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„Chi Kung - czyli gimnastyka energetyczno-zdrowotna” 
(warsztaty przygotowane na Zjazd Jesienny P.S.B. „BIOPOL” w dniu 17.10.2015) 

 

Chi Kung to zestaw ćwiczeń wzmacniających zdrowie dzięki połączeniu pracy 

umysłu, ciała i oddechu. To także pewien stan, w którym ciało umysł i dusza zbliżają 

się do harmonii, dzięki czemu człowiek jako całość psychofizyczna, utrzymuje, 

wzmacnia lub stopniowo odzyskuje utracone zdrowie. 

Praktyki Chi Kungu sięgają odległych czasów historii Chin, kiedy w świątyniach 

taoistycznych i buddyjskich mnisi praktykowali ćwiczenia podnoszące witalność, 

jasność umysłu i przysposabiały obronnie mnichów wojowników, czemu również te 

ćwiczenia miały służyć (i nadal służą w niektórych świątyniach i szkołach sztuk walk). 

Ćwiczenia Chi Kung są zazwyczaj łagodne i niezbyt forsowne. 

Obowiązuje w nich zasada „im wolniej, tym lepiej”, a jednocześnie zachowana jest 

płynność ruchu i rzadko mamy do czynienia z typowymi statycznymi ćwiczeniami, 

jakie charakteryzują yogę indyjską (aczkolwiek granica pomiędzy Chi Kung, a chińską 

Yogą Taoistyczną jest bardzo płynna i niewyraźna). 

 

I. Postawa 

 

Plecy powinny być wyprostowane, nogi lekko ugięte, podbródek lekko cofnięty, ale kark luźny. Głowa 

jest jak zawieszona bombka na choince. We wszystkich wymienionych Chi Kungach wdech i wydech 

wykonujemy przez nos, chociaż można też wydychać przez usta ale wdychać zawsze przez nos. 

Wydech jest możliwie dwa razy dłuższy niż wdech. 

 

II. Ćwiczenia otwierające stawy i rozluźniające. 

 

Poniższe ćwiczenia rozluźniają kark, poprawiają przepływ krwi, limfy i energii chi w okolicach głowy. 

Pomagają w chronicznych bólach głowy i karku, a także przy pogarszającym się wzroku, jeśli 

przyczyną są blokady w rejonie karku. 
 

Uwaga: Osoby z naruszonymi kręgami szyjnymi  np. po wypadku powinny skonsultować się z 

lekarzem, jeśli chcą wykonywać tego typu ćwiczenia. 

1. Podnoszenie i opadanie głowy 

Wdech  - podnosimy głowę; wydech głowa luźno opada (jak stoczony kamień w studnię). Gdy 

głowa już jest na dole kontynuujemy wydech, ponieważ wydechy są znacznie dłuższe od 

wdechów. Minimum 5 powtórzeń. 

2. Spoglądanie za siebie 

Głowa na wprost – wdech i na wydechu głowa przekręca się w lewą lub prawą stronę tak, 

jakbyśmy starali się spojrzeć za siebie. Wzrok idzie równo z głową (nie dogania ruchu). Wdech 

– głowa wraca do pozycji, wydech głowa przekręca się w drugą stronę. Za każdym razem 

staramy się spojrzeć jak najdalej za siebie. Minimum 5 razy na stronę. 



3. Obracanie głowy 

Głowa opada do przodu i na wdechu toczymy ją do góry na „godzinę 12”, potem na wydechu 

głowę toczymy na „godzinę 6”. Jest to pełen obrót.  

Robimy min. 4-5 obrotów na stronę i potem zmieniamy strony. Wykonanie obrotów na każdą 

stronę nazywamy cyklem. Takich cykli możemy zrobić więcej. 

4. Parasolka 

Ćwiczenie to masuje lędźwiowy i piersiowy odcinek kręgosłupa. Rozciąga mięśnie skośne 

brzucha i prostowniki pleców. 

Plecy trzymamy prosto, nogi lekko ugięte, ręce swobodnie wiszą. Powoli zaczynamy się kręcić 

w lewo w prawo pozwalając swobodnie unieść się rękom dzięki sile odśrodkowej. Potem 

powoli wygaszamy robiąc coraz wolniejsze ruchy, aż do zatrzymania. 

5. Krążenie kolan 

Ćwiczenie wskazane przy problemach z kolanami (o ile zmiany lub uszkodzenia nie są zbyt 

poważne) oraz przy problemach z żołądkiem. 

Zacieramy ręce, kładziemy na kolana i oddajemy im ciepło. Rozmasowujemy rzepki kolanowe i 

uciskamy zagłębienia ponad i pod rzepkami kolanowymi (punkty śledziony i żołądka). 

Trzymając ręce na kolanach, powoli obracamy kolanami na zewnątrz min. 10 razy, a potem do 

wewnątrz (można zacząć odwrotnie). W trakcie ćwiczenia wizualizujemy energię wirującą 

wewnątrz kolan. 

