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Geschiedenis

De acht delen brokaat qi gong is al meer dan duizend jaar oud. De oefeningen werden voor 
het eerst beschreven in een taoistische tekst uit de 8e eeuw en de overlevering wil dat ze zijn 
bedacht door een van de acht Chinese onsterfelijken: generaal Chong Li-Quan.
Een doek dat werd gevonden in een graf uit ca 168 vC (de Dao Yin Tu - de Dao Yin 
Illustraties) bevat vier posities die sterk lijken op onderdelen uit de huidige serie.
De term Acht Delen Brokaat duikt voor het eerst op in een boek van Hong Mai (1123-1202): 
"Verslag van een luisteraar" waarin hij beschrijft hoe een dienaar van de Keizer om twaalf 
uur 's nachts opstaat om oefeningen te doen die de "Ba Duan Jin"  worden genoemd.

Oorspronkelijk bestond de serie uit 12 en ook wel 18
oefeningen.
In de loop der eeuwen werden hieruit 8 oefeningen 
geselecteerd en gekoppeld aan de acht trigrammen (ba 
gua). In Tai Ji Quan zien we dezelfde ontwikkeling bij de 
acht basistechnieken.
Het getal acht heeft een grote aantrekkingskracht in het 
Chinese denken. Van oudsher maken de oefeningen deel 
uit van het trainingsprogramma van de Shaolin tempel.

Er is in China een grote variatie in uitvoeringen van de Ba Duan Jin. Van heel eenvoudig 
(“zonder ademhaling”) tot vrij gecompliceerd met allerlei extra bewegingen en ook meerdere 
in- en uitademhalingen per onderdeel. Bovendien is er nog een zittende versie. Ook in 
Nederlandse boeken is de Ba Duan Jin te vinden in diverse varianten.

In 2003 begon de Chinese Health Qigong Association met onderzoek naar vier populaire 
klassieke Qigong series*) met de bedoeling ze te standaardiseren. Ze werden gepubliceerd

中国健身气功
vertaling verschenen. Wie dit (Engelstalige) materiaal wil hebben kan het boekje met DVD 
bestellen bij de boekhandel. Titel: Chinese Health Qigong – Ba Duan Jin.

In deze instructie beschrijven we de nieuwe standaardvariant.

Kenmerken

Acht delen brokaat staat bekend als een hele eenvoudige maar zeer effectieve qi gong. De 
bewegingen zijn er op gericht de meridianen te openen, de interne organen te masseren en 
spieren en pezen te versterken. Hij is ook heel geschikt als opwarmingsoefening voor Tai Ji 
Quan. Je moet tenminste 100 dagen oefenen voor een duurzaam effect.

Een deel van de oefeningen kun je combineren met in- en uitademen. Het is verstandig om 
eerst de beweging goed te leren en pas daarna te letten op de ademhaling. Mits goed 
uitgevoerd kunnen beweging en ademhaling elkaar versterken. Maar als je buiten adem 
raakt of je op een andere manier ongemakkelijk gaat voelen dan kun je beter de ademhaling 
voorlopig helemaal weglaten.

De samenstellers van de standaardvorm hebben overgangen aangebracht tussen de 
verschillende onderdelen zodat je de hele serie als een aaneengesloten oefening kunt 
uitvoeren.

* Yi Jin Jing, Ba Duan Jin, Liu Zi Jue en Wu Qin Xi resp. Boek van de Soepele Spieren,  Acht Kostbare Schatten, 
Zes Helende Klanken en Vijf  Dierimitaties

onder de naam: Chinese Gezondheids Qigong ( ). Er is ook een Engelse
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Namen van de oefeningen en het effect

De traditionele benaming van iedere oefening bevat zowel de uit te voeren beweging als het 
beoogde effect. Samen vormen de acht namen een gedicht. Veel kennis werd vroeger in 
dichtvorm doorgegeven.
Hieronder het gedicht met de vertaling:

