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Tai Chi 18 Qigong

Tai Chi 18 Qigong er en kombination af Qigong og Tai Chi. Serien består af 18 øvelser, hvor man 

elegante og lette at lære gennem gentagelser af de langsomme bevægelser. 

Vejrtrækning:
Munden skal være lukket og tungen hvile let mod ganen bag fortænderne. Vejrtrækningen foregår 
naturligt gennem næsen. Koncentrer dig om at lave øvelserne langsomt og afslappet, så du får en 

er naturligt at trække vejret ind, når de løfter armene eller strækker dem væk fra kroppen og puster 
ud, når de sænker armene eller trækker dem ind mod kroppen.

Kropsholdning:
Ryggen skal hele tiden være ret. Det opnås ved, at der bøjes let i knæene og bækkenet kippes, 
så halebenet trækkes ind under kroppen og lændesvajet rettes lidt ud. Samtidig skal overkroppen 
rettes op, så ryggen bliver lang og ret. Bemærk, at selvom ryggen er ret, er den stadig bevægelig.

Hovedet skal være i forlængelse af rygsøjlen og naturligt følge kroppens bevægelser, det vil sige, 
at uanset hvilken retning kroppen drejer, så følger hovedet naturligt med. 

Knæene:
Knæene skal altid være i samme retning som fødderne  højre knæ og fod samme retning osv. 
Den forreste del af knæet må som grundregel aldrig komme længere frem end tåspidsen. Man må 
aldrig overstrække knæene.

Gentagelser:
Gentag hver øvelse 3 gange, hvis det er opvarmning, men hvis du vil fordybe dig i øvelsen, skal 

hvis du er i tvivl. 
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Ret kroppen op i lodret, lad armene gå ud til siderne og ned. 
-

dene er ud for hinanden
2. Før armene op foran kroppen, mens knæene strækkes. 
3-4. Stræk armene højt over hovedet, bøj let bagover i nakken og kig op efter hænderne. Roter i 

7. Sænk armene, mens bøjer du knæene igen. Før armene videre ned og ind foran kroppen igen. 

Form ål: 
Løsner  op  i  skulderparti  og  øvre  ryg,  styrker 
benene, er god for hjertet og lungeubalancer.

Forestil  dig,  at  du  stikker hænderne  op  i  mel-
lem skyerne, skiller dem ad og kigger op på en 
fantastisk klar blå himmel.

Kryds  armene  godt  ind  foran  kroppen,  så  du 
åbner  op  mellem  skuldrebladene.  Stræk  godt 

op mellem ”skyerne” og hav håndryggene mod 
hinanden. Sænk skuldrene, så snart hænderne 
”skiller skyerne ad”. 
Hvis man har problemer i selve skulderleddet, 
skal man ikke overdrive øvelsen og måske und-
lade at gå så højt op med armene.

Typiske fejl:
At man glemmer at sænke skuldrene, så snart 
hænderne går fra hinanden over hovedet.
At man runder i ryggen, når man er nede i knæ 
– sørg for at have ret ryg og bøj i hoften.

Overgang 1 32

4 5 6 7
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4 - fra siden4

1

32

2-4. Skift  vægten  over  på  venstre  fod  og  før  højre  hånd  til  venstre  op  over  skulderhøjde  med 

og højre hånd peger mod kl. 10.30.
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Form ål: 
Virker beroligende og reducerer angst. Styrker 
ben, skuldre, arme og åbner brystkassen. God 
for ubalancer i hjertets energikreds.

Forestil dig, at du skubber en bold op igennem 

at du har hånden bag bolden.

Pas på knæene  Sørg for at sætte fødderne i 
retning  kl.  10.30  og  13.30,  således  at  fødder, 
krop  og  arm  er  i  samme  retning,  så  du  ikke 
vrider i knæene. Slap af i skulderne. 

Typiske fejl:
Sætter  fødderne  forkert,  så man vrider  i knæ-
ene.  Løfter  skuldrene,  når  armen  løftes  over 
skulderhøjde.

skulderhøjde til højre i retning kl. 13.30.

7 - fra siden765

9 - fra siden98
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1. Når du kommer op fra ”søen” sidste gang, fører du hænderne op til brystet og løfter forreste 

nedad.
2. Sæt forreste fod i gulvet og synk ned i knæ, mens du skubber lidt nedad.

1 1 - fra siden 2 2 - fra siden

løfter bagerste hæl og gør kroppen lang.

3 3 - fra siden 4 4 - fra siden

5
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og tilbage til hofterne.

6 - fra siden6

Form ål: 
God  for  nervøsitet,  lunge  og  leverrelaterede 
sygdomme, astma, bronkitis, ubalancer i lun-
gernes, leverens og miltens energikreds. 

Bevæg  dig  som  bølgen,  der  ruller  op,  ned, 
frem…

Få en  stand  med en  lille  skulderbredde  og  en 
fod  i  længden  fra  bagerste  tå  til  forreste  hæl.  
 
Sørg  for  at  slappe  af  i  skuldrene,  specielt  når 
hænderne  er  helt  tilbage  og  helt  fremme. 
Forsøg  at  lave  en  bølgeagtig  bevægelse  med 
hænderne. Gør kroppen lang og høj, når du er 
fremme – stadig uden at løfte skuldrene.

Typiske fejl:
Løfter  skuldrene,  spænder  for  meget,  vrider  i 
bagerste knæ, når vægten er tilbage – sørg for, 
at  knæene  altid  er  i  samme  retning  som  fød-
derne.

7

8 8 - fra siden

9. Træk  hænderne  op  foran  nederste  del  af 
brystet, mens forreste fodballe til sidst slip-
per gulvet.

du nu laver det hele spejlvendt.

9 9 - fra siden
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Tai Chi 18 Qigong

Torben Rif 
har studeret kampkunst i mere end 30 år. Uddannet massør, akupunktør 
og havde akupunkturklink indtil 2000, hvor han besluttede at lukke kli-
nikken og arbejde fuldtid med Tai Chi Chuan og Qigong. Han har vundet 
mange internationale Tai Chi Chuan turneringer, senest EM 2008. Han 
rejser  jævnligt  til østen  for at søge ny  inspiration,  til at udvide/udvikle 
øvelser til organisationen Practical Tai Chi Chuan DK. 

Tai Chi 18 Qigong forbedrer din balance, koordination, koncentration, fokus og har desuden vist 
sig velegnet  til  at  sænke  for højt blodtryk. Endelig har Qigong en beroligende og afstressende 
virkning, som giver en indre ro.

Tai Chi 18 Qigong er en kombination af Qigong og Tai Chi. Serien består af 18 øvelser, hvor man 

elegante og lette at lære gennem gentagelser af de langsomme bevægelser. 

www.torbenrif.dk
www.ptcc.dk

