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High Tea-en
Gezonde recepten
Chi Kung
20 minutes work-out
Oefeningen voor
strakkere billen
Alles over de pompoen
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Chi Kung; Het opbouwen

van vitale energie en mentale
kracht
Ooit van Chi Kung gehoord? Ik tot kortgeleden nog niet, totdat ik het tegen
kwam en het me erg aansprak. Ik ging voor Vitae Magazine op zoek naar iemand
die mij hier meer over kon vertellen en zo kwam ik terecht bij Cosima Scheuten, een
dame die al sinds 2007 Chi Kung lessen geeft. In de door haar opgerichte school
‘Garden of Chi’ in Amsterdam West, worden lessen in Zhan Zhuang Chi Kung,
Tai Chi en meditatie gegeven. Cosima heeft zeven jaar ervaring opgedaan met
hersteltrainingen voor vrouwen met (borst)kanker en/of vermoeidheidsklachten en
een bijzondere expertise opgebouwd op het gebied van ziektepreventie en herstel.Ze
is geautoriseerd Chi Kung trainer, volgde een studie aan de Nederlandse Academie
voor Psychotherapie, is gediplomeerd massage- en bewegingstherapeute, rondde
6 maanden mindfulness trainingen af en heeft haar eigen praktijk. We vroegen
haar alles over het voor ons nieuwe ‘Chi Kung’.
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Ontwikkelen van energie
“Chi Kung, of Qi Gong, is een verzamelnaam
voor in China ontwikkelde trainingen die
ertoe dienen om vitale energie, mentale
kracht, bewustzijn en gezondheid op te
bouwen. ‘Chi’ betekent energie en ‘Kung’

als vergevorderde beoefenaar kun je heling
bij anderen ondersteunen of je ontwikkelde
energie als een zeer krachtig wapen inzetten.”

staat voor het ontwikkelen ervan. De Is Chi Kung een vorm van
effectieve, genezende oefeningen behoren sport?

tot een inspirerend en zeer verfijnd systeem, “Het bijzondere van Chi Kung is, dat
dat wereldwijd door vele miljoenen mensen beoefening, doel en uitkomst totaal
wordt beoefend. In veel Chinese parken zie verschillen van reguliere sporten. Bij sport

je mensen deze eenvoudige oefeningen bouw je spieren en conditie op door de
doen, het is een prachtig gezicht: vol rust, wisseling van inspanning en ontspanning
aandacht en harmonie.”
van de bewegingsspieren. Vaak zijn dit

Wat is het verschil tussen Chi
Kung en Yoga?

snelle bewegingen, de adem wordt sneller,
het zenuwstelsel kan versnellen, met als

”De doelen, de weg erheen en de uitkomst risico blessures en het verbranden van te
verschillen; yoga doe je voor zoverre ik weet veel energie (uitputting). Als je moe of ziek

voor jezelf. Met Chi Kung leer je energie te bent, dan kan sporten te veel gevraagd zijn,
cultiveren, waar te nemen, te omschrijven het kost dan energie. Voor zieken, ouderen
en te herkennen in welke fases energie zich en mensen met een handicap kan sporten
ontwikkeld. Er zijn veel partneroefeningen en moeilijk zijn. De momenten van sporten en
je traint bewust met en in de energie van een niet sporten zijn afgebakend, je sport op een
groep en de omgeving. Je leert op termijn bepaald moment of je sport niet.
om energie ook voor anderen te gebruiken,
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Bij Chi Kung bouw je energie op, leerlingen
leren energie waar te nemen, de kwaliteiten gebruiken in hun dagelijks leven. Het
ervan te voelen en leren hoe energie systeem omvat ook massage, voedingsleer
fases verlopen. Chi Kung kalmeert het en geeft handvaten voor de inrichting van
zenuwstelsel tot een meditatieve rust, de huis, werkplek en omgeving. Als het eigen
ademhaling kalmeert, je gebruikt met name energie-systeem sterk genoeg is, dan kan
de diepliggende skeletspieren en de belasting een beoefenaar de energie gebruiken om
is vaak statisch, er zijn vele stilstaande anderen te helpen genezen of om ermee te
houdingen. Oefeningen zijn langzaam, zacht, vechten. “
herhalende bewegingen. Je bouwt energie
op, het blessure risico is haast nihil en Vechten en genezen
iedereen kan Chi Kung beoefenen, ongeacht “Chinese genees- en vechtkunst zijn twee
leeftijd of conditie.“

