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Medyczne zastosowania qigong
Medical applications of qigong

Streszczenie
Qigong (czyt. czikung) to starochi ska metoda leczenia praktykowana przez
miliony ludzi na całym wiecie. Dzi ki naukowym dowodom skuteczno ci qigong
w leczeniu wielu chorób, lekarze Zachodu coraz cz ciej stosuj

qigong w

poł czeniu z medycyn tradycyjn . Dokument wyja nia czym jest qigong oraz
przedstawia rozwój i osi gni cia Stowarzyszenia Promocji Zdrowia Qigong Styl
Lec cy

uraw w Polsce. Praca przedstawia pierwsze w Polsce wyniki ankiety

przeprowadzonej w ród

wicz cych qigong, efekty leczenia oraz dokładniej

omawia wybrane przypadki uzdrowienia. 95% ankietowanych osób zauwa yło
znaczn popraw zdrowia i samopoczucia regularnie wicz

qigong. Jedynie 5%

osób nie zauwa yło poprawy zdrowia - były to osoby, które wicz qigong krótko
i nieregularnie.
Dalsze ankietowanie

wicz cych dostarczy pełniejszych danych dotycz cych

wpływu qigong styl Lec cy uraw na zdrowie człowieka.

Słowa kluczowe: qigong, czikung, Lec cy uraw, medytacja, samoleczenie.

Abstract
Qigong is a traditional Chinese healing system practiced by millions of people all
over the world. Thanks to scientific evidence of qigong efficiency in healing
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numerous diseases, Western doctors more and more often combine qigong with
traditional medicine.
This paper describes what qigong is and presents development and achievements
of Health Promotion Society Soaring Crane Qigong. The document shows the
very first results of inquiries among qigong practitioners in Poland, their healing
effects and describes in detail selected cases of recovery. 95% of polled people
noticed significant improvement of health and mood. Only 5% did not notice any
change - all of those people practiced qigong irregularly and for a short period of
time.
Further polling will provide more data concerning qigong ‘Soaring Crane’
influence on human’s health.

Keywords: qigong, soaring crane, meditation, self-healing.

Qigong (czyt. czikung) to powszechnie przyj ta w Chinach nazwa wicze
z energi zwan qi (czyt. czi). Medycyna chi ska posługuje si nieu ywan w
medycynie europejskiej kategori

qi - energii, która m.in. kr y w ciele

człowieka.
Medycyna i filozofia starochi ska traktuj człowieka jako cz stk wszech wiata,
od którego w ka dej chwili swego ycia otrzymuje on energi . Gromadz c si w
ludzkim ciele, w odpowiednich zbiornikach, energia ta kr y po kanałach
(meridianach), których g sta sie jest rozmieszczona w organizmie. Gdy przepływ
energii jest niezakłócony, człowiek jest zdrowy. Gdy przepływ energii zostaje
zablokowany, upo ledzone zostaj

tak e czynno ci fizyczne: przepływ krwi,

limfy i inne funkcje organizmu i mo e pojawi si choroba. Aby przywróci
zdrowie, trzeba przywróci

przepływ energii. Wzbudzeniu energii, jej

zgromadzeniu i zharmonizowaniu słu

wła nie powolne, płynne ruchy, które si

wykonuje w trakcie wicze qigong.[1]
Reasumuj c, qigong to sztuka wyzwalania i wykorzystywania energii,
prowadz ca do uzdrowienia siebie i innych.
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Najstarsze opisy wicze qigong pochodz sprzed 4-5 tysi cy lat. Znamy
je m.in. z Ksi gi

ółtego Cesarza do dzi

dnia b d cej niezrównanym

podr cznikiem klasycznej medycyny chi skiej. Medyczny qigong i medycyna
chi ska s ze sob nierozerwalnie zwi zane. ” ółtego Cesarza Ksi ga Medycyny
Wewn trznej” we wszystkich swoich cz ciach mówi o qigong. W ksi dze tej
napisano: „Je li osi gniesz stan doskonałego wyciszenia, uspokoisz rozbiegane
my li, energia b dzie prawidłowo kr yła po wszystkich meridianach ciała.
Wówczas i krew b dzie prawidłowo od ywia całe ciało. W takich warunkach
choroba si nie pojawi, gdy nie ma si sk d wzi ” [1].

