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Program

• Baggrund
• Om Tui Na + Kinesisk Medicin
• Kroppen I kinesisk kontekst
• Kropsholdning og åndedræt
• Meridianer
• Bajuanjin Qi gong

• Håndteknikker
• Back protocol
• Diverse teknikker evt. Cupping
• Søndag evaluering



Tui Na historie

• Tui na massage kan spores 
tilbage til ca. 1000 år før Kr.
• Man har fundet spor af massage 

teknikker helt til bage til Blev 
udviklet I forbindelse med de 
store krige I KinaTui Na bliver 
stadig idag brugt i stor
udstrækning på hospitalerne I 
Kina

• Diagnosticering efter de 8 
pricipper
• Yin/yang
• Varme/Kulde
• Indre og ydre
• Shi/xu



Integration af Tui na

• Tui na kan kombineres med de terapier du I forvejen arbejder med.
• Eks. Backprotocol, herefter zoneterapi, eller backprotocol og KST
• Selvfølgelig back protocol og akupunktur.
• Rækkefølgen er op til dig og dine erfaringer, nogen sætter nåle først 

andre gør det bagefter.
• Jeg bruger ofte en back protocol til at diagnosticere med først og så 

giver jeg anden behandling bagefter. Klienten kan ligge afklædt under 
et lagen til Tui na delen, herefter kan du give oliemassage
• I virksomheder er det genialt fordi folk ikke behøver tage tøjet af.



Kroppen set I kinesisk kontekst

• Der findes 12 meridianer. Alle organer 
har en meridian der er spejlet på 
begge sider af kroppen, her udover 
har vi 8 ekstra meridianer hvoraf Du 
og Ren er de 2 mest kendte, de løber 
midt på kroppen på henoldsvis for og 
bagside. 
• I en behandling vil man typisk udover 

de anatomiske klager også kigge på 
om der er problemer langs en eller 
flere af meridianerne, og herefter 
behandle begge dele. Problemer I 
meridianerne kan eks forklare hvorfor 
man nogen gange arbejder distalt I 
forhold til hvor smerten sidder. Eks 
hovepine og gb41 eller lever punkter.

• I Kinesisk medicin hænger vi som
mennesker uløseligt sammen 
med naturen omkring os og 
vores omgivelser I det hele 
taget.
• Ligesom årstiderne skifter I 

naturen påvirkes vi af klimaet. 
Eks. Herhjemme har vi et koldt 
og fugtigt klima, derfor har vi 
ofte symptomer på fugt og kulde 
I vores kroppe, på vores 
breddegrader.



5 element



Qi gong

Du bliver bedre til at forstå hvordan 
kroppen er skabt til at bevæge sig og 
herigennem får du større forståelse 
for klientens bevægemønstre eller 
mangel på samme.

• Qi gong er et fantastisk redskab 
hvis du vil kunne behandle I mange 
år.
• Det hjælper dig til at bruge din 

krop rigtigt når du behandler, så du 
ikke selv ender med smerter I 
hænder håndled, tommelfingre, 
ryg, nakke osv.
• Qi gong hjælper dig til at forstå 

hvordan qi bevæger sig I din egen 
krop samt I klientens.
• Hjælper dig til at overføre den rette 

mængde kraft når du behandler, 
hverken for lidt eller for meget.





Ten important points when practicing Qi Gong

• Kep the head erect as though it is suspended 
by a thread.

• Tuck the chin sligtly to open du 15 (ya 
men)/du16 (feng fu) omr.

• Sink the tail bone like a plumb line and relax 
the lower back.

• Relax the waist and hips.
• Round the upper back by gently pressing the 

shoulder blades forward.
• Keep the chest slightly concave by softening 

the chest muscles.
• Relax the shoulders and drop the elbows.
• Press the tip of the tounge lightly to the roof 

of the mouth, to connect ren and du mai.

• Breathe in a relaxed an unforced 
manner. The lower abdomen should 
expand with inhalation and empty 
slightly with exhalation.
• Keep the mind relaxed but focused. 

