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Inspiration til at styrke kroppens selvhelbredende kræfter  
Det er min hensigt med bogen, at den skal anvendes som opslagsværktøj og eventuelt som 
suppleringsmateriale på energi kurser.  

Bogen er ment som et opslagsværk, hvor opmærksomheden henledes på tankemønstre i relation til lidelser 
samt, hvordan disse tankemønstre kan ændres, og hvilke meridianer1 (energibaner) de påvirker. Desuden 
nævnes relevante energiøvelser, akupressurpunkter, yoga øvelser etc. Alt dette er værktøjer, der kan være 
med til at lette symptomer og igangsætte kroppens selvhelbredende kræfter. Herudover nævnes hvilke 
vitaminer og mineraler samt hvilke af Bachs essenser, der virker styrkende i relation til de enkelte 
meridianer. Jeg har tillige nævnt, i hvilke fødevarer disse vitaminer og mineraler er tilstedeværende.  

Bogen er primært henvendt til konventionelle samt komplementære behandlere, men kan selvfølgelig 
bruges bredt. Intentionen er, at den kan være med til at bibringe både terapeut og klient en viden, der 
måske kan bruges som øjenåbner for eventuelle sammenhænge mellem de fysiske, psykiske og mentale 
symptomer og de dertil relaterede tankemønstre.  

Bogen er ment som inspiration til, hvordan en konventionel og/eller komplementær behandler sammen 
med sin klient kan benytte sig af de nævnte værktøjer med henblik på at supplere/understøtte kroppens 
muligheder for lindring og/eller selvhelbredelse.  

Bruges bogen af andre end konventionelle og/eller komplementære behandlere, så er det er vigtigt at gøre 
opmærksom på, at har du en lidelse eller andet og/eller er under lægebehandling, så skal din læge være ind 
over, hvis du vælger at gøre brug af værktøjer, herunder vitamin-, mineraltilskud og blomstermedicin 
og/eller andet, der er nævnt i bogen.  

Bogen er bygget op i regionsniveau – kropsområder og somatisk diagnosticerede lidelser. 

I forbindelse med mit eget sygdomsforløb, der strakte sig over 2 år og med to forskellige sygdomsforløb, 
ville jeg have ønsket at kunne tilgå én bog – et opslagsværk – så jeg havde haft mulighed for at få en idé 
om, hvilke mulige komplementære behandlingsformer, øvelser, tankemønstre etc., jeg kunne have 
benyttet mig af for at få lindring for mine smerter. Jeg ville også gerne have haft mulighed for at dele mine 
iagttagelser med mine tilknyttede læger og komplementære behandlere. Jeg famlede lidt i blinde og læste 
et hav af bøger og tog alverdens kurser herunder min uddannelse til kinesiolog. Jeg er ikke 100% fit for 
fight, men har et rigt og godt liv og lever med de skavanker, jeg nu engang har.  

Jeg er glad for at kunne stille dette opslagsværk – denne bog - til rådighed.   

Jeg vil samtidig udtrykkeligt gøre det klart, at det er vigtigt at gå til sin læge, hvis du har helbredsmæssige 
udfordringer.  

 

 

 

 
1 Meridianer er energikanaler/energibaner i kroppen, og de er kroppens energimæssige blodcirkulation.  



Nedenfor er vist et af mange eksempler på diagnosticerede lidelser……………………… 

Bells Parese (Ansigtslammelse) 
Føler du dig svag, besejret og/eller fanget. Har du modstand mod en krævende situation eller person. Føler 
du en helt ekstrem kontrol af din vrede. Er du en person, der ikke ønsker at give udtryk for følelser. Har du 
taget en facade på, så andre ikke kan se ind til den, du virkelig er. Føler du dig helt kold og følelsesløs 
indvendig. Er du påvirket af, hvad andre tænker og taler om din person.  

De energibaner – meridianer (for supplerende information se bilag 1) – der kan blive påvirke, så der opstår 
en ubalance, kan være følgende: 

Central meridian, indikationer på ubalance relateret til de tilhørende testmuskler: 

Supraspinatus: Psykiske blokeringer, stress, indlæringsproblematikker 

Mave meridian, indikationer på ubalance relateret til de tilhørende testmuskler: 

Pectoralis Major Clavicularis: Fordøjelsesvanskeligheder og stress 

Levator Scapulae: Syre/Base-balance 

Brachioradialis: Søvnløshed, nervøsitet, psykiske spændinger 

Tyndtarm meridian, indikationer på ubalance relateret til de tilhørende testmuskler: 

Quadriceps: Lammelser i ansigtet 

Galdeblære meridian, indikationer på ubalance relateret til de tilhørende testmuskler: 

Deltoideus Anterior: Lammelser   

Tyktarm meridian, indikationer på ubalance relateret til de tilhørende testmuskler: 

Tensor Fascia Latae: Fordøjelsesbesvær, forstoppelse, diarré   

Forslag til ændring af tankemønster: 

Jeg elsker, respekterer, anerkender og accepterer mig selv betingelsesløst. Jeg kan trygt udtrykke mine 
følelser. Jeg er tryg, guddommelig beskyttet og vejledt. Den største gave jeg kan give mig selv, er ubetinget 
kærlighed. Jeg tilgiver mig selv for at have givet min vrede lov til at skade min krop. Jeg kan trygt udtrykke, 
hvem jeg er og, hvad jeg føler.  