Qigong styl Lec cy

uraw pojawił si w Polsce za przyczyn mistrza

Peki skiego Stowarzyszenia Qigong Liu Zhongchun w 1991 r. Profesor Liu,
współtwórca stylu, urodził si

w prowincji Shandong nad

ółt

Rzek

w

rodkowowschodniej cz ci Chin. Po uzyskaniu dyplomu na Wydziale Slawistyki
Uniwersytetu Peki skiego został pracownikiem naukowym. W latach 1960-1970
w czasie rewolucji kulturalnej został skierowany do pracy fizycznej w Mand urii.
Ci ka praca w trudnych warunkach klimatycznych sprawiła,

e ci ko

zachorował. Tradycyjne leczenie nie przynosiło poprawy. Wtedy przypomniał
sobie o

wiczeniach, które pami tał z dzieci stwa. Znalazł mistrza, pod

kierunkiem którego mógł wiczy . Bardzo szybko pojawiły si rezultaty. Było to
tym bardziej niezwykłe,

e wcze niejsze kilkuletnie leczenie nie przyniosło

adnej poprawy.
Powrócił do zdrowia dzi ki wiczeniom qigong. Od tego czasu cały swój wolny
czas po wi cał propagowaniu formy Lec cy

uraw. Jest autorem pierwszej

chi skiej ksi ki po wi conej temu stylowi, która została wydrukowana w ponad
milionie egzemplarzy. Dla profesora Liu qigong to nie tylko wiczenia, ale
równie metoda kształtowania swojego stosunku do otoczenia: do wiata i ludzi.
Cz sto powtarza za swoim mistrzem, e „qigong to sztuka bycia człowiekiem”.
W latach 90. Mistrz cz sto odwiedzał Polsk jako tłumacz chi skich
delegacji gospodarczych. W maju 1991 roku przybył do Polski na sta naukowy
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na Uniwersytecie Warszawskim. Ju wtedy w Poznaniu został zorganizowany
pierwszy dwutygodniowy kurs formy Lec cy

uraw. Lekarze, którzy stosowali

metody Tradycyjnej Medycyny Chi skiej, dowiedziawszy si , e Liu Zhongchun
jest mistrzem qigong, kierowali do niego swoich pacjentów, którym zgodnie z ich
wiedz potrzebne były wiczenia qigong. Poniewa ich stan zdrowia wskutek
uprawiania formy Lec cy uraw poprawiał si , ilo

osób, które chciały uprawia

te wiczenia szybko rosła. Z ró nych miast zacz ły do Mistrza napływa pro by,
by organizował tam kursy, na których mo na si

nauczy

formy qigong.

Pocz tkowo wiczyło kilkadziesi t osób, potem kilkaset. Niebawem uczniowie
zacz li si organizowa i zawi zali Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Qigong
Styl Lec cy uraw.
Obecnie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia styl Lec cy

uraw posiada 78

instruktorów, grupy wicz cych we wszystkich wi kszych miastach Polski, a
tak e w wielu miasteczkach. Nowe grupy powstaj w Niemczech, Anglii i na
Białorusi. Na ka dy obóz letni i zimowy przyje d a ponad 100 osób. Ł cznie
wiczy dzi Lec cego urawia ok. 3 000 osób w Polsce i miliony na wiecie (w
tym ponad 70 milionów w samych Chinach [2]).
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Qigong Styl Lec cy

uraw planuje otwarcie

o rodka qigong, gdzie pacjenci i lekarze mogliby szkoli

si

w zakresie

stosowania medycyny wschodniej oraz ł czenia jej z medycyn
Stowarzyszenie

jest w

trakcie

poszukiwania

inwestorów

klasyczn .

strategicznych

zainteresowanych otwarciem o rodka.
Wielu uczniów mistrza Liu Zhongchun, którzy chorowali przez długie lata
na najrozmaitsze ci kie, a nawet nieuleczalne choroby, uprawiaj c styl Lec cy
uraw, osi gn ło zaskakuj ce rezultaty. Kilka wybranych przypadków opisano
dokładniej:

Eugeniusz Z. – mieszkaniec Mi ska Białoruskiego, nauczyciel fizyki. W wieku
18 lat zachorował na stwardnienie rozsiane (SM). Próbował ró nych sposobów
leczenia, ale jego stan zdrowia stale pogarszał si . Gdy osi gn ł 40 lat wi kszo
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czasu sp dzał w łó ku, miał problemy z poruszaniem si . Wtedy dowiedział si o
qigongu i chi skim mistrzu, który organizuje obozy dla chorych na SM. Kiedy po
raz pierwszy przyjechał na obóz qigong, poruszał si z trudem o kulach, a jego
nogi były zupełnie bezwładne. Kiedy po 10 dniach wyje d ał, miał ju władz w
nogach - mógł ju , wci

w ograniczonym zakresie, porusza si samodzielnie.