Because the mind leads the qi, it is 
very important not to allow the mind 
to lingerin any one place. Cultivate a 
diffuse awareness of the entire body, 
rather than focusing on one part of 
the body or specifik sensations within 
the body. This lets the mind the tissue 
of the body. Relax and empty the 
mind in an unforced manner



Bajuanjin



Kropsholdning

Vi er konstrueret så vores ben skal 
bære vores rygsøjle.
Let bøjede knæ 
Vægten fordelt på hele foden
Forforskudt hovedstilling kan 
skabe rigtig mange problemer, et 
hovede vejer ca. 4,5 til 5 kg
Du og renmai



Kropholdning og vejrtrækning
Vigtige fokuspunkter

• Holdning
• Jeg oplever at ca. 70 % af klienter 

der kommer I klinikken har dårlig 
eller forkert holdning.
• Korriger holdning og giv dem 

rygstrækøvelsen med hjem.
• Evt. Anbefal en balance disc til 

kontor arbejdere
• Med øvelser er det ligesom med 

medicin, de virker kun hvis man 
laver dem.

• Vejrtrækning
• Har utrolig stor betydning for 

vores helbred I det hele taget
• Den har stor indflydelse på bla. 

Ryggen.
• Ved hvert åndedræt stimuleres 

knogler og led samt muskler, 
bindevæv, organer kar og nerver 
omkring hele rygsøjlen



http://www.denintelligentekrop.dk/



Ideal holdning og lodlinje

Hvis du skal tjekke folks holdning kan en lodlinje benyttes
Fra siden skal lodlinjen startende oppefra gå så ledes:
Fra toppen af hovedet gennem spidsen af øreflippen, midtvejs gennem 
skulderled, gennem hvirvellegmerne I lændedelen, gennem 
hofteled/trocanter major, lidt foran aksen af knæled (lige bag patella) , 
lidt foran den laterale malleol.



Vejrtrækning 

• Det er super vigtigt at trække vejret ned I 
abdomen. Alene en god/rigtig 
vejrtrækning kan afhjælpe mange smerter 
I forbindelse med rygproblemer. 

• Ved en normal rolig indånding vil 
diaphragma bevæge sig 1-2 cm nedad, 
den har kapacietet til at bevæge sig helt 
op til 10-12 cm

• Eks kan nyrene bevæge sig 2 cm ved en 
rigtig vejrtrækning.

• Mange kontorarbejdere har ret dårlig 
holdning og falder sammen når de sidder, 
dette skader både ryg, lunger og 
milt/mave, hvilket igen kan føre til 
smerter I muskulaturen/ryggen samt 
dårlig fordøjelse.





Tui Na håndteknikker



Tui Na håndteknikker
• Rolling: Ryg, baller, lår, skuldre og store 

muskelområder
• Pressing: Over alt på kroppen
• Kneading: Nakke, skuldre og lemmer
• Pushing: Over hele kroppen
• Rub/roll foulage: Særligt ben og arme
• Hammering: Store muskel områder, korsben
• Plucking: Sener som achilles, armhule, knæ.
• Pinching: Ben, trapetzius
• Roundrubbing: Akupunkter over hele 

kroppen
• Goldfish/rocking: Områder eller hele 

kroppen



Blære meridian



Tui Na Back protocol

• Rygsøjle patient ligger på maven
• 3 gange "palm pushing" på hver side af 

blære meridian, fra skuldre til fødder.
• Rolling 3 gange langs hver side
• Compression af rygsøjle, kyfose lordose. 

For at åbne noget skal du lukke det først, 
som hvis du spænder en bue. 

• Traction/decompression.
• Lateral decompression, med 

tommelfingre. Thoracalt, lumbalt, 
sacrum.

• Tag fat I huden omkring lumbal hvirvler 
og træk  hvis hvirvel er anteriort skubbet

• Rocking areas of restriction
• Palm press 

• Bagside af ben 
• Rolling af ballemuskulatur
• Press gb30 og evt. Gb34
• Pinching fra bl 36 lige under ballen til 

fødder (Bl 60)
• Digital pressing fra bl 36 til fødder (bl 60) 

undervejs bøj knæ mens du presser bl 40.
• Pinch og pluck achilles forsigtigt.
• Bøj og roter anklen
• Foulage
• Goldfish fra fødder
• Evt dreding af gb meridian/ ilio tibialis, 

klient ligger på siden.