Bachs blomstermedicin: Anvendes som et middel mod negative sindstilstande. Da negative tanker/følelser 
på en gang både hindrer og forsinker din helbredelse. Årsagen er, at negative følelser ofte er den primære 
årsag til lidelser. For supplerende information se bilag 4.  

Følgende essenser foreslås: 

Central meridian: Chestnut Bud (Kastanjeknop – nr. 7), Elm (Elm – nr. 11), Red Chestnut (Rød Hestekastanje 
– nr. 25), Rock Rose (Soløje – nr. 26), Rock Water (Kildevande – nr. 27), Star of Bethlehem (Fuglemælk – nr. 
29), White Chestnut (Hestekastanje – nr. 35) 

Mave meridian: Centaury (Tusindgylden – nr. 4), Chircory (Cikorie – nr. 8) 

Tyndtarm meridian: Walnut (Valnød – nr. 33),  



Galdeblære meridian: Beach (Bøg – nr. 3), Impatiens (Balsamin – nr. 18), Schlerantus (Knavel – nr. 28), 
Vervain (Jernurt – nr. 31) 

Tyktarm meridian: Crab Apple (Sødæble – nr. 10), Vine (Vinranke – nr. 32) 

Vitaminer og mineraler 

Nedenfor nævnes enkelte af de vitaminer og mineraler, der styrker energien i de meridianer, der er i 
ubalance – det skal for en god ordens skyld nævnes, at det absolut ikke er udtømmende. For supplerende 
information se bilag 2.  

Central meridian 

Vitaminer: Lecithin, B-vitaminer,  

Mineraler: Kalium (K), Magnesium (Mg),  

Mave meridian 

Vitaminer: A-vitamin, K-vitamin, B-vitaminer, Cholin, Innositol 

Mineraler: Calcium (Ca), Fosfor (P), Kalium (K), Natrium (Na), Klor (CI), Magnesium (Mg) 

Sporstoffer: Jern (Fe), Silicium (Si), Zink (Zn), Mangan (Mn), Selen (Se), Germanium (Ge) 

Tyndtarm meridian:  

Vitaminer: E – vitamin, K – vitamin, B – vitamin, Cholin, Innositol,  

Mineraler: Natrium (Na),  

Sporstoffer: Jern (Fe), Silicium (Si), Mangan (Ma), Selen (Se), Germanium (Ge) 

Galdeblære meridian  

Vitaminer: A – vitamin, E – vitamin, K – vitamin, Lecithin, Essentielle fedtsyrer, Cholin 

Mineraler: Natrium (Na), Magnesium (Mg),  

Sporstoffer: Zink (Zn), Mangan (Mn) 

Tyktarm meridian  

Vitaminer: A – vitamin, E – vitamin, K – vitamin, Lecithin, B – vitamin, C - vitamin 

Mineraler: Fosfor (P), Svovl (S), Kalium (K), Natrium (Na), Klor (Cl), Magnesium (Cg) 

Sporstoffer: Zink (Zn) 

Fysiske øvelser 

Energiøvelser 

Jordknapper: Hold lige under underlæben og på kønsbenet i ca. 30 sekunder. Træk indåndingen op gennem 
kroppen, luk op i halsen og slap af på udåndingen, som du bruger til at puste alle spændinger og alt ubehag 
ud gennem kroppen. Dette har en god indflydelse på jordforbindelsen og afbalancerer central meridianen.  



Lynlås: Løb central meridianen op fra kønsben til hage flere gange, mens du sætter dig et positivt mål for 
dagen eller siger noget positivt til dig selv.  

Meridianmassage: Stryg med håndfladen nogle gange: Fra håndryggen til skulder (yang meridianer) – på 
armens overside. Fra armhule til håndflade (yin meridianer) – på armens inderside. Fra hofte til fod på 
ydersiden af benet (yang meridianer). Fra inderside af fod til skridtet på indersiden af benet (yin – 
meridianer).  

For supplerende øvelser se bilag 5.  

Sætninger – eksempel - mens der bankes rundt om ørerne med start foran/midt for øret og slut bag 
øret/øreflip: Højre: Jeg føler mig ikke længere svag, besejret og fanget. Venstre: Jeg kan trygt udtrykke, 
hvem jeg er og hvad jeg føler.    

Teknikken anvendes til at styrke gode vaner. Når der bankes på tindingebenet, vil dette aktivere 
nervesystemet og hjernen. 

Meridian strygning, NL- og NV-punkter, Bilaterale punkter, Akupressur punkter: Central, Mave, Tyndtarm 
og Tyktarm.              
For supplerende informationer se bilag 1.  

Yoga  

Det forudsættes, at du har kendskab til, hvordan de enkelte øvelser laves - ellers kontakt en yogalærer eller 
kinesiolog for hjælp til øvelserne. For supplerende øvelser og information se bilag 3.  

Båden, Buen, Broen, Katten, Stolen, Barnet, Slangen, Den kosmiske danser, Delfinen, Skiløber ned ad bakke, 
Hundestrækket, Sejlbåden, Sadlen, Halv skulderstand, Benene op ad væggen, Flyver, Styrken - kan alle se 
mig, Planken, Barnet