sztuka relaksu

W

ci¹gu wieków tai chi sta³o siê wyrafinowanym systemem æwiczeñ
i osobistego rozwoju. Æwiczenia
s¹ absorbuj¹ce, ale nie wyczerpuj¹ce czy
stresuj¹ce. Sk³adaj¹ siê z serii powolnych, ci¹g³ych ruchów, maj¹cych na celu odprê¿enie
i poprawê stanu ca³ego cia³a. Jedna z najwa¿niejszych zalet tai chi polega na tym, ¿e ka¿dy,
niezale¿nie od wieku, mo¿e wykonywaæ pe³ny
zakres æwiczeñ.

tykowanie z samego rana, przed wszelkimi
innymi zajêciami. Je¿eli nie jest to mo¿liwe,
spróbuj po prostu znaleŸæ nieco czasu o innej
porze dnia. Mo¿esz wykonywaæ æwiczenia
w dowolnym stroju, najlepsze s¹ jednak luŸne, wygodne ubrania. W³ó¿ miêkkie buty na
p³askim obcasie lub skarpetki.
Æwiczenia tai chi tradycyjnie wykonuje
siê na wolnym powietrzu. Jeœli pozostajesz
w domu, wybierz przewietrzone, dobrze wen-

jednak czêsto niwelowane przez napiêcie zwi¹zane z rywalizacj¹ lub dyskomfort zwi¹zany
z wysi³kiem fizycznym.
Inni próbuj¹ siê odprê¿yæ, uciekaj¹c od
codziennoœci. Najbardziej ekstremaln¹ form¹
jest medytacja w odosobnieniu. Efekty s¹
doskonale znane: wolniejszy puls i oddech,
lepsze trawienie, pobudzenie umys³u, wewnêtrzne wyciszenie. Umys³ operuje na innym poziomie, bli¿szym g³êbinom morza ni¿
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Tai Chi – harmonia przemiany

PIERWSZE KROKI
Aby rozpocz¹æ naukê tai chi, nie trzeba
posiadaæ ¿adnego specjalnego sprzêtu czy
ubrania, szukaæ specjalnego miejsca, uczyæ
siê chiñskiego czy wyznawaæ okreœlonej
religii, nie trzeba reorganizowaæ swojego
¿ycia i trzymaæ siê sztywno programu
æwiczeñ. Nie ma znaczenia, ¿e wykonujesz
niewiele æwiczeñ i bardzo powoli robisz
postêpy.
Najlepiej jest wykonywaæ niewielk¹ liczbê æwiczeñ codziennie. Pomaga to odœwie¿yæ
pamiêæ i przynosi najbardziej zadowalaj¹ce
rezultaty, zw³aszcza jeœli interesuje ciê tai chi
uwalniaj¹ce od stresu. Korzystne jest prak94
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tylowane pomieszczenie. Nie bêdziesz potrzebowa³ du¿o przestrzeni.

UWALNIANIE OD STRESU
Tai chi to sprawdzone antidotum na stres. Reakcjê cia³a ludzkiego na stres cechuje syndrom
„walcz lub uciekaj”. Jest to odpowiedŸ uk³adu
nerwowego na wydarzenia i okolicznoœci, które wprawiaj¹ nas w stan napiêcia. Nastêpuje
mobilizacja podstawowych funkcji organizmu:
krew odp³ywa z brzucha, jelit, skóry i koñczyn,
wzrasta ciœnienie krwi oraz tempo pracy serca
i p³uc, a mózg przygotowuje siê na konflikt.
Stres codziennego ¿ycia sprawia, ¿e ca³y
nasz organizm znajduje siê nieustannie w stanie
pogotowia, nawet we œnie. Rezultaty mo¿emy
zauwa¿yæ, rozgl¹daj¹c siê wokó³: nadciœnienie,
migreny, astma, wszelkie rodzaje bólu, niektóre
problemy menstruacyjne, depresje, ataki serca
dotykaj¹ wielu ludzi. Niektórzy znajduj¹ ulgê
w sporcie, np. aerobiku; intensywne æwiczenia
pomagaj¹ rozluŸniæ siê oraz wzmocniæ uk³ad
oddechowy, miêœniowy i kr¹¿enia. Korzyœci s¹

wzburzonym falom na jego powierzchni. Wiele osób stwierdza jednak, ¿e spokój ten trudno
jest zachowaæ po powrocie do ¿ycia i œwiata,
w którym funkcjonuje siê na co dzieñ.
Piêkno tai chi polega na tym, i¿ oferuje
ono metodê sytuuj¹c¹ siê pomiêdzy tymi
dwiema skrajnoœciami przy zachowaniu
p³yn¹cych z nich korzyœci. Efekt osi¹gamy,
nie nara¿aj¹c siê na dyskomfort zwi¹zany
z nadmiernie intensywnym wysi³kiem czy
szokiem powrotu do œwiata po wycofaniu siê
w medytacjê.

KORZYŚCI ZDROWOTNE
Efekty stresu kumuluj¹ siê w naszych miêœniach, o czym wie ka¿dy, komu dokucza ból
karku czy zesztywnienie ramion. Kulturystyka czy intensywne uprawianie sportu powoduje wzmocnienie pewnych partii miêœni,
jednak¿e nie uczy znoszenia ich nacisku bez
napiêcia. Ka¿dy atleta przyzna, ¿e gromadzenie siê kwasu mlekowego prowadzi do
zmêczenia miêœni.