Gdy po roku ponownie uczestniczył w obozie chód jego był prawie niezakłócony.
Obecnie yje zupełnie normalnie, pracuje jako nauczyciel i utrzymuje rodzin .
Gdy wrócił do zdrowia, uzyskał dyplom instruktora i zacz ł sam prowadzi
zaj cia dla chorych na SM. Organizuje 10 dniowe obozy w Mi sku, Homlu i
Mołodecznie.

Barbara G. przez wiele lat chorowała na fibromialgi . Oto jak sama pisze o
swojej chorobie:
„Zacz łam chorowa

14 lat temu. Miałam kłopoty z chodzeniem, z trudem

utrzymywałam szklank w r ku, a w jednej dłoni zupełnie straciłam czucie.
Lekarze stwierdzili powa ne zwyrodnienie kr gosłupa oraz fibromialgi .
Przeszłam kilka operacji r k. Za ywanie du ej ilo ci leków i sterydów
doprowadziło do chorób układu kr enia i pokarmowego. Pogarszaj cy si stan
fizyczny spowodował depresj .
W 1997 roku zacz łam wiczy qigong. Wykonywanie wicze było istn m k .
Bolały mnie stawy i r ce, których nie mogłam podnie

do góry. Pomimo to

wiczyłam systematycznie, poniewa inne rodki ratunku zawiodły.
Po trzech latach mój stan zdrowia zacz ł si poprawia . Znikły bóle kr gosłupa,
stawów, wróciła sprawno

r k. Ust piły choroby, które były rezultatem

za ywania leków a wraz z nimi depresja.
wiczenia qigong odmieniły moje

ycie. Mogłam powróci

do czynnego i

aktywnego w nim uczestnictwa.” Dokumentacja medyczna Barbary jest do
wgl du w siedzibie Stowarzyszenia.
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Krystyna J. miała t tniaka na jednej z głównych t tnic mózgu. Groził on
p kni ciem w ka dej chwili. Lekarze nie zdecydowali si

usun

go

chirurgicznie, gdy ryzyko mierci pacjentki było za du e. Poddano j innej
skomplikowanej, cho nieco mniej niebezpiecznej operacji: przez t tnic udow
wprowadzono jej do t tnicy mózgowej pół metra spr yny platynowej, co
spowodowało, e przez t tnic t przestała płyn

krew. Dzi ki temu t tniak

przestał grozi p kni ciem, ale te t tnica mózgowa – jedna z głównych t tnic
stała si niedro na i nie zaopatrywała w krew połowy mózgu. Jej rol musiały
przej

– gorzej lub lepiej – mniejsze t tnice. Widocznie nie radziły sobie z tym

zupełnie dobrze: Krystyna yła normalnie, czasami jednak miewała silne zawroty
głowy i wymioty. Kilkakrotnie zdarzyło jej si , e z tego powodu przez kilka
godzin była unieruchomiona na ulicznej ławce.
Krystyna zacz ła wiczy styl Lec cy

uraw z grup w Poznaniu. Po roku

systematycznych wicze jej dolegliwo ci całkowicie ust piły. Dzi sama jest
instruktorem qigong.

Joanna H. cierpiała z powodu daleko posuni tego zwyrodnienia stawu
barkowego. Ma w kaletce maziowej wyschła, chrz stka stawowa zanikła, zanikła
te szpara stawowa. Natomiast na powierzchni stawu pojawiły si drobne naro la
kostne tzw. ”dzioby”. Taki obraz widniał na zdj ciu rentgenowskim. Zwyrodniały
staw sprawiał silny ból przy ka dym ruchu. Nie była ju w stanie d wign
nawet na tyle, by podnie

r ki

ły k do ust. Sytuacj pogarszał fakt, e była to prawa

r ka. Lekarze stwierdzili, e jedyn mo liwo ci przywrócenia sprawno ci jej r ki
jest operacja polegaj ca na usuni ciu główki ko ci barkowej i wstawieniu w to
miejsce protezy stawu barkowego. Uprzedzili j jednak, e polska chirurgia nie
ma zbyt wielkich do wiadcze w dziedzinie operacji stawu barkowego. Operacje
stawu biodrowego wykonuje si

