WORKSHOP: MEDICINSK QIGONG & NEUROVETENSKAP

I denna 2-dagars workshop binder vi på ett unikt sätt samman den traditionella kinesiska medicinen med västerländsk
evidensbaserad vetenskap. Medicinsk qigong har ett uttalat syfte att behandla och förebygga livsstilsrelaterade
åkommor såsom stress, ångest, smärta i leder och muskler, sömnproblem, oro och utmattningssyndrom. Du får
lära dig ett komplett program för egenvård i Medicinsk Qigong. Parallellt förklarar vi hur den västerländska
forskningen ser på de fysiologiska effekterna av medicinsk qigong ur ett rent vetenskapligt perspektiv. I praktiken
varvas fysiska träningspass, där du som deltagare får lära dig de rörelser som utgör den medicinska qigongen,
med föreläsningar och presentationer av forskningsresultat. Detta ger dig en tydlig förklaringsmodell till varför
qigongen har en positiv inverkan på din hälsa och vad som sker i kroppen när du tränar. Målsättningen med
workshopen är att du som deltagare ska ha tillräcklig kunskap, inte bara för att själva kunna träna qigong
regelbundet, utan även för att kunna förklara hur den fungerar samt referera till relevant västerländsk forskning.
MEDICINSK QIGONG är en av den kinesiska medicinens

DR. ELISABETH BLACKBURNs bästa

ÄVEN I SVERIGE är forskningen kring hälsofördelarna med

MINDFULNESS I FYSISK FORM Medicinsk Qigong kan

starkaste fundament till hälsa och har primärt använts som
immunförsvarshöjande träning i många tusen år. I västvärlden
har den medicinska qigongen varit ett begrepp sedan början
av 1970-talet. Nobelpriset i medicin 2009 gick till Dr. Elisabeth
Blackburn för upptäckten av hur våra kromosomer är skyddade
av telomerer och av enzymet telomeras. Telomerer kan liknas
vid det skyddande plasthöljet i slutet på ett skosnöre. Teorin
bygger på att även människan är utrustad med detta skyddande
”plasthölje” i slutet på varje kromosompar. Vår hälsa står
således i stark relation till längden och kvalitén på det
skyddande höljet. I sin bok “Living younger – The Telomere
Effect”, beskriver Dr. Elizabeth Blackburn medicinsk qigong
som en teknik som stärker telomerer och fundamentalt saktar
ner åldrandet ända ner på DNA-nivå.
medicinsk qigong framstående. I doktorsavhandlingen
“Qigong in daily life: motivation and intention to mindful
exercise - 2009” skriver John Jouper, lektor vid Örebro
Universitet, om hur; Stress has to be managed in order for
wellness to emerge.
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som vilar på stark evidens
(randomiserade och kontrollerade studier) inom västerländsk
medicin. Forskningen stödjer det
som alltid hävdats i det gamla Kina
- att utövandet av Qigong avsevärt
minskar depression, saktar ner cellernas
åldrande, förebygger kroniskt trötthetssyndrom, reducerar
inflammationer, förebygger generell ohälsa samt stärker
stresstålighet och immunförsvaret (Blackburn & Epel 2017).
beskrivas som en fysisk form av mindfulness med fokus på
andning, rörelser och koordination. Denna, mer aktiva form
av mindfulness passar många av oss som har svårt att sitta
still och fokusera på en och samma sak i längre perioder (läs
traditionell meditation). Qigongens mjuka och långsamma
rörelser i kombination med vridmomenten ger en ökad
flexibilitet i leder och ryggrad som på så vis förebygger stelhet
och smärta. Medicinsk Qigong kan också tillskrivas all
evidens som mindfulness har idag, vilket motsvarar ca 200
vetenskapliga artiklar per år.

MBSR (mindfulness based stress reduction), positiv psykologi

med välmåendeforskning, och ACT (acceptance commitment
therapy) är alla exempel på terapiformer besläktade med
medicinsk Qigong och vilar på evidens i västerländsk
forskning. Detta är också vedertagna terapiformer som idag
lärs ut på västerländska universitet runt om i världen.
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WORKSHOP: MEDICINSK QIGONG & NEUROVETENSKAP
ÖSTERLÄNDSK MEDICIN har alltid fokuserat på förebyggande

hälsovård. Filosofin bygger på att ägna en liten stund av varje
dag åt sin hälsa för att skjuta fram sjukdomar och obalanser.
Under workshopens 2 dagar, varvas föreläsningar i positiv
psykologi, välmåendeforskning, epigenetik, kognitiv
neurovetenskap, och mindfulness med fysiska qigongpass
där de vetenskapliga rönen omsätts i praktik. Syftet med
workshopen är att deltagaren ska ha erforderlig kunskap
om kroppens fysiska reaktioner och hjärnans plasticitet
för att med hjälp av medicinsk qigong, motverka negativa
känslomässiga reaktioner och stress genom egenträning. Vi
kommer även ägna en del av workshopen åt motivation och
hållbarhet – hur vi rent praktiskt motiverar oss själva till denna
långsiktiga livsstilsförändring.

KURSLEDARE: STINA NORBYE har en kandidatexamen (180 hp)
i kognitiv neurovetenskap, beteendevetenskap med tillämpad
positiv psykologi och samtal samt är utbildad i Mindfulness
vid Örebro Universitet. Hon är utbildad akupunktör i både
Kina och Sverige och har arbetat kliniskt med akupunkturbehandling i mer än 25 år. Stina har en 3-årig instruktörsutbildning i Medicinsk Qigong från Kina och Sverige samt
har aktivt praktiserat Medicinsk Qigong sedan 1995.
Som delägare i Skandinaviens största och äldsta lärosäte för
utbildning i akupunktur, har hon utbildat akupunktörer sedan
2010. Vidare har Stina varit ansvarig för NADA och öronakupunktur vid Prokrami behandlingsenhet, utbildat personal vid
Iris utvecklingscenter i NADA samt arbetar med undervisning
i stresshantering och öronakupunktur på Naturunderstödd
rehabilitering (NUR), även kallat Grön Rehab på uppdrag av
Landstinget.

VARMT VÄLKOMMEN TILL 2 SPÄNNANDE DAGAR där du

motiveras och får med dig ett effektivt redskap bestående
av lugna och sköna rörelser som genom dagligt utförande
förebygger sjukdomar, höjer ditt immunförsvar, saktar ned
åldrandet, och inte minst, gör dig mer stresstålig. Ta ett aktivt
beslut och bli delaktig i din egen hälsa och njut av att varje
dag ha en egen stund där du hjälper din kropp att effektivt
återhämta sig. Genom 15 minuters träning per dag kommer
du att ta bättre beslut, uppleva mindre stress och prestera
mer hållbart. Det inre lugn som skapas av Medicinsk Qigong
är en förutsättning för att uppleva goda och harmoniska
känslor såsom glädje, motivation, tacksamhet och hopp.

SNABBFAKTA WORKSHOP: MEDICINSK
QIGONG & NEUROVETENSKAP
ORTER:
Falköping, Uppsala & Stockholm
PRIS:
3.900 Sek exkl. moms (4.875 Sek inkl. moms)
varav 1.000 Sek i anmälningsavgift.
FÖR FÖRETAG:
Kostnaden är helt avdragsgill för företag. HOW
erbjuder även exklusiva workshop för företag.
KURSLITTERATUR:
Instruktionsmanual Medicinsk Qigong ingår.
ANTAL DELTAGARE:
Max antal deltagare uppgår till 10 personer.
KURSDATUM
För aktuella kursdatum, se hemsidan:
www.houseofwellbeing.se
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