cud -pi gu łek, ocze ku jà na tych mia -
sto wych efek tów. Chcà łyk nàç „coÊ”
z ze wnàtrz, co ma za dzia łaç czy ule -
czyç „coÊ” w Êrod ku. Chcà wie rzyç,
˝e szyb kie na ucze nie si´ ja kiejÊ for my
przy nie sie szyb kie efek ty.

A tym cza sem…

Wia ra ju˝ nie wy star cza
Jak pre cy zyj nie ujàł to je den

z mo ich przy ja ciół o wszech stron nym
umy Êle: „Czło wiek jest twór cà, ca ły
czas two rzy; two rzy z sie bie al bo ule -
ga wpły wom ze wn´trz nym, czy li mu -
si uwie rzyç. Wie rzy i two rzy w ten
spo sób ogra ni cze nia zgod ne z ty mi
wie rze nia mi. I znie wa la sie bie”.

Wy da je si´ nie zwy kle wa˝ ne, aby
zro zu mieç, ja kà wła dz´ ma nad na mi
wia ra. Tak na praw d´ od te go, w co
wie rzy my al bo i nie, za le ̋ à nie mal ̋ e
wszyst kie na sze ˝y cio we de cy zje.
CoÊ, cze go nie wi dzi my, ale w to wie -

Qigong dla współczesnych

z Âpiàce Jin Jang

Najwa˝niejsza
jest jakoÊç
wykonywania
çwiczenia 
przez
utrzymanie  
w jednoÊci 
i ze skupieniem
trzech
czynników:
ruchu ciała,
umysłu 
i oddechu.                 
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rzy my, ma wcià˝ sil niej szy wpływ ni˝
rze czy wi sta wie dza o sa mym so bie!
Mam Êwia do moÊç, ˝e od wo łu j´ si´
do ju˝ daw no po ru sza nych kwe stii,
któ re sà czub kiem gó ry lo do wej, ale
wła Ênie od te go mo ̋ e za le ̋ eç zmia na
ja ko Êcio wa na sze go ist nie nia. Wia ra
obej mu je wszyst kie zja wi ska, któ re si´
w na szym ˝y ciu zmie nia jà w za le˝ no -
Êci od naj ró˝ niej szych po trzeb i oko -
licz no Êci. Czy za sta na wia łeÊ si´ kie -
dyÊ, jak bar dzo wry ły si´ w nasz co -
dzien ny j´ zyk po wie dze nia „dasz
wia r´?”, „to zu peł nie nie wia ry god -
ne”, „nie mo g´ w to uwie rzyç”, „wia -
ra czy ni cu da”, ale za wia r´ si´ rów -
nie˝ za bi ja. Fakt?

Wy da je si´, ̋ e sa ma wia ra ni gdy
nie da wa ła czło wie ko wi peł ni i dla -
te go mu siał stwo rzyç ko lej ny kon -
cept do pa ry, czy li mieç „na dzie j´”,
˝e to, w co uwie rzył, kie dyÊ si´ 
do ko na. 

Mó wi si´, ˝e szó stym zmy słem
jest in tu icja, a ko lej nym, siód mym? 

Otó˝ jest nim wie dza wy ni ka jà ca
z ja sno wi dze nia, ja sno sły sze nia, ja -
sno czu cia i ja sno sma ko wa nia ra zem
wzi´ tych. Nie cho dzi o wi dze nie
zmy słem wzro ku ani o gro ma dze nie
wie dzy. Wszyst ko wska zu je na to, ˝e
nie ma sen su jej gro ma dziç (sa mi jà
stwo rzy li Êmy, stwa rza jàc sa mych sie -
bie), a je dy nie si´ na nià otwo rzyç,
zro biç u˝y tek i… za czàç czym pr´ -
dzej uwal niaç. Te raz znów mo ̋ e my
od wo łaç si´ do fun da men tal ne go pra -
wa fi zy ki kwan to wej: 

