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Czym jest energia?
Różne koncepcje

W tym rozdziale zapoznasz się
z następującymi tematami:
x
x
x
x
x
x

siÿa witalna,
chi,
prana,
mana,
magnetyzm zwierzÖcy,
Reiki.

Czym jest energia?
Wszystko jest energiÂ. TÖ tezÖ dawno temu udowodniÿ Albert
Einstein sÿynnym równaniem E = mc2. W tym wzorze „E” oznacza energiÖ, „m” masÖ, a „c” prÖdkoĘÄ Ęwiatÿa. Obrazuje on równowaŅnoĘÄ masy i energii.
Jak wiemy, materia, czyli to, co posiada masÖ, w pewnych warunkach zamienia siÖ w energiÖ. Na przykÿad spalanie wÖgla daje
miÖdzy innymi energiÖ cieplnÂ, a trawienie pokarmów energiÖ
niezbÖdnÂ do Ņycia. Energia ta powstaje z rozbitych wiÂzaā chemicznych, które tworzÂ róŅne zwiÂzki.
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Energia z kolei moŅe siÖ zamieniaÄ w masÖ. Przykÿadowo, do
wykonania okreĘlonej czynnoĘci zuŅywamy energiÖ. CzynnoĘÄ ta
przynosi nam konkretny rezultat, który moŅe stanowiÄ jakiĘ obiekt
materialny.
Od dawien dawna fizycy zastanawiajÂ siÖ, czy nie jest tak, Ņe to,
co nazywamy materiÂ, jest w rzeczywistoĘci falami energii. Istnieje teŅ inna opcja: Ņe wszystko, co istnieje, jest równoczeĘnie
i energiÂ, i materiÂ.
NiemoŅliwe? Masz z takim obiektem do czynienia na co dzieā.
To promienie sÿoāca. SÂ one jednoczeĘnie falami energii i czÂstkami materii. Tymi czÂstkami sÂ fotony, czyli paczki Ęwiatÿa.
Jak dziaÿa energia? Energia doprowadza do zaistnienia róŅnych zjawisk fizycznych. Rozmaitym procesom fizycznym odpowiadajÂ róŅne formy energii. MogÂ siÖ one przeksztaÿcaÄ z jednej
postaci w innÂ. Ponadto energia moŅe byÄ przekazywana z jednego obiektu na drugi.
SÂ róŅne rodzaje energii. W fizyce wyróŅniamy na przykÿad
energiÖ cieplnÂ, kinetycznÂ, potencjalnÂ, jÂdrowÂ, elektrycznÂ
i sprÖŅystoĘci. MoŅna je obserwowaÄ i obliczaÄ ich wartoĘÄ. MoŅna teŅ je stosowaÄ do róŅnych celów. Nas interesuje jednak inny
rodzaj energii — energia Ņyciowa.
Czym jest energia Ņyciowa, zwana takŅe siÿÂ witalnÂ?

Siła życiowa
PojÖcie siÿy Ņyciowej (z ÿaciny vis vitalis) wprowadziÿ w XVI wieku
Johann Baptista van Helmont, flamandzki lekarz i alchemik oraz
twórca chemii leczniczej. Wedÿug niego siÿa Ņyciowa to rodzaj
energii, która istnieje w organizmach Ņywych i powoduje, Ņe mogÂ
one produkowaÄ substancje, poruszaÄ siÖ i ŅyÄ.
Koncepcje wiary w istnienie czegoĘ, co moŅna by nazwaÄ energiÂ
witalnÂ, sÂ bardzo stare. PojawiajÂ siÖ one juŅ u Arystotelesa w jego
poglÂdach na duszÖ. Nazywamy je witalizmem. Witalizm to filozo-
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fia, wedÿug której wszystkie procesy zwiÂzane z Ņyciem przebiegajÂ za pomocÂ siÿ witalnych.
Witalizm na poczÂtku byÿ krytykowany przez Ęrodowisko naukowe. Rozwój nauk biologicznych spowodowaÿ jednak, Ņe obecnie
nie odrzuca siÖ teorii witalizmu, tylko uwaŅa siÖ jÂ za niepoddajÂcÂ siÖ naukowej weryfikacji.

