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SAMMENDRAG
Tema for denne fordypningsoppgaven er: ”På hvilken måte kan det å stå stille i Zhan Zhuang
Qi Gong påvirke qi forklart utifra TKM?”
Fremgangsmåten jeg har brukt for å avklare dette er litteraturstudie.
Zhan Zhuang Qi Gong er en kinesisk treningsform som brukes primært for å oppnå bedre
helse, men trenes også for kampkunst og spirituell utvikling. Treningen er forskjellig fra
mange av de treningsformene vi kjenner i vesten. Den går ut på å stå stille og gi slipp på
spenninger i muskulaturen. Metoden kalles ”å stå som et tre”. Jeg har valgt å gå i dybden på
tre faktorer innen dette treningssystemet for å se på hvordan de påvirker qi. Faktorene er: 1) å
stille kroppen i riktig posisjon, 2) å avspenne muskulatur og 3) å ha den riktige innstillingen
mentalt.
Jeg ser klart at det å stå stille i ZZQG kan påvirke qi nettopp gjennom disse essensielle
faktorene. Faktorene er avhengig av hverandre og gir en synergieffekt I hvor stor grad
faktorene er på plass har dermed betydning for resultatet. Det er av vesentlig betydning i
ZZQG å stå i riktig posisjon, avspenne og ha riktig innstilling for at qi skal kunne påvirkes.
Det jeg ser i oppgaven min er at disse faktorene kan åpne opp for en fri flyt av qi.

Pu Tai (Lam 1999, s 111)
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1.0 INNLEDNING
1.1 Bakgrunn for valg av problemstillingen
Jeg ønsket å bruke fordypningsoppgaven til å forstå mer om et tema som jeg har undret meg
over i flere år. Jeg har sett mestere i Kina og andre land demonstrere en veldig kraft og
smidighet innen kampkunst, og den har de utviklet gjennom å stå stille og gi slipp. Jeg har
fundert over dette, og selv om jeg gjennom mange års trening og undervisning har fått økt
min forståelse og erfaring, ville jeg bruke muligheten til å gå i dybden for å se hva jeg kunne
finne om dette emnet i litteraturen. Leseren har kanskje selv vært i Kina og tidlig en morgen
gått til en park for å se på den yrende aktiviteten der. Inniblant Tai Chi utøvere, dansere og
eldre menn som lufter fuglene sine sees noen enkelte mennesker som står helt ubevegelig over
langt tid, som om de var et tre som har slått rot. Det er utøvere av Zhan Zhuang Qi Gong
(uttales ”djam djong chi gong”), som kam oversettes med ”kunsten å stå som et tre”.
Jeg har i de årene jeg har trent dette Qi Gong systemet hørt mange tilbakemeldinger om hva
treningen gjør med folk. Eksempelvis psykologen i 70årene som gjennom sitt mangeårige
tennisspill aldri har slått så gode og kraftige server som nå, han mener det skyldes flere års
trening med å stå som et tre. Eller yrkesmusikere som nå unngår belastningsskader og synes
de får bedre lyd ut av instrumentene. Mange utøvere synes den generelle helsen blir bedre,
men det de fleste gir tilbakemeldinger om er: økt følelse av velvære, større selvinnsikt, økt
indre ro, større overblikk over tilværelsen og økt glede. Ved å trene ZZQG synes jeg qi blir
noe konkret, som man kjenner både kroppslig og mentalt. Forståelsen og opplevelsen av qi
øker i tråd med mengden av treningen og blir en mer naturlig del av livet. Målet mitt er å
bruke det jeg kommer fram til beste for meg selv og andre. Det er fint å kunne bringe videre
til mine fremtidige akupunkturpasienter hvordan de selv kan trene for å få kontakt med sin
egen qi og styrke denne, og derved ha et verktøy for å bedre sin generelle helse.

1.2 Presentasjon av problemstillingen
Her i vesten er våre vanlige treningsformer preget av prestasjon gjennom bevegelse. Selv
mange av de treningsformene som har sin opprinnelse i Østens matrial art systemer, er basert
på utstrakt bruk av rå muskelkraft. Oppfatningen er at jo større anstrengelse jo bedre er
utbyttet av treningen. Det spesielle med Zhan Zhuang Qi Gong er at stillhet og avspenning gir
helse og styrke gjennom kultivering av qi.
I oppgaven min vil jeg undersøke:

På hvilken måte kan det å stå stille i Zhan Zhuang Qi Gong påvirke qi forklart utifra
Tradisjonell Kinesisk Medisin?

1.3 Presentasjon av oppgaven
Jeg forutsetter at leser har kjennskap til Tradisjonell Kinesisk Medisin (heretter TKM) og
forståelse for dens terminologi og begreper. Derfor definerer jeg ikke i oppgaven hva jeg
legger i begreper som qi, shen, Blod osv. Oppgaven vil i svært liten grad omhandle emnet
utifra vestlig medisin, siden avgrensing allerede er i problemstillingen, og oppgavens tema
bygger på den kinesiske kampkunst, medisin og filosofi. Jeg vil skrive om Qi Gong som en
treningsmetode, og ikke som en behandlingsmetode, der behandleren utøver Qi Gong for å
påvirke pasientenes qi. Som en treningsmetode kan Qi Gong brukes til å bedre den generelle
helse, til oppøvelse av ferdigheter innen kampkunst, eller til spirituell utvikling. I starten av
oppgaven vil jeg skrive kort om Qi Gong, om denne spesifikke Qi Gong formen og litt om
dens opprinnelse. For å avgrense oppgaven i omfang velger jeg meg tre momenter i Zhan
Zhuang Qi Gong som oppfattes som essensielle innen treningen. Disse faktorene er i trening, i
funksjon og i litteratur sammenvevd, og avhengige av hverandre. Jeg vil prøve i oppgaven å
skille dem for å bedre belyse hvordan de hver for seg kan påvirke qi. I teoridelen vil jeg
beskrive dem, og i analysedelen vil jeg se på hvordan de kan påvirke qi. Til slutt vil jeg
oppsummere det jeg har kommet fram til i en konklusjon.

2.0 METODE
2.1 Valg av fremgangsmåte
Opprinnelig hadde jeg lyst til å bruke kvalitativt intervju av en gruppe som har trent Zhan
Zhuang Qi Gong over år. Jeg ville se på deres opplevelser av hva som skjer i treningen og
derfra prøve å komme fram til hvordan dette påvirker qi. Underveis i utarbeidelsen av
problemstillingen skjønte jeg at dette ble for omfattende og at en litteraturstudie var det mest
hensiktsmessige. Min fremgangsmåte for å få frem svar på problemstillingen vil være å gå til
relevant litteratur for å se hva jeg finner om emnet, og analysere dette utifra min bakgrunn og
forståelse av TKM og Zhan Zhuang Qi Gong. Metoden vil være kvalitativ. Oppgaven tar sikte
på å fange opp mening og opplevelse som ikke lar seg tallfeste eller måle. (Dalland 2007, s
87).

Ved valg av litteratur har jeg plukket ut bøker skrevet av dem som er så tett på opprinnelsen
til systemet som mulig. Jeg har med en bok av Professor Yu Yong Nian, som trolig er den
siste gjenlevende elev av treningssystemets grunnlegger, og medlem av styret i Den Kinesiske
Republikks Selskap for Qi Gong Vitenskap. Master Lam Kam Chuan, som jeg har brukt tre
bøker av er elev av han igjen. Diepersloot har også fått undervisning av flere som har hatt tett
forbindelse til opprinnelsen. Dette er alle anerkjente undervisere av treningsystemet. Det er i
disse bøkene jeg har funnet detaljene om hvordan treningssystemet skal utføres. I tillegg har
jeg studert flere bøker som jeg ikke bruker direkte i oppgaven, men som har gitt meg en
bredere forståelse av tema. Jeg har valgt meg forholdsvis mange bøker fordi jeg ønsker å
belyse temaet fra flere vinkler.

