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Zestaw ćwiczeń Ba Duan Jin siedząc
najkorzystniej jest wykonywać
rano i wieczorem.

Regularne ćwiczenie
wzmocni twój apetyt,
ureguluje głęboki i spokojny sen,
poprawi zdrowie
oraz wzmocni odporność organizmu.

Definicja i ewolucja Ba Duan Jin
Termin Ba Duan Jin oznacza dosłownie: ba – osiem, duan – części/kawałków, jin –
brokatu. Nazwa systemu qigong „Osiem Kawałków Brokatu” nawiązuje do brokatu,
cennego, często jedwabnego materiału, sugerując, że efekty zdrowotne uzyskane
w trakcie praktyki powyższych ćwiczeń są równie cenne jak przysłowiowy brokat.
Na przestrzeni wieków zestawy ćwiczeń Ba Duan Jin uległy ewolucji, w wyniku której
powstały wersje ćwiczeń różniące się kolejnością wykonywanych ruchów, jak
i poszczególnymi ruchami. Niniejszy układ ćwiczeń Ba Duan Jin siedząc został
usystematyzowany i opisany przez Zhong Li w czasie panowania dynastii Tang (618 –
907).
W czasach współczesnych ostateczne uporządkowanie Ba Duan Jin siedząc
nastąpiło przez Li Shi Xin – profesora Departamentu Kultury Fizycznej na Uniwersytecie
Pekińskim, zaś układu Ba Duan Jin stojąc zostało skompilowane z kilku istniejących
uprzednio wersji przez profesora Zhuo Da Hong z Uniwersytetu Medycznego w Hong
Shan.
Osoby zainteresowane ćwiczeniami Shaolin Ba Duan Jin odsyłam do artykułów
zamieszczonych na stronie internetowej http://kungfu.gdyniapozarzadowa.pl/ba-duan-jin/

Wewnętrzne powiązania
Ba Duan Jin siedząc należy do grupy systemów qigong zawierających między
innymi ćwiczenia pozytywnie stymulujące, witalizujące i energetyzujące ludzki mózg.
Podobne założenia i oddziaływanie lecznicze spotykamy również w innych
systemach chińskiego qigong, jak np.:
• buddyjskim systemie qigong z klasztoru Shaolin Shaolin Xi Sui Jing –
energetyzującym mózg, rdzeń kręgowy oraz szpik kostny;
• buddyjskim systemie qigong z klasztoru Shaolin Shaolin Luohan Zhuang Gong –
zawierającym ćwiczenia energetyzujące mózg, narządy oraz organy wewnętrzne za
pomocą przepływu wewnętrznego i zewnętrznej emisji energii qi oraz modulowanego
dźwięku. Przepływ i działanie terapeutyczne qi wspomagane jest tu dodatkowo
wibrującą falą dźwiękową, zgodnie z założeniem, że każdy dźwięk (np. spółgłoska,
samogłoska, dźwięk złożony), posiada odmienną barwę dźwiękową, inne natężenie
i częstotliwość wibracji fali dźwiękowej oddziałującej wraz z przepływem qi
i koncentracją umysłu na dany organ (np. na płuca, serce, żołądek, jelita). W jednym
z ćwiczeń systemu Shaolin Luohan Zhuang Gong – a konkretnie w ćwiczeniu Xu zi
gong, specjalnie modulowany dźwięk skoordynowany z ruchem, oddechem
i koncentracją, wspomaga przepływ i działanie energii qi w leczeniu schorzeń oczu.
Praktykując niektóre z ćwiczeń Ba Duan Jin siedząc oddziałujemy na swój mózg
jako fizyczne centrum świadomości. Ludzki mózg emituje na zewnątrz głowy duże ilości
energii qi, będąc jednocześnie podatnym na oddziaływanie jej z zewnątrz, np. poprzez
zwrotną emisję qi z dłoni, jak również na stymulację fizyczną powierzchni głowy przez
nacisk punktowy, masaż (np. skroni) bądź ostukiwanie oraz wpływ biotermiczny.
Oddziałując na określone obszary kory mózgowej z zewnątrz za pomocą emisji energii qi,
biotermicznie bądź manualnie, wywieramy jednocześnie wpływ na konkretne organy ciała
powiązane z tymi rejonami mózgu. Zgodnie z powyższym, oddziałując bezpośrednio na
mózg, wywieramy jednocześnie wpływ np. na nasze płuca, serce, żołądek, jelita lub
wybrane organy wydzielania wewnętrznego. Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku
oddziaływania na korę mózgową, rzecz ma się również np. z oddziaływaniem na
małżowiną uszną, której określone punkty posiadają połączenia z konkretnymi obszarami
i organami ludzkiego ciała. Specjaliści akupunktury oddziałując fachowo za pomocą nakłuć
punktów znajdujących się na powierzchni małżowiny usznej, wywierają leczniczy wpływ na
poszczególne części ludzkiego ciała, lecząc tym sposobem między innymi również
różnego typu uzależnienia lub przewlekłe zespoły bólowe. Analogiczne wewnętrzne
powiązania wykorzystuje chińska akupresura, japońskie shiatsu oraz diagnostyka lekarska
oparta na mapie irydologicznej tęczówki ludzkiego oka. Tego typu działania terapeutyczne
wykorzystywane były od stuleci i są nadal w wielu krajach Azji. Z biegiem czasu dotarły
one i uległy rozpowszechnieniu między innymi w Europie, w tym w Polsce. Za pomocą
dłoni jesteśmy w stanie emitować energię qi poza własny organizm, jak również „odbijać”
i „zawracać” energię emitowaną przez mózg na zewnątrz organizmu z powrotem do jego
wnętrza. Określając to obrazowo, dłonie otaczające głowę są w stanie „odbijać” energię qi
jak lustro promienie światła, lub jeśli ktoś woli, oddziaływać przeciwstawnie na
wypromieniowywaną przez mózg energię qi, jak ma to miejsce w przypadku magnesów
o jednoimiennej biegunowości. Gdy mózg zostanie poprzez takie oddziaływania

