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Qigong dla współczesnych
„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 Âpiàce Jin Jang

˚eby qigong działał
w teraêniejszych czasach
Najró˝niejsze wynalazki czy metody pojawiały si´ w naszej historii
wraz z gotowoÊcià do ich przyj´cia
przez ludzkoÊç i zgodnie z jej potrzebami. Techniki i metody rozwoju
wewn´trznego równie˝ si´ starzejà
i nie wszystko, co działało tysiàc lat
temu, działa i jest potrzebne współczesnym praktykom. Przykładem tego niech b´dzie mała dygresja o tai-chi i jego długich formach (np. 108-ruchowa forma stylu Yang lub 75-ruchowa Laojia Yi Lu stylu Chen). Przekazy odbywały si´ ustnie i obowiàzywała tajemnica przekazu z Mistrza
na Ucznia, cz´sto tylko w obr´bie
jednej rodziny. Papier był drogim
i rzadkim luksusem. Istotne było zapami´tywanie formy przez naÊladowanie i korekty Mistrza m.in. w celu
çwiczenia umysłu. To stàd brały si´
długie, powtarzajàce si´ sekwencje
ruchów.

Najwa˝niejsza
jest jakoÊç
wykonywania
çwiczenia
przez
utrzymanie
w jednoÊci
i ze skupieniem
trzech
czynników:
ruchu ciała,
umysłu
i oddechu.

Jest takie wschodnie powiedzenie, dotyczàce równowagi ciała
i umysłu: „Człowiek Wschodu ma
znakomicie osadzone qi w brzuchu,
ale za to mniej qi w głowie, wi´c tu jà
ma rozwijaç. Natomiast u człowieka
Zachodu jest odwrotnie: zdecydowanie za du˝o qi w głowie, za mało qi
w brzuchu i stàd słabe ciało”.
W obecnych czasach nie ma potrzeby zapami´tywania tak długich
form. Du˝o bardziej istotne jest, ˝eby
praktykujàcy nauczył si´, w miar´ dokładnie, którejÊ ze êródłowych, klasycznych, krótkich form i powtarzał jà
za ka˝dym razem z właÊciwym stanem umysłu.
Kiedy jest w stanie zrobiç form´
od poczàtku do koƒca z utrzymaniem
uwagi na ruchu, bez zb´dnych myÊli
– mo˝e nazwaç si´ mistrzem danej
formy w momencie jej wykonywania.
Nie mo˝e zostaç mistrzem ju˝
na zawsze, bo za ka˝dym razem forma ma byç wykonywana „na Êwie˝o”,

z całkowicie spokojnym i „pustym”
umysłem. Nie ma tu celu, nie ma
przepisu na silniejsze kopni´cie lub
wy˝sze podniesienie nogi; nie iloÊç
wyuczonych form si´ liczy. Najwa˝niejsza jest jakoÊç wykonywania çwiczenia przez utrzymanie w jednoÊci
i ze skupieniem trzech czynników: ruchu ciała, umysłu i oddechu.
Podobnie sprawa ma si´ z qigongiem.
Niektóre çwiczenia wykonywane
w staro˝ytnoÊci nie działajà w ten sam
sposób na współczesnego człowieka,
którego nadmiernie pobudzony umysł
ma zdecydowanà przewag´ nad
ciałem.
Qigong działał wyraziÊcie. Był skutecznà cz´Êcià zaleconej przez lekarzy terapii i naprawd´ leczył. Staro˝ytny człowiek ˝ył bli˝ej natury, to umysł
miał si´ rozwijaç. Przyroda była naturalnym êródłem inspiracji dla çwiczeƒ
qigong. Stàd podglàdanie i naÊladowanie ruchów zwierzàt.
WspółczeÊni adepci szybko zniech´cajà si´, „nie czujàc” jego subtelnego działania. Przyzwyczajeni do
cud-pigułek, oczekujà natychmiastowych efektów. Chcà łyknàç „coÊ”
z zewnàtrz, co ma zadziałaç czy uleczyç „coÊ” w Êrodku. Chcà wierzyç,
˝e szybkie nauczenie si´ jakiejÊ formy
przyniesie szybkie efekty.
A tymczasem…

