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Moje spotkanie z Kum Nye 

Na przełomie lat 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku Polska 
była miejscem niezwykle intensywnego rozwoju duchowego. 
Przyjeżdżali do kraju nauczyciele różnych tradycji i metod, w 
całym kraju organizowanych było mnóstwo kursów, szkoleń, 
warsztatów i treningów. 

Wszystko to dotyczyło tylko kilku głównych metod samoro-
zwoju – odwrotnie do tego, co widzimy dziś, kiedy pojawiają 
się coraz to nowe formy, szkoły czy praktyki. Równolegle z 
rozkwitem praktycznych zajęć bardzo odczuwalny był pra-
wie zupełny brak literatury. 

Kiedy ktoś przywiózł albo sprowadził jakąś książkę, pojawia-
ła się okazja weryfikacji tego, czego uczyliśmy się na trenin-
gach. Naturalne było więc, że – z braku wykwalifikowanych 
nauczycieli – sami próbowaliśmy nowych technik, których 
opisy znajdowaliśmy w tych nielicznych książkach. 

Znajomy poprosił mnie, bym przetłumaczył mu jedną z tak 
sprowadzonych książek. Ponieważ jednak Staszek nie lubił 
ograniczać się do słów, zaproponował mi od razu sprawdze-
nie, jak działają ćwiczenia, które miałem mu tłumaczyć. Już 
pierwsze ćwiczenie odczułem tak mocno, że ta niewielka 
książka szybko stała się bardzo inspirującą lekturą. Była to 
„Kum Nye Relaxation” Tarthanga Tulku. 
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Zaczęliśmy praktykować wybrane ćwiczenia. Ich opisy były 
na tyle dokładne, że (przy dużej dozie wrażliwości i intuicji) 
pozwalały na efektywne eksperymentowanie. 

 
Urzekła mnie prostota tych praktyk. 

Możliwość wykonania całej kompletnej praktyki w ciągu 10 
minut była ogromnym atutem. Te ćwiczenia naprawdę każ-
dy mógł wkomponować w swoje życie, prywatne czy zawo-
dowe, bez żadnego poświęcenia ani straty czasu. 

Eksperymenty z ćwiczeniami pozwoliły mi odkryć ich uni-
wersalność. Mogłem wykorzystać je w celach zdrowotnych, 
podobnie jak ma to miejsce z tradycyjną jogą. Z małymi 
zmianami, ćwiczenia okazały się doskonałym relaksem, da-
jącym subtelną radość ciału. Jeszcze inna odmiana wykona-
nia czyniła z nich nadzwyczaj głębokie medytacje. 

Uważam tę wszechstronność za ogromną zaletę Kum Nye. 
Każdy może w tych ćwiczeniach znaleźć coś dla siebie. Moż-
liwość wykonania nawet tylko jednego ćwiczenia, bądź też 
łączenia kilku ćwiczeń w serie, to kolejny ich atut. 

Szczerze polecam te praktyki. Nigdy nie odczułem potrzeby 
przejścia formalnego wyszkolenia na nauczyciela Kum Nye, 
zupełnie wystarcza mi możliwość cieszenia się tymi krótki-
mi, nadzwyczaj skutecznymi ćwiczeniami. Z tym większą ra-
dością dzielę się nimi z Tobą – ćwicz, korzystaj, niech te 
praktyki uczynią Twoje życie piękniejszym.  
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Co to jest Kum Nye 

Nazwa ta określa zestaw ponad stu ćwiczeń opartych na 
przekazie tybetańskim zaprezentowanym Zachodowi po raz 
pierwszy przez Tarthanga Tulku. W źródłach anglojęzycz-
nych możemy znaleźć opisy trzech systemów Kum Nye: Tar-
thanga Tulku, Aro gTer (tradycja Nyingma, opisane przez 
Khandro Dechen) i w tradycji Bon. We wszystkich tych sys-
temach, ćwiczenia mają znaczenie duchowe i uzdrawiające. 

Nazwa „kum nye” oznacza w języku tybetańskim masaż ciała 
subtelnego, co wskazuje na oddziaływanie tych praktyk. 
Choć są to ćwiczenia fizyczne, ich wpływ jest dużo głębszy 
niż zwykłych ćwiczeń gimnastycznych czy relaksacyjnych.  

Rzecz jasna, możliwość rozpoznawania ich wpływu zależy od 
wrażliwości i doświadczenia osoby ćwiczącej. Muszę przy-
znać, że postępy w odczuwaniu coraz subtelniejszych efek-
tów tych ćwiczeń mnie zaskoczyły. 

 
Jeśli szukasz intensywnych praktyk, które 
skrócą Twoje duchowe poszukiwania, Kum 
Nye mogą zaspokoić takie oczekiwania. 

Warto jednak pamiętać, że każde praktyki duchowe powo-
dują lub sprzyjają szybkim zmianom w życiu, co nie zawsze 
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jest łatwe, zwłaszcza dla naszych bliskich, którzy nie wiedzą, 
co dzieje się z nami w trakcie i wskutek takich praktyk. 

Ćwiczenia Kum Nye mają piękne, niemal poetyckie nazwy. 
Doskonale sygnalizują one oddziaływanie poszczególnych 
praktyk. Można powiedzieć, że cały system Kum Nye działa 
stymulująco i integrująco na nasz cały organizm (ciało, 
umysł i emocje), równoważąc i harmonizując różne aspekty 
naszego życia. 

Pod pewnymi względami ćwiczenia Kum Nye podobne są do 
jogi, tai chi czy qi gong. We wszystkich ruch jest spowolnio-
ny, forma ćwiczenia jest precyzyjnie określona, konieczny 
jest odpowiedni rytm ich wykonywania. Bardzo ważną rolę 
w tych formach pełni odpowiednie oddychanie.  

  

 

 

 

  


