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Övning 1  
Benböj mot vägg: 
Övningen ökar smidigheten i 
ryggraden och stimulerar cirkula-
tionen, nervbanorna och energi-
flödet i hela kroppen. Den stärker 
också ben, rygg, mage, knän och 
nacke. 

 Naturlig hälsa

Släpp hö f
Här får du övningarna 
som gav resultat

Övningarna syftar till att hålla energiflödet i bäckenet 
öppet. För att det ska fungera behöver de göras minst 
30 minuter varje dag, samtidigt som man affirmerar.

EFTER FLERA ÅRS utbildning 
i Kina har Patricia Van Walstijn 
bland andra tränat de grekiska 
OS-deltagarna under olympia-
den i Sydney och undervisat 
i kvinnofängelset i Curacao. 
Sedan hon startade Chi neng 
qigong-institutet har hon utbil-
dat mer än 250 instruktörer i 
olika länder, bland annat Patrik 
och Lise-Lott i Sverige.

Chi neng qigong är baserad 
på och utvecklad från traditio-
nell qigong och tai chi kombine-
rat med västerländsk tränings-
vetenskap.   

Övningarna mot barnlös-
het ökar qi i området kring 
reproduktionsorganen. Under 
övningen ska kvinnan affirmera 
att hon ser friska ägg produceras 
och mannen att hans sperma är 
kraftfull och frisk. De ska båda se 
sitt barn framför sig. 

Patricia Van Walstijn rekom-
menderar även övningarna 
till kvinnor i klimakteriet och 
till personer som lider av för-

stoppning. På kinesiska betyder 
namnet på bäckenövningen ”att 
rena skålen”. Genom att tippa 
och rulla bäckenet flödar ener-
gin runt och rensar för optimal 
hälsa i området.

– Nyckeln till att det ska fun-
gera är att övningarna görs varje 
dag för att hålla energi flödet 
öppet. För barnlösa rekommen-
derar jag 30 minuter varje dag, 
för klimakteriebesvär 20 och 
mot förstoppning 15 minuter.

Inom västerländsk medicin 
har man inom många områden 
tagit till sig de positiva effekterna 
av bland annat akupunktur. För 
att andra behandlingsmetoder 
ska få erkännande och ta plats 
inom västerländsk medicin krävs 
lång forskning.

– Jag kan inte se att den här 
behandlingsformen kan göra 
någon skada, och kan par hjäl-
pas till graviditet så är det ju fan-
tastiskt, säger Anna Palmstierna, 
barnmorska på Kvinnokliniken, 
Skånes Universitetssjukhus.

Chi neng qigong-
instruktören 
Patricia Van 
Walstijn hjälpte 
Lise-Lott och 
Patrik att få barn.

Så fungerar 
qigongen mot 
barnlöshet

Gör så här!
A Stå med fötterna ihop max 
10 centimeter från väggen. Dra 
naveln lite inåt, håll hakan neråt 
och förläng nacken, spänn av 
i axlarna. 
B Sitt sedan ner, runda ländryg-
gen, dra naveln inåt, spänn av 
i axlarna och fortsätt ner på huk.
C Gå upp med fokus på att föra 
svansbenet framåt uppåt mot 
naveln för att behålla rundad 
ländrygg.

Gör rörelserna upp och ner i ett 
jämnt, lugnt tempo utan stopp. 
Utgå från din rörlighet och styrka. 
Börja med 5–10 repetitioner och 
öka upp till 25–50. 
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    Vill du veta mer?
Chi Neng Qigong Institute Sweden www.chineng.se   

KVINNAN: ”Jag är frisk, min östrogenhalt är 
normal och jag kan få barn.”MANNEN: ”Jag är frisk, min livskraft är stark och jag kan få barn.”

ö fterna loss! 
Knäböj mjukt och rotera bäckenet. Samtliga rörelser 
ska göras av både mannen och kvinnan, och glöm 
inte göra affirmationen innan du börjar träna.
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Förklaring 
till övning 2 
Cirkelrörelser med 
höfterna:
Syftet är att få i gång 
cirkulationen och energi-
flödet. Övningen är 
stärkande för ryggen, ger 
energi till nedre energi-
centrat, ökar vitali teten 
och förbättrar cirkulatio-
nen i fortplantningsorga-
nen. Även rörligheten 
i bäckenet förbättras.

Affirmera innan du gör övningarna:

Övning 3
A, B Tippa bäckenet framåt och bakåt i en mjuk rörelse utan stopp.
30 minuter per dag rekommenderas för övning 2 och 3 tillsammans. Å

Övning 2
A, B, C Stå med fötterna lite bredare i sär, axelbrett eller ännu bredare 
och lätt böjda knän. För svansbenet framåt, till vänster, bakåt och sedan 
till höger och tillbaka framåt igen.
Rörelsen ska utföras i ett svep som en cirkelrörelse. Gör den fem minuter 
åt ena hållet och sedan fem minuter åt det andra.
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