2.2 Metodekritikk
Lærerne på skolen oppfordret oss til å skrive om et tema som lå nært hjertet vårt. Det å prøve
å forstå qi, hva det er og hvordan den skapes, er noe jeg synes er svært interessant. Underveis
i arbeidet med oppgaven har det vært en utfordring å skille hva som er relevant for
problemstilling og hva som er i egen interesse å vite. Det var lett å lese seg vekk og vanskelig
å snevre inn tema. Tilgangen på relevant litteratur har vært begrenset. Jeg valgte meg et tema
som det ikke står noe om i kjernelitteraturen på studiet. Lite litteratur kunne skaffes gjennom
bibliotektjenesten. Litteraturen jeg har brukt er 10-12 bøker om temaet, de aller fleste av dem
er skrevet av personer som selv trener og underviser i systemet. Forfatterne betrakter derfor
ikke nødvendigvis emnet objektivt og vitenskapelig. Det er heller ikke sikkert jeg har klart å
fremstille eller legge vekt på de riktige fakta. På langt nær alle forfatterne og lærere i Qi Gong
har utdannelse i TKM. Forklaringene deres om systemet bygger ikke på detaljer fra
akupunkturteorien, men har selvsagt den kinesiske medisinske tankegang som basis.

Jeg trodde da jeg startet at jeg skulle finne flere forklaringer på problemstillingen knyttet opp
mot teorien i TKM. Jeg har lett etter dette i klassikeren Huang Di Nei Jing Su Wen og hos en
av hovedforfatterne på akupunkturstudiet, Maciocia. Slike referanser har jeg funnet lite av.
Problemstillingen lar seg ikke belyse så detaljert som jeg håpet på i forkant. Denne
avklaringen som jeg trengte for min egen del kunne jeg unngått hvis jeg hadde jobbet enda
mer med problemstillingen på forhånd. Samtidig har det gitt meg en læring på at jeg fremover
trygt kan holde Qi Gong teorien og akupunkturteorien atskilt, selv om fundamentet for dem
begge to er det samme.

På internett ligger det mye informasjon om forskjellige Qi Gong former. Dette er informasjon
som kan være preget av ønske om å selge nettopp sitt system. Jeg har stort sett bare brukt
informasjon fra nettet når det gjelder å finne fram til forskning om temaet.
En utfordring ved å bruke litteraturstudie for å belyse min problemstilling er at opplevelsen av
qi er noe som er vanskelig å beskrive med ord. Beskrivelser av hvordan økt qi i kroppen
oppleves, vil være en subjektiv sanseopplevelse. Som leser kan vi ikke fullt ut forstå
opplevelsen uten selv å ha erfart det. Endringer i qi og mengden av qi er ikke noe som lett lar
seg måle og dokumentere. Beskrivelser av endringer i qi nivå er oftest knyttet til opplevelser
tolket av sansene våre eller en bedring i funksjonsnivå. Språket som brukes i litteraturen om
treningssystemet er nettopp derfor preget av mange metaforer, dikt og sitater for å beskrive
dette, på samme måte som litteratur omkring TKM er det. Bildene som brukes er en hjelp til
økt forståelse. Oppgaven min vil derfor nødvendigvis også bære preg av dette, og ikke være
så stram i innhold som oppgaver innen mer konkrete tema.

3.0 TEORI
I dette kapitelet vil jeg bringe fram teori, aktuell litteratur og tidligere forskning.

3.1 Qi Gong
Det er naturlig for qi å bevege seg. I TKM forklares mange av de vanlige sykdommene som
en stagnasjon av qi. For å opprettholde qi sirkulasjonen gjennom kroppen er det blitt utviklet
mange øvelser opp gjennom årene. En av de tidligste henvisninger til stående Qi Gong finner
vi i Tao Te Ching:
”Når du står alene og er uforanderlig, kan du iagttage ethvert mysterium, til stede hvert
eneste øjeblik og uophørlig til stede, - dette er porten til ubeskrivelig undren”
(Lam 1995, s 21).
I Huang Di Nei Jing, som er basisverket til TKM, refereres det også til det å stå stille i Qi
Gong posisjoner:
” Lift and support Heaven and Earth, Grasp Yin and Yang, Breathing deeply air, Stand and
meditate profoundly, All muscles unified as one”
(Yu 2006, s 12).
Qi Gong er en samlebetegnelse på svært mange ulike kinesiske treningsformer som omfatter
alt fra stillesittende meditasjon til harde fysiske øvelser. Det de har til felles er at de

hovedsakelig stammer fra Kina, og er ment å skulle styrke og åpne opp for utøverens qi. Qi
Gong skrives også Chi Kung. Gong/Kung betyr øvelse eller svette (Lam 1999, s18) og Qi
Gong oversettes med indre energi øvelser. Det er mange stilarter og skoler innen feltet. Det er
Qi Gong for helse, terapi, krigskunst og for åndelig utvikling. Det er buddhistiske og
taoistiske Qi Gong skoler, og det er forskjellige teknikker innen de forskjellige skolene. Noen
deler det opp i Qi Gong med bevegelse og Qi Gong med stillestående øvelser (Lam 1995, s
20).

Gjennom århundrer ble kunnskapen om slik trening ført videre gjennom familier eller små
grupper av mestere og elever. De som har vært Si Fu (lærer) eller Mester har ofte ikke vært
akademikere som har skrevet ned sin lære. De hadde derimot en genuin vilje til å bevare
systemer i en rett nedadstigende linje. Ekte disipler fikk overlevert alt. En del kunnskap og
informasjon kan være gått i glemmeboken, fordi mesteren ikke i tide fant en elev som var
egnet til å bære kunnskapen videre før han døde. Kunnskapen ble i århundre holdt i skjul, men
i løpet av de siste årtier er det åpnet opp slik at det nå er mulig å få god undervisning også om
man befinner seg langt fra opprinnelsens vugge.

Det tilbys en rekke kurs i Qi Gong, ca 19 000 treff på Google ved søk på ” Qi Gong kurs”.
For å vite litt mer om hva slags type trening som tilbys er det nødvendig med
tilleggsinformasjon. Wei Gong, Nei Gong, Medisinsk Qi Gong, Iron Palm Qi Gong, Iron Shirt
Qi Gong, og Taoistisk Qi Gong er eksempler som beskriver hvilken type Qi Gong det er.
I Qi Gong differensieres ikke qi i forskjellige typer qi, som vi er vant med i akupunktur
teorien. Den kinesiske Qi Gong læreren ved Universitet i Nanjing mente at den qi vi utvikler
når vi står i Qi Gong er noe mer enn den qi som sirkulerer i og utenfor meridianene – det er en
type qi som også kan bære med seg informasjon. Jeg personlig opplever at det er den samme
qi vi arbeider med om det er nåler eller posisjoner som er verktøyet, dette gjelder også for
oppgaven.

3.2 Zhan Zhuang Qi Gong
Den typen Qi Gong jeg vil skrive om i denne oppgaven bærer navnet Zhan Zhuang Qi Gong.
For enkelhet skyld vil jeg bruke forkortelsen ZZQG videre i oppgaven. Det betyr ”å stå som
et tre” (Lam 2003, s 9). Navnet referer til stillingen man står i og hvordan treningen virker på
kroppen. Treet er utsatt for elementene og får sin kraft fra det som omgir dem. Røttene går

dypt ned i jorden. Grener og blader strekker seg opp mot lyset. Stammen er fylt med livskraft.
Trærne næres fra jorden, vannet, regnet, solen og luften.. Treet beveger seg ikke, det vokser
kontinuerlig og samler substans og styrke gjennom hele levetiden. Mennesket næres av alt
omkring seg, det står i mellom himmel og jord (Lam 1995, s 31). I en Qi Gong posisjon er
føttene godt forankret som røtter i bakken, kroppen står i ro lik en trestamme, mens armene,
som tilsvarer grenene på treet, kan skifte fra en posisjon til en annen. På samme måten som
treet stille og ubemerket vokser seg sterkere, vil dem som står stille i Qi Gong posisjoner
gradvis øke sin styrke (Lam 1995, s 21).