naenergetyzowany, zwitalizowany i energetycznie odżywiony, jest w stanie poprzez swoje
połączenia z określonymi organami i narządami wewnętrznymi pozytywnie na nie
oddziaływać. Wzajemne wewnętrzne organiczne i energetyczne powiązania organów
i narządów oraz ich podatność na oddziaływanie energii qi wyraźnie ukazują ogromny
pozytywny potencjał możliwości leczenia i samoleczenia zawarty w praktyce rozmaitych
systemów qigong. Osiągnięcie pozytywnych efektów w duże mierze zależy jednak od
właściwej postawy ćwiczącego, jego zdeterminowania, systematyczności wykonywania
ćwiczeń, często również właściwej diety bez używek i leków. Niektóre systemy lecznicze
qigong ściśle łączą praktykę z restrykcyjnymi wymaganiami żywieniowymi i w dużej mierze
od ścisłego stosowania się do nich uzależniają pozytywny skutek wykonywania ćwiczeń.
Przykładowo oprócz diety wegetariańskiej zalecane jest w nich picie wyłącznie źródlanej
wody i kategoryczne odstawienie również kawy i herbaty jako używek. Jak powszechnie
wiadomo, dieta zawierająca w sobie dużo warzyw, przetworów mącznych i owoców będzie
zdrowsza i lżej strawna od opartej w dużej mierze na przetworach mięsnych. Restrykcje te
nie dotyczą jednak systemu Ba Duan Jin.
Ćwicząc systematycznie Ba Duan Jin siedząc stwarzamy warunki do tego, aby
organizm sam się stopniowo oczyścił i powrócił do zdrowia oraz by ustanowiona została
optymalna masa ciała oraz dobra kondycja psychiczna i fizyczna.
Poszczególne ćwiczenia Ba Duan Jin siedząc możemy wykonywać pojedynczo
i wybiórczo, jednak siła ich oddziaływania zwiększy się, gdy wykonamy je wszystkie
w serii, jedno po drugim.
Jeśli to możliwe, staraj się ćwiczyć w dobrze oświetlonym, przewietrzonym i cichym
pomieszczeniu, o nie agresywnych barwach ścian lub jego wyposażenia, w sprzyjającej
wykonywaniu ćwiczeń temperaturze.
W celu łatwiejszego utrzymania właściwej postawy ciała w trakcie ćwiczeń, nie
obciążania kręgosłupa oraz nie utrzymywania w napięciu antagonistycznych mięśni
utrzymujących pionowo tułów łatwiej jest wykonywać je siedząc np. na poduszce.

