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Kort om bevægelses-meditationen QiGong 
I mange forskellige kulturer har kunsten at regulere åndedræt, krop og sind været  
brugt som et helsesystem og spirituel praksis. I Kina kaldes denne kunstart under  
en fælles betegnelse for "QiGong" (Chi Kung). "Qi" (Chi) betyder "livsenergi" eller  
"åndedræt" og "Gong" hentyder til den "færdighed", der bringer livsenergien i et sundt  
og harmonisk flow. En harmonisk og sund livsenergi formidler en dybere overall balance i krop og 
sind. 
 
QiGong eller Qi Gong er en bevægelses-meditation, der inddrager både det bevidste åndedræt og 
den vågne opmærksomhed. Øvelserne består for det meste af blide meditative stræk, hvor vi 
arbejder alle muskelgrupper igennem, strækker og vedligeholder bindevævet samt masserer 
meridianbanerne og de indre organer. Vi frigør hurtigt endorfiner i blodet og åndedrættet bliver 
dybere og mere afslappet.  
 
QiGong er flere tusinde år gammelt og før i tiden var den kun forbeholdt kejsere, generaler og 
få udvalgte, men efter kulturrevolutionen i Kina har den vundet større og større udbredelse i hele 
verden. 
 

 
QiGong er kendt for at styrke kroppens selvhelende egenskaber -  
> styrker immunforsvaret 
> forbedrer dit almene energiniveau i kroppen 
> afhjælper og lindrer degenerative forandringer i kroppen 
> forbedrer åndedrættet markant 
> forebygger og lindrer effektivt stress 
> lindrer søvnbesvær 
> lindrer uspecifikke smerter i kroppen 
> lindrer effektivt ryglidelser og ledsmerter 
> opløser energiblokeringer og giver forøget smidighed/ fleksibilitet 
> kan effektivt lindre hovedpine 
> kan effektivt lindre angstanfald og depression 
> lindrer menstruationsbesvær 
> forbedrer den seksuelle sundhed (forebygger impotens) 
> virker effektivt på fordøjelsen 
> styrker kroppens evne til afgiftning 
> styrker dine mentale evner 
> du lærer dig selv og dine grænser bedre at kende. 
 

 

Energimedicin - er et supplement til det, som sundhedssystemet kan tilbyde 

dig. Essensen i Energimedicinen er at rette behandlingen mod energisystemet og ikke mod 
sygdommen. Der arbejdes ud fra den tilgang til ubalancer, lidelser og sygdomme, at du er årsagen 
til din egen forstyrrelse og samtidigt er det dig selv og kun dig selv, der rummer svaret på din egen 
helbredelse. Din egen autoritet gives ikke over i hænderne på et andet menneske. 
 
 

Energimedicinen falder helt indenfor, hvad der kan formidles gennem 
QiGong  
QiGong er energimedicin, men QiGong er også meget andet end det. Derfor vælger jeg først og 
fremmest at undervise i QiGong i alle dens aspekter og i tilknytning til det koble energimedicinen 
på. Med QiGong og energimedicin lærer dig at finde tilbage til den naturlige balance. 
 

 
 
 

https://www.mind-fitness.nu/qigong.html
https://www.mind-fitness.nu/qigong.html
https://www.mind-fitness.nu/qigong.html
https://www.mind-fitness.nu/qigong.html
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Energien ”Qi” i praktisk betydning 

Qi kan mærkes og dens tilstedeværelse kan observeres nøje i kroppen, selvom de fleste mennesker 

kun i sjældne tilfælde vil kunne se den. At observere Qi visuelt kræver en dybere visuel sansning, 

der overskrider det vi i daglig tale betragter som den ”almene perceptionsgrænse”. Det er muligt og 

det er den evne, som vi træner i energimedicinen. 

For at skærpe denne evne er det vigtigt, at åndedrættet er bevidst og afslappet og at vi er trænede i 

at koble hjertet og sindet på et dybere plan.  

 

Qi har forskellige egenskaber: 

~ Qi er kilden til al bevægelse (også mental) og samtidigt uadskillelig fra bevægelsen* 

~ Qi er kilden til kroppens vækst og Qi vokser med kroppens vækst                                           

~ Qi bevæger sig opad, nedad, udad og indad* 

~ Qi beskytter kroppen mod udefra kommende skadelig indflydelse 

~ Qi transformerer for eksempel føden 

~ Qi holder alting på plads eksempelvis organer og blod 

~ Qi varmer ”kroppen”. 