Avhengig av hvilken bakgrunn forfatterne har, brukes det også andre navn for det å stå stille i
Qi Gong. Eksempler på dette er: standing/poststanding / å stå som en påle/standing
meditation/healing Dachengchuan. Jeg bruker av og til i oppgaven ordet standing for det å stå
stille i Qi Gong posisjoner. ZZQG er en del av et større treningssystem ved navn Ichuan eller
Da Cheng Chuan. Dette er et helhetlig kampsystem som omfatter en mengde forskjellig
teknikker. ZZQG refererer til basistreningen innen dette systemet. Dette er selve
grunntreningen, uansett om man trener for helse, kamp eller spirituell utvikling. ZZQG
inneholder en mengde øvelser. Oppvarmingen løsner leddene, der det sies at qi lett stagnerer.
Løsneøvelser og strekkøvelser har det formålet å få strukturen på plass i kroppen, og dermed
få fundamentet for energiproduksjonen og sirkulasjonen til å bli optimal. Det er også øvelser
for å teste sin styrke og sensitivitet sammen med en partner.

Jeg trekker ut det å så stille i posisjoner fordi det er spesielt og fascinerende. I ZZQG står man
bare, står stille i den samme posisjon på samme plass over tid. Vanligvis i fysiske øvelser,
sport og kampsport, er bevegelse det grunnleggende. I andre treningsformer står man ikke i
ro. Det er heller ikke vanlig å avspenne muskler når man trener. I ZZQG er målet å bli så
avspent i musklene som mulig, for å bli sterkest mulig. Nybegynnere stiller gjerne
uunngåelige spørsmål om metoden: Uten bevegelse, hvordan kan dette være fysisk trening?
Uten bevegelse, hvordan kan man kurere seg selv? Uten bevegelse i treningen, hvordan kan
du øke styrken din? (Yu 2006, s 7).

Dette er en indre treningsform. Treningen starter med å løsne spenninger i det ytre muskellag,
og beveger seg innover. Når rammen og strukturen er på plass slik at qi kan flyte fritt, og også
bevege seg ut fra kroppen, legges det mer og mer fokus på å kultivere qi ved å innta riktig
innstilling.

3.2.1 Hvor kommer Zhan Zhuang Qi Gong fra?
Treningsystemet Ichuan er en gren av moderne kinesisk kampkunst (wu shu), grunnlagt av
Wang Xiangzhai i 1920-åra. Wang Xiangzhai (1885-1964) utviklet systemet med bakgrunn i
andre eldre kinesiske og asiatiske greiner av kampkunst. Med basis i kinesisk tradisjon innen
nettopp kampkunst, buddhisme og medisin kombinert med vestlig vitenskaplig tenkning, tok
han det han mente var best fra alle kjente systemer. Han forkastet det han ikke fant av praktisk
verdi, og utviklet et åpent og undersøkende treningssystem. Han hentet sine erfaringer både
fra hva som var effektivt både fra kampkunst og meditasjon. Det nye systemet var uten de
faste formene (rekker av bevegelser) en for eksempel finner i Tai Chi Chuan. Han mente at
fokuseringen på former var mer til hinder enn til hjelp i arbeidet med å oppdage og kultivere
den indre essensen. Fra 1950 var det forbudt å praktisere tradisjonell kampkunst i det nye
Kina. Wang fikk likevel lov til å videreutvikle deler av treningen som et program for helse.
Wang brukte hele livet sitt på å videreutvikle og forbedre systemet. Essensen av det han fant
var hvordan bruke ”I” (mind/intension) i kultiveringen og treningen av kroppen til helse og
kampkunst. Under kulturrevolusjonen (1969-1976) ble forbudet mot tradisjonell kampkunst
ytterlig innskjerpet. Mange trente videre i skjul, andre reiste til vesten og fant et marked for
kunsten sin der. Senere ble det mulig å praktisere kampkunst igjen, og i dag blir den tidligere
forbudte kampkunstgren presentert som et framragende eksempel på kinesisk kultur
(Diepersloot 1999, s 53-80, Wu mfl 1992, s 102).

3.2.2. Hva kan man oppnå med å trene Zhan Zhuang Qi Gong?
Jeg vil her se på hva valgt litteratur og nyere forskning mener effekten av slik trening kan
være. I dag er ZZQG ikke bare basis treningen i matrial arts (kampkunst), men også en
kraftfull helsebringende metode brukt til medisinsk behandling (Yu 2006, s 13). Den
medisinske behandlingen består i å lære seg å stå i ZZQG, og la qi kurere sykdom. Øvelsene
kalles også Healing Exercises. I henhold til tradisjonelle kinesiske metoder for å bevare
helsen, er det viktig å mobilisere det totale indre potensialet for å aktivere den vitale kraften
(qi). Det er vesentlig at disse indre vitale prosesser ikke skader kroppen, og ikke har noen
sideeffekter, men brukes for å forebygge fremtidige sykdommer og kurere dem man måtte ha.
Det beskrives som en fremtredende healing metode og det er mange eksempler på
spektangulære helbredelse fra sykdom (Li 2005, s 1).

Til forskjell fra akupunktur, der behandlingen virker best jo mer individuelt tilpasset den er,
kan de forskjellige posisjonene brukes til flere forskjellige lidelser. Ved å stå i ZZQG utøver

man ”kunsten å nære livet”. Den iboende helende kraften aktiveres til selvhelbredelse, for å
opprettholde eller fremme egen helse” (Birkeflet 2002, s 20). China National Wushu
(kampsport) Committee sa i 1961 at ZZQG er en ikke-voldelig og ikke overbelastende øvelse,
som samtidig fremmer avspenning. Øvelsene er lette å tilpasse til enhver konstitusjon, og øker
utviklingen av kroppens styrke og muligheter på en naturlig måte (Yu 2006, s 35).

Grunnleggeren Wang Xiangzhai sa om systemet at ved å praktisere når du et nivå av ro, fri fra
tanker og bekymring. Det er effektivt til å roe sinnet, man oppnår en stillhet i kroppen, en
følelse av velvære og en opplevelse av universell rundhet. Dette er et resultat av fri
sirkulasjon av Qi og Blod. Treningen hjelper til å akkumulere vitalitet og sørger for at de
instinktive mulighetene våkner. Denne metoden av fysiske øvelser gjør det mulig for utøver å
forbinde full avspenning med full kontraksjon. Dette stimulerer grunnsubstansene Qi og Blod,
slik at man blir kvitt lidelser i kroppen, klarner sinnet og fremmer et generelt velvære. Målet
blir; å øke kampevnene og fremme de instinktive mulighetene (Li 2005, s 7).
Den frie sirkulasjonen av Blod rundt i kroppen er en av de viktigste faktorer for å utvikle og
vedlikeholde helse. Gjennom trening skal hele kroppen være så avspent som mulig, alle ledd
lett bøyet og hele kroppen behagelig koordinert. Ved å vedholde en posisjon vil dette føre til
en forståelig økning i hjerterytmen, som fjerner stagnasjoner i kretsløpet forårsaket av spent
muskulatur og vesentlig øking av sirkulasjonen (Wang 1994, s 40 ).

I noen beskrivelser av ZZQG legges det vekt på at det er en forbindelse mellom mennesket og
resten av universet, og at det er mulig for menneske å hente inn qi fra omgivelsene. Master
Lam Kam Chuen beskriver det som skjer når man står i ZZQK, som å åpne opp for energiene
fra himmel og jord (”the healing power”) og tillate naturen å utfolde seg. Utøver vil gradvis
utvikle en kraftfull indre sansning av stabilitet og stillhet, denne sansningen beveger seg rolig
og uanstrengt som en elv i kroppen. Som en radar/antenne tar man inn signaler fra universet
og trekker inn kraften fra universet. Jo mer man slapper av i posisjonen og jo lenger man
trener, jo mer sensitive blir man på energien som flyter gjennom og rundt oss (Lam 1999, s
42, 49,85).
Gjennom trening vil man kunne erfare at den energien som er i kroppen er den samme som er
i naturen og hele verdensrommet. Man kan la energien fra trær, sola og stjernene strømme
gjennom seg, som en kanalisert energi (De Qi 2003, s 15).

Å stå som en påle er en øvelse for hele kroppen. På utsiden beveges ikke kroppen, alle indre
organer er i ro mens alle metabolske funksjoner øker. Dette setter i gang det som beskrives
som ”movement within non-movement”. Det er uhindret indre aktivitet og bevegelse, og
stillhet utvendig. Øvelsene gir samtidig både hvile og trening. Det er lett å lære uansett
konstitusjon, og hjelper til å øke utviklingen av kroppens indre styrke og muligheter på en
naturlig måte. Disse faktorene er av stor viktighet som en metode til å behandle alvorlige
sykdommer der andre mer kjente former av øvelser ikke passer (Wang 1994, s 40).