Czym jest Reiki?
Reiki to uniwersalna, obdarzona wÿasnÂ ĘwiadomoĘciÂ (inteligentna) i wypeÿniajÂca caÿy wszechĘwiat w kaŅdym czasie pozytywna energia. Sÿowo „rei” moŅna tÿumaczyÄ jako „duch”, „ki”
jako „rozum” lub „energia” czy teŅ „siÿa”. Reiki jest wiÖc dosÿownie siÿÂ ducha.
Reiki jest energiÂ bezwarunkowej miÿoĘci. Ma wiÖc w sobie
coĘ boskiego. Pomaga tylko w dobrych celach, jakby potrafiÿa
rozróŅniaÄ dobro i zÿo. Energia ta nie popÿynie, jeĘli Twoje intencje
nie sÂ czyste albo kiedy nie powinna byÄ uŅyta z innych wzglÖdów.
Reiki przenika wszystko. Jest siÿÂ, która sprawia, Ņe rzeka pÿynie, a z maÿego nasiona wyrasta piÖkne drzewo. To moc, która
obdarza Ņyciem i witalnoĘciÂ.
W róŅnych kulturach energia witalnoĘci nosiÿa róŅne nazwy, na przykÿad:
x
x
x
x
x
x
x

chi w Chinach,
ki w Japonii,
mana u kahunów,
ka w staroŅytnym Egipcie,
pneuma, logos w staroŅytnej Grecji,
baraka u sufich,
prana w Indiach.

Pomimo wielu nazw i podejĘÄ chodzi jednak zwykle o ten sam
rodzaj energii Ņyciowej. WyjÂtkiem sÂ tu Reiki, chi, ki i prana.
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Czym jest chi?
Chi to energia Ņyciowa, która przenika caÿy wszechĘwiat. Z niej
wytwarza siÖ materia. Krótko mówiÂc, chi jest podstawÂ i przyczynÂ wszelkich zjawisk zachodzÂcych w naturze. Wszystko istnieje dziÖki dziaÿaniu energii chi. Dobrze to opisuje neokonfucjonista Zhang Zai:
„Kiedy qi gÖstnieje, staje siÖ widoczna, wtedy pojawiajÂ siÖ
ksztaÿty pojedynczych rzeczy. Gdy rozprasza siÖ, przestaje byÄ
widoczna, jej ksztaÿty znikajÂ. Czy kiedy jest zagÖszczona, moŅna
powiedzieÄ coĘ innego niŅ to, Ņe jest przemijajÂca? A czy kiedy jest
rozproszona, moŅna pochopnie stwierdziÄ, Ņe wtedy nie istnieje?”1.
ZNACZENIA SþOWA „CHI”
Sÿowo „chi” w jÖzyku chiāskim ma wiele znaczeā. Nieraz wymienia siÖ ich nawet 20. SÂ to miÖdzy innymi: „wola”, „energia witalna”,
„duch” lub „energia wewnÖtrzna”.
Pisownia tego wyrazu równieŅ jest róŅnoraka. Spotyka siÖ na
przykÿad zapisy: chi, ch’i, ki, k’i, trsri, qi oraz tschi.
IDEOGRAM CHI
Ideogram chi skÿada siÖ z kilku czÖĘci. ėrodkowÂ stanowi symbol
snopka ryŅu. Jest on zawarty w symbolu naczynia, na którym z kolei
moŅna zobaczyÄ symbol pary wodnej.
PRÓBY INTERPRETACJI IDEOGRAMU CHI
Snopek zboŅa moŅe byÄ symbolem energii pochodzÂcej z materii, a para wodna energii bardziej subtelnej i nieuchwytnej.
Jak wiadomo, para wodna ulatuje z garnka, pod którym jest
ogieā, czyli Ńródÿo energii. RyŅ w postaci naturalnej jest bogaty
w wÖglowodany zÿoŅone, które przynoszÂ energiÖ do dziaÿania.
1

Feng Youlan, Krótka historia filozofii chiāskiej, red. Derke Bodde, tÿum.
Michaÿ Zagrodzki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 115 – 116.
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SpoŅycie pokarmów peÿnoziarnistych podwyŅsza poziom energii.
MoŅna wiÖc powiedzieÄ, Ņe ideogram chi oznacza energiÖ pochodzÂcÂ z poŅywienia lub wytwarzanie siÖ energii w ciele poprzez
spoŅycie gotowanego posiÿku bogatego w wÖglowodany zÿoŅone.
RODZAJE CHI
Jest okoÿo 30 rodzajów chi. MiÖdzy innymi wyróŅniamy:
x
x
x
x
x

chi powietrza,
chi poŅywienia,
chi wszechĘwiata,
chi wrodzonÂ,
chi ochronnÂ.