 

De vigtigste hensyn for at styrke Qi 
Qi sørger for at holde kroppen sund og rask – den bevæger, varmer, forsvarer og kontrollerer 

vigtige funktioner i kroppen. 

 
 

Qi er en intelligent energi, der selv heler op på ubalancerede kropslige, energetiske 

og sindslige tilstande. Vores opgave, som ”medspiller” i livsenergiens flow, er at 

sørge for de mest optimale betingelser: 

➢ vi indånder frisk ren luft fyldt med knitrende klar Qi – luft ud jævnligt i boligen og gåture i 
frisk luft 

➢ åndedrættet fungerer optimalt – QiGong, Tai Chi, Yoga etc., meditation og 
åndedrætsøvelser 

➢ god nyre-qi, så nyrerne kan gribe lunge-qi – god energi balance og flow i kroppen 
(nyreøvelser) 

➢ spiser ren øko kost lavet med kærlighed og god Qi power 
➢ spiser under dejlige og harmoniske/ rolige omstændigheder 
➢ at lunger, milt og nyrer fungerer optimalt og ikke er tynget af fysisk forurening, af 

ubearbejdede kriser, følelsesmæssige rutcheture eller psykisk forurening (eks. dårligt 
psykisk arbejdsmiljø) 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

”Det største tab af livsenergi finder sted, når vi identificerer os med tankerne”. 
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Det vitale åndedræt 

Et andet væsentligt bidrag til forståelsen af, hvordan koblingen mellem bevidsthed og krop foregår 
og hvordan åndedrættet spiller en væsentlig rolle, kender vi fra Indien - specielt yogatraditionen og 
de vediske skrifter. Via nogle større energicentre eller ”energihjul” (chakras) med hver deres 
vibration og egenskaber og energikanaler (nadier) er bevidstheden forbundet mere direkte med 
kroppen gennem strømmen af livsenergi eller ”prana” (urindisk). Prana betyder direkte oversat 
livsånden eller livsåndedrættet, der skaber funktionalitet på alle områder af vores liv.  De omtalte 
energihjul eller chakras er nøje forbundet med kroppens hormonkirtler, som regulerer vores 
fysiske og psykiske tilstand i kroppen. 
I Kina behandlede/behandler man ikke selve symptomerne, men arbejder med krop og bevidsthed 

med åndedrættet som mediator.  

 

 

Øvelse 1 -  Livets åndedrag 
Stop op og brug et øjeblik på at lade livets åndedrag bevæge dig som en bølge, der går gennem din 

krop og sætter dig fri.  

Slip de begrænsende tilgange og kendte måder at betragte åndedrættet på, og hengiv dig dette 

øjeblik i den enkle og berigende handling at trække vejret helt frit.  

 

Lad dig forundres over det uendelige potentiale, som gemmer sig i åndedrættet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan mister vi livsenergien: Overdreven tankevirksomhed, bekymringer eller chok. Hvis du 

retter din opmærksomhed på den ydre verden og projekterer din energi ud i omgivelserne for 

at få anerkendelse m.m. og har mistet opmærksomheden indadtil, skabes der en energi-

lækage i dit system. Svedeture og overdreven fysisk træning er også blandt årsagerne til at vi 

mister energi etc.  

Sådan forøger du livsenergien: Bliver bevidst om kroppen gennem åndedrættet. Mærker det 

uendelige energi- og bevidsthedspotentiale, der ligger i at vågne op og se det mysterie, som 

du i sandhed er. Vær opmærksom på, at du ikke reinvesterer din nye livsenergi i gamle 

uforløste mønstre. 
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Øvelse 2 – Åbning af energi i kroppen 

En øvelse, der er god at lave for at stimulere og åbne energi-

flow fra fødderne, er øvelsen med en nubret bold.  

Begynd først med at stå og komme ind i fornemmelsen af at 

stå og være i kontakt med underlaget under fødderne. 

Hvordan føles det? 

Tag en bold og begynd med den ene fod. Lad bolden køre 

blidt mod undersiden af foden. Kom hele vejen rundt på 

fodens underside og undersøg foden nøje.  

Skift til den anden fod og gentag processen.  

Efter nogen tid begynder du at presse foden mere ned over 

bolden. Mærk, hvad der sker. Hvordan føles kontakten 

mellem bold og fodens forskellige områder?  