rutynowo, ale stawu barkowego – nie. Tak wi c

nie było gwarancji, e operacja całkowicie si powiedzie. W tych okoliczno ciach
Joannie trudno si było zdecydowa na zabieg chirurgiczny. Szukała innych
sposobów ratunku. Dowiedziała si o organizowanym wła nie obozie qigong i
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postanowiła spróbowa . R ka bolała j tak bardzo, e pocz tkowo nie była w
ogóle w stanie wiczy . Po kilku dniach ból r ki zel ał na tyle, e mogła ju
zacz

wiczy . Gdy po 10 dniach wyje d ała do domu, mogła ju nie tylko

podnie

ły k

do ust, lecz nawet podnie

r ce nad głow .

wiczyła

systematycznie w domu, a po kilku miesi cach ponownie zapisała si na obóz. Po
jego zako czeniu wykonała zdj cie rentgenowskie stawu barkowego. Wykazało
ono, e odtworzyła si w zauwa alnym stopniu chrz stka stawowa, pojawiła si
ponownie szpara stawowa, a naro la kostne znikły. Gdy Joanna pokazała stare i
nowe zdj cie rentgenowskie lekarzowi, który si ni opiekował – wybitnemu
specjali cie z kilkudziesi cioletnim sta em - stwierdził on, e musiała pomyli
kolejno

tych zdj , e wcze niejsze jest to, które pokazuje staw w lepszym

stanie, a pó niejsze to, na którym wida ten staw w gorszym stanie. Ka de z tych
zdj

było jednak opatrzone dat , co wykluczało pomyłk . Lekarz stwierdził

wówczas, e to niemo liwe, e w całej jego długoletniej praktyce nie zdarzyło si
jeszcze, by stan zwyrodniałego stawu poprawił si . Jego do wiadczenie
wskazywało na to, e mo e si on tylko pogorszy . Poniewa jednak rentgen
niezbicie wykazywał, e stało si to, co uwa ał za niemo liwe, lekarz poprosił, by
pokaza

mu jak wygl daj

wiczenia qigong oraz o pomoc w nawi zaniu

kontaktu z Mistrzem Liu. Dokumentacja medyczna Joanny jest do wgl du w
siedzibie Stowarzyszenia.

Wyniki bada

przeprowadzanych na

wiecie potwierdzaj ,

e stan

psychiczny i stan umysłu wywieraj ogromny wpływ na stan zdrowia człowieka.
Z bada

przeprowadzonych na Wydziale Medycznym na Uniwersytecie na

Tajwanie wynika, e choroba tylko u 20% pacjentów ma podło e czysto fizyczne
[10]. Pozostałe 80% ma tak e problem natury mentalnej lub choroba została
wywołana przez problem natury mentalnej. W zwi zku z tym wybitni medyczni
eksperci proponuj , aby oprócz tradycyjnego podej cia studiowa medycyn ,
która pojmuje człowieka jako cało , która integruje ciało, umysł i dusz w
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jedno . Pojawiła sie koncepcja medycyny „macro”. W medycynie „macro”
wyst puje pi

aspektów:

A. Zachodnia medycyna
B. Wschodnia medycyna oparta głównie o medycyn chi sk
C. Fizykoterapia
D. Medycyna energetyczna (wykorzystuj ca energi generowan przez
urz dzenia oraz energi ludzkiego ciała i rodowiska)
E. Psychologia (ang. mind medicine)
Według medycyny „macro” tylko przez stosowanie i skoordynowanie
powy szych pi ciu aspektów pacjenci mog

otrzyma

pomoc na poziomie

fizycznym, emocjonalnym, umysłowym i duchowym. Mo na zaobserwowa , e
zachodnia medycyna stopniowo rozwija si

w kierunku integracji ró nych

działów medycyny oraz integracji ciała, umysłu i duszy. Od 1986 do 2007 roku
około 20 tysi cy osób wzi ło udział w badaniach na Tajwanie, oraz w USA,
Japonii, Indii, Chinach, Hong Kongu, Nowej Zelandii, Włoszech

i innych

krajach. Podczas bada osi gni to zdumiewaj ce wyniki. Choroby, z którymi
zachodnia medycyna nie mogła sobie poradzi