En fri flyt av qi i kroppen beskrives som om man blir varmet opp fra innsiden. Når man står i
posisjonene kan man føle en intens sitring i fingrene, og andre steder i kroppen. Dette kalles
“the echo of qi”. At qi øker vil gi økt motstandskraft, økt emosjonell fleksibilitet og mulighet
til å møte vanskeligheter med større selvtillit. Det vil ta kortere tid å komme seg etter skader
og den mentale årvåkenheten blir skjerpet. Den humoristiske sansen øker og responsen på
vilkårlige signaler vil bli vesentlig raskere (Lam 1999, s 45, 89, 108).
Oppmerksomhet og tilstedeværelse er grunnleggende faktorer som kan utgjøre forskjellen
mellom en middelmådig og en dyktig akupunktør. Å praktisere Qi Gong regelmessig kan
være en metode for å øke disse evnene (De Qi 2004, s 20)

Når det gjelder forskning har det vært vanskelig å finne studier om ZZQG. Jeg tar med tre
norske studier her:
•

Oddveig Birkeflet gjennomførte en studie i 2002, ”Kan qigong, kinesiske
helseøvelser, bedre livskvaliteten hos bedriftsansatte?” De trente 1 ½ time ukentlig i
10 uker. Hun konkluderer med at Qi Gong bedret livskvaliteten hos bedriftsansatte og
det ble rapportert en bedring av andre helse plager (Birkeflet 2002, s 103).

•

Lillian Festvåg og Merete Sparre gjennomførte i 2002 et rehabiliteringsprosjekt med
15 CFS/ME pasienter i samarbeid med Sunnaas sykehus. I prosjektet ”For utmattet til
å trene?” trente de Qi Gong i fire måneder. Her var det statistisk og klinisk signifikant
bedring på mål for fatigue og helserelatert livskvalitet (Festvåg m/fl 2001, s 32).

•

Lillian Festvåg har som en fortsettelse av forsøket på Sunnaas, nylig avsluttet studiet
”Qigong i behandlingen av CFS/ME”. Også dette viste signifikant bedring i
helsetilstanden hos deltakerne (www.akupunktur.no 2008).

Professor Yu Yong Nian har i Beijing gjort undersøkelser som han gjengir tall fra i sin bok:
Etter en times ZZQG trening vil antall erytrocytter øke til 1 520 000 pr kubikkcentimeter.
Antall leukocytter øke til 3650 og hemoglobinet til 3,2 gram pr kubikkcentimeter. (Yu 2006,
s15).

3.2.3 Hvordan trener man Zhan Zhuang Qi Gong?
Forut for å stå stille i posisjoner gjøres en lett oppvarming der formålet er å løsne i ledd og
åpne opp for de indre energikanaler. Leddene kan være sluser som stagnerer qi (Lam 2003, s.
11), (Lam 1995, s.26-27). I ZZQG er målet at det energimessig er forbindelse fra føtter og
opp gjennom kroppen. Armene holdes i forskjellige posisjoner etter ganske nøyaktige
instruksjoner. Leddene i armer og bein bøyes lett, mens ryggraden rettes naturlig ut
(Diepersloot 1999, s 114). Armer og bein er koordinert, på den måten at skuldre og hofter
følger hverandre, albu og knær følger hverandre, og det samme med ankel og håndledd. Når
man har inntatt riktig posisjon så står man stille. Nybegynnere starter med å stå stille i bare
noen minutter. Etter hvert som styrke og avspenning øker, vil man kunne stå stille i 20-40
minutter, i en eller flere posisjoner. Det å stå lenge i en posisjon er et resultat av treningen. I
starten vil det å stå helt i ro selvfølgelig frembringe et mangfold av reaksjoner i kropp og sinn.
Det kan være alt fra intens verking i muskulatur, skjelving, risting, lett kvalme, uro og
svetting.(Lam 1995, s 51-57), (Lam 1999, s 34, 89). Dette kan være en utfordring i starten,
men avtar etter hvert, og blir erstattet av mer positive fornemmelser som velvære og styrke.

ZZQG er et enkelt treningssystem som er krevende å utføre. Man stiller seg i en posisjon og
gir slipp i muskulaturen. Man skal ikke lede energien med tanken, ikke presse pusten på noen
måte eller gjøre noe for å forbinde meridianene. Som ved nesten all fysisk aktivitet er det
vanskelig å lære standing fra en bok eller video. Det er til uvurderlig hjelp å få inspirasjon og
korreksjon av noen som kan treningssystemet..

3.3 Essensielle faktorer i ZZQG
I ZZQG er basistreningen stående posisjoner. Det kan også trenes liggende eller sittende hvis
det på grunn av funksjonsnivå er vanskelig å trene stående. Når jeg leser om Zhan Zhuang Qi
Gong, ser jeg at det er noen forutsetninger som trekkes ut som essensielle i treningen. Disse er
gjeldene for trening til kampkunst, helse og spirituell utvikling.
Det er:

1. Avspenning
2. Konsentrasjon/“Entering a quiet state”
3. Stilling
4. Pust (Wang 1994, s 41-45)
De essensielle faktorene har som formål å skape ro i kropp og sinn (Lam 1995, s 44)
Jeg velger å slå sammen pusten med avspenning, for ved å gi slipp på spenninger i
åndedrettsmuskulaturen vil pusten bli naturlig.(Lam 1999, s 40) Pusten vil fylle det rommet
den får. Er det nok qi og ikke for mye spenninger vil vi puste naturlig rolig og dypt. Inn - og
utpust vil være like lange, slik at yin og yang er i balanse. Naturlig pust er et resultat av
avspenning.
De tre essensielle faktorene i den rekkefølgen jeg vil skrive om dem blir da:
1. Å stå riktig posisjon,
2. Avspenning / Pust
3. Riktig innstilling mentalt /Shen.
I det videre arbeidet med disse ovenfor nevnte faktorene vil jeg her i teoridelen beskrive hva
de innebærer. I analysekapitelet vil jeg se på hvordan de kan påvirker qi.

3.4 Å stå i riktig posisjon.
Den første essensielle faktoren er å innta riktig posisjon. De finnes mange posisjoner (vedlegg
A og B). I basisposisjoner står man med tyngden likt fordelt på begge bein, armstillingene
varierer mens beinene holdes i den samme posisjon. For videre progresjon i treningen kan
man stå til siden. Føtter, torso, armer og hode vris da i forhold til hverandre, og tyngden er
ulikt fordelt på begge bein. Det er oftest slik at jo høyere armene holdes, jo dypere ned står
man i beina. Mer avanserte stillinger som ”Holding the Tiger” og ”the Dragon” (vedlegg C)
krever smidighet og styrke for å utføres korrekt. Det kan velges forskjellige posisjoner ut fra
utøvers konstitusjon, sykdom og hva man vil oppnå. Posisjonene er dynamisk balanserte for å
skape maksimal fysisk likevekt. Det man vil oppnå med å stå i riktig posisjon er en struktur
som muliggjør en fri flyt av qi. Dette vil jeg gå nærmere inn på i analysen, avsnitt 4.2.

Jeg velger å beskrive posisjonen ” å holde en ballong foran brystet” (figur 1). Dette er en av
de mest kjente og brukte posisjonene. Ofte er det detaljer som utgjør forskjellen på hvilken
effekt man har av treningen. Det er variasjoner mellom hva de forskjellige mestrene og
lærerne vektlegger når det gjelder detaljer.

Figur 1: Å holde en ballongen foran brystet (Lam 1995, s 24)

•

Stå med føttene i skulderbredde, tærne peker forover.

•

Vekten er likt fordelt mellom høyre og venstre fot, og likt fordelt på hele fotsålen eller
litt framme på føttene.

•

Bøy knærne uten at disse kommer fram over tærne, og sitt ned.

•

Halebeinet peker nedover, svaien i korsryggen rettes ut og bekkenet tipper noe
fremover.

•

Hele kroppen henger ned fra et punkt øverst på hodet, eller hodet er lett strukket
oppover som av et gyllent tau.