Tui Na  og Cupping

• Cupping fungerer rigtig godt 
sammen med Tui Na samt 
akupunktur, sæt evt. Cupper på 
lænden mens du laver ben 
protocollen.
• Husk at jo mørkere mærker der 

kommer efter cupping jo mere 
stagnation er der I området
• Husk også at klienten ikke skal 

udsætte sig selv for vind eller kulde 
de første dage efter en cupping 
session, da de øger risikoen for 
indtrængen af ydre patogener



Iliosacral alignment tecnique

• http://erikdalton.com/treatin
g-sacroiliac-sprain-spasm/
• Bækkenet:  fortil skal spina 

iliaca anterior superior og 
symfyse være I samme plan. 
Bækkenet kan være roteret 
anteriort eller posteriort eller 
lateralt.

http://erikdalton.com/treating-sacroiliac-sprain-spasm/


Lower back pain

• Kan have flere årsager
• Tjeck altid holdning.
• Giv evt. Rygstræk
• Psoas kan være involveret
• Unalignet sacro illiac base.
• Side 148



Psoas



Udspænding af psoas

Vær meget forsigtig når du arbejder med psoas. 
Psoas er ifølge nogle behandlere tæt relateret til 
følelser. Der ligger organer som æggestokke og 
tarme I området.
• Patient ligger på ryggen med benet bøjet, gå 

først ind I øverste del af psoas, vær meget 
forsigtig og følg patientens åndedræt.

• Tag fat omkring illium/hoftebenskammen og 
træk forsigtigt vent på illiopsoas slapper af.

• Patient ligger på maven: bøj ben så fod hviler 
på din skulder. Tag fat med flad hånd på 
forsiden af låret/quadriceps og træk langsomt 
lige ned.

• Side 150



Piriformis syndrom/ Ischias

• Ischias bliver ofte klemt af 
Piriformis.
• Patient ligger på maven. Albue 

på piriformis, roter underben 
med den anden hånd så der 
skabes modstand.
• Patient liggende på siden med 

en pølle under ben, arbejd I 
muskulatur med albue og rolling 
teknik



Løberknæ

• Patient ligger på siden. Dredging af 
galdeblære meridian/tractus iliotibialis.

• Ilio tibialis hæfter på laterale crista iliaca 
og strækker sig til patella

• Øverste ben ligger lige og hviler på 
underste ben, som er let bøjet.

• Brug underarm og dregde forsigtigt langs 
gb meridian, vær meget opmærksom på 
patient. Det kan være meget smertefuldt 
så forbered dem gerne  inden! Dette 
gøres 3 gange på hver side, hver gang går 
du lidt dybere I trykket. Dette løsner ita 
bånd.

• ST 31 Biguan (thigh gate) på yderside af 
sartorius.



Litteratur m.m
• A tooth from the tigers mouth: 

Tom bisio
• Zeng gu Tui Na: Tom Bisio og Frank 

Butler
• Åndedrættet, sund ryg hele livet: 

Lotte Paarup.
• Overflade anatomi et funktionelt 

billed atlas: Torben Bremann
• Jonas Brenner underviser level 1-4 

herhjemme. Nye hold starter 
2016. http://navital.dk/tui-na-
massage-uddannelse/
• He Zuji, mega dygtig Tui na 

behandler på 
Gammelkongevej 164, 
Frderiksberg. Tlf: 33243710

• Link til Bajuanjin qi
gong https://www.youtube.com/
watch?v=Q8jsDDJW2y0
• Understanding chi and chigong

https://www.youtube.com/watc
h?v=CPl8JNxSYIY
• Udligning af bækken

http://erikdalton.com/treating-
sacroiliac-sprain-spasm/

http://navital.dk/tui-na-massage-uddannelse/
https://www.youtube.com/watch?v=Q8jsDDJW2y0
https://www.youtube.com/watch?v=CPl8JNxSYIY
http://erikdalton.com/treating-sacroiliac-sprain-spasm/