BA DUAN JIN SIEDZĄC

Ćwiczenie wstępne
„Usiądź w siadzie skrzyżnym, zamknij oczy
i siedząc nieruchomo rozluźnij się”
Bi mu jing zuo
Zachowując odwrócony taoistyczny oddech
poprowadź energię qi przez xiao zhou tian tj. przez
„mały obieg qi", meridianami ren mai i du mai (rys. 1.).
Rys. 1.

Ćwiczenie 1
„Podtrzymuj w obu rękach górę Kun Lun” – Shou bao Kunlun
a następnie „Stukaj i uderzaj w jadeitową poduszkę” – Kou ji yu zhen
Siedząc prosto na podłodze (najlepiej macie lub poduszce) ze skrzyżowanymi
nogami, z prawą łydką na zewnątrz lewej, z podeszwami stóp skierowanymi ukośnie do
przodu (tzw. siad skrzyżny) rozepnij i poluźnij pasek oraz rozluźnij ubiór, aby nie krępowały
swobody ruchów oraz oddychania. Zrelaksuj wnętrze swojego ciała i skoncentruj swój
umysł patrząc wprost przed siebie (fot. 1.).

Fot. 1.

Zgodnie z powiedzeniem: „Siła bierze swój początek w zaciskaniu zębów”, zastukaj
lekko zębami o siebie 36 razy, przyciskając lekko język do twardego podniebienia jamy
ustnej. Zrób krótką przerwę, a następnie trzykrotnie najpierw w jednym kierunku,
a następnie w przeciwnym, powoli koliście przesuń językiem we wnętrzu jamy ustnej, pod
górną i dolną wargą oraz obu policzkami. Gdy twoje usta wypełnią się śliną, połknij ją
w trzech łykach głośno przełykając. Umiejętne przełknięcie śliny spowoduje, że nawilży
ona równomiernie całe gardło.
Zgodnie z taoistycznymi traktatami, ślina będzie wówczas zawierać w sobie między
innymi cenne wydzieliny z wewnętrznych gruczołów wydzielniczych – ślina postrzegana
była przez taoistów jako jeden z cennych „eliksirów zdrowia” chroniących przed
schorzeniami i leczących wiele dolegliwości, szczególnie skutecznie zaś schorzenia
przewodu pokarmowego.
Spleć palce dłoni przed dolnym dantian, unieś je koliście przed sobą, ponad głową
i umieść je na potylicy. Skup się i „otwórz qi mai”, zarówno z przodu, jak i z tyłu ciała
(tj. przepływ qi w ren mai i du mai). Trzymając splecione na potylicy dłonie, odginaj łokcie
w tył wraz z wydechem i naciskiem dłońmi na tył głowy oraz z wdechem przenosząc łokcie
ku przodowi rozluźniając nacisk (fot. 2A. i 2B.). Zgraj ruch z oddechem. Utrzymuj umysł
czysty i jasny. Powtórz ten ruch 12 razy.

Fot. 2A.

Fot. 2B.

Przesuń następnie dłonie na boki głowy i przykryj nimi uszy z palcami rozpostartymi
i skierowanymi ku tyłowi jak wachlarze. Wskazującymi i środkowymi palcami lekko ostukuj
potylicę z obu stron 24 razy (rys. 2.). Gdy dłonie są właściwie ułożone po obu stronach
głowy, delikatne jej ostukiwanie wywołuje wyraźny rezonans dźwiękowy w jej wnętrzu.
Gdy skończysz, unieś obie ręce w górę zamykając jednocześnie pięści (rys. 3 oraz
fot. 3.). Weź głęboki oddech, wdychając i wydychając powoli i równo, a następnie opuść
dłonie do pozycji początkowej (rys. 1. oraz fot. 1.).
Z wdechem rozsuń dłonie nad uda, z wydechem złącz je splatając palce przed
dolnym dantian. Unosząc splecione dłonie z wdechem (odwrócony taoistyczny oddech)
podnieś wodną qi z dolnego dantian do środkowego i zmieszaj ją w nim z ognistą qi,
a następnie z wydechem opuść dłonie i rozprowadź zmieszaną qi na cały organizm (fot.