„Ob ser wo wa nie cze goÊ na po zio -
mie sub a to mo wym zmie nia za -
cho wa nie i ce chy ob ser wo wa nej
rze czy. Wy ni ka z te go, ˝e Êwia do -
moÊç ma bez po Êred ni i za uwa ̋ al -
ny wpływ na struk tu r´ i skład ma -
te rii. Na po zio mie fo to nu – naj -
mniej szej jed nost ki ma te rii, ja kà
obec nie po tra fi my okre Êliç – Êwia -
do mie skie ro wa na in ten cja po tra -
fi zmie niç za cho wa nie fo to nu
i skie ro waç go na or bi t´ praw do -
po do bieƒ stwa, do któ rej go ogra -
ni cza my po przez na szà ob ser wa -
cj´. Wi´c tak na praw d´ nie wie -
my, co fo to ny ro bià, kie dy na nie
nie pa trzy my” 

(What the Ble ep Do We Know!?, 
[Co my tak na praw d´ wie my!?], 

pa ra do ku ment, USA 2003).

Mówi si´, 
˝e szóstym
zmysłem 
jest intuicja, 
a kolejnym,
siódmym? 
Otó˝ jest nim
wie dza 
wy ni ka jà ca 
z ja sno wi dze nia,
ja sno sły sze nia,
ja sno czu cia i ja -
sno sma ko wa nia
ra zem wzi´ tych.

Nie spo tka łam ani w êró dło wych
tek stach o qi gon gu (nie ma ich zresz -
tà za wie le), ani u na uczy cie li qi gong
przy ich opi sie çwi czeƒ -za le ceƒ, ˝e by
w coÊ wie rzyç, ale, ˝e by „pro wa dziç
myÊl”. To za my Êlà pły nie ener gia!

Po bud ka i roz grzew ka cia ła
Do bro czyn ne prze cià ga nie si´

i roz cià ga nie cia ła, jak to ro bià zwie -
rz´ ta, naj le piej roz po czàç w łó˝ ku z ra -
na. Je Êli nie po ja wia si´ to spon ta nicz -
nie, mo˝ na je wy wo łaç. 

Ko ty sà w tym mi strza mi. Kot nie
bie ga tak du ̋ o jak pies. Nie lu bi du ̋ ej
ilo Êci ru chu, a mi mo to przez ca łe swo -
je ˝y cie po zo sta je ela stycz ny i ˝y je dłu -
˝ej od psa. Je go ta jem ni ca tkwi
w ostro˝ nej dys try bu cji ener gii i w co -
dzien nym, kil ka krot nym roz cià ga niu
si´. Na wet pod czas snu ze zwi ni´ cia
w kł´ bek zmie nia po zy cj´ na skraj nie
wy cià gni´ tà.

Tre nin gi kung -fu i wszel kie te go ty -
pu çwi cze nia za czy na jà si´ od roz -
grzew ki.

Ka pi tal ne zna cze nie ma w przy -
pad ku qi gon gu roz cià ga nie nóg i po ko -
lei wszyst kich sta wów po czàw szy
od gło wy i szyi, bar ków, scho dzàc w dół
cia ła, krà ̋ e nia ta lià, bio dra mi, no ga mi
w sta wach bio dro wych (obo wiàz ko -
wo), krà ̋ e nia sta wów ko la no wych,
a na sta wach sko ko wych koƒ czàc. Krà -
˝e nia wy ko nu je my za wsze w obie stro -
ny, około 7–9 ra zy. Je Êli do łà czyç do te -
go roz cià ga nie wy pro sto wa nych ca łych
nóg, czy to w opar ciu o ba rier k´, czy ni -
skie, roz krocz ne po zy cje bez po Êred nio
na zie mi, ju˝ sa mo to po pra wia sa mo -
po czu cie i spraw noÊç cia ła. 

Po ni ̋ ej przed sta wiam ze staw çwi -
czeƒ z mo ich skar bów: pi´ç pierw -
szych (z dzie si´ ciu) za le ceƒ ty be taƒ -
skich le ka rzy do ty czà cych gim na sty -
ki w łó˝ ku. Na zy wa jà jà „za dzi wia jà cà
i cu do twór czà”. Nie wierz cie mi, pro -
sz´. Sa mi wy pró buj cie. Do dam tyl ko,
˝e nie roz po czy nam dnia bez tej gim -
na sty ki. Ju˝ nie mal w po ło wie çwi czeƒ
chce mi si´ wstaç i cie szyç dniem.

