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Qigong

- «medisin» for både kropp og sjel!
Jeg fikk tarmkreft for snart to år siden. Det vil si, jeg hadde nok gått med
det en god stund før jeg fikk det konstatert. «Uflaks» var ordet legen
brukte for å forklare meg hvorfor akkurat jeg fikk denne diagnosen.
Bare i underkant av ett år senere fikk også min kone
den samme beskjeden. «Dobbelt uflaks» sa legen.

Det har vært to strevsomme år. Vi har støttet hverandre så godt det har latt seg gjøre. Nå tror og håper vi
at vi begge kan se framtiden lyst i møte. 60 år er jo
ingen alder i dag. Vi hadde sett for oss en lang og god
alderdom sammen. Det tror vi fortsatt på.

du kan dele glede og sorg eller bare et sted å være i
trygge omgivelser. Jeg var der for første gang i desember i fjor. Det var ti minnerike og gode dager, full
av positive opplevelser. Nå skulle jeg tilbake igjen.
Denne gangen som ledsager.

Vi har begge fått gode tilbakemeldinger etter flere
operasjoner. Nå er vi begge tilbake i full jobb og
prøver å ta del i noen av de mange tilbudene som vi
som har, eller har hatt kreft, blir tilbudt.

Et fristed

Mange blir rammet
Etter at jeg fikk kreftdiagnosen, har jeg registrert at
jeg ikke er alene om å ha fått denne sykdommen. I
følge Folkehelseinstituttet får ca. 26.000 mennesker i
Norge kreft hvert eneste år. En av fire i løpet av livet.

Et godt sted å være
tekst/foto Per-Morten Halvorsen
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På Mesnali ligger Montebellosenteret. Det er et godt
sted å være. Montebellosenteret ligger i vakre omgivelser i Mesnali, ikke langt fra Lillehammer. Det er her
kreftrammede og deres pårørende får omsorg, styrke,
veiledning og gode opplevelser. Det er stedet hvor

Montebellosenteret er et fristed for oss begge. Etter
vårt første besøk i desember 2011, har kona mi vært på
ukeskurset «Energibalanse i hverdagen». Hun meldte
seg på et nytt kurs, «Kropp, pust og bevissthet – Medisinsk Qigong», som gikk i mai. Ingen ting for meg,
tenkte jeg, men jeg kunne jo være med som ledsager.

Ble kursdeltager
Det var godt å være tilbake på Montebello igjen.
Jeg tok raskt i bruk det oppvarmede bassenget og
de mange turmulighetene området har å by på. Men
så viste det seg at det kun var tre ledsagere til de 16
påmeldte på dette kurset. Vi kunne også få lov til å
være med. Jeg som hadde sett for meg en stille og
rolig uke på Mesnali, takket for tilbudet og ble en av
kursdeltagerne.
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Skeptisk

FAKTA
Medisinsk
qigong
Den tradisjonelle kinesiske medisinens
røtter går mer enn 5000 år tilbake i tid.
De gamle kineserne hadde så stor
medisinsk kunnskap at de klassifiserte de
ulike indre organene og deres funksjoner
mange hundre år før denne kunnskapen
utviklet seg i Vesten. I Kina har man
utarbeidet et medisinsk system som
gjør det mulig å behandle sykdommer i
samsvar med et helhetssyn på mennesket.
De fire hovedgrenene er medisinsk
qigong, akupunktur, urtemedisin og tuina
– kinesisk massasje.
Qi kan oversettes med livskraft eller livsenergi. Gong kan oversettes med metode,
teknikk eller prestasjon.
I likhet med elektrisk energi kan vi ikke
se eller ta på den. Likevel vet vi at den
eksisterer, og vi har mulighet til å benytte
oss av den.
Millioner av kinesere har under årtusener i samklang med naturen praktisert
fysiske øvelser og mental trening for å
fremme sin helse. Man anser at mennesket er født med en viss mengde av
grunnleggende livsenergi/Qi. Gjennom
qigongtrening kan man aktivere denne
livsenergien og dermed optimalt utnytte
kroppens selvhelbredende egenskaper.
Treningen virker sterkt sirkulasjonsfremmende og øker utskillelsen av endorfiner
i hjernen og virker derved sterkt smertedempende og beroligende.
Qigong stimulerer og styrker ledd,
muskler, sener, nervebaner og sirkulasjon
på en naturlig og velgjørende måte. Treningen øker utskillelse av avfallsstoffer
fra kroppen og gir derfor økt overskudd
og energi.
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Jeg vil ikke si at jeg var skeptisk til kurset, men jeg
var spent på om dette var noe for meg. Jeg hadde sett
noen gjøre sakte bevegelser i en park i Paris på 80-tallet. Mer kjennskap til qigong hadde jeg ikke.
I mine yngre dager var det idrett for alle penga. Det
var bare hardt arbeid som gjaldt om en skulle oppnå
resultater. Her skulle alt foregå i rolige former og med
sakte bevegelser.