•

Kroppen fra navlen og opp kjennes lett og kroppen fra navlen og ned kjennes tung.

•

Tan Tien (nedre) er på en linje med punktet på toppen av hodet.

•

Forestill deg at du holder en stor oppblåst ballong mellom hendene, underarmene og
bryst. Armhuler og overarmer hviler på to små ballonger.

•

Albuene hviler på to store ballonger som flyter på overflaten av en sjø.

•

Du holder forsiktig en ballong mellom lårene.

•

Du hviler på en stor ballong, som om du satt på en stor badeball på stranden.

•

Se rett fremover, avspenn øynene.

(Lam 2003, s 27) (Lam 1995, s 31, 35), (Wang 1994, s 49-50), (Yu 2006, s 43-44,114).

Å visualisere ballonger (Figur 2) er et hjelpemiddel til å innta riktig posisjon og klare å stå
riktig over tid. De er også en hjelp til å avspenne muskulaturen og kunne ha
oppmerksomheten i hele kroppen samtidig, slik at man ikke leder qi med tanken.

Figur 2: Å holde ballonger (Lam 1995, s 34, 35)

3.5 Avspenning
Den andre essensielle faktoren jeg ser på i Zhan Zhuang Qi Gong er avspenning. I
underkapitellet 3.4 så vi at det å stå riktig muliggjør avspenning. Når man har stilt kroppen i
posisjonen arbeider man med å avspenne. Master Lam Kam Chuen uttrykker det slik:

”Relaxation in the Chi Kung positions is one of the secrets that will give you the
maximum benefit from the practice. The method of relaxation is unique. Chi Kung
relaxation is not like falling in sleep or slumping down in a chair or numbing the
mind. You remind alert, but you are not stressed. The method is to focus your thoughts
and feeling on the ballons”
(Lam 1999, s 83).
Å stå over tid i en posisjon og samtidig være avslappet i muskulaturen er krevende, og
kommer etter tid med trening. Det benyttes tankebilder og teknikker for å kunne gi slipp på
spenninger mentalt og kroppslig. Når man står i en posisjon ser det ut som statiske øvelser,
men fokuset er på å holde posisjonen og samtidig gi slipp. Målet er å gi slipp på spenninger i
den ytre muskulaturen og aktivere den indre dypere holdningsmuskulaturen som har en større
utholdenhet (Festvåg m/fl 2001, s 34). For å kunne gjøre dette er sentrering viktig. En økt
sentrering er også resultatet av standingen. Den oppnås når overkroppen balanserer på
underkroppen og musklene både på forsiden og baksiden av kroppen er avspendt. En
sentrering beskrives som den mest avspendte og balanserte posisjon som kan eksistere
mellom Yin og Yang. Posisjonen er avspendt, men samtidig forberedt på når som helst å
bevege seg videre til en annen posisjon. Denne sentreringen i kroppen er så fininnstilt at
matrial - art mestere beskriver den som, hvis en sommerfugl lander på personen vil det være
nok til å bevege kroppen mot enten en Yin eller Yang posisjon, vekten av sommerfuglen vil
forplante seg videre gjennom kroppen (www.medicalacupuncture.org 2007). Selv om kroppen
står stille kan alle deler bevege seg, knær, hofter, hæler. Kroppen er avslappet, komfortabel og
sterk (Li 2005, s 27). For å kunne oppnå en slik avspenning kreves det mye trening.
Målet er etter hvert å ha en slik kontroll over sinnet at kroppen kan avspennes i akkurat det
øyeblikket der hele systemet er utsatt for størst mulig belastning (Lam 1995, s 44). Dette
prinsippet brukes til kampkunst, Jeg kommer tilbake til dette i analysekapitelet under 4.3

Det er kjent i TKM at emosjoner kan blokkere strømmen av qi, og begrense mulighetene til å
ta opp og utnytte den universelle qi som omgir oss. Det brukes bilder til å avspenne kroppen
og dermed nervesystemet når en står i posisjonene. Mentalt går utøver gjennom hele kroppen
og avspenner muskulaturen bit for bit. Ved å fokusere på de imaginære ballongene vil

avspenningen kroppslig og mentalt bli lettere. Når muskulaturen er avspendt, vil pusten bli
rolig og sinnet vil også roe seg ned.. Det er nødvendig å roe ned sinnet før det kan
styrkes(Lam 1995, s 44). Jeg kommer tilbake til dette i analysen, i 4.3 og 4.4. Det oppfordres
også til å smile når man trener, fordi det avspenner muskulaturen. Som et resultat av treningen
vil det oppleves som om man hviler når man står i posisjonene, kroppen er lett og energien
strømmer fritt.

3.5.1 Pusten
Et fritt og naturlig åndedrett er et resultat av en avspent kropp og et avspent sinn. I Zhan
Zhuang Qi Gong stilles det derfor ingen krav om å puste på en bestemt måte. Det pustes
naturlig inn og ut gjennom nesen. Det er ikke behov for å kontrollere eller øke åndedrettet på
noen måte (Yu 2006, s 13). Master Lam Kam Chuan beskriver det slik i en av sine bøker:
” Vi ønsker å vende tilbake til det kraftfulle åndedrettet vi ble født med for på den måten øke
vår vitalitet og livskraft” (Lam 1995, s 42).
Det er formålstjenelig å ha et dypt, langsomt og rolig åndedrett, men dette skal komme som et
resultat av treningen. (Wang 1994, s 45).

3.6 Rett innstilling.
Gjennom århundrene er det blitt utviklet forskjellige systemer for å hjelpe mennesker å roe
ned sinnet. I ZZQG trening er målet å trene både kropp og sinn samtidig. Treningen
inneholder mentale øvelser hvor man bruker sinnets kraft til å avspenne musklene i kroppen.
Treningssystemet kalles også stående meditasjon. Det sies at for å oppdage den fulle
helsebringende effekten av qi gong, er det nødvendig å ha den riktige innstillingen
sinnsmessig. I kinesiske klassikere er dette kalt ”a vision of Heaven and Earth”. Det
beskrives som en oppmerksomhet og bevissthet på det som omgir oss. Føttene står på den
fruktbare jorden som gjennom tidene har manifestert et utall av eksistenser. Jorden er omgitt
av energi og har en skjult kraft i ilden som brenner like under jordoverflaten. Over oss er det
et tilsynelatende grenseløst univers. Vår eksistens er basert på dets energi. Når man står i Qi
Gong posisjoner, sentrert og avspent begynner man mer og mer og åpne opp for denne
utstrålende styrken som omgir en (Lam 1999, s 40).

Som jeg tidligere har nevnt brukes det forskjellige bilder og sansinger som en naturlig del av
ZZQG. I tillegg til de omtalte ballongene brukes også andre tankebilder, som å være

oppmerksom på rommeligheten og lettheten som omgir hender og armer, å stå med et indre
Buddha smil osv.

Grunnleggeren av ZZQG sa at bevisstheten alltid kommer først. Det å stå stille i ZZQG er en
del av det større treningsystemet som han navngav Ichuan. ”I” oversettes fra kinesisk som
intensjon (mind, intent) (Diepersloot 1999, s 182). Prinsippet i TKM der vi sier at qi følger
tanken, er grunnleggende i ZZQG. Ved å avpenne all muskulatur, ved å avspenne sinnet,
avspennes både det ytre og det indre og qi vil være i stand til å følge din intensjon og ønske.
” I ” vil lede eller navigere qi (Diepersloot 1999, s 191). Etter at strukturen i kroppen er på
plass slik at qi flyten ikke hindres, legges det mer og mer fokus på å kultivere qi ved å innta
den riktige innstilling.

Det er en oppfatning at alt man gjør med fullt oppmerksomhet i det daglige liv er Qi Gong.
Dette stemmer ikke hvis man legger teorien bak ZZQG til grunn. Når det ikke er åpnet for en
fri flyt av qi i kroppen vil spenninger i muskulatur og ledd gjøre at man må bruke spenning
for å få qi gjennom. Hvis qi kan strømme uhindret i kroppen og man så setter fokus på, har
man en stor kraft.