八段锦
bā  duàn  j n

A c h t  d e l e n  b r o k a a t

双手托天理三焦 shuāng shǒu tuō tiān lǐ sān jiāo
2. 左右开弓似射雕 zuǒ yòu kāi gōng sì shè diāo

3. 调理脾胃举单手 tiáo lǐ pí wèi jǔ dān shǒu
4. 五劳七伤向后瞧 wǔ láo qī shāng xiàng hòu qiáo

5. 摇头摆尾去心火 yáo tóu bǎi wěi qù xīn hǔo

6. 两手攀足固肾腰 liǎng shǒu pān zú gù shèn yāo
7. 攒拳怒目增气力 cuán quán nù mù zēng qì lì

8. 背后七颠百病消 bèi hòu qī diān bǎi bìng xiāo

1.  Beide handen dragen de hemel om de driewarmer te reguleren.
2.  Span de boog links en rechts alsof je op een adelaar schiet.
3.  Reguleer milt en maag door één hand op te heffen.
4.  De 5 klachten en 7 stoornissen verhelpen door naar achteren te kijken.
5.  Draai het hoofd en zwaai met de staart en het hart-vuur verdwijnt.
6.  Beide handen pakken de voeten om nieren en middel te versterken.
7.  Bal de vuisten en sper de ogen open om qi en kracht te vergroten.
8.  Laat de rug 7 keer schokken en honderd ziektes verdwijnen.

Richtlijnen

Draag gemakkelijke kleding. Oefen niet binnen een uur na een warme maaltijd.
Zoek een rustig plekje op, het liefst met veel frisse lucht. Buiten is natuurlijk het beste: in je 
tuin, in het park of in de natuur.
Adem bij alle oefeningen in en uit door de neus: rustig, langzaam, diep en zonder geluid. 
Denk altijd een beetje aan je onderbuik (dan tian), vooral als je uitademt.

Voer de bewegingen gelijkmatig en langzaam uit. Forceer niets – je moet je er comfortabel 
bij voelen. Probeer anderen niet te imiteren als die bijvoorbeeld dieper kunnen bukken of 
zich verder kunnen omdraaien.
Blijf na elk oefening even stilstaan en concentreer je op je dan tian voor je verder gaat met
de volgende oefening.
Herhaal elke oefening 6 keer. In totaal ben je dan vijftien tot twintig minuten bezig.

1.
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Voorbereiding

Uitvoering

Voeten naast elkaar, armen hangen losjes opzij. 
Kin iets in, hoofd en bovenlichaam rechtop.
Mond dicht, tanden losjes op elkaar, tong tegen gehemelte. 
Kijk recht vooruit.

Breng je gewicht naar je rechterbeen en stap opzij uit met links op 
schouderbreedte.

Draai palmen naar achteren en breng je armen opzij.

Ietsje door de knieën en breng beide palmen in een kleine boog 
voor je buik.

Adem zes keer langzaam in en uit door de neus. Stel je voor dat 
je inademt naar je buik (Dan Tian).

Details
-
-
-

Werking
Brengt de geest tot rust, brengt de ademhaling onder controle, geeft goede lichaamshouding.

schouders ontspannen
rechte rug (bekken ietsje naar voren kantelen)
voeten parallel
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1 - Beide handen dragen de hemel om de driewarmer te reguleren.

Uitvoering

-
-

op inademing: 
-
-
-
-

op uitademing: 
-
-
-

Doe de oefening 6 keer.

Werking
Verbetert lichaamshouding (rechte rug), strekt spieren en pezen, opheffen handen verbetert 
werking middenrif met daardoor diepere ademhaling, masseert maag en ingewanden, 
ontspant de spieren, verlicht vermoeidheid

San jiao - driewarmer of drievoudige verwarmer
Dit is een soort overkoepelend orgaan voor drie regio's in de romp: 
-
-
-

laat handen ietsje zakken, palmen wijzen naar boven
strengel vingers ineen met palmen naar boven

beweeg handen voor je lichaam omhoog (palmen boven)
draai palmen om ter hoogte van je gezicht
strek je knieën en duw beide palmen naar boven, kijk omhoog
strek ellebogen, kijk naar voren, hou de strekking even aan

handen uit elkaar
beweeg ze ontspannen zijwaarts omlaag tot de uitgangspositie
ietsje door de knieën

bovenste verwarmer: ademhaling-longen
middelste verwarmer: spijsvertering-maag/milt
onderste verwarmer: uitscheiding-nieren/blaas/darmen.
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2 - Span de boog links en rechts alsof je op een adelaar schiet.