ZA LE CE NIE 1.
Le ̋ àc w łó˝ ku, po prze bu dze niu, wy ko naj
na st´ pu jà cy in ten syw ny ma sa˝: roz grzej,
a na st´p nie przy tul dło nie do uszu tak, aby
kciu ki przy le ga ły do gło wy tu˝ za usza mi.
Âci Êni´ ty mi pal ca mi dło ni wy ko naj 30 ru -

In ny mi sło wy, ma my do dys po zy -
cji nie ogra ni czo nà iloÊç mo˝ li wo Êci,
ale sa mi z ró˝ nych po wo dów ogra ni -
cza my do nich do st´p so bie i in nym.
Gł´ bo ko po dej rze wam, ˝e na tym
po le ga wol na wo la czło wie ka. Czło -
wiek był za wsze wol ny, a je go wo la
był uza le˝ nio na od stop nia je go Êwia -
do mo Êci. Po sze rze nie Êwia do mo Êci
po zwa la nam wznieÊç si´ na po ziom
siód my, prze no si ak cent z wia ry (epo -
ka Ryb) na wie dz´ (Wod ni ka). To dla -
te go wie rze nie ju˝ nie wy star cza,
a na dzie ja daw no za wio dła. 

„Wia ra, Na dzie ja, Mi łoÊç – te trzy:
z nich zaÊ naj wi´k sza jest Mi łoÊç” 

(1 Kor 13,1–13)

Dla te go qi gong – po dob nie jak
wi´k szoÊç tra dy cyj nych te ra pii du -
cho wych, rów nie˝ po wi nien byç
zmo dy fi ko wa ny. Nie uwzgl´d nia jàc
po wy˝ sze go kon tek stu – nie wie le
çwi czeƒ b´ dzie dzia ła ło. Do brym
przy kła dem jest sys tem me ri dia nów,
czy li ka na łów ener ge tycz nych prze -
pły wa jà cych przez ca łe na sze cia ło,
jak po łu dni ki, łà czà cych naj wa˝ niej -
sze w´ zły ener gii w cie le. 

Wie lu lu dzi nie mo ̋ e uwie rzyç
w ten sys tem tyl ko dla te go, ̋ e te go nie
wi dzi. Do bry prak tyk, na nie co za -
awan so wa nym po zio mie qi gon gu, jest
w sta nie wy ko naç ta kie çwi cze nie na
me ri dia ny, po ru sza jàc ener gi´ wzdłu˝
tych ka na łów tyl ko… sa mà my Êlà.

Jest to na praw d´ mo˝ li we, je Êli
tyl ko, pa ra dok sal nie, na sza wia ra
w to, ˝e to nie mo˝ li we, nas nie za -
blo ku je. 

Wra ca jàc do fo to nów, tych naj -
mniej szych czà ste czek w na szym cie -
le. Fi zy cy kwan to wi na zy wa jà je
wprost Êwia tłem, wo kół któ re go znaj -
du je si´ ogrom na prze strzeƒ. Co mo -
˝e za tem wy peł niaç t´ prze strzeƒ?
Oczy wi Êcie ener gia. Ener gia w for mie
wszel kiej in for ma cji. 

I dla te go na praw d´ war to od wa˝ -
nie przyj rzeç si´ na szym ste reo ty pom
my Êlo wym, utar tym kon cep tom, wie -
rze niom; w prze ciw nym ra zie mo ̋ e
to ozna czaç „ko niec Êwia ta” dla na szej
zdu szo nej, uwi´ zio nej eg zy sten cji.

Nie po trze ba do te go wia ry, tyl ko
Êwia do mie u˝y tej wie dzy, a do kład -
niej: Êwia do mej in ten cji – in for ma cji.