4.0 ANALYSE
4.1 Hvordan de tre essensielle faktorene kan påvirker qi
Jeg vil her i analysedelen ta for meg de tre essensielle faktorene beskrevet under 3.3 etter tur,
og se på hvordan de kan påvirke qi. Om de påvirker qi eller ikke, er avhengig av om treningen
utføres riktig. I hvor stor grad de påvirker qi er også avhengig av flere faktorer, eksempelvis
hvor lenge man står, hvor bøyd beina er og hvor mentalt tilstede man er (Yu 2006, s 25-27).
Når vi praktiserer Zhan Zhuang Qi Gong skjer det forandringer, disse forandringene skjer på
alle aspekt av vår væren. Forandringene begynner innvendig og kan ikke sees, det tar tid og
jevnlig trening. Som et eksempel på naturens store transformasjons kraft beskriver en Mester
det lik måten en sommerfugl kommer fram fra puppen på: Sommerfuglen begynner sitt arbeid
i stillhet. Ut av sin egen kropp spinner larven sin puppe. Den trekker sin kraft innover til seg
selv, holder opp med all bevegelse og begynner dermed reisen til sitt nye liv. Inne i puppen
foregår forvandlingen stille og usynlig, til den dagen en ferdig sommerfugl kommer fram i
lyset, (Lam 1999, s 105). Beskrivelsene av hvordan ZZQG fungerer er mange ganger

svevende. Jeg ser på de tre essensielle faktorene som noe konkret jeg kan gripe fatt i for å
prøve å forstå og forklare, så langt som mulig. Selve opplevelsen av fri qi flyt, i og utenfor
kroppen blir utøverens egen opplevelse.

4.2 Riktig posisjon
Det kommer klart fram i beskrivelsene av ZZQG at det er å stå i korrekt posisjon, og å stå
over tid er viktig. Å stå korrekt er en metode som brukes for å oppnå en fri strøm av qi i
kroppen. Stasjonære posisjoner stabiliserer kroppen og åpner for flyten av qi (Lam 2003, s 9).
Når det er oppnådd er ikke de små detaljene mht posisjon og visualisering så viktige lenger.
Utøver er da i stand til å kjenne hvor i kroppen qi ikke flyter fritt og vil kunne korrigere
posisjonen slik at kultiveringen av qi skjer i størst mulig grad. En sier da at strukturen er på
plass. De spenningene som hindret en fri sirkulasjon av qi er redusert og de indre
holdningsmusklene er styrket, slik at posisjonen kan holdes uten anstrengelse. Når en står
stille skjer det en del endringer i kroppen som påvirker qi. Endringene kan være redusert
aktivitet i for eksempel ytre muskulatur og hjernen, og økt aktivitet i andre områder for
eksempel indre muskulatur.

Riktig posisjon er viktig for å kunne gi slipp i muskulaturen. Etter beskrivelsen bøyes leddene
i ekstremitetene 10-15 grader. Qi kan finne den riktige veien gjennom leddenes bøyninger
(Lam 1995, s 419). Vinkel på leddene gjør at den ytre muskulaturen med noe øvelse kan
avspennes. Når man står riktig tillates maksimal mulighet for avspenning og styrking av
kroppen (Wang 1994, s 44).

Ved å holde riktig posisjon skapes det en fysisk struktur der qi kan flyte friere. Denne
strukturen skapes av hvordan kroppen holdes og kan forklares i forhold til de fem
elementene/fasene i TKM. Armene holdes i en sirkel, som er metall -elementet, der qi beveger
seg innover. Torso er et rektangel, som er tre -elementet der qi beveger seg utover. Flere
steder i posisjonen dannes det trekanter, som er ild -elementet, der qi beveger seg oppover. Ett
eksempel på dette er fra skulder til skulder og til toppen av hodet. Føttene danner en firkant,
som hører til jord -elementet, der qi beveger seg horisontalt ut fra senteret. De stedene der
kroppen er kurvet, for eksempel beina, hører til vann -elementet, der qi beveger seg nedover
(Lam 1999, s 114). Hvis for eksempel ikke beina er bøyd nok, vil vannelementet reduseres,
og balansen mellom ild -vann aksen i kroppen vil ikke være der, noe som over tid kan skape

en ubalanse, eller være uheldig ved enkelte ubalanser, som for eksempel høyt blodtrykk. Jeg
velger å ikke gå videre med analysen i forhold til elementene, bare antyde med dette
eksempelet at riktig posisjon kan påvirke qi også forklart ut ifra denne teorien i TKM.

Når en står i ro skjer det en endring i hjerneaktiviteten som kan påvirke qi. Det er ingen synlig
bevegelse fra armer og bein når de holdes i sin posisjon. Det trengs ikke en økt
oppmerksomhet av hørsel og synssansen for å følge med på omgivelsene som skifter rundt en.
Den neste bevegelsen trenger ikke tenkes på eller planlegges. Dette betyr en nedsatt
signalaktivitet i cerebral Cortex. Hjernen kan nå en dypere stillhet der helbredelse og
rekonvalesens foregår (Yu 2006, s 97).

Ved å holde rundt en imaginer ballong foran brystet, vil noe at det presset som vekten av
skulder og armer legger på lungene når man står rett opp og ned, reduseres. Lungene kan
utvide seg mer i alle retninger. I posisjonen holder man tomlene oppover. Lungemeridianen i
TKM ender i tomlene. Ved å løfte tomlene økes mengden luft man kan fylle i lungene. I
standingen vil man ikke bli andpusten eller mangle oksygen. (Yu 2006, s 65, 67, 73). Selv om
det å stå stille over lang tid, der og da kjennes som en stor belastning på muskulaturen, vil
man ikke produsere melkesyre fordi vevet blir rikt oksygenert. I TKM er Lungene qi -ens
mester. Et dypt og naturlig åndedrett vil bidra til økt qi dannelse. Et dypt åndedrett der
diafragma beveges opp og ned, vil føre til en lett massasje av organene i bukhulen. Dette vil
bedre funksjonen til Stomach og Spleen som er ansvarlig for opptagelsen av qi fra maten vi
spiser.

Et viktig bilde å få inn i energistrukturen i ZZQG, er at fra navlen og ned kjenner man seg
tung, og fra navlen og opp kjenner man seg lett. Med tanke på de tre varmere (trippel
energizer) i TKM, kan dette bilde påvirke qi. Den øvre varmer er lett og stiger opp, og den
nedre varmer er tung og synker ned. Dette vil gi mer plass til midtre varmer, som ofte blir litt
sammenpresset. Midtre varmer er i TKM viktig for qi produksjonen (St og Sp), og en fri
sirkulasjon her er gunstig for qi -dannelsen.

I sammenligningen med det å stå som er tre, beskrives området fra knærne og ned som røttene
som står dypt ned i jorden og gir stabilitet og næring til resten av treet; kroppen. Jeg har
funnet en beskrivelse der det gjøres bruk av meridianlæren til å forklare dette: Nedre Dan
Tien er plassert mellom Cv 7 og Cv 4 og strekker seg dypt innover i bekkenet. Nedre Jiao er

forbundet med beinene. Når posisjonen er korrekt vil halebeinet peke nedover, sakrum blir
mer oppreist slik at pelvis blir som en bolle. Dette karet må ikke tippes slik at innholdet
(energien) skvalper over kanten. Nedre Dan Tien er festet i bunnen gjennom CV 1. Cv 1
omtales som møtepunktet for de fire ekstrameridianene som nærer og jorder kroppen (Yin
Linking Vessel, Yin Heel Vessel, Chong Mai og CV). Disse fire meridianene i beinene
kommer sammen rundt ankelen og danner en plattform som leder qi strømmen gjennom Ki 1,
(”Boblende kilde”). Føttene blir dypt jordet i bakken og sørger for den stødige stillingen man
gjerne vil oppnå. Gamle tekster beskriver Mestere med evnen til dyp jording. De lagde furer i
bakken når de gikk og knuste teglstein når de gikk over gårdsplassen.
(www.medicalacupuncture.org 2007). Andre forfattere bruker ikke slike detaljerte
beskrivelser til å forklare med akupunkturteorien hva som skjer ved å stå stille i Zhan Zhuang
Qi Gong. Dem som gjennom historien har undervist i dette treningsystemet er nødvendigvis
ikke akademiker med utdannelse i TKM, slik at de kunne gå i detalj med slike beskrivelser. I
eldre tid fikk man undervisning ved at mesteren beordret eleven til å stå ubevegelig og ikke
stille spørsmål. Det kunne gå år før man fikk noen forklaringer (Lam 1995, s 13). I
treningssystemet skal man ikke fokusere på sirkulasjonen av qi med tanken, men være til
stede i hele kroppen samtidig.