(np. choroby neurologiczne,

nieuleczalne, rak) w wi kszo ci przypadków zostały wyleczone, gdy pacjenci
wzi li udział w zaproponowanej terapii (opis przypadków i statystyki s dost pne
[10]).
Wielu uczniów mistrza Liu Zhongchun dzi ki wiczeniom pozbyło si takich
dolegliwo ci jak nerwice, nadkwasota, wrzody oł dka, nadci nienie, nowotwory,
SM i wiele innych chorób. Kilkunastoletnie do wiadczenia Polaków udowodniły,
e wiczenie qigong mo e pomóc ludziom wyleczy prawie wszystkie choroby i
przywróci siły yciowe. Wiele osób osi gn ło znacz c popraw stanu zdrowia
lub całkowicie wyleczyło si z chorób powszechnie uwa anych za nieuleczalne.
Obecnie dost pna jest obszerna baza prac naukowych opisuj cych
działanie i efektywno

qigong [3, 4, 5]. Powszechnie dost pne s wyniki bada

udowadniaj ce, e skuteczno

qigong nie jest jedynie efektem wiary wicz cych.

Eksperymenty na szerok skal zostały przeprowadzone w krajach Azji jak i w
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Stanach Zjednoczonych [6, 7]. Znane s tysi ce doskonale udokumentowanych
przypadków wyleczenia ci kich chorób przy zastosowaniu qigong.
Jednym z wielu przykładów mog by badania przeprowadzone na grupie 242
osób z nadci nieniem przeprowadzone na przestrzeni 30 lat [2]. W ród badanych
pierwsza grupa 122 osób składała si z ludzi regularnie

wicz cych qigong

(codziennie dwa razy po 30 minut). W drugiej grupie (120 osób) osoby nie
wiczyły qigong. Obie grupy poddano takiemu samemu leczeniu w oparciu o
medycyn

tradycyjn . Po 30 latach stwierdzono,

e

miertelno

w grupie

wicz cej qigong wynosiła 25.41%, w grupie kontrolnej 40.8%. Przypadki
wyst powania udaru wynosiło odpowiednio 20.5% w grupie qigong i 40.7% w
grupie kontrolnej, w tym w grupie qigong 15.6% osób zmarło na udar, w grupie
kontrolnej 32.5% zmarło na udar.

Wykres 1 30-letnie badania wpływu qigong na grup 242 osób z nadci nieniem

Co wi cej - w ci gu 20 lat stwierdzono,

e ci nienie krwi w grupie osób

wicz cych qigong ustabilizowało si , podczas gdy w grupie kontrolnej ci nienie
krwi wzrosło. Ilo

za ywanych leków w grupie qigong zmalała (u 30% osób

lekarze nie stwierdzili potrzeby dalszego stosowania leków), a w grupie
kontrolnej ilo

za ywanych leków wzrosła. Szczegółowe wyniki bada
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prowadzonych nad qigong w leczeniu wielu chorób mo na znale

w pracy

Sanciera [8].
Qigong okazał si

tak e pomocnym narz dziem w leczeniu raka. Sun [9]

przebadał grup ludzi chorych na nowotwory zło liwe: 97 osób wiczyło qigong,
30 osób (grupa kontrolna) nie wiczyło qigong. Zaj cia trwały 2 godziny dziennie
przez okres od 3 do 6 miesi cy. Ponadto obie grupy były poddane takiej samej
terapii tradycyjnej. Osoby z grupy qigong wykazały co najmniej czterokrotny
wzrost poziomu sił, apetytu oraz wzrost wagi (3 kg) w porównaniu do grupy
kontrolnej.
W Chinach od wielu lat prowadzone s badania, które pozwalaj

okre li

efekty osób wicz cych qigong. W Polsce dopiero w 2007 roku Stowarzyszenie
Promocji Zdrowia skierowało ankiety do

wicz cych. W niniejszej pracy

przedstawiamy pierwsze wyniki bazuj ce na odpowiedziach 80 osób.

Wykres 2 Rozkład wieku ankietowanych

Zdecydowana wi kszo

osób w przebadanej grupie to osoby powy ej 50 roku

ycia. Jest to okres, w którym wiele osób powoli odchodzi od kariery zawodowej
i zwraca si ku sobie i swojemu zdrowiu. Jednocze nie zauwa amy, e coraz
wi cej młodych osób zaczyna wiczy qigong - nie tylko ze wzgl du na popraw
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zdrowia i samopoczucia, ale tak e na wzrost koncentracji, wyciszenia i popraw
umiej tno ci komunikacyjnych.