6. Wymachy rąk 

To ćwiczenie dodatkowo pomaga w synchronizacji półkul mózgowych. 

Powoli obracamy wyprostowane w łokciach ręce do przodu, po czym przyspieszamy obroty. 

Następnie wymachy rąk do tyłu. Min. 10 wymachów wprzód i 10 w tył. 

Ćwiczenie rozluźnia stawy barkowe i usprawnia krążenie. 

Kolejny wariant – wymachy naprzemianlegle;  jedna ręka kręci się w przód, a druga w tył 

 i po min. 10 razach zmiana). 

7. Krążenia nadgarstków 

Łokcie podpieramy o dolne żebra i wykonujemy min 20 pełnych obrotów nadgarstków najpierw 

do wewnątrz, potem na zewnątrz. 

8. Rozluźnianie dłoni i palców 

Ta gimnastyka oczyszcza stawy ze złogów szczawianów wapnia i pomaga zachować 

elastyczność palców i dłoni, usprawnia także przepływ energii chi przez palce. 

Dłonie złożone jak do modlitwy. Staramy się podnieść łokcie tak, aby przedramiona i dłonie 

osiągnęły kąt prosty lub nawet mniejszy. 

Inny wariant: składamy same palce – palce obu dłoni przylegają do siebie płaską powierzchnią 

i staramy się dojść do kąta prostego między palcami a dłońmi. 

Następnie każdy palec z osobna próbujemy (nie na siłę!) przyciągnąć do podstawy 

nadgarstka. 

Każdy palec kręcimy w obie strony, rolujemy w lewo-prawo i lekko wyciągamy. 

9. Krążenie bioder 

To ćwiczenie masuje odcinek lędźwiowy kręgosłupa, poprawia perystaltykę jelit oraz wpływa 

dobroczynnie na nerki. 

Nogi rozstawiamy trochę szerzej, niż barki, lekko ugięte w kolanach. Dłonie kładziemy na 

plecach w okolicy nerek. Toczymy obszerne kółka co najmniej 10 razy na stronę angażując 

również stawy kolanowe i skokowe. 

Możemy wizualizować wirującą energię w okolicy nerek i brzucha, której za pomocą ćwiczenia 

nadajemy ruch wirowy. 



10. Skłony 

Ćwiczenie bardzo ważne – rozluźnia kręgosłup, otwiera tzw. „dolny zamek” na przepływ 

energii z ziemi. Działa niczym pompa ssąco-tłocząca pomagająca przebić się energii chi 

w górę. 

Nogi lekko ugięte, rozstawione na szerokość barków. Ciało w pozycji wyjściowej jest 

wyprostowane. Robimy wdech i na wydechu bardzo powoli uginamy się  do przodu w taki 

sposób, jakbyśmy się przewieszali przez barierkę. Głowa puszczona swobodnie (nie zadzierać 

głowy w górę!). Na dole rozluźniamy barki i na wdechu powracamy do pozycji wyjściowej. 

Regulujemy oddech następnie na wydechu odginamy się do tyłu. 

Powtarzamy cały cykl 3 razy. 

11. „Suchy prysznic” 

To ćwiczenie usprawnia krążenie chi w meridianach oraz krążenie krwi i limfy, a także 

mikrokrążenie w naczynkach skóry. Ma bardzo wszechstronne korzystne działanie na zdrowie. 

Klaszczemy w dłonie, aby pobudzić centra energetyczne. 

Luźnymi palcami opukujemy czoło i przesuwamy opukujące palce przez czubek głowy, 

potylicę, aż do karku (tak kilka razy). Opukujące palce przesuwamy też przez boki głowy 

i przez skronie oraz potylicę do karku. 

Następnie zwieszamy lewą rękę w dół, otwierając dłoń ku przodowi.  

Luźną, niczym mokra szmata, dłonią oklepujemy najpierw lewy bark, potem raz przy razie 

oklepując przesuwamy po wewnętrznej stronie ręki w dół aż do dłoni, potem następnie 

obracamy dłoń i oklepujemy grzbiet dłoni, przesuwając się ku górze oklepując zewnętrzną 

stronę ręki aż do barku. 

Powtarzamy minimum 3 razy na rękę. 

Potem zmieniamy stronę. 

Oklepujemy lewy bark i po skosie (jakby wzdłuż przewieszonej szarfy) schodzimy przez przód 

ciała do prawej pachwiny oklepując raz przy razie mim 3 razy. 

Potem tak samo przeciwną stronę. 

Lekko oklepujemy pięścią grasicę (wszystko jedno, którą ręką). 

Luźnymi dłońmi oklepujemy plecy w okolicy nerek schodząc do pośladków (min 3 powtórzenia. 