4). Na bezdechu kolistym ruchem unieś dłonie przed sobą (fot. 4A.) na wysokość twarzy,
skup się na górnym dantian, po czym z wdechem przybliż je do czoła i górnego dantian
(fot. 4B.). Powinieneś odczuć emisję energii qi pomiędzy dłońmi, a górnym dantian.
Z wydechem unieś ręce w górę podążając wzrokiem za splecionymi dłońmi. Rozluźnij
nadgarstki (yang przejdzie wtedy w yin), rozdziel dłonie i kolistym ruchem opuść je,
ponownie splatając palce dłoni przed dolnym dantian. Powtórz całe ćwiczenie 3 razy,
a następnie z wdechem rozsuń dłonie ponad uda obracając przedramiona wokół osi
i z wydechem powróć do pozycji (rys. 1. oraz fot. 1.), umieszczając dłonie przed dolnym
dantian.
Po wykonaniu ćwiczenia wykonaj w pozycji medytacyjnej (rys. 1 oraz fot. 1) jeden
cykl „małego krążenia energii qi” (xiao zhou tian).

Rys. 2.

Fot. 3.

Rys. 3.

Fot. 4.

Fot. 4A.

Fot. 4B.

Fot. 5.

Ćwiczenie 2
„Unieś ręce i napnij łuk”
Siedząc prosto w siadzie skrzyżnym umieść dłonie na kolanach. Podobnie jak
w poprzednim ćwiczeniu, prawa łydka jest przed lewą, podeszwy stóp ustawione ukośnie
ku górze, wzrok skierowany prosto przed siebie. Zrelaksuj się, z wdechem unieś i obróć
przedramiona zamykając dłonie w kształt pięści na wysokości żeber, a następnie wypchnij
je ku górze, jak gdybyś wisiał na drążku. Obróć językiem wewnątrz jamy ustnej 36 razy
(po 18 razy w każdą stronę), by ponownie wyprodukować ślinę i połknij ją w trzech
łykach. Gdy to zrobisz, zamknij oczy i wyobraź sobie to, że twoje serce jest ogrzewane
przez zewnętrzne źródło światła, a promieniujące z niego ciepło rozpościera się stopniowo
na całe twoje ciało. Następnie z wydechem otwórz dłonie i opuść ruchem okrężnym do
pozycji medytacyjnej. Wraz z wdechem rozsuń dłonie, a z wydechem umieść przed
dolnym dantian, skierowane wnętrzem w kierunku ciała. Skoncentruj swoją świadomość
na dolnym dantian, emanując energię qi z serc dłoni tj. punktów laogong w dolny dantian,
jednocześnie energetycznie ogarniając go i „podtrzymując”. Z wdechem unieś dłonie
i poprowadź we wnętrzu ciała wodną qi z dolnego do środkowego dantian, na bezdechu
połącz i zmieszaj ją z ognistą qi w środkowym dantian. Z wydechem rozsuń ręce ruchem
„napinania łuku” podążając wzrokiem za palcami dłoni odsuwanej dalej od ciała
z wyprostowanymi palcami wskazującym i środkowym (ułożenie dłoni podobne do kształtu
dłoni „magicznego miecza”). W czasie odsuwania jednej ręki, cofnij drugą ruchem
przypominającym naciąganie cięciwy łuku z odwiedzionym kciukiem, aż do chwili gdy
łokieć znajdzie się na wysokości i na linii barku (fot. 7.).
Po wykonaniu tego ruchu, na bezdechu powoli zamknij delikatnie obie pięści nie
zaciskając ich mocno. Zostaw niewielką wolną przestrzeń wewnątrz pięści, tak jak ma to
miejsce w ruchu taijiquan „Cios poszukujący linii prostej”. Z wdechem zbliż pięści do

środkowego dantian i na nim skoncentruj ponownie umysł i qi. Na bezdechu otwórz dłonie
i skieruj ich serca (punkty laogong) w kierunku środkowego dantian, po czym z wydechem
opuść dłonie podążając przez wnętrze ciała świadomością do dolnego dantian i tam
kierując przepływ energii. Wykonaj następnie to ćwiczenie na przeciwną stronę.
Gdy cały cykl (na obie strony) wykonasz trzykrotnie, z wdechem rozsuń dłonie nad
uda obracając jednocześnie przedramiona wokół ich osi i z wydechem umieść je przed
dolnym dantian w pozycji medytacyjnej „obejmując” go energią emanującą z dłoni.