Viktigheten av at ryggraden naturlig rettes ut understreker derimot flere steder.
Ryggraden rettes naturlig, slik at svai i korsrygg og nakke reduseres. Dette er viktig for å
oppnå stabilitet, styrke og fleksibilitet (Diepersloot 1999, s 113). Beina refereres til som
”kroppens andre hjerte”. Ved å holde dem bøyd og la muskulaturen der arbeide, taes noe av
presset bort fra det fysiske hjerte, noe som omtales som gunstig for et langt liv. Leddene både
i armer og bein er lett bøyet og de ytre musklene er avspendt. Selve musklene og senene som
kontrollerer leddene vil næres ved en økt Blod og Qi sirkulasjon. Senene overstrekkes ikke,
slik at de opprettholder sin fleksibilitet, og vil kunne være sterke ved en belastning.

Jeg har hørt at det trengs 1000 dagers grunntrening for å åpne opp for en fri flyt av qi. Etter
mange år med trening skal da strukturen være på plass både kroppslig og energimessig slik at
den bevares også når man ikke står i posisjonen.
Å stå i riktig posisjonen påvirker qi på forskjellige måter. Riktig posisjon gjør at kroppen
inntar en struktur der energien kan strømme fritt og styrkes. Å innta riktig posisjon muliggjør
en aktivering og avspenning av henholdsvis indre og ytre muskulatur, påvirker Lunge,
Stomach og Spleens qi – dannelse og setter ned hjerneaktiviteten.

4.3 Avspenning
I beskrivelsene og undervisningen i treningssystemet legges det stor vekt på å hele tiden jobbe
med avspenning. Når man tror man er avspent oppfordres det til ytterlige avspenning. Målet
er å bli så myk som mulig i muskulaturen. Under treningssamlinger med Mestere innen
ZZQG får en av og til anledning til å prøve å dytte dem overende. I kontakt med dem er de
helt myke og ”smelter” bort, og er dermed umulig å dytte på. Hvis de bestemmer seg for å
flytte deg, er det som om du rammes av en enorm kraft som sender deg hodekuls bortover
gulvet. Kraften sin får de av å stå stille og gi slipp, og å være sentrert. Når de er helt Yin,
avspent, kan de endres til sin motsetning Yang i løpet av et øyeblikk. Midtpunktet mellom
Yin og Yang er i kinesisk litteratur beskrevet som ”the great emptiness” eller ” the great
nothingness”( Wu ji). I denne sentreringen er kroppen og det mentale i balansepunktet som
utgjør et nesten udelelig punkt, hvor forskjellen mellom Yin og Yang blir uendelig liten
(www.medicalacupuncture.org 2007). Ved å avspenne muskulaturen kan man komme dit at
man kam påvirke qi ved å velge å endre den fra Yin til Yang, eller motsatt.
Når Yin når sitt maksimum kan den endres til Yang (Maciocia 2005, s 15).

Avspenning er uten tvil det viktigste elementet for å gjøre Qi Gong treningen effektiv. Bare
når kroppen er avspent vil blod sirkulasjonen være uhindret og musklene være koordinert.
Jo mer avspent kroppen er, jo bedre blodsirkulasjon og desto fortere vil styrke oppnås. I
ZZQG ønsker man å oppnå styrke fra ikke- styrke (avspenning ) og bevegelse fra stillhet.
Hvis kroppen spennes, vil den spontane fleksibiliteten forsvinne. Når kroppen er så avspent
som mulig er sinnet helt samlet (Wang 1994, s 41). Muntlig sies det å være opp til 30 % større
blodsirkulasjon i en avspendt muskel enn i en spendt. En økt sirkulasjon vil øke transporten
av næringsstoffer og avfallstoffer i kroppen. Spenninger, enten det er emosjonelle eller
muskulære, fører i TKM til stagnasjon av qi. Ved å gi slipp på spenningene i musklene vil
Blod og Qi sirkulasjonen øke, kroppen og alle dens organer, vev og strukturer vil dermed
næres. Det synes viktig her å differensiere mellom avspenning og kollaps. Ved kollaps holdes
ikke strukturen som aktiverer energisirkulasjonen oppe, og man vil ikke kunne være i stand til
å reagere lynraskt på en påvirkning. Under treningen holdes øynene åpne, og man er hele
tiden så tilstede som mulig.
Posisjonen skal være avslappet, men ikke kollapset. Den skal være aktivert, men ikke rigid
(Yu 2006, s 13).

I bøkene som omhandler ZZQG finner jeg ikke noe som beskriver hvordan treningen virker
inn på de forskjellige muskellagene i kroppen. Det synes å ha kommet mer fram når man
sammenligner ZZQG med mer vante treningsformer. Da kan man se på hva en slik trening
nødvendigvis må gjøre med muskeltyper. I tillegg til å bruke de store, ytre musklene blir de
dype stabiliseringsmusklene trent ved ZZQG. Når man styrker det indre muskellaget, vil de
ytre spenningene slippe av seg selv. Det skulle man tro også virket motsatt, at når de ytre
arbeidsmusklene gir slipp på spenning, vil de indre stabiliseringsmusklene aktiveres
Stabiliseringsmusklene er koblet tett til det autonome nervesystemet. Effekten oppleves ikke
kun i muskel- skjelettsystemet, men også vegetativt og følelsesmessig (De Qi 2004, s 19).
Å stå stille i posisjonen, med en fast bøy i bein og armer uten å bevege dem vil kreve en
konstant sammentrekning og avspenning mellom muskler og skjelett (Yu 2006, s 15). Dette
vil aktivisere blodgjennomstrømningen i hele kroppen slik Professor Yu målte (se 3.2.2). Qi
og Blod er knyttet til hverandre i TKM, både når det gjelder opprinnelse, dannelse og
distribusjon. En økt mengde Blod, vil påvirke qi gjennom økt næring.
Leddene er uten spenning i de sener og muskler som kontrollerer dem
(www.medicalacupuncture.org 2007). Enhver spenning vil føre til en reduksjon i
energistrømmen og redusere stabiliteten i stillingen. Redusert spenning vil føre til næring av
ledd og senene som stabiliserer dem.
Prinsippet om å gi slipp er altså en måte å aktivere sin indre iboende helende kraft for
selvhelbredelse (Birkeflet 2002, s 20). Den ytre muskulaturen slapper av og legger seg inntil
den indre. Den indre muskulaturen ligger inntil knoklene og formidler svingningene av den
indre qi utover i kroppen uten hindringer i form av spenninger. På denne måten påvirkes qi av
at man avspenner muskulaturen.

4.3.1 Pust
Et fritt og naturlig åndedrett er både en årsak og et resultat av avspenning. Det ønskede
åndedrettet er sentrert i Dan Tien. Ved å naturlig puste på den måten sentreres energien i det
opprinnelige senteret i kroppen. Da oppnåes det som benevnes som ”complete breathing” som
er diafragma-, intercostal-, og clavicularpusting på en og samme tid (Yu 2006, s 74). Lungene
utvider seg da i alle retninger. Ved at armene holdes oppe i posisjonen vil noe av presset
forårsaket av vekten av armer og skuldre på lungene reduseres, og lungene kan fylles med
mer oksygen. Et slikt ønsket åndedrett oppnås naturlig uten å styre pusten selv.
Å stå stille i posisjonen og avspenningen vil føre til spenninger i den muskulaturen som
begrenser pusten reduseres gradvis. Diafragma styrkes, musklene mellom ribbeinene øker

evnen til kontraksjon og avspenning, brystet vil utvide seg, lungekapasiteten utvides og
respirasjonsraten reduseres. Dette vil være et resultat av trening og ikke noe som skjer med en
gang man begynner med å stå i standing. For de aller fleste er dette en endring i pustemønster
som oppleves veldig positivt. De kjenner nå at de puster helt ned i magen uten å styre det selv.
Pusten vil bli dypere og roligere. I standingen vil det ikke være belasting på lungene, utøver er
sikret full oksygenering til kroppen vev hele tiden. Et normalt abdominalt åndedrett vil
massere de indre organene og få dem til å fungere bedre (Yu 2006, s 68).
Lungene er Qi-ens mester i TKM og en god funksjon her vil påvirke spredningen av Wei-qi,
Blod dannelsen og transformeringen av fuktighet og næring til hud.