Wiara ju˝ nie wystarcza
Jak precyzyjnie ujàł to jeden
z moich przyjaciół o wszechstronnym
umyÊle: „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”.
Wydaje si´ niezwykle wa˝ne, aby
zrozumieç, jakà władz´ ma nad nami
wiara. Tak naprawd´ od tego, w co
wierzymy albo i nie, zale˝à niemal˝e
wszystkie nasze ˝yciowe decyzje.
CoÊ, czego nie widzimy, ale w to wie-
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rzymy, ma wcià˝ silniejszy wpływ ni˝
rzeczywista wiedza o samym sobie!
Mam ÊwiadomoÊç, ˝e odwołuj´ si´
do ju˝ dawno poruszanych kwestii,
które sà czubkiem góry lodowej, ale
właÊnie od tego mo˝e zale˝eç zmiana
jakoÊciowa naszego istnienia. Wiara
obejmuje wszystkie zjawiska, które si´
w naszym ˝yciu zmieniajà w zale˝noÊci od najró˝niejszych potrzeb i okolicznoÊci. Czy zastanawiałeÊ si´ kiedyÊ, jak bardzo wryły si´ w nasz codzienny j´zyk powiedzenia „dasz
wiar´?”, „to zupełnie niewiarygodne”, „nie mog´ w to uwierzyç”, „wiara czyni cuda”, ale za wiar´ si´ równie˝ zabija. Fakt?
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.
Mówi si´, ˝e szóstym zmysłem
jest intuicja, a kolejnym, siódmym?
Otó˝ jest nim wiedza wynikajàca
z jasnowidzenia, jasnosłyszenia, jasnoczucia i jasnosmakowania razem
wzi´tych. Nie chodzi o widzenie
zmysłem wzroku ani o gromadzenie
wiedzy. Wszystko wskazuje na to, ˝e
nie ma sensu jej gromadziç (sami jà
stworzyliÊmy, stwarzajàc samych siebie), a jedynie si´ na nià otworzyç,
zrobiç u˝ytek i… zaczàç czym pr´dzej uwalniaç. Teraz znów mo˝emy
odwołaç si´ do fundamentalnego prawa fizyki kwantowej:
„Obserwowanie czegoÊ na poziomie subatomowym zmienia zachowanie i cechy obserwowanej
rzeczy. Wynika z tego, ˝e ÊwiadomoÊç ma bezpoÊredni i zauwa˝alny wpływ na struktur´ i skład materii. Na poziomie fotonu – najmniejszej jednostki materii, jakà
obecnie potrafimy okreÊliç – Êwiadomie skierowana intencja potrafi zmieniç zachowanie fotonu
i skierowaç go na orbit´ prawdopodobieƒstwa, do której go ograniczamy poprzez naszà obserwacj´. Wi´c tak naprawd´ nie wiemy, co fotony robià, kiedy na nie
nie patrzymy”
(What the Bleep Do We Know!?,
[Co my tak naprawd´ wiemy!?],
paradokument, USA 2003).

52 CZWARTY WYMIAR

Innymi słowy, mamy do dyspozycji nieograniczonà iloÊç mo˝liwoÊci,
ale sami z ró˝nych powodów ograniczamy do nich dost´p sobie i innym.
Gł´boko podejrzewam, ˝e na tym
polega wolna wola człowieka. Człowiek był zawsze wolny, a jego wola
był uzale˝niona od stopnia jego ÊwiadomoÊci. Poszerzenie ÊwiadomoÊci
pozwala nam wznieÊç si´ na poziom
siódmy, przenosi akcent z wiary (epoka Ryb) na wiedz´ (Wodnika). To dlatego wierzenie ju˝ nie wystarcza,
a nadzieja dawno zawiodła.
„Wiara, Nadzieja, MiłoÊç – te trzy:
z nich zaÊ najwi´ksza jest MiłoÊç”
(1 Kor 13,1–13)