Oklepując raz przy razie biodra, uda, schodzimy w dół, oklepujemy doły podkolanowe, łydki, 

aż dojdziemy do stóp. Oklepujemy stawy skokowe i idąc w górę wewnętrzną stronę goleni, 

kolana, wewnętrzną stronę ud aż dojdziemy do pachwin, które też dokładnie oklepujemy.  

Oklepujemy też pachy. 

12. Wstrząsanie całego ciała 

To ćwiczenie rozluźnia całe ciało usprawniając krążenie Chi w organizmie. 

Nogi lekko ugięte w kolanach, stopy rozstawione na szerokość barków. 

Plecy prosto, ciało rozluźnione. 

Na nogach poruszamy się energicznie góra dół rozluźniając całe ciało.  

wykonujemy ruch, jakbyśmy czerpali siłę z ziemi. 

 

 

III Wewnętrzny uśmiech 

 

To ćwiczenie pozwala rozluźnić się ciału na bardzo subtelnych komórkowych poziomach. 

Jest to swoiste wprowadzenie do „twardego dysku” naszego ciała programu pogody ducha  

w miejsce stresów, napięć i melancholii.  

Przywołaj wspomnienie, w którym odczuwałeś szczerą radość. Możesz stworzyć takie uczucie. 

Następnie skieruj promienny uśmiech do poszczególnych organów i narządów. 

Skieruj uśmiech do swoich oczu, do swojego mózgu, do swojego serca. Następnie uśmiechnij się  



do swoich nerek, wątroby, śledziony i trzustki, żołądka, jelit, kręgosłupa, rąk i nóg.  

Na koniec poślij uśmiech do wszystkich komórek ciała. 

 

IV Właściwy Chi Kung. 
 

1. „Podnoszenie Nieba” 

To ćwiczenie poprawia pracę „potrójnego ogrzewacza”. Jest pomocne przy tendencjach do 

zimnych palców u rąk i u nóg oraz uszu. 

Nogi lekko ugięte, rozstawione na szerokość barków, plecy prosto, dłonie otwarte skierowane 

wewnętrzną stroną do góry na wysokości podbrzusza. 

Na wdechu dłonie unoszą się ku górze zachowując cały czas wewnętrzną stronę dłoni 

skierowaną ku niebu, aż dojdą ponad głowę. Tam na krótkim ok. 2 sek.  bezdechu trzymamy 

dłonie palcami skierowane do siebie, wewnętrzną stroną ku górze. Tułów wyciągamy w górę. 

W tym właśnie momencie „trzymamy Niebo”. Na powolnym wydechu dłonie i ręce rozchodzą 

się na boki, dłonie rozluźniają się ( tu wizualizujemy, jak z naszych dłoni spływają do ziemi 

wszystkie negatywne energie chorobowe, negatywne emocje). 

Dłonie wracają do punktu wyjścia. W tym miejscu wyrównujemy oddech.  

To ćwiczenie powtarzamy min. 9 razy. 

 

2.  „Przepychanie Góry”   

Ćwiczenie to usprawnia przepływ energii prze dłonie. 

Nogi lekko ugięte, łokcie na wysokości dolnych żeber, dłonie skierowane  wewnętrzną 

powierzchnią do przodu. 

Robimy wdech, na wydechu powoli przepychamy w przód wielki głaz emitując energetyczną 

poduszkę z centrum naszych dłoni. Przepychamy głaz tą właśnie wizualizowaną „poduszką”. 

Krótki bezdech, dłonie rozluźniają się, na wdechu cofamy dłonie wewnętrzną stroną 

skierowane  pod kątem w górę „zasysając” energię wnętrzami dłoni, a za pośrednictwem 

zasysanej energii przyciągamy głaz do siebie. Bezdech, obrót nadgarstków i zaczynamy 

kolejny cykl. 

Min. 9 powtórzeń.  

 

3. „Przenoszenie Księżyca” 

Stopy złączone razem, kolana lekko ugięte plecy proste. 

Robimy wdech i na powolnym wydechu powoli pochylamy się do przodu. Ręce i głowa 

zwisają swobodnie  w dół. Robimy łuk z naszego grzbietu podczas pochylenia. 

Na krótkim bezdechu (około 2 s), będąc pochylonym, wizualizujemy złotą świetlistą linię 

łączącą kość ogonową z czubkiem głowy. 

Na wdechu powoli unosimy tułów, łączymy kciuki i palce wskazujące w trójkątne okienko i na 

szczycie lekko odginając się w tył patrzymy chwilę na bezdechu przez „okienko” na niebo. Na 

wydechu dłonie rozłączają się, ręce rozchodzą się na boki, dłonie rozluźniają. W trakcie 

wydechu, kiedy dłonie opadają, wizualizujemy, jak z rąk i dłoni spływa do ziemi wszelka 

chorobowa energia i negatywne emocje.  

Powtarzamy min. 9 takich cykli. 

 

 