Chi powietrza znajduje siÖ w powietrzu, chi poŅywienia w spoŅywanych posiÿkach, chi wrodzonÂ dziedziczymy po przodkach,
a chi wszechĘwiata nas otacza. Chi ochronna zaĘ to taki rodzaj
energii, który chroni CiÖ przed niebezpieczeāstwami i przykrymi
zdarzeniami. JeĘli zdarza Ci siÖ w Ņyciu wiele nieprzyjemnych
sytuacji, moŅe to oznaczaÄ, Ņe masz maÿo chi ochronnej.
Chi wypeÿnia i przenika wszystko. Istniejemy w morzu energii chi.
CHI W MEDYCYNIE CHIĀSKIEJ
Chi to pojÖcie, które jest podstawÂ caÿej medycyny chiāskiej.
W tym rodzaju terapii chorobÖ rozpatruje siÖ jako nadmiar, brak,
zablokowanie lub nieprawidÿowy przepÿyw chi.
Wszelkie medyczne dziaÿania majÂ na celu przywrócenie harmonijnego przepÿywu chi. Dokonuje siÖ tego za pomocÂ specjalnych masaŅy, Äwiczeā fizycznych oraz wÿaĘciwego doboru poŅywienia i stosowania zióÿ.
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GROMADZENIE I WYDATKOWANIE ENERGII CHI
Czÿowiek w procesie Ņycia pobiera i wydatkuje energiÖ chi. Od jej
poziomu zaleŅy jego ŅywotnoĘÄ i odpornoĘÄ na stres, choroby
i negatywne wydarzenia.
Gromadzenie chi zaczyna siÖ juŅ w momencie poczÖcia. CzÖĘÄ
chi jest dziedziczona po przodkach. Gromadzenie chi odbywa siÖ
poprzez jej pobieranie.
Jak moŅna pobieraÄ energiÖ chi?
EnergiÖ chi moŅemy pobieraÄ:
x
x
x
x

za pomocÂ oddychania,
poprzez jedzenie,
wykonujÂc róŅnego rodzaju Äwiczenia energetyzujÂce,
z kosmosu (chi kosmosu lub wszechĘwiata).

W przypadku oddychania pobierasz chi powietrza. Im gÿÖbiej i wolniej oddychasz, tym wiÖcej pobierasz energii z powietrza. Tlen zawarty w powietrzu sÿuŅy do spalania skÿadników pokarmowych w ciele. Spalanie to wyzwala duŅe iloĘci energii.

Z A D AN I E . Jeśli chcesz pobierać więcej energii z powietrza, zwróć
uwagę na to, jak oddychasz. Płytkie oddychanie nie da Ci wystarczającej ilości energii. Wykonaj poniższe ćwiczenie.
Bądź świadomy swojego oddechu i oddychaj głęboko i spokojnie. Nie bez powodu słowa w różnych językach, które oznaczają
energię, mają często jeszcze jedno znaczenie, którym jest „oddech”
lub „tchnienie”. Wiedząc o tym, świadomie wyobrażaj sobie, że z każdym oddechem wypełniasz się coraz bardziej i bardziej życiodajną
energią chi.

Bardzo waŅne jest teŅ chi poŅywienia. Im lepszej jakoĘci jedzenie spoŅywasz, tym wiÖcej dostarcza Ci ono energii chi. StÂd
niezwykle istotnÂ sprawÂ jest wÿaĘciwe odŅywianie siÖ.
Kup książkę
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Zgodnie z ideogramem chi duŅo energii przynosi spoŅywanie
potraw z peÿnego ziarna. Chiāczycy natomiast twierdzÂ, Ņe posiÿki mroŅone lub przygotowywane w mikrofalówce sÂ pozbawione
energii chi. Logicznym wnioskiem z tego faktu jest to, Ņe tym
bardziej warto umieÄ posÿugiwaÄ siÖ energiÂ Reiki. DziÖki tej mocy,
jeĘli czasami korzystasz z jedzenia mroŅonego lub podgrzanego
w mikrofalówce, moŅesz wÿasnorÖcznie dodaÄ energii takiemu
posiÿkowi.