Uitvoering

-
-

op inademing:
-

comfortabel is), romp blijft rechtop
-

rechterhand naar rechts (alsof je een boog spant)
-
op uitademing:
-

kijk naar deze hand
-
-

uitgangspositie

Span hierna de boog naar rechts: stap nu met rechts opzij tot tweemaal schouderbreedte en 
kruis handen voor de borst met de rechterhand buiten. Verder hetzelfde.

Doe deze oefening drie keer. Na de laatste keer de boog naar rechts spannen trek je je 
rechtervoet bij tot schouderbreedte. Dit wordt de uitgangspositie voor de volgende oefening.

Deze beweging imiteert een boogschutter die op het punt staat een pijl af te schieten: de pijl 
ligt tussen de gestrekte duim en wijsvinger, de andere hand spant de boog.

Details
-
-
-
-

handposities
Werking
Ontwikkelt de spieren van schouders en borst, versterkt beenspieren, verruimt de borstkas 
en versterkt de longen, versoepelt de gewrichten van pols en vingers, stimuleert de 
bloedsomloop.

stap naar links opzij tot tweemaal schouderbreedte
kruis handen voor de borst met de linkerhand buiten

zak door de knieën alsof je op een paard zit (zo diep als

strek linkerarm naar links, wijsvinger en duim gestrekt; trek

kijk voorbij je linkerhand, gewicht bijft in het midden

gewicht naar rechts, cirkel rechterhand naar rechts opzij en

beide handen op schouderhoogte met palmen naar buiten
trek linkervoet bij en breng handen terug naar de

open de borst als je de boog spant (op inademing)
schouders blijven ontspannen
bovenlichaam rechtop
in de ruiterzit wijzen de tenen naar buiten
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3 - Reguleer milt en maag door één hand op te heffen.

Uitvoering
-

handen dragen iets voor de buik
op inademing:
-

hoofd (palm boven, vingers wijzen naar rechts) 
en duw rechterhand naar beneden (palm onder, 
vingers naar voren), kijk recht vooruit

op uitademing: 
-

Daarna dezelfde beweging met de rechterhand 
boven.

Doe de hele oefening drie keer.

Na de laatste keer duw je beide handpalmen naar beneden. Dit is de uitgangspositie voor de 
volgende oefening.

Details
-
-

Werking
Bevordert spijsvertering door massage van maag en milt, vergroot beweging van het 
middenrif (net als in oefening 1), versterkt spieren van armen en schouders, versterkt 
gewrichten en spieren langs de ruggegraat.

Geschiedenis
Strekoefeningen zijn van alle tijden. De meeste 
zoogdieren rekken zich regelmatig uit. Een baby hoef 
je dit ook niet te leren.

Met de ene hand omhoog duwen en met de andere 
omlaag komt in diverse Qigong- en Tai Ji vormen voor.

Links de oudste afbeelding die dateert van voor onze 
jaartelling.

Rechts een afbeelding uit de zittende variante van de 
Ba Duan Jin. Een alternatieve naam voor deze 
beweging is: het scheiden van hemel en aarde.

sta op schouderbreedte, ietsje door de knieën,

strek je knieën, duw linkerhand omhoog boven je

keer terug naar de uitgangspositie

strek je hele lichaam, maar hou je schouders ontspannen
duw vooral met de basis van je handpalm (dichtbij de pols)
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4 - Genees de 5 klachten en 7 stoornissen door naar achteren te kijken.

Uitvoering
-
op inademing: 
-
-
op uitademing: 
-

Daarna naar rechts kijken. Doe de hele oefening drie keer.

Na de laatste keer naar rechts kijken: zak ietsje door de knieën en breng je handen voor de 
buik met de palmen naar boven. Dit is waar de volgende oefening begint.

5 klachten en 7 stoornissen
5 klachten (wu lao). Dit zijn klachten voortkomend uit problemen met de 5 yin organen:
longen, nieren, lever, hart en milt.
7 stoornissen (qi shang). Klachten voortkomend uit de 7 emoties: vreugde (opwinding), 
boosheid, verdriet, angst, piekeren, zwaarmoedigheid, shock. Dit zijn de interne ziekte- 
veroorzakers.