Dlatego qigong – podobnie jak
wi´kszoÊç tradycyjnych terapii duchowych, równie˝ powinien byç
zmodyfikowany. Nie uwzgl´dniajàc
powy˝szego kontekstu – niewiele
çwiczeƒ b´dzie działało. Dobrym
przykładem jest system meridianów,
czyli kanałów energetycznych przepływajàcych przez całe nasze ciało,
jak południki, łàczàcych najwa˝niejsze w´zły energii w ciele.
Wielu ludzi nie mo˝e uwierzyç
w ten system tylko dlatego, ˝e tego nie
widzi. Dobry praktyk, na nieco zaawansowanym poziomie qigongu, jest
w stanie wykonaç takie çwiczenie na
meridiany, poruszajàc energi´ wzdłu˝
tych kanałów tylko… samà myÊlà.
Jest to naprawd´ mo˝liwe, jeÊli
tylko, paradoksalnie, nasza wiara
w to, ˝e to niemo˝liwe, nas nie zablokuje.
Wracajàc do fotonów, tych najmniejszych czàsteczek w naszym ciele. Fizycy kwantowi nazywajà je
wprost Êwiatłem, wokół którego znajduje si´ ogromna przestrzeƒ. Co mo˝e zatem wypełniaç t´ przestrzeƒ?
OczywiÊcie energia. Energia w formie
wszelkiej informacji.
I dlatego naprawd´ warto odwa˝nie przyjrzeç si´ naszym stereotypom
myÊlowym, utartym konceptom, wierzeniom; w przeciwnym razie mo˝e
to oznaczaç „koniec Êwiata” dla naszej
zduszonej, uwi´zionej egzystencji.
Nie potrzeba do tego wiary, tylko
Êwiadomie u˝ytej wiedzy, a dokładniej: Êwiadomej intencji – informacji.

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.

Mówi si´,
˝e szóstym
zmysłem
jest intuicja,
a kolejnym,
siódmym?
Otó˝ jest nim
wiedza
wynikajàca
z jasnowidzenia,
jasnosłyszenia,
jasnoczucia i jasnosmakowania
razem wzi´tych.

Nie spotkałam ani w êródłowych
tekstach o qigongu (nie ma ich zresztà za wiele), ani u nauczycieli qigong
przy ich opisie çwiczeƒ-zaleceƒ, ˝eby
w coÊ wierzyç, ale, ˝eby „prowadziç
myÊl”. To za myÊlà płynie energia!

Pobudka i rozgrzewka ciała
Dobroczynne przeciàganie si´
i rozciàganie ciała, jak to robià zwierz´ta, najlepiej rozpoczàç w łó˝ku z rana. JeÊli nie pojawia si´ to spontanicznie, mo˝na je wywołaç.
Koty sà w tym mistrzami. Kot nie
biega tak du˝o jak pies. Nie lubi du˝ej
iloÊci ruchu, a mimo to przez całe swoje ˝ycie pozostaje elastyczny i ˝yje dłu˝ej od psa. Jego tajemnica tkwi
w ostro˝nej dystrybucji energii i w codziennym, kilkakrotnym rozciàganiu
si´. Nawet podczas snu ze zwini´cia
w kł´bek zmienia pozycj´ na skrajnie
wyciàgni´tà.
Treningi kung-fu i wszelkie tego typu çwiczenia zaczynajà si´ od rozgrzewki.
Kapitalne znaczenie ma w przypadku qigongu rozciàganie nóg i po kolei wszystkich stawów poczàwszy
od głowy i szyi, barków, schodzàc w dół
ciała, krà˝enia talià, biodrami, nogami
w stawach biodrowych (obowiàzkowo), krà˝enia stawów kolanowych,
a na stawach skokowych koƒczàc. Krà˝enia wykonujemy zawsze w obie strony, około 7–9 razy. JeÊli dołàczyç do tego rozciàganie wyprostowanych całych
nóg, czy to w oparciu o barierk´, czy niskie, rozkroczne pozycje bezpoÊrednio
na ziemi, ju˝ samo to poprawia samopoczucie i sprawnoÊç ciała.
Poni˝ej przedstawiam zestaw çwiczeƒ z moich skarbów: pi´ç pierwszych (z dziesi´ciu) zaleceƒ tybetaƒskich lekarzy dotyczàcych gimnastyki w łó˝ku. Nazywajà jà „zadziwiajàcà
i cudotwórczà”. Nie wierzcie mi, prosz´. Sami wypróbujcie. Dodam tylko,
˝e nie rozpoczynam dnia bez tej gimnastyki. Ju˝ niemal w połowie çwiczeƒ
chce mi si´ wstaç i cieszyç dniem.
ZALECENIE 1.
Le˝àc w łó˝ku, po przebudzeniu, wykonaj
nast´pujàcy intensywny masa˝: rozgrzej,
a nast´pnie przytul dłonie do uszu tak, aby
kciuki przylegały do głowy tu˝ za uszami.
ÂciÊni´tymi palcami dłoni wykonaj 30 ru-
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chów od góry w dół tak, aby palce wskazujàce poruszały si´ po mał˝owinach
uszu. Skoncentruj si´ i trzymaj oczy zamkni´te do koƒca tego zabiegu.
Działanie fizjologiczne: zapobiega si´
powstawaniu zmarszczek na twarzy,
wzmacniajà si´: działanie nerwu twarzowego, cyrkulacja krwi w okolicy skroni
oraz z´by.
ZALECENIE 2.
Dłoƒ prawej r´ki połó˝ na czole, lewà dłoƒ
na prawej i poruszaj prawà dłonià w prawo
i w lewo po 20 razy tak, aby mały palec poruszał si´ nad brwià.
Działanie fizjologiczne: wzmaga si´ cyrkulacja krwi w głowie, znikajà bóle i zawroty głowy.
ZALECENIE 3.
Zewn´trznà stronà zgi´tych kciuków masuj 15 razy jabłka ka˝dego oka.
Działanie fizjologiczne: zapobiega si´
wszelkim schorzeniom oczu, uspokaja si´
system nerwowy.
ZALECENIE 4.
Obejmujàc dłoƒmi obu ràk na przemian,
masuj tarczyc´ 20 razy.
Działanie fizjologiczne: polepsza si´ przemiana materii i praca organów wewn´trznych.
ZALECENIE 5.
Wykonaj masa˝ brzucha: prawà dłoƒ połó˝
na brzuchu, lewà dłoƒ na prawej i wykonuj
masa˝ ruchami okr´˝nymi, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara 20 razy
w taki sposób, a˝eby brzuch przemieszczał si´ z góry na dół; osiàga si´ to odpowiednim ustawieniem dłoni.