Z A D AN I E . Zwróć uwagę na to, co jesz. Wybieraj tylko potrawy
zdrowe i dobrej jakości. Wtedy dostarczysz swojemu ciału wystarczająco dużo energii z pożywienia i będziesz bardziej odporny na
negatywne energie, stres i choroby. Ponadto, spożywając jedzenie,
wyobrażaj sobie, że pobierasz z niego energię chi, która wzmacnia
Twój organizm i regeneruje komórki Twojego ciała.

Wedÿug chiāskiego podejĘcia do zdrowia bardzo waŅny jest
ruch. Ruch niewÿaĘciwy lub jego brak moŅe powodowaÄ zmniejszenie siÖ iloĘci chi w organizmie. SÂ jednak takie rodzaje aktywnoĘci fizycznej, które przyczyniajÂ siÖ do wzrostu energii
chi w ciele. To qi gong (chi kung) oraz tai chi. Warto praktykowaÄ te formy ruchu, aby zwiÖkszaÄ poziom energii w organizmie.
Kolejnym waŅnym rodzajem energii w teorii chi jest chi wszechĘwiata. TÖ energiÖ pobierasz caÿÂ powierzchniÂ ciaÿa. Wpÿywa ona
do organizmu poprzez wiÖksze i mniejsze czakry, czyli centra
energetyczne organizmu. Chi wszechĘwiata pobierasz takŅe podczas snu, kiedy Twoja dusza unosi siÖ nad ciaÿem albo porusza
siÖ w Ęwiecie astralnym, czyli energetycznym.
Poziom chi w organizmie nie jest staÿy. MoŅna jÂ nie tylko
uzupeÿniaÄ poprzez odpowiednie, wymienione wczeĘniej dziaÿania, ale i wyczerpywaÄ.
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Jak wyczerpujemy energiÖ chi?
Najbardziej szkodliwe sposoby, które powodujÂ wypÿyw energii
chi z organizmu, to:
x
x
x

x

zaŅywanie narkotyków,
naduŅywanie alkoholu,
przeŅywanie negatywnych emocji, zwÿaszcza takich jak
poczucie winy i urazy, nienawiĘÄ, panika, wĘciekÿoĘÄ czy
rozpacz,
nadmierne uprawianie seksu (ten sposób dotyczy jedynie
mÖŅczyzn, na kobiety nie ma on wiÖkszego wpÿywu).

Chiāczycy zwykli mawiaÄ: „Kiedy chi siÖ gromadzi — formuje
siÖ fizyczna postaÄ ciaÿa. Kiedy chi ulega zanikowi — ciaÿo obumiera”. NaleŅy wiÖc dbaÄ o to, by stale uzupeÿniaÄ zapas energii chi.

Prana
PojÖcie prany jest w wielu szczegóÿach podobne do pojÖcia energii chi. Prana to wedÿug Hindusów siÿa Ņyciowa, która utrzymuje
organizm w zdrowiu. Nazywana jest ona takŅe energiÂ ŅyciowÂ
lub oddechem Ņycia.
SÂ trzy gÿówne Ńródÿa prany. SÂ nimi:
x
x
x

powietrze,
ziemia,
sÿoāce.