Werking
Deze oefening is ontworpen om nek en hals in goede conditie te houden. De hals is een 
ietwat riskante vernauwing waar alle verkeer tussen hoofd en romp doorheen moet: 
zenuwen, bloedvaten, meridianen en bovendien nog lucht en voedsel. De oefening is goed 
voor nekspieren (maakt de nek los, voorkomt en behandelt pijn in de nek of stijve nek), 
versterkt zenuwbanen in de nek, stimuleert doorbloeding van de hersenen, voorkomt qi- 
blokkade in de meridianen, verbetert gezichtsvermogen en oefent de oogspieren.

Door het draaien van het hoofd worden diverse 
acupunctuurpunten gemasseerd die alle op de 
haargrens van het achterhoofd liggen:

-
problemen met hoofd, brein en zintuigen 
(met name de ogen)

-
duizeligheid, hoofdpijn, nekklachten, 
mentale stoornissen

-
bij spraakstoornissen

sta op schouderbreedte, ietsje door de knieën, duw palmen omlaag

strek de knieën, strek de armen, palmen wijzen naar achteren
draai palmen naar buiten, draai je hoofd naar links en kijk zover mogelijk naar achteren

keer terug naar de uitgangspositie met palmen laag

feng chi (windvijver) – galblaas 20: bij

tian zhu (hemelzuil) – blaas 10: bij

ya men (poort der stomheid) – dumai 15:
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5 -  Draai het hoofd en zwaai met de staart en het hart-vuur verdwijnt.

Uitvoering
-

schouderbreedte, romp rechtop, kijk naar 
voren

-
naar boven en duw omhoog

-
bovenbeen, duim buiten (dit is de
uitgangspositie voor deze oefening) 

1e keer:
-

naar je rechtervoet
-
-

Buig vervolgens naar je linkerknie:

Doe de hele oefening 3 keer.

Na de laatste keer: trek je 
rechtervoet terug tot 
schouderbreedte en  sta 
rechtop. Til je armen zijwaarts 
omhoog tot ze boven je hoofd 
naar elkaar toe wijzen.

Breng daarna de handen voor 
je gezicht omlaag tot voor de 
buik (palmen laag), ietsje door 
de knieën.

Werking
Goede oefening voor middel en nieren, paardrijzit oefent beenspieren en onderrug, 
stimuleert organen in de buikholte (uitscheiding), goed voor ontspanning: kalmeert vurig hart 
(mentale onrust). Het hart heeft vuur als element en huisvest de geest (shén). Als het hart- 
vuur oplaait vindt de geest geen rust.

stap met rechts uit tot tweemaal

til handen op, draai palmen voor de borst

ga zitten in paardrijstand, handpalmen op je

buig voorover naar je rechterknie en kijk

gewicht naar links, kijk naar je rechtervoet
keer terug naar de uitgangspositie
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6 - Beide handen pakken de voeten om nieren en middel te versterken.

Uitvoering
-

armen op tot boven je hoofd, palmen naar voren, kijk recht vooruit

-
-
-
-

beneden, zover als je komt met gestrekte knieën
-
-

naar voren

Doe deze oefening 6 keer.

Na de laatste keer: ietsje door de knieën en duw palmen omlaag tot opzij van je heupen.

Details
-
-
-
-

Werking
Goed voor nieren en middel. Voorover buigen en overeind komen versoepelt de gewrichten 
en versterkt de spieren van heupen en onderrug. Voorkomt rugpijn. De oefening stimuleert 
de Du Mai meridiaan en bijv. het Ming Men punt.

Extra oefening: nierpunten masseren

Plaats je handpalmen op de onderrug tegen de nierpunten 
(shen shu – BL23).

De nierpunten liggen aan weerszijden van de wervelkolom 
ter hoogte van Ming Men (levenspoort).