Działanie fizjologiczne: polepsza si´ cyrkulacja krwi w okolicy brzucha, wzmaga
si´ wchłanianie po˝ywienia i praca jelit.
Zmysłów W´drowanie – MiłoÊci
Szukanie,
pierwsza przyszła O-Êwiata
ja ci´ oÊwiec´
ze mnà zobaczysz cały Êwiat
i pobiegłam na Êlepo, w ciemno
ale po drodze przyciàgn´ło mnie
Pragnienie
ciebie i miłosny dotyk
i pomieszały si´ czyste zmysły
z radosnymi łzami
słodkie z pikantnymi, a gorzkie
ze słonymi
potem uwiodła mnie Magia Mocy
z ró˝d˝kà w dłoni kusiła
chodê, poka˝´ ci jak mo˝na czarowaç
Êwiat
i przestałam słyszeç Êpiew ptaków
pow´drowałam cierpliwie
za nicià utkanà z woni
gdzie zapach dymu z kadzideł
zmieszany z klasztornym jadłem
tu skoƒcz´ w´drówk´ tułacza
z wszelkich zmysłów odarta
tu pokonam ich pana
umysł
lecz właÊnie wtedy
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Zaprasza na profesjonalne kursy
• Bioterapii Reiki – wszystkie stopnie • Tarota, Numerologii

Oraz na indywidualne sesje
• Tarota, Numerologii, Parapsychologiczne
• Zabiegi Bioenergoterapeutyczne
Tel.: 515 094 363
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wypadł mi z r´ki posà˝ek Buddy
a słowo bóg nie stało si´ ciałem
bez nadziei
bez wiary
istniała
Jest
MiłoÊç
(astrohaiku, K. Miernicka, 8bor, 6.01.13)
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Jedyna w Polsce i w Europie

Akademia Run Marka Strzałkowskiego,
przyjmuje słuchaczy
Program nauki rozło˝ony na 3 semestry.
Szkoły zlokalizowane sà w Olsztynie, Gdaƒsku, Łodzi, Białymstoku i Warszawie.
Przedmioty nauczania: numerologia, runologia natalna, mantyka, uzdrawianie, energetyka i in.
IloÊç miejsc ograniczona. Decyduje kolejnoÊç zgłoszeƒ.
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