Fot. 6.

Fot. 7.

Ćwiczenie 3
„Unosząc dłonie ureguluj działanie śledziony i żołądka”
Siedząc w siadzie skrzyżnym w pozycji medytacyjnej rozsuń z wdechem dłonie,
a następnie zbliż do siebie przed dolnym dantian tak, aby się prawie stykały palcami (ruch
przypominający nabieranie dłońmi wody). Rozluźniając i nieznacznie zaokrąglając ramiona
unieś dłonie prowadząc świadomie energię qi z dolnego do środkowego dantian,
na bezdechu obróć dłonie i zmieszaj qi ognia z qi wody w środkowym dantian, po czym
z wydechem opuść dłonie rozprowadzając energię po całym organizmie i skoncentruj się
ponownie na dolnym dantian. Pozostaw prawą dłoń przed dolnym dantian, a lewą
na bezdechu kolistym ruchem unieś na wysokość twarzy. Skoncentruj się na górnym
dantian i z wdechem przysuń dłoń do czoła nie dotykając go. W czasie bezdechu możesz
odczuwać qi emanującą między górnym dantian, a umieszczoną przed nim dłonią (fot. 8.).

Fot. 8.

Z wydechem unieś dłoń ponad głowę podążając za nią wzrokiem, po czym na
bezdechu przez moment „podpieraj niebo” (fot. 9.).
Rozluźnij nadgarstek i z wdechem opuść dłoń umieszczając ją przed górnym
dantian. W czasie bezdechu ponownie skup się na odczuwaniu promieniującej między
dłonią a górnym dantian energii qi, po czym z wydechem kulistym ruchem w bok opuść
dłoń umieszczając ją przed dolnym dantian. W trakcie opuszczania dłoni podążaj za nią
wzrokiem. Przed dolnym dantian „złap w dłonie kulę energii qi”. Ułożenie dłoni (lewa pod
prawą) przypomina trzymanie w dłoniach małej piłki. Na bezdechu unieś koliście prawą
dłoń na wysokość twarzy, tak jak poprzednio lewą, i powtórz całe ćwiczenie na przeciwną
stronę. Pod koniec ćwiczenia umieść prawą dłoń pod lewą przyjmując pozycję
medytacyjną.

Cały cykl powtórz 3 razy.

Fot. 9.

Ćwiczenie to reguluje przemianę materii, poprawia przepływ krwi w narządach
przewodu pokarmowego, oddziałuje pozytywnie na funkcjonowanie śledziony i żołądka.
Po wykonaniu ćwiczenia wykonaj jeden cykl „małego obiegu qi”.

Ćwiczenie 4
„Pocieraj dolną część pleców, a następnie odsuń raz jedną, raz drugą pięść”
Shou mo jing men
Siedząc prosto w siadzie skrzyżnym rozgrzej dłonie pocierając nimi o siebie aż się
rozgrzeją, a następnie odsłoń plecy w okolicy nerek i umieść dłonie na wysokości nerek
z kciukami wskazującymi przód i palcami dłoni skierowanymi ukośnie ku tyłowi. Ruchami
okrężnymi, wzdłuż kręgosłupa od dołu ku górze, a następnie na zewnątrz i ku dołowi
naciskaj i masuj dłońmi „esencję wewnętrznych drzwi” koncentrując się na qi
zgromadzonej w nerkach i prowadząc ją do dolnego dantian. Wykonaj 36 kolistych
ruchów masujących, po czym przykryj ubraniem odsłoniętą część pleców i umieść dłonie
ponownie w pozycji medytacyjnej (fot. 10. i 10A.). Możesz to ćwiczenie wykonać bez
odsłaniania pleców, wykonując je przez materiał np. podkoszulki. W takim przypadku
wskazane jest, aby materiał z którego wykonana jest odzież był pochodzenia naturalnego
(np. z bawełny).
Spokojnie oddychając skup świadomość na środkowym dantian i wyobraź sobie
płomień rozprzestrzeniający się z niego w dół w kierunku dolnego dantian i obejmujący
stopniowo ciepłem całe ciało. Poczuj ciepło w całym ciele. Odsuń i opuść dłonie tak jak
w ćwiczeniu „Unoszenia rąk i napinania łuku” otaczając energią dłoni dolny dantian.