Kan du mærke steder med modstand, ømhed, smerte og ubehag eller steder, hvor foden 

responderer med en følelse af befrielse og åbning, når der presses ind mod området. Afslut på 

denne fod ved at arbejde på fodens inderside ved svangen, ved at læne benet på skrå. Området har 

at gøre med rygsøjlen og forstoppelse. Hvordan føles det? 

Gentag den sidste øvelse med et større pres og tyngde ned over bolden - bare med den modsatte 

fod. Hvordan er følelsen her? 

Afslut med at lægge bolden midt mellem fødderne, så den berører begge fødders inderside og 

begynd at bevæge dig fremad med bolden presset mellem de to fødder - ved at fodens yderside har 

berøring med underlaget.  

Når du er færdig, lægger du bolden fra dig og stiller dig på samme måde som i indledningen til 

øvelsen. Mærk, hvordan er følelsen af at stå på jorden? Hvilken effekt har øvelsen haft på foden og 

resten af kroppen? Kan du mærke strømme af varme og sitrende/ prikkende energi opad benene? 

Byd dette fænomen velkommen i hele kroppen. Kan du mærke en anderledes grounding? 

 

 

3 enkle QiGong øvelser 
 
 
Indledning til QiGong øvelser: 
 
Kom ind i Wuji stance. Fødderne er parallelle og nogenlunde samlede. Tag en dyb indånding 

/udånding, hvor du giver slip på spændinger i kroppen. Sørg for, at vægten er ligeligt fordelt over 

hele foden og 50/50 på hver fod. Knæene er let bøjede. 

 

Begynd på det særlige QiGong-åndedræt, i blidhed – luften ind gennem næsen og luften 

ud gennem munden (munden er let åben). Bibehold dette åndedræt fra start til slut. 

Når du mærker, at kroppen er afslappet samt når åndedrættet og sindet er roligt, kan du begynde. 

 
 



Side 6 af 12 
 

 
 
Lifting the sky  
Kinesisk: Shuang Shou Tuo Tian 
(= Begge hænder løfter himlen) 
 

1. Du står med samlede fødder.   

Håndfladerne vender mod jorden, armene strakte.  
Iagttag mellemrummet mellem hænderne. 
 

2. På en indånding løftes armene og hænderne op. Du er stadig opmærksom på mellemrummet 

mellem hænderne. 
 

3. Pause, når armene er vertikale, herefter et yderligere stræk af armene i pausen. 

 
 

4. På en udånding går armene og hænderne ned langs siden af kroppen. 

 
 
Gentag 7-10 gange. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virkninger  
Denne øvelse åbner effektivt de 12 hovedmeridianbaner i kroppen og booster din energi.  
Alment styrkende på alle områder af dit helbred.  
God ved ryglidelser eller for dem der har svært ved at slappe af og tænker for meget. Ufrivillig 
vandladning (eksempelvis ved graviditet). Hæmorider.  
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Fierce Tiger Pushes Mountains 

Pushing Mountains 
Kinesisk: Hu Shan Tui Meng  
(= Vild tiger skubber bjerge) 
 
  

1. Du står med samlede fødder.  

På en indånding lader du håndfladerne vende opad og løfter dem op til  
midt for brystkassen, hvor de vender.  
Skub foran kroppen på udånding, indtil armene er strakte. Fingrene vender mod himlen. 
 

2. Musklerne gør deres arbejde men på en helt afslappet måde. 

 

3. På en indånding går hænderne retur til kroppen, albuerne går ind mod siderne af kroppen. 

 
Gentag sekvensen 8-10 gange.   
 
 

4. Bring hænderne ud foran kroppen og lad energien akkumulere i hænderne.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Hænderne vender, så de danner en skål foran kroppen. Forestil dig en bold af energi, der 

danser mellem hænderne. 
 

6. Træk hænderne og energien tilbage til hjertet, hvorefter du grounder energien. 

 
 
Virkninger.  
Øvelsen er gennem tiderne blevet anvendt af Kung Fu udøvere til at udvikle mental som fysisk 
styrke og kraft. QiGong udøvere kan på samme måde bruge denne enkle øvelse til at udvikle indre 
styrke. Indre styrke hjælper os til at klare dagens mange opgaver/ udfordringer uden at blive trætte 
eller udmattede. 
Energiflowet forbedres gennem ryggens netværk af meridianer til og fra armene.  
Pushing Mountains virker også på rygsmerter, betændelsestilstande i leddene (leddegigt), 
reumatisme og nyreproblemer. Væsken i rygmarven forbedres og dermed kommer der bedre 
cirkulation til hjernen. 
 