kanten van één munt, gebaseerd op dezelfde

Meer dan 4000 jaar oud

energie van zichzelf of een ander bewust

kennis van Chi. Een Chi Kung master kan de

“De training werkt preventief om ziekte, op waarnemen en beïnvloeden: blokkeren
fysiek, mentaal en emotioneel gebied, te om de ander uit te schakelen (=vechten)
voorkomen en curatief, ter behandeling. Chi of deblokkeren en harmoniseren om de
Kung houdt niet op na het uitvoeren van ander te helpen (=helen). Voor beoefenaren

de oefeningen, het wordt een leefstijl. Het van de krijgskunsten, die vaak gewond of
achterliggende theoretische kader omvat geblesseerd raakten, was het bovendien

4500 jaar kennis en natuurobservaties van levensbelang om zichzelf te kunnen
van Chinese geneeskundigen en maakt behandelen. Vechten en helen zijn nauw met
onderdeel uit van de traditionele Chinese elkaar verbonden.”
geneeskunde. Leerlingen leren beetje bij
beetje dit holistische systeem kennen en te
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“Met Chi Kung ontwikkel
je meer energie van
een goede kwaliteit,
versterk je het
interne systeem en
hef je blokkades op en dat
heeft effect op je geest,
emotie en lichaam.”
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‘Acupunctuur zonder naalden’

een goede kwaliteit, versterk je het interne

“De effecten zijn legio. In het algemeen: systeem en hef je blokkades op en dat
meer energie, meer rust, ontspanning, betere heeft effect op je geest, emotie en lichaam.
ademhaling, betere houding en coördinatie Vaak wordt het effect van Chi Kung op je

in beweging, beter omgaan met stress, meer gezondheid omschreven als ‘acupunctuur
mentale focus en kracht, meer fysiek, mentaal zonder naalden’, al leer en ontwikkel je met
en emotioneel evenwicht en harmonie. Maar Chi Kung veel meer dan dat. Het helpt je om
ook een beter immuunsysteem, beter slapen, gezond te blijven en zo nodig te herstellen

meer kracht, minder pijn, Chi Kung werkt en werkt bij alle klachten ondersteunend.
goed bij ziektepreventie en beter herstellen Bij de één helpt het om van een rugklacht
van ziekte, valpreventie, energiebewustzijn te herstellen, bij de ander helpt het bij het
en begrip.

versterken van het immuunsysteem of bij
mentale klachten. Hoe het precies werkt kun

Daarnaast zijn er effecten op persoonlijke je hier lezen.”
klachten, bijvoorbeeld ziektepreventie en

herstel van ziekte of blessures en dat zit Voor wie is het geschikt?
zo:

Traditionele

Chinese

Geneeskunde “Iedereen kan Chi Kung doen ongeacht

(TCM), waarvan Chi Kung onderdeel uit leeftijd, conditie, handicap of ziektebeeld - het
maakt, is gebaseerd op het concept van Chi niveau wordt aangepast aan de leerling. Mijn
(=levensenergie). Alle disciplines van TCM oudste leerling is 92 jaar! Liggende, zittende,
voeden een harmonieuze stroom van Chi staande en lopende training is mogelijk. In
in het lichaam. Een geblokkeerde stroom, China werken ziekenhuizen met Chi Kung,
disbalans, een te veel of te weinig aan Chi of het valt daar zelfs binnen de reguliere zorg.”
een gebrekkige kwaliteit ervan wordt gezien
als de oorzaak van ALLE fysieke, mentale, Wil je meer informatie of wil je een proefles
emotionele en spirituele klachten of ziekte. Chi Kung uitproberen voor 5 euro? Ga dan
Met Chi Kung ontwikkel je meer energie van

naar de website en meld je aan!
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