Z wdechem unieś powoli ręce z przed dolnego na wysokość środkowego dantian
(na wysokość piersi). Z wydechem powoli odsuń poziomo lewą pięść ponad lewym
kolanem, a prawą pięść przesuń w okolice prawej piersi. Podobnie jak w poprzednich
ćwiczeniach nie zaciskaj mocno pięści, pozostaw w ich wnętrzu niewielką przestrzeń, tak
aby w środku mógł się zmieścić np. ołówek. Chwilkę zatrzymaj się rozluźniony na
bezdechu, a następnie z wdechem powoli otwierając dłonie zbliż je na powrót przed
piersiami koncentrując się na środkowym dantian. Z powolnym wydechem opuść je w dół
do pozycji wyjściowej, prowadząc świadomie w dół qi. Powtórz to ćwiczenie w przeciwnym
kierunku odsuwając prawą pięść (fot. 11. i 11A.).
Powtórz trzykrotnie całe ćwiczenie odsuwania pięści. W trakcie wykonywania tego
ćwiczenia świadomość podąża wraz z ruchem analogicznie jak w ćwiczeniu „Unieś ręce
i napnij łuk”.

Fot. 10.

Fot. 10A.

Fot. 11.

Fot. 11A.

Ćwiczenie 5
„Obracając tors w jedną i drugą stronę wielokrotnie skręć i kołysz niebem”
Zhuan pin, Wei bai tian zhu
Rozluźnij szyję i ramiona, skup uwagę na kanałach qi
przechodzących przez szyję i otwórz je. Spoglądając
przed siebie weź wdech, a następnie z wydechem obróć
głowę w prawo, skręć jednocześnie powoli tułów wokół osi
kręgosłupa i spójrz za siebie. Z wdechem powróć do
pozycji wyjściowej, a następnie z wydechem obróć głowę
i skręć tułów w lewo. Z kolejnym wdechem powróć
ponownie do pozycji wyjściowej. Z każdym obrotem głowy
spoglądaj „głęboko” za siebie.
Powtórz ćwiczenie 36 razy, wykonując
naprzemiennie po 18 razy na każdą stronę.

je

Gdy wykonasz powyższe ćwiczenie wymasuj
ruchami ust i języka wnętrze jamy ustnej, wargi oraz
policzki.

Rys. 4.

Fot. 12.

Usiądź jak w formie 4. spoglądając prosto przed siebie. Z pełnym cyklem oddechu
umieść prawą dłoń na biodrze, a lewą na wysokości splotu słonecznego (na wysokości
środkowego dantian). Podczas wdechu skoncentruj się na środkowym dantian, a z
wydechem unieś lewe ramię i opuść prawe w dół ku tyłowi, spoglądając ponad prawym
barkiem w tył (fot. 13B. oraz 13C.). Z kolejnym wdechem powróć do poprzedniej pozycji.

Powtórz ćwiczenie 36 razy, po 18 razy na lewą (fot. 13, 13A.) i 18 na prawą stronę.
Obracaj głowę wraz z oddechem i ruchem rąk.
Ćwiczenie to działa masująco na większość organów wewnętrznych, poprawia
przemianę materii, polepsza trawienie, wzmaga działalność wydzielniczą trzustki,
oddziałuje pozytywnie na rdzeń kręgowy i cały kręgosłup, szczególnie zaś na odcinek
szyjny zwiększając jego ruchliwość, poprawia przepływ krwi przez szyję oraz znosi
napięcia mięśniowe w okolicy ramion.
Po zakończeniu ćwiczenia powróć do pozycji jak na rysunku nr 1. i wykonaj jeden
cykl małego obiegu qi.