PranÖ powietrza pobieramy poprzez wÿaĘciwe oddychanie.
Musi byÄ ono powolne, spokojne i gÿÖbokie.
SÂ róŅne techniki oddechowe, które wspomagajÂ wiÖksze pobieranie prany z powietrza. W Indiach nazywane sÂ one pranajamÂ. Pranajama to jedna ze ĘcieŅek jogi. Obejmuje ona Äwiczenia oddechowe.
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Z A D AN I E . Wykonuj przez 2 – 5 minut opisane niżej oddychanie
praniczne.
Jeden cykl tej pranajamy obejmuje:
• wdech przez 8 sekund,
• bezdech przy pełnych płucach przez 4 sekundy,
• wydech przez 8 sekund,
• bezdech przy pustych płucach przez 4 sekundy.
Jak widać, wdech trwa tu tyle samo, co wydech, a długość bezdechu to połowa długości wdechu i wydechu.
Możesz oczywiście wykonywać wdech przez 6 lub 10 sekund,
a bezdech wówczas przez odpowiednio 3 albo 5 sekund. Dobór
czasu trwania każdej fazy tego ćwiczenia zależy od Twojej pojemności płuc i stopnia ich wytrenowania.
Jeśli wykonasz to ćwiczenie, łącząc język z podniebieniem oraz
łącząc ze sobą dłonie i trzymając stopy razem, szybciej napełnisz
się energią. Taka metoda jest niezwykle przydatna w przypadku,
kiedy jesteś bardzo zmęczony i masz mało czasu na ćwiczenia.
Ważne jest, aby tego typu ćwiczenia wykonywać regularnie
i stopniowo zwiększać ich intensywność. Dzięki temu zwiększasz
ich efektywność.
Wykonanie tego ćwiczenia przynosi najlepsze efekty poprzez
regularne stosowanie rano i wieczorem. Ćwiczenie to można też
robić przed wykonaniem zabiegu Reiki lub innego rodzaju bioterapii i po jego wykonaniu.

Kolejnym istotnym rodzajem prany jest prana sÿoāca. PranÖ
sÿoāca pobieramy poprzez wystawienie ciaÿa na dziaÿanie promieni sÿonecznych. Wystarczy juŅ 15 minut przebywania na sÿoācu,
aby napeÿniÄ siÖ sÿonecznÂ pranÂ. MoŅna teŅ piÄ wodÖ wystawionÂ na sÿoāce. Taka woda musi byÄ poddawana dziaÿaniu promieni sÿonecznych przez przynajmniej 15 minut.
WaŅnÂ pranÂ jest teŅ prana ziemi. PranÖ ziemi wchÿaniasz
poprzez czakry stóp, które znajdujÂ siÖ mniej wiÖcej na Ęrodku
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wewnÖtrznej czÖĘci stóp, czyli podeszwie. Wystarczy ĘciÂgnÂÄ
buty i spacerowaÄ po trawie, ziemi lub piasku, aby pobieraÄ pranÖ ziemi i napeÿniaÄ niÂ organizm.
Prana jest takŅe w poŅywieniu. NajwiÖcej jest jej w jedzeniu
ĘwieŅym, a najmniej w konserwowanym i mocno przetworzonym.
PranÖ moŅesz teŅ pobieraÄ z drzew, na przykÿad brzóz i sosen. Wystarczy, Ņe zbliŅysz siÖ do drzewa, poprosisz je o energiÖ,
przyÿoŅysz do niego dÿonie i pozwolisz, by energia pÿynÖÿa od
drzewa przez czakry Twoich dÿoni do Twojego organizmu. Czakry
dÿoni znajdujÂ siÖ na Ęrodku po wewnÖtrznej stronie dÿoni. Podczas tego zabiegu moŅesz poczuÄ mrowienie w dÿoniach lub inne
wraŅenia. Po tej operacji podziÖkuj drzewu za przesÿanÂ energiÖ.
Wiedza o pranie jest podstawÂ nauki o jednej z form bioenergoterapii, która nazywana jest uzdrawianiem pranicznym albo
pranoterapiÂ. Jest to ciekawa forma energoterapii. ZauwaŅyÿam,
Ņe jeĘli stosujÖ tÖ terapiÖ na przemian z zabiegami Reiki, chorzy
zdrowiejÂ szybciej, niŅ gdybym stosowaÿa tylko uzdrawianie pranÂ
lub terapiÖ Reiki. Wydaje siÖ wiÖc, Ņe te dwie formy terapii wzajemnie wzmacniajÂ swoje dziaÿanie.