Wykres 3 Efekty zdrowotne qigong w przebadanej grupie 80 osób

W ród przebadanych osób 95% zadeklarowało popraw

zdrowia i/lub

samopoczucia pod wpływem wicze qigong. 5% ankietowanych nie zauwa yło
adnej zmiany. Nale y doda , e wszystkie osoby z grupy 5% wiczyły krótko i
niesystematycznie.

Wykres 4 Subiektywna poprawa zdrowia w ankietowanej grupie
www.qigong.org.pl | 11

Blisko 70% ankietowanych zauwa yło znaczn

popraw

samopoczucia przy

regularnym, codziennym wiczeniu qigong. Około 40% osób wymieniło popraw
stanu stawów oraz zmniejszenie odczuwanego bólu. Ponad 30% osób zauwa yło
popraw stanu kr gosłupa.
Prawie 40% osób wymieniło inne przykłady poprawy zdrowia. Mo na obecnie
stwierdzi , i

wiczenie qigong mo e pomóc w leczeniu nast puj cych chorób i

dolegliwo ci:
•

Migrena

•

Bezsenno

•

Choroby układu immunologicznego

•

Reumatyzm

•

Alergie

•

Problemy z trawieniem

•

Otyło

•

Depresja

•

Zanik mi ni

•

Wszelkiego rodzaje bóle

•

Choroby układu kr enia

•

Rak [4, 11, 12, 13]

•

SM

•

i inne choroby [14]

Dost pne s tak e badania omawiaj ce zastosowanie qigong w leczeniu nałogów
[14].
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Słu ba zdrowia w niektórych krajach Europy Zachodniej (np. w
Niemczech) refunduje uczestnictwo w zaj ciach qigong. Qigong pozwala
znacz co zmniejszy koszta hospitalizacji pacjenta (zmniejszona ilo

rodków

przeciwbólowych, leków i skrócony czas hospitalizacji) oraz umo liwia
pacjentom na aktywne uczestnictwo w procesie leczenia. Qigong mo na stosowa
na niemal ka dym etapie choroby. Nawet pacjenci le cy w łó ku mog

wiczy

uproszczon form qigong i wpływa na proces swojego leczenia. Dotychczasowe
badania naukowe przedstawiaj qigong jako metod w pełni bezpieczn .
Qigong jest jednak nie tylko metod dla osób chorych. Obecnie ró ne formy
qigong zaczynaj by stosowane w słu bie zdrowia w Stanach Zjednoczonych.
Kilkaset szpitali Ameryki Północnej przeszkoliło piel gniarki w zakresie podstaw
wykorzystania energii w leczeniu pacjentów [15]. Szpitale coraz cz ciej wysyłaj
piel gniarki na kursy qigong. Tak e pracownicy hospicjów w Stanach
Zjednoczonych zach cani s

do

wiczenia qigong, gdy

pozwala to szybko

regenerowa siły, a wewn trzny spokój i wzrost wra liwo ci pomagaj lepiej
zrozumie potrzeby pacjenta.

Obecne tendencje wskazuj , e medycyna tradycyjna b dzie coraz cz ciej
korzysta z wiedzy i narz dzi jakie dostarcza qigong. Dotychczasowe badania
przeprowadzone na całym wiecie pokazuj bardzo dobre efekty osi gane przez
wicz cych. Qigong jest nie tylko sposobem leczenia chorych. Jest tak e
doskonał , tani i dost pn metod zapobiegania wielu chorobom oraz sposobem
na radzenie sobie ze stresem. Qigong uczy tak e wyciszenia, koncentracji i mo e
słu y jako narz dzie rozwoju osobistego człowieka.
Działalno

Stowarzyszenia

propagowanie stylu Lec cy

ma

na

celu promocj

qigong oraz

uraw w Polsce i w Europie. W przyszło ci

planujemy przeprowadza systematyczne ankietowanie wicz cych oraz zbiera
kompletn dokumentacj medyczn . Wszystkich zainteresowanych dokładnymi
wynikami ankiet, dost pem do dokumentacji medycznej i bazy danych o qigong
www.qigong.org.pl | 13

zach camy do kontaktu ze Stowarzyszeniem. Zapraszamy na nasz stron w
Internecie www.qigong.org.pl
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