Fot. 13.

Fot. 13A.

Fot. 13B.

Fot. 13C.

Ćwiczenie 6
„Obracając tors w obie strony, kołysz ciałem i przeciągnij się”
Połóż dłonie na kolanach. Pochyl ciało w prawo, wysuń lewe ramię naprzód a prawe
cofnij w tył. Pochyl się w kierunku prawego kolana i przenieś tułów rotacyjnym ruchem
ponad kolanami skręcając tułów i spoglądają w lewo, odpychając się lekko prawą dłonią
od prawego kolana, po czym wykonaj odwrotny ruch powracając do pozycji wyjściowej.

Następnie wykonaj to ćwiczenie w przeciwnym kierunku (fot. 14.). Powtórz ćwiczenie 36
razy (po 18 razy na stronę) stopniowo pogłębiając stopień rotacji.
Po wykonaniu ćwiczenia umieść dłonie w pozycji medytacyjnej i wykonaj jeden cykl
„małego krążenia energii qi”.

Fot. 14.

Ćwiczenie 7
„Unieś ręce i przytrzymaj dłońmi palce stóp”
Tuo an pan zu
Siedząc w pozycji medytacyjnej umieść lewą dłoń na brzuchu, a prawą połóż na
lewej. Zamknij delikatnie oczy, zrelaksuj się i wyobraź sobie płomień rozchodzący się z
dołu brzucha do talii i dalej w górę ciała, między łopatkami aż do szczytu głowy.
Umieść dłonie na powrót przed dolnym dantian.
Siedząc w siadzie skrzyżnym unieś z wdechem okrężnie dłonie ponad głowę,
splatając palce nad punktem baihui. Z wydechem wypchnij je w górę prostując
jednocześnie ciało. Z kolejnym wdechem rozluźnij ramiona i opuść koliście dłonie w dół do
pozycji wyjściowej. Powtórz cały cykl 3 razy.
Następnie zamknij delikatnie usta i wykonaj przez nos trzy głębokie oddechy.
Utrzymując pionowo tułów wysuń nogi do przodu i rozstaw stopy na szerokość
ramion. Z wdechem nieznacznie unieś i rozsuń dłonie, a następnie z wydechem wraz ze
skłonem i łagodnym ruchem dłoni poprowadź energię qi z dolnego dantian przez biodra
i meridiany w obu nogach jednocześnie aż do palców obu stóp. Wykonuj trzykrotnie
ruchy dłońmi prowadząc qi w meridianach nóg „od siebie” i trzykrotnie „do siebie” tj. od
stóp do dolnego dantian. Po wykonaniu z wydechem trzeciego ruchu „od siebie” unieś
z wdechem dłonie nad stopami i z wydechem poprowadź qi trzykrotnie w przeciwnym
kierunku, tj. „do siebie” (fot. 16.).

Fot. 15.

Fot. 16.

Spoglądając przed siebie połóż dłonie
na podłożu po obu stronach bioder
z kciukami dotykającymi ciała oraz palcami
wskazującymi skierowanymi ku przodowi.
Skoncentruj się jednocześnie na dolnym,
środkowym i górnym dantian (fot. 17.).
Pochyl się w przód i chwyć dłońmi podbicie
śródstopia i palce jednej stopy (rys. 5.).
Trzymając stopę wypchnij piętę w przód.
Wykonaj następnie to ćwiczenie na drugą
stopę. Twój wzrok powinien spoczywać na
stopie, którą aktualnie trzymają dłonie (fot.
18. i 19.).

Rys. 5.

Fot. 17.

Fot. 18.

Fot. 19.

