
ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, telefon 76 746 15 70  faks 76 746 15 71, www.polkowice.edu.pl , e-mail: podm@polkowice.edu.pl 

 

    

 

 

  

                                                  Polkowice, dnia 03.01.2019r. 

   
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

w Polkowicach  
 

59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 
http://www.polkowice.edu.pl 

ZAPRASZA  
zainteresowani nauczyciele 

 
NA  KURS DOSKONALĄCY 

 
QIGONG ODDECHU – JAK ODDECHEM UWOLNIĆ SIĘ OD STRESU  

I ZAPEWNIĆ SOBIE ZDROWIE. 
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ  

 
19.01.2019r. godz. 10.00-16.30 

(6 godzin dydaktycznych) 
 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala szkoleniowa parter) 
 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10.01.2018r., na podstawie formularza zgłoszeniowego  
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM).  
 
Koszt: 120zł 
 
Cele:  

 Poznanie pojęcia Qigong jako holistycznej metody dbania o zdrowie psychofizyczne, mającej 
źródło w starożytnej tradycji chińskiej. 

 Poznanie zależności między tym, jak oddychamy a stanem naszego systemu nerwowego  
i zdrowia ogólnego. 

 Rozluźnienie przepony i pogłębienie oddechu. 
 Pozytywne wpłynięcie na zdrowie fizyczne, wytrzymałość, układ krążeniowo/naczyniowy, 

emocje i stan umysłu za pomocą oddechu. 
 Zapoznanie z ćwiczeniami do regularnego samodzielnego praktykowania w domu. 

 
 

        Program : 
I. Część teoretyczna – 2 godz. dydaktyczne 

1. Wprowadzenie, objaśnienie – czym jest qi, czym jest qigong, autonomiczny układ 
nerwowy człowieka w odniesieniu do starożytnej koncepcji chińskiej yin/yang (układ 
przywspółczulny/współczulny). 

2. Po co oddychać lepiej/głębiej? Jak pracuje przepona?Oddech przeponą, oddech klatką 
piersiową, oddech mieszany. Wpływ oddechu na narządy wewnętrzne. 

3. Co ma oddech do EKG? 
4. Pytania i odpowiedzi. 

II. Część praktyczna – 4 godziny dydaktyczne 
1. Świadomość oddechu i wzorców oddechu.  
2. Ćwiczenia rozluźniania przepony – w parach i samodzielnie. 
3. Oddech brzuszny (głębsza praca przepony). Trenowanie ciągłości oddechu. 
4. Oddech do boków ciała. Ćwiczenia w parach i samodzielnie. 
5. Oddech do nerek/pleców. Ćwiczenia w parach i samodzielnie. 
6. Pytania i odpowiedzi. 
7. Zakończenie. 
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Korzyści: 

1. Poznanie podstaw wiedzy dotyczącej Qi Gong. 

2. Poznanie zależności między rodzajem/jakością oddechu a stanem zdrowia psychofizycznego. 

3. Poznanie ćwiczeń pozwalających rozluźnić przeponę i pogłębić oddech. 

4. Pozytywne wpłynięcie na zdrowie, emocje, stan umysłu, zmniejszenie negatywnego wpływu stresu 

na nasze życie. 

 

 

Prowadząca:  

Alina Sarna 

www.alinasarna.pl 

 

1987-1994 członek Stowarzyszenia Taoistycznego Tai Chi o/Wrocław, 1990-1994 instruktor Tai Chi  

w STTC o/Wrocław 

1992-1997 uczestnictwo w kursach naturalnych metod leczenia w Polsce (Ośrodek Edukacji 

Makrobiotycznej we Wrocławiu, ISI Ewa Foley w Warszawie) i w Australii 

1999 - ukończenie kursu masażu dla zaawansowanych i uzyskanie tytułu masażysty w Studium 

Niekonwencjonalnych Metod Leczenia "Medikon" (kinezyterapia, masaż klasyczny, akupresura) 

od 2004 – kształcenie się w dziedzinie Qigong podczas kursów prowadzonych przez nauczycieli  

z Polski i nauczycieli zagranicznych (Mantak Chia i Mateusz Wiszniewski - Healing Dao, Daisy Lee - 

Radiant Lotus Qigong, Bruce Frantzis - Energy Arts, Ron Timm - Path of Dao Szwajcaria) 

od 2008 - tłumaczka z j. ang. nauczycieli Qigong podczas kursów w Polsce (Energy Arts - Bruce 

Frantzis oraz Olaf Rolfing,  regularnie od 10 lat tłumaczka Rona Timma (Path of Dao) podczas 

weekendowych warsztatów w Warszawie i tygodniowych obozów letnich i zimowych w Polsce) 

od 2014 - tłumaczenie z j. ang. materiałów dydaktycznych na kursy dla studentów medycyny chińskiej 

(dla Holistycznego Centrum Zdrowia Annamed we Wrocławiu i dla Instytutu Medycyny Chińskiej  

i Profilaktyki Zdrowia w Krakowie) oraz studia własne w zakresie medycyny chińskiej 

od 2015 - prowadzenie zajęć Qigong i Tai Chi w Polsce. 

         
 
                                                                      Serdecznie zapraszamy  

                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 

http://www.alinasarna.pl/