 



Side 8 af 12 
 

 

Universal-øvelsen 
豬尾巴 
 (Grisens hale) 
 
 

 

 
 
Universal-øvelsen kan udføres mellem eller efter de 2 foregående QiGong øvelser samt i en hvilken 
som helst praksis, hvor du behøver at optimere dit energiflow.  
 
 
Træd ud mod højre med højre fod, så du har skulderbredde mellem fødderne eller lidt mere. Lad 
bevægelsen med armene foretage en løkke foran kroppen, med eftersving til hver side på skift. 
Bemærk, når du svinger op mod højre, løftes venstre hæl og når du svinger mod venstre, er det højre 
hæl, der løftes. Lad bevægelsen/ rytmen genereres fra taljen. Arme og skuldre er afslappede og følger 
bevægelsen rundt. 

 
 
 
Virkning. Styrker immunforsvaret, harmoniserer åndedrættet, forbedrer lymfe-drænage og 
venepumpe, så der effektivt bringes returblod tilbage til hjerte – lunger. Dermed kan blodet lettere 
iltes og fornys. Korrigerer skiverne i ryggen. Varsomhed ved diskusprolaps! 
 
Ved at lave serier af denne øvelse og lægge et forløb indimellem, hvor du foretager lette bank med de 
knyttede næver på brystkassen ved thymuskirtlen forstærkes virkningen på immunforsvaret. Lav 
f.eks. serier med 9, 18 eller 36 runder af hver. 
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Energimedicin – øvelser 
 

 
 
De 4 bank  
 
Bank 1 – Nyre 27 
 
1. Lokaliser punktet ved at anbringe 

fingrene på kravebenet og føre dem ind 
mod midten, til du møder en lille 
forhøjning, hvor kravebenet ender. Før 
fingrene ca. 2-3 cm ned og lidt ud til siden i 
en lille fordybning. Nyre 27 er det 27. punkt 
på nyremeridianen.  
 

2. Bank eller massér kraftigt på punktet i 

ca. 15 sekunder. Træk vejret ind gennem 
næsen og ud gennem munden. Smil, mens 
du udfører øvelsen.  
 
Øvelsen hjælper med: 

• Får energien til at løbe i den rigtige retning i dine meridianer.  

• Genstarter dit energisystem.  

• Hjælper mod træthed.  

• Skærper din koncentration.  
 
 
 
 

Bank 2 – Thymuskirtlen 
 
1. Du finder punktet ved at anbringe den 

ene hånds eller begge hænders fingerspidser 
på midten af dit brystben over 
thymuskirtlen. 
 

2. Bank eller massér kraftigt på punktet i 

ca. 15 sekunder. Træk vejret ind gennem 
næsen og ud gennem munden. Smil, mens 
du udfører øvelsen.  
 
Øvelsen hjælper med: 

• Stimulerer alle dine energier.  

• Styrker immunforsvaret.  

• Reducerer stress. 

• Øger kraft og vitalitet.  
 
 
 
 

Nyre 27 punkt 

De 4 bank 

De 4 bank 

Thymuskirtlen 
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Bank 3– Sea of Qi (Ren Mai meridian) 
 
1. Du finder punktet ved at anbringe den ene 

hånds eller begge hænders fingerspidser midt 
på brystbenet – mellem brystvorterne. 
 

2. Bank eller massér kraftigt på punktet i ca. 

15 sekunder. Træk vejret ind gennem næsen 
og ud gennem munden. Smil, mens du udfører 
øvelsen.  
 
Øvelsen hjælper med: 

• Øger energistrømmen.  

• Beroliger hjertebanken. 

• Reducerer stress og træthed. 

• Øger styrke og vitalitet.  

• Fremmer amning.  

• Stopper hikke.  
 
 
 
 
 
 

Bank 4– Miltpunkterne 
 
1. Du finder punktet ved at anbringe den ene hånds 

eller begge hænders fingerspidser lige under brystet i 
lige linje under brystvorten – et ribben ned. Det er de 
neurolymfatiske punkter.  
 

2. Bank eller massér kraftigt på punktet i ca. 15 

sekunder. Træk vejret ind gennem næsen og ud 
gennem munden. Smil, mens du udfører øvelsen.  
 

3. Du kan også banke de andre neurolymfatiske 

punkter (miltpunkter), som ligger ca. 10 cm. under 
armhulen, typisk der hvor en BH-kant vil være. 
 
 
Øvelsen hjælper med: 

• Øger energiniveauet.  

• Afbalancerer blodets biokemiske sammensætning. 

• Hjælper med at fordøje maden (herunder også følelser). 

• Reducerer stress og toksiner.  
 
 
 
 
 

Sea of Qi (GV17) 

De 4 bank 

De 4 bank 

Miltpunkterne 



Side 11 af 12 
 

 
 

Aura vævning  
 

1. Du kan starte på to måder. På billedet er vist, at du sætter hænderne 

      sammen, som i en bøn – ud fra hjertet eller læg hænderne på dine  
      lår, spred fingrene, jordforbind dig. Se et lysende sværd komme fra  
      universet ned igennem dit kronechakra og hele vejen ned igennem dit 
      chakrasystem, ud igennem perineum og ned til jordens indre.  
 

2 og 3. Derefter armene ud og du giver dig selv et knus og derefter  

      hænderne ud i en vandret linje. 
 

4. Du væver auraen hele vejen ned til jorden. Krydser armene. 

 
 

5. Nede ved jorden, fører du hænderne bagud, så energien hvirvler 

       op mod ryggen. Du samler moders jord energi og fører den 
       ”energi-kugle” op til dit kronechakra og fører hænderne ned langs 
       siden af hovedet og krop (som om at moders jords energi smører 
       dig ned langs siden og inde i dig selv). 
 
Gentag gerne 2-3 gange. 
 
 
Øvelsen hjælper med: 

• En naturlig måde at beskytte sig selv på 

• Binder energisystemerne sammen, væver det hele sammen. 

• Får auraens energier til at pulsere udad og styrke dem. 

• Styrker dit energifelt omkring dig. 

• Beskytter dig mod skadelige energier i miljøet og fra andre  
personer. 
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Hvem er vi: 
 
Lars Christian Schmith  
QiGong Instruktør og Qi-mentor. 
 
Bevægelsesmeditation har været en del af min undervisning siden 2008.  
Jeg underviser fuldtid med en QiGong Instruktør Uddannelse i  
Roskilde og Århus samt diverse undervisning på skoler, i foreninger  
og virksomheder.  
Jeg har siden 2008 ledet og afholdt mere end 500 workshops,  
foredrag og events. 
 
 
Min interesse for bevægelsesmeditation, yoga, meditation og healing blev  
for alvor vakt i 1982.  
Jeg har selv modtaget undervisning og supervision fra nogen af de bedste lærere og instruktører 
indenfor området. Endvidere har jeg bl.a. rejst i Kina for at studere bevægelseskunst og kultur.  
Det har ført mig til en fjerntliggende landsby, ChenJiaGou ("Tai Chi´ens fødested"), hvor Chen-
familien driver en af de mest anerkendte skoler i Tai Chi og Kampkunst i Kina.  
 
Den dyberegående indføring i "nærværets- og energiens kunst" har givet mig en forståelse af sindet 
samt givet mig adgang til den indsigt og bevidsthed, som ligger hinsides sindets begrænsninger. 
Hvert step på "vejen" har åbnet for nye dybder af Qi (livsenergi).   
 
Min undervisning henvender sig til alle aldre og tager udgangspunkt i, at ethvert menneske har 
muligheden for fuldt og helt at tage ejerskab for sine egneressourcer, sin livskvalitet og sundhed. 
 

www.qigongzen.dk 
 
Tina Kirstine Jensen 
Clairvoyant spirituel rådgiver og energiterapeut 

 
Jeg har altid været optaget af mennesket, hvordan man finder ind  
til sig selv og hvordan man får livsglæden og kærligheden ind i ens liv,  
samt været optaget af, hvordan vi kan udvikle vores fulde potentialer –  
fysisk, psykisk og spirituelt.  
Jeg er en seer og klarføler samt har altid set energier i og omkring os. 
 
I dag kombinerer jeg det spirituelle med det psykospirituelle (terapeutiske), 
som jeg føler giver en helhed i krop, sind og ånd.  
Jeg arbejder meget med medicinsk og psykologisk clairvoyance.  
 
Jeg kombinerer dette med Energimedicin, QiGong, kropsterapi og hypnoterapi.  
 
Jeg finder inspiration mange steder i dag, hvilket gør, at jeg ikke arbejder ud fra en bestemt 
religion, metode eller spirituel retning. Jeg har en sund daglig spirituel praksis.  
Min egen livsfilosofi er at være til stede i hvert øjeblik - at være i "sin væren" og følge med livets 
flow. 
 

www.tinakirstine.com  

http://www.tinakirstine.com/