Powtórz ćwiczenie 12 razy na każdą stopę,
wykonując za każdym razem głęboki oddech (wdech
i wydech).
Spleć palce dłoni przed dolnym dantian.
Z wdechem unieś dłonie ponad głowę, a następnie
z wydechem wypchnij je w górę (rys. 6.). Z wdechem
opuść je i z rozluźnionymi ramionami i łokciami
skierowanymi nieznacznie ku przodowi umieść je tuż
ponad punktem baihui na szczycie czaszki. Z wydechem
opuść łagodnie splecione dłonie przed środkowym
i dolnym dantian, rozdziel dłonie na wysokości miednicy,
pochyl się w przód, złap i na bezdechu przytrzymaj obie
stopy jednocześnie, po czym z wdechem łagodnie
powróć do pozycji początkowej, z wydechem złącz
ponownie palce dłoni i wykonaj ćwiczenie ponownie (fot.
20.). Powtórz całe ćwiczenie trzykrotnie.

Rys. 6.

Fot. 20.

Ćwiczenie 8
„Podpieranie nieba dłońmi ze złączonymi palcami i skłon w przód”
Usiądź pionowo z nogami zgiętymi w kolanach (w siadzie skrzyżnym), jak miało to
miejsce w poprzednich ćwiczeniach. Prawa łydka przed lewą, podeszwy stóp skierowane
ukośnie w górę. Z wnętrzami dłoni skierowanymi w górę złącz palce razem delikatnie
naciskając małymi palcami na brzuch. Spoglądając prosto przed siebie skoncentruj się na
dolnym dantian. Unieś dłonie do klatki piersiowej, a następnie ponad głowę, stopniowo
obracając przedramiona i nadgarstki, aż wnętrza dłoni skierowane będą ponownie ku

górze. Powoli opuść dłonie tą samą drogą umieszczając je ponownie na brzuchu. Powtórz
ćwiczenie 9 razy robiąc wdech, gdy zbliżasz dłonie do głowy i wydech kiedy je od niej
oddalasz.
Następnie unieś z wdechem koliście dłonie i spleć palce ponad głową, i z wydechem
wypchnij je w górę tak wysoko, jak tylko zdołasz (fot. 21.). Utrzymuj kręgosłup prosty
i spoglądaj prosto przed siebie. Trzymaj przez chwilkę na bezdechu uniesione ponad
głową dłonie, a następnie opuść je do około połowy ich odległości od głowy, rozluźnij
nadgarstki, rozsuń dłonie i kolistym ruchem opuść je przed dolny dantian do pozycji
medytacyjnej (fot. 22.). Powtórz ćwiczenie 3 razy.

Fot. 21.

Fot. 22.

Unieś z wdechem koliście dłonie ponad głowę „podtrzymując nimi niebo” tak, jak
poprzednio, lecz zwróć uwagę, aby tym razem ich palce się nie stykały. Z wydechem
wykonaj głęboki skłon w przód kładąc dłonie na podłożu (fot. 23.). Z wdechem powoli
wyprostuj ciało, przenieś dłonie nad udami i ponownie unieś je w górę, po czym wykonaj
całe ćwiczenie raz jeszcze. Powtórz ćwiczenie wykonując skłon trzykrotnie.

Fot. 23.

Po wykonaniu ćwiczenia siedź spokojnie przez kilka chwil z oczami przymkniętymi
i ustami delikatnie zamkniętymi. Okrężnymi ruchami języka wewnątrz ust (łącznie 6 razy:
3 razy w jedną i 3 w drugą stronę) wyprodukuj ślinę i przełknij ją w jednym łyku. Porusz
i potrząśnij ramionami, skręć się w talii w jedną i drugą stronę, po czym rozluźnij całe ciało
i wyreguluj sanjiao (potrójny ogrzewacz). Wzmocni to swój kręgosłup. Na koniec zrelaksuj
mięśnie grzbietu i ponownie pomasuj okrężnymi ruchami swoje nerki poprzez
naprzemienny nacisk i rozluźnienie.
Siedząc w siadzie skrzyżnym tak, jak przed wykonaniem pierwszego ćwiczenia,
spokojnie „opuść” umysł do dolnego dantian, by energia mogła przepływać przez całe
wnętrze twojego ciała i wypełniwszy je, promieniować na zewnątrz skóry, generując
energetyczną ochronną aurę qi wokół całego twojego organizmu.

Gdynia, marzec 2011
Artykuł ukazał się w maju 2011 roku, w 47 numerze magazynu internetowego „Świat Nei Jia”.