Massage van de nierpunten voorkomt en behandelt lage
rugpijn. Je wrijft op en neer. Richt aandacht op Dan Tian. nierpunten masseren

(vanuit de vorige oefening:) strek de knieën, vingers naar voren en til

draai palmen naar elkaar toe en duw ze omlaag tot voor de borst
draai palmen naar boven en breng handen tot onder de oksels
handen glijden langs de ruggegraat omlaag naar de heupen
buig voorover, handen glijden verder achter langs de benen naar

breng handen naar voren (wreef) en til je hoofd even op
til armen op en kom daarna overeind met gestrekte armen en palmen

hou je knieën gestrekt als je omlaag gaat
bij omhoog komen: eerst de armen horizontaal en dan pas romp overeind
bij klachten in de onderrug: deze oefening niet uitvoeren
bij hoge bloeddruk: hoofd niet lager dan het hart voorover buigen.
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7 - Bal de vuisten en sper de ogen open om qi en kracht te vergroten.

Uitvoering
-

naar voren, maak twee vuisten met de duim binnen en 
plaats ze opzij van je middel (pinkkant onder), adem in

op uitademing:
-

schouderhoogte, kijk naar de vuist met wijdopen ogen
op inademing: 
-
-
-

Daarna dezelfde beweging met je rechtervuist. Doe de hele oefening 3 keer.

Details

Vuist met duim binnen
In deze oefening maken we een vuist met de duim binnen: plaats de 
vuist tegen het begin van de ringvinger en sluit dan de andere vingers

握固
wo = vastpakken, gu = compact maken, verstevigen

-
wijzen schuin opzij

-

Werking
Vergroot spierkracht in armen en benen, stimuleert bloedcirculatie en zenuwstelsel, 
opensperren van de ogen vergroot fysieke en mentale kracht, goed voor gewrichten van 
vingers-hand-pols-elleboog en schouders.
In de traditionele Chinese Geneeskunde zijn de ogen verbonden met de lever ( "de lever 
opent in de ogen" ). Opensperren van de ogen stimuleert de levermeridiaan en dat is weer 
goed voor de bloedcirculatie en de vitale energie.
De lage paardrijstand versterkt nieren en onderrug en stimuleert de qi circulatie in de Du Mai. 
De arm- en handbewegingen stimuleren de 3 yin en 3 yang meridianen van de hand en 
versterken spieren, pezen en gewrichtsbanden.

stap met links uit tot brede paardrijstand, romp rechtop, kijk

stoot langzaam met linkervuist naar voren op

open vuist en draai de palm naar links
hand maakt cirkeltje en wordt weer vuist met duim binnen
trek vuist terug opzij van je middel

er overheen. Een vuist met duim binnen heet wò gù ( ).

probeer zo laag mogelijk te zitten in de paardrijstand met bovenlichaam rechtop, tenen

draai middel als je de vuist met ingehouden kracht naar voren stoot
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8 - Laat de rug 7 keer schokken en honderd ziektes verdwijnen.

Uitvoering
-

en ga rechtop staan met voeten naast elkaar, 
armen losjes opzij, hoofd rechtop, kijk recht 
vooruit

op inademing: 
-

op uitademing
-

grond komen (niet overdrijven), tanden op 
elkaar

Details

-
-

Werking
Deze afsluitende oefening dient om de ruggegraat en interne organen even te laten trillen – 
goed voor qi doorstroming, verbetert lichaamshouding, ontwikkelt kuitspieren, maakt  de 
gewrichten losser, ontspant schouders en schouderbladen, verheldert het denken. Ook goed 
tegen platvoeten.

(vanuit de vorige oefening:) trek linkervoet bij

ga op je tenen staan en strek de nek

laat je hakken met een schokje weer op de

schouders laag, hele lichaam ontspannen
op de tenen staan even volhouden; kijk naar bepaald punt om het evenwicht te bewaren
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Afsluiting

Uitvoering

-
-

vrouwen rechterhand binnen
-
-

Toelichting
Het is van belang om na een serie qigong oefeningen niet abrupt over te gaan tot de orde 
van de dag. Vrijwel alle oefenseries sluit je af met een oefening zonder beweging, maar mèt 
ademhaling en aandacht bij de onderbuik.
Dit onderdeel heet "shou gong" en heeft als doel de vrijgekomen qi terug te leiden naar het 
energiereservoir in de onderbuik, het Dan Tian. Het is als het ware de oogst van de oefening.

draai palmen naar achteren en beweeg armen opzij tot heuphoogte
breng handen met een boog op de onderbuik (Dan Tian): mannen linkerhand binnen,

adem een paar keer rustig in en uit met concentratie op Dan Tian
breng handen opzij
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