ZDJĘCIE: MAURITIUS/BEW

Celem przemyœlanych sekwencji ruchów
jest budowanie wewnêtrznej si³y, elastycznoœci i wytrzyma³oœci. Coraz czêœciej stosuje
siê tê jedyn¹ w swoim rodzaju star¹ sztukê
ze wzglêdu na jej w³aœciwoœci lecznicze. Raz
nabyte umiejêtnoœci tai chi staj¹ siê skarbem
na ca³e ¿ycie.
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Tai chi dzia³a inaczej. Stymuluje wiele
miêœni w sposób, który umo¿liwia zarówno
zrównowa¿ony rozwój, jak i odprê¿enie. Powolne ruchy wymagaj¹ raczej wytrzyma³oœci
ni¿ si³y, powoduj¹ wiêc powstawanie w³ókien miêœniowych innego typu. W rezultacie
zmienia siê reakcja miêœni na stres i stopniowo zaczynamy odczuwaæ ulgê, uwolnieni
od ciê¿aru kumuluj¹cego siê fizycznego
napiêcia.

oraz takich, które sztuki tej nie praktykowa³y,
wykazuj¹, ¿e regularne uprawianie tai chi
poprawia sprawnoœæ kr¹¿eniowo-oddechow¹,
zw³aszcza u ludzi, którzy rozpoczynaj¹c æwiczenia, byli w z³ej kondycji.

cowali: Chen, Yang, Wu, Shin i Ng. Ka¿dy
opiera siê na swoistych æwiczeniach i sekwencjach ruchów, okreœlanych jako formy.

TAI CHI A UMYSŁ

Pe³na chiñska nazwa tej sztuki brzmi „tai chi
chuan”, co wymawia siê „tai czi czuan”. Te
trzy s³owa mo¿na przet³umaczyæ dos³ownie na kilka sposobów. Czêsto spotyka siê

Oprócz mocy uzdrawiaj¹cej cia³o, tai chi ma
równie¿ ogromny wp³yw na uk³ad nerwowy.

TAI CHI: ZNACZENIE

Tysi¹ce ludzi szuka sposobów
zachowania zdrowia
i dobrej kondycji. Nie chc¹
zapisywaæ siê na gimnastykê
ani te¿ godzinami biegaæ
czy podnosiæ ciê¿ary. Nie
maj¹ ochoty pociæ siê, traciæ
oddechu, znosiæ bólu miêœni.
Zmiany w miêœniach wp³ywaj¹ równie¿
pozytywnie na nasz¹ postawê. Potrafimy ju¿
odprê¿aæ miêœnie pleców, a wiêc pozwalamy
im siê rozci¹gn¹æ. Nasze wi¹zad³a nabieraj¹
elastycznoœci, dziêki czemu ruchy ca³ego
krêgos³upa staj¹ siê swobodniejsze.
Równie¿ sztywnoœæ stawów jest czêsto
zwi¹zana ze stresem. Napiêcie miêœni utrudnia g³adkie ruchy stawów, które zaczynaj¹
siê degenerowaæ. Tai chi pomaga poprawiæ
elastycznoœæ i si³ê wszystkich najwa¿niejszych stawów. Obroty i ruchy p³yn¹ce dzia³aj¹ uzdrawiaj¹co na tkankê chrzêstn¹ pokrywaj¹c¹ koñce koœci. W ten sposób tai chi
umo¿liwia spowolnienie degeneracji stawów
i dzia³a jak masa¿ antystresowy.
Niedawno naukowcy zaczêli badaæ fizjologiczne korzyœci p³yn¹ce z praktykowania tai
chi. Jednym ze stosowanych przez nich wskaŸników efektywnoœci æwiczeñ jest wydolnoœæ
sercowo-oddechowa, czyli maksymalna iloœæ
tlenu, jak¹ jest w stanie wykorzystaæ organizm
badanej osoby. Badania porównawcze przeprowadzone wœród osób æwicz¹cych tai chi

Osoby regularnie uprawiaj¹ce tai chi potwierdzaj¹, ¿e poprawi³a siê ich zdolnoœæ koncentracji, koordynacja i wewnêtrzna równowaga.
Tai chi czêsto okreœlane jest mianem „medytacji ruchowej”; badania fal mózgowych osób
æwicz¹cych potwierdzaj¹ trafnoœæ tej nazwy.
Dlatego te¿ sztuka ta nie tylko u³atwia odprê¿enie, ale w istotny sposób przyczynia siê
do poprawy stanu zdrowia. Chiñczycy znaj¹
lecznicz¹ moc tai chi od wieków i wykorzystuj¹ j¹ w walce z ca³¹ gam¹ chorób, w tym z problemami z sercem i kr¹¿eniem, uzale¿nieniami,
stanami zapalnymi stawów, kontuzjami miêœni,
astm¹ i zaburzeniami nerwowymi.

PRASTARE DZIEDZICTWO
Przez wiele stuleci sztuka tai chi by³a sekretnym dziedzictwem niewielkiej liczby chiñskich rodzin. Rodzice przekazywali wiedzê
swoim dzieciom. Dopiero w XX wieku tai chi
zaczê³o byæ powszechnie nauczane i praktykowane. Najbardziej znanych jest piêæ stylów,
nazwanych od imion mistrzów, którzy je opra-

okreœlenie „najwy¿sza, ostateczna piêœæ”.
Niektórzy mówi¹ po prostu o „boksowaniu
siê z cieniem”.
Moim uczniom wyjaœniam, ¿e w t³umaczeniu najwa¿niejsze jest przekazanie prawdziwego znaczenia kryj¹cego siê za literami.
Pokazujê im symbol tai chi: pó³kole œwiat³a
i pó³kole ciemnoœci, które ³¹cz¹ siê w pe³ne
ko³o, stale siê ze sob¹ mieszaj¹c. Symbol ten
jest znany jako yin i yang, po chiñsku jednak nazywa siê go dos³ownie „tai chi”. Oto
prawdziwy duch tai chi chuan. Nazywam go
„harmoni¹ przemiany”.
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