
Qi Gong Stå med let bøjede knæ og medfødderneparallelle i

hoftebreddes afstand mellem benene.

BRING ENERGIEN NED OPVARMNING:

Løft armeneudtil x
©
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siden og op mod + y

himlen. Tagfati

energien og bring

den nedadi din krop.

Drej din overkrop, fra hoften, så

armenesvingerfra sidetil side.

4 hy ÅBN BRYSTET(Kredsløb)

Løft dine arme opforan din kroptil skulderhøjde.

Lad fingerspidserne pege mod hinanden og åbn armeneop,til

de er på linje med ryggen. (Træk vejret ind når du åbner)

TAG HAVETOG KIG MODHIMLEN(Kredsløb) CP w DA

Bøj dig forover og løft havet mens du (GO

krydser ved dine håndled. Stræk dine 4 bv ¢

arme og kig op mod himlen, hvorefter t

du skubber armene udad og ned — for

igen at løfte havet.

SE PÅ STJERNERNE (Nyrerne)

Varm hænderne op modhinanden. Hold hænderne mod

nyrerne. Lad hænderneglide på bagsiden af benene,yder-

siden af foden, rundt om tæerne, indersiden af foden, op

langs indersiden af benene, ved lysken og rund om hoftebenet

til nyrerne — hvor dutil den sidste del kigger op mod

stjernerne.

SKUBBETIL PALMEN(Lungerne)

Placer dine hænderpå siden af kroppen med

håndfladen opad. Skub den ene håndflade 45 O

grader diagonalt foran kroppen, mens du ånder KK x

ud. Drej håndfladen mod himlen og træk hånden

tilbage til kroppen, mens du trækkervejret ind.

Vejrtrækningen skal følge din armbevægelser



RØR VED REGNBUEN(Leveren)

Flet hænderne over hovedet.

(Længere afstand mellem benene)

Skub hoften udtil siden, så du står

ien bue mens der fremkommeret

lille stræk langs ydersiden af kroppen.

Skub derefter hoften til modsat side

så du står i en bue nutil den andenside.

vy

/

\egetX

UDRENSNING

RE YR
Tag affaldsstoffer nedefra op gennem kroppen og skub dem ud og vækfra munden- lidt nedad

(mens du ånderud) Du løfter hændernelidt opad og tager ny positiv og nærende energi ind mod

dit ansigt (mens du ånderind) Nu presser du den nye energi ned i kroppen — hvorefter du begynder

forfra.

Se eventuel på YouTube: Qi gong gegen stress Wolfgang (på tysk)