4.4 Riktig innstilling
Tilstanden i sinnet har innvirkning på åndedrettet og alle andre funksjoner. Tanker og følelser
har tydelig effekt på både hjerterytmen og pusten. De har innflytelse på kjemiske stoffer som
frigjøres i blodet og på spenningene i musklene (Lam 1995, s 41).
Beskrivelser om hvordan det skal være å stå i posisjonen er ofte gjengitt som dikt som
appellerer til følelser og det å være en del av en større sammenheng. Positive emosjoner og
følelser aktiverer qi. I ZZQG legges det vekt på å stå med et indre smil og en følelse av
velvære i kroppen. Ved å fokusere med et mykt fokus på gode følelser under treningen vil
disse forsterkes. I ZZQG trenes sansingen opp ved forestillingen av ballonger og den
kontinuerlige oppmerksomheten som er vendt innover for å bevare riktig posisjon og gi slipp i
muskulatur. Alle de små detaljene om hvordan kroppen skal stå: tyngdefordeling på fotsålen,
bøyen i armer og bein, hvordan ryggen og fingrene skal være, krever et kontinuerlig fokus.
Dette fokuset på kroppen gjør at sinnet etter hvert tømmes for andre unødvendige tanker.

Sansene og følelsene forbinder det fysiske med det ikke fysiske. Når man står i standing kan
man ha en liten oppmerksomhet på at man står mellom himmel og jord. Det er en forbindelse
fra ytterst i universet helt inn i den innerste del av jordkloden. Dette vil gjøre at man mentalt
ikke begrense energien til kroppen, men tillate en forbindelse til noe større, og ser på kroppen
som et mikrokosmos i det makrokosmos som omgir oss. En slik innstilling vil ikke prøve å
påvirke qi, mer heller sette qi fri, og ha en tillit til noe større.

Sinnet vil gradvis komme til tomhet og stillhet ved å bli kvitt vilkårlige tanker. Fokuset er å
oppnå en stillhet ved å bli kvitt unødvendige tanker. Det som omtales som Wu Ji (” the great
emptiness”).
” It is only in stillness that Qi can transmute from clear into balanced, then from balanced
into harmonious, then from harmonious into smooth, then from smooth into very fluid.” (Yu
2006, s 36).

I standingen lærer man ikke bare å gi slipp i muskulaturen, men også mentalt og
følelsesmessig. Egen erfaring er at dette gjelder for eksempel når det gjelder mønstre,
begrensinger og overbevisninger.

I TKM har vi en deling av energistrukturen i tre varmere. Midtre varmer er fra brystbein til
navle, den nedre varmer fra navle og nedover og den øvre varmer fra brystbein og oppover.
Hvis den nedre og øvre begrensingen ikke stopper ved føttene eller issen, men beveger seg
videre oppover og nedover, får man samme beskrivelse som brukes i ZZQG. Mennesket står
mellom himmel og jord. Jing er nederst, i midten er Qi og øverst i energistrukturen er Shen.
Det som forbinder disse nivåene, som er uklare i grenseovergangene, er følelsene og
sansningene. Det at kroppen stilles opp i en fysisk posisjon, frembringer en påvirkning på qi
nivå som gjør at stagnasjoner løses opp, som igjen gir en følelse av velvære, ro og harmoni.
Kroppen vil nå et nivå av spesielt velvære, optimistisk og lett til sinns (Yu 2006, s 22).
Ved å ha riktig fokus oppnår man den samme effekten som i meditasjon, samtidig med at
kroppen oppnår styrke. Å ha riktig innstilling under treningen påvirker qi utifra kunnskapen
om at qi følger fokuset.

5.0 KONKLUSJON
Problemstillingen min var på hvilken måte det å stå stille i Zhan Zhuang Qi Gong kan påvirke
qi forklart utifra Tradisjonell Kinesisk Medisin? Svaret knytter jeg til en analyse av de tre
essensielle faktorene; å stå i riktig posisjon, avspenning og ha riktig innstilling.
Gjennom litteraturstudie har jeg først sett på hvordan disse beskrives, og deretter har jeg sett
på hvordan de kan påvirke qi i lys av basistankegangen i TKM. Jeg ser klart at det å stå stille i
ZZQG kan påvirke qi nettopp gjennom disse essensielle faktorene. Faktorene er avhengig av
hverandre og gir en synergieffekt, på samme måten som en detalj kun har betydning i forhold
til helheten. Riktig innstilling vil for eksempel kunne gi en økt avspenning. I hvor stor grad
faktorene er på plass har dermed betydning for resultatet. Det er av vesentlig betydning i
ZZQG å stå i riktig posisjon, avspenne og ha riktig innstilling for at qi skal kunne påvirkes.
Det jeg ser i oppgaven min er at disse faktorene kan åpne opp for en fri flyt av qi. Denne økte
qi-sirkulasjonen vil nære de organer som i TKM sørger for Qi og Blod dannelsen, og også
andre organer, muskler og vev. Jeg mener at ZZQG kan åpne for en større og sterkere qisirkulasjon enn vi vanligvis tenker vi kan gjøre med akupunkturnåler. Oppgaven min kan ikke
konkludere med at ZZQG øker qi på noen måte. Flere av beskrivelsene fra litteraturen jeg har
tatt med sier at ZZQG øker qi. Egen trening og beretninger fra dem jeg trener sammen med
bekrefter også dette. Oppgaven min hadde blitt for omfattende og helt annerledes om jeg
hadde valgt å undersøke om ZZQG faktisk øker qi.

6.0 AVSLUTNING
Når jeg startet på oppgaven kunne jeg ikke se noen løsning på problemstillingen. Håpet jeg
hadde var at emnet mitt skulle kunne brukes til å skrive en fordypningsoppgave, og også gi
meg en videre utvikling i et spennende fagfelt. Det har vært spennende å ha tillit til at
prosessen ville bære frukter, og at jeg ville komme i mål. Innimellom har jeg også kjent på at
jeg beveger meg inn i et smalt felt som ikke så spennende for andre enn spesielt interessert.
Når jeg nå er ferdig med oppgaven har dette endret seg. Alle timene med nettsøk forteller at
det er utrolig mange rundt om i verden som trener forskjellige former for Qi Gong og setter
pris på det. Utfordringen er at vi trenger gode og logiske forklaringer på hvordan og hvorfor
slik trening er gunstig for helse og velvære.
Ønsket mitt er også at andre som leser oppgaven vil få en interesse til å utforske hvordan man
kan erfare qi som noe fysisk som kan påvirkes til økt helse. Som akupunktører tror jeg vi

vinner på å lære videre hvordan pasientene selv kan kultivere sin egen qi. Det vil gi oss mer qi
å jobbe med når vi setter nålene på dem. De som har lyst til å trene på å stå som et tre kan la
seg inspirere av historien om munken Pu Tai, som hevdes å være opphavet til den vi kjenner
som Laughing Buddha. Etter et langt liv som oksegjeter har han funnet og temmet sin egen
energi. Han fremstilles med en stor mage som symboliserer hans uendelig qi, og hans store
sekk som er fylt med alt som trengs for å hjelpe andre. Det som begynner som en leting etter
helse blir en prosess med selv - helbredelse. Når har lært å lege seg selv, er vi i stand til å
hjelpe andre (Lam 1999, s110)
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VEDLEGG A
De forskjellige basisposisjonene (nr 1-4) i Zhan Zhuang Qi Gong.

(Diepersloot 1999, s 106)

VEDLEGG B
De forskjellige basisposisjonene (nr 5-8) i Zhan Zhuang Qi Gong.

(Diepersloot 1999, s 107)

VEDLEGG C
To av de mer avanserte stillingene i Zhan Zhuang Qi Gong.

”Holding the Tiger” (Lam 2003, s 62)

“The Dragon” (Lam 2003, s 59)