Fasinerende
Det var derfor med stor undring jeg raskt innså at
dette var fasinerende. Og ikke bare det. Det var i
tillegg slitsomt. Ja, faktisk – og det til tross for at
pulsen ikke var mye over hvilestadiet. Her gjaldt det å
konsentrere seg og gjøre øvelsene riktig. Den ene økt
gikk etter den andre og før man hadde fått summet
seg, var dagen over. Og vips, etter syv dager var hele
kurset historie.
Det som kanskje var mest utfordrende for meg, var å
koble ut alle tanker jeg hadde i hodet og bare konsentrere meg om det som skulle gjøres der og da. Det var
krevende. Jeg hadde jo sett for meg å både dyrke mine
hobbyer og å jobbe litt på mac’en jeg hadde tatt med
meg mens kona deltok i qigongtimene.
Når jeg først fikk anledning til å bli med på kurset,
ville jeg la medisinsk Qigong få en skikkelig sjanse.
Vi fikk utdelt heftet «BIYUN – den helsebringende
metoden» hvor jeg kunne lese at metoden har hatt stor
effekt på sykdommer og lidelser som astma, hjerteog karsykdommer, hodepine, høyt og lavt blodtrykk,
nevrologiske problemer, rygg-, arm-, skulder- og

Stillhet: Min kone, Ingermari Halvorsen, ba om noen minutters stillhet da vi gikk oss en tur sammen.
Tiden ble brukt til qigong på brua over elva som renner gjennom Mesnali.

nakkesmerter, hevelser i føtter og ben, svimmelhet og
muskelsmerter.
Biyunmetoden brukes på både sykehus og helseinstitusjoner mange steder i Kina. Metoden er høyt
ansett og respektert i Kina for sin helsebringende
effekter.

Dyktig instruktør
Jette Lanng Pedersen, vår instruktør på kurset, var
en dyktig og svært inspirerende læremester. Hun er
en av kun 34 instruktører i Norge som har godkjent
utdannelse til å undervise i medisinsk qigong etter
Biyun-metoden. Vi skulle lære grunnkurs trinn1, kalt
Jichugong – som betyr grunnmuren på Kinesisk.
Øvelsene ble nøye gjennomgått og innlært. Vi fikk
også en god innføring i hva medisinsk qigong er og
hva øvelsene er godt for.

Rask forbedring
Da jeg ankom Mesnali, hadde jeg lenge slitt med vond
hofte og vond rygg. Etter kun to tre dager i aktivitetsalen på Montebello var smertene borte i ryggen. Men
kunne jeg allerede nå konkludere med at det var qigongen som hadde sørget for den raske forbedringen?
De varme badene i svømmebassenget kunne jo være
årsaken til at kroppen kjentes bedre. Dessuten var vi
ute på en fin tur i Mesnalis vakre natur med staver
som hjelpemiddel. På denne turen våknet konkurranseinnstinktet i meg da en av kursdeltagerne på samme
alder utfordret meg i en av de lange motbakkene. Jeg
vant, men det kostet. Og var dette godt for min vonde
rygg og hofte. Kanskje? Jeg velger imidlertid å tro at
qigongen var hovedårsaken til den raske forbedringen
av mine ryggproblemer.

Vil lære mer

Instruktør: Jette Lanng Pedersen, kursets instruktør, er også
fysioterapeut og akupunktør

Kursdeltagerne inspirerte hverandre og stemningen i
salen var veldig god.
Ved kursets slutt fikk vi med oss kursmateriell slik
at det var mulig å lære mer når vi kom hjem.
Et «frø ble sådd» – nysgjerrigheten ble vakt. Fortsatt
er ønsket og målet å lære enda mer.

«Kropp, pust og bevissthet – Medisinsk Qigong» –
trinn 2. Vi har allerede sendt inn søknaden til Montebellosenteret. Nå ønsker vi å lære enda mer om
qigong.
Å ta en pause i en kanskje stressende hverdag, med en
halvtimes medisinsk qigong, er så absolutt å anbefale.
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Montebellosenteret etter at sola gikk ned i vest.

Hva med å starte dagen med qigong? Eller medisinsk
qigong på tampen av en hektisk dag?

Indre ro og overskudd
En ting er jeg helt sikker på: Qigong gir deg en indre
ro og mye overskudd som gjør deg klar til å starte en
ny dag. Det er utrolig hvor mange tanker som farer
gjennom hodet hver eneste dag. I «medisinsk qigong»
er målet at alle andre tanker skyves tilside. Hodet
må fristilles, og det eneste du skal tenke på, er det du
skal gjøre i øyeblikket. Det var ikke lett i starten, men
øvelse gjør mester.
Jeg kunne ha skrevet side opp og side ned hva
medisinsk qigong går ut på, men vil heller anbefale
deg å melde deg på kurs som blir arrangert rundt om
i Norge og gjøre dine egne erfaringer. Eller som vi
gjorde, meld deg på kurset som Montebello-senteret
arrangerer to ganger i året.
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Og det beste er at det ikke alltid trengs noen terapeut
for å løse blokkeringer i meridianene eller for å rette
opp ubalansen i kroppen. Med hjelp av medisinsk
qigong behandler du deg selv.
«Det er som å gjøre akupunktur på deg selv», som
Jette gjentok flere ganger under kurset. Et fantastisk
selvhjelpsverktøy som gir kroppen gode arbeidsvilkår
slik at vi kan komme i balanse både psykisk og fysisk.