Wydaje si´, 
˝e sama wiara
nigdy 
nie dawała
człowiekowi
pełni i dlatego
musiał stworzyç
kolejny koncept
do pary, 
czyli mieç
„nadziej´”, 
˝e to, w co
uwierzył, kiedyÊ
si´ dokona.
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chów od gó ry w dół tak, aby pal ce wska -
zu jà ce po ru sza ły si´ po mał ̋ o wi nach
uszu. Skon cen truj si´ i trzy maj oczy za -
mkni´ te do koƒ ca te go za bie gu.

Dzia ła nie fi zjo lo gicz ne: za po bie ga si´
powstawaniu zmarsz czek na twa rzy,
wzmac nia jà si´: dzia ła nie ner wu twa rzo -
we go, cyr ku la cja krwi w oko li cy skro ni
oraz z´ by.

ZA LE CE NIE 2. 
Dłoƒ pra wej r´ ki po łó˝ na czo le, le wà dłoƒ
na pra wej i po ru szaj pra wà dłonià w pra wo
i w le wo po 20 ra zy tak, aby ma ły pa lec po -
ru szał si´ nad brwià.

Dzia ła nie fi zjo lo gicz ne: wzma ga si´ cyr -
ku la cja krwi w gło wie, zni ka jà bóle i za wro -
ty gło wy.

ZA LE CE NIE 3. 
Zewn´trznà stro nà zgi´ tych kciu ków ma -
suj 15 ra zy jabł ka ka˝ de go oka.

Dzia ła nie fi zjo lo gicz ne: za po bie ga si´
wszel kim scho rze niom oczu, uspo ka ja  si´
sys tem ner wo wy.

ZA LE CE NIE 4. 
Obej mu jàc dłoƒ mi obu ràk na prze mian,
ma suj tar czy c´ 20 ra zy.

Dzia ła nie fi zjo lo gicz ne: po lep sza si´ prze -
mia na ma te rii i pra ca or ga nów we wn´trz -
nych.

ZA LE CE NIE 5. 
Wy ko naj ma sa˝ brzu cha: pra wà dłoƒ po łó˝
na brzu chu, le wà dłoƒ na pra wej i wy ko nuj
ma sa˝ ru cha mi okr´˝ ny mi, zgodnie z kie -
run kiem ru chu wska zów ek ze ga ra 20 ra zy
w ta ki spo sób, a˝e by brzuch prze miesz -
czał si´ z gó ry na dół; osià ga si´ to od po -
wied nim usta wie niem dło ni.

Dzia ła nie fi zjo lo gicz ne: po lep sza si´ cyr -
ku la cja krwi w oko li cy brzu cha, wzma ga
si´ wchła nia nie po ̋ y wie nia i pra ca je lit.

Zmy słów W´ dro wa nie – Mi ło Êci
Szu ka nie,

pierw sza przy szła O -Êwia ta
ja ci´ oÊwie c´
ze mnà zo ba czysz ca ły Êwiat
i po bie głam na Êle po, w ciem no
ale po dro dze przy cià gn´ ło mnie
Pra gnie nie
cie bie i mi ło sny do tyk
i po mie sza ły si´ czy ste zmy sły 
z ra do sny mi łza mi
słod kie z pi kant ny mi, a gorz kie 
ze sło ny mi

po tem uwio dła mnie Ma gia Mo cy
z ró˝d˝ kà w dło ni ku si ła
chodê, po ka ̋ ´ ci jak mo˝ na cza ro waç
Êwiat
i prze sta łam sły szeç Êpiew pta ków 

po w´ dro wa łam cier pli wie 
za ni cià utka nà z wo ni
gdzie za pach dy mu z ka dzi deł 
zmie sza ny z klasz tor nym ja dłem
tu skoƒ cz´ w´ drów k´ tu ła cza
z wszel kich zmy słów odar ta
tu po ko nam ich pa na
umysł
lecz wła Ênie wte dy

wy padł mi z r´ ki po sà ̋ ek Bud dy
a sło wo bóg nie sta ło si´ cia łem

bez na dziei
bez wia ry
ist nia ła
Jest
Mi łoÊç

(astro ha iku, K. Mier nic ka, 8bor, 6.01.13)
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