Mana
Mana to rodzaj energii Ņyciowej znany w wierzeniach polinezyjskich i hunie. Sÿowo „mana” oznacza niematerialnÂ siÿÖ, która
wszystko przenika i wypeÿnia.
IloĘÄ many w organizmie moŅe siÖ zmieniaÄ. Na przykÿad poziom many obniŅa siÖ, kiedy przeŅywasz negatywne emocje, pÿytko
oddychasz i spoŅywasz niezdrowe jedzenie. I odwrotnie, moŅesz
zwiÖkszaÄ poziom many poprzez pobieranie jej z powietrza, poŅywienia lub sÿoāca.
ManÖ moŅna teŅ wytwarzaÄ za pomocÂ energii umysÿu, na
przykÿad autosugestii i wizualizacji. DuŅa iloĘÄ many daje dobre
zdrowie, sprawny umysÿ oraz skutecznoĘÄ w dziaÿaniu. Po-
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nadto obdarza charyzmÂ. Carl Gustaw Jung z tego powodu nazwaÿ osobowoĘÄ charyzmatycznÂ osobowoĘciÂ manicznÂ.
ManÖ moŅna przenosiÄ z obiektu na obiekt. Na przykÿad
dawniej kapÿani ÿadowali manÂ prÖty i przerzucali je podczas bitwy
nad gÿowami swoich wojowników. PrÖt, który dotknÂÿ wroga, skutecznie go unieszkodliwiaÿ poprzez rozÿadowanie nadmiaru many.
ManÖ oczywiĘcie moŅna takŅe przekazywaÄ w celach leczniczych. Ponadto poprzez wytwarzanie jej nadmiaru i zastosowanie innych technik moŅna dziÖki niej osiÂgaÄ róŅne cele. Metod tych uczy starodawna nauka zwana hunÂ.
ManÖ moŅna teŅ wytwarzaÄ, magazynowaÄ i zuŅywaÄ potem do róŅnych czynnoĘci.

Z A D AN I E . Usiądź i zamknij oczy. Zrelaksuj się.
Zacznij powoli i spokojnie oddychać. Wdychając powietrze, wizualizuj nagromadzanie się energii w ciele. Poczuj ją. Zobacz, że jest jej
coraz więcej i więcej. Pozwól jej regenerować i uzdrawiać Twoje
ciało. Odczuwaj postępujące wzmocnienie. Ciesz się tym uczuciem.
Wykonuj to ćwiczenie, aż odczujesz wypełnienie się maną.

Magnetyzm zwierzęcy
Magnetyzm zwierzÖcy to pojÖcie wprowadzone w drugiej poÿowie XVIII wieku przez wiedeāskiego lekarza Franza Antona
Mesmera. To siÿa Ņyciowa, która ma wiele cech podobnych do
wÿaĘciwoĘci ÿadunku elektrycznego. MoŅna jÂ gromadziÄ, przechowywaÄ i wysyÿaÄ na odlegÿoĘÄ.
PrzyczynÂ istnienia magnetyzmu zwierzÖcego ma byÄ przemieszczanie siÖ specjalnego fluidu, który wystÖpuje w dwóch
postaciach:
x
x
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Choroba wedÿug Mesmera nastÖpowaÿa na skutek zaburzeā
w przepÿywie tego fluidu. Zadaniem uzdrowiciela byÿo przywróciÄ ten przepÿyw do porzÂdku za pomocÂ odpowiednich technik.
Teorie i praktyki Mesmera daÿy poczÂtek mesmeryzmowi,
z którego nauki czerpie wspóÿczesna tradycyjna bioenergoterapia.

Podsumowanie
Wszystko jest energiÂ i wszystko dzieje siÖ za jej sprawÂ. Równanie Einsteina E = mc2 oznacza równowaŅnoĘÄ energii i materii.
W krajach Dalekiego Wschodu pojÖcie energii czy siÿy witalnej
byÿo znane od tysiÂcleci. W Europie pojawiÿo siÖ dopiero w XVI wieku.
W róŅnych kulturach energia witalnoĘci nosiÿa róŅne nazwy, na przykÿad:
x
x
x
x
x
x
x

chi w Chinach,
ki w Japonii,
mana u kahunów,
ka w staroŅytnym Egipcie,
pneuma, logos w staroŅytnej Grecji,
baraka u sufich,
prana w Indiach.

EnergiÖ moŅna pobieraÄ i magazynowaÄ. MoŅna jÂ równieŅ
traciÄ i przenosiÄ na róŅne przedmioty. EnergiÖ moŅemy pobieraÄ poprzez odpowiednie poŅywienie, ruch, sposób oddychania,
a takŅe ze sÿoāca, ziemi, kosmosu czy drzew. SiÿÖ witalnÂ moŅna
traciÄ w duŅych iloĘciach poprzez zaŅywanie narkotyków, picie
alkoholu lub przeŅywanie negatywnych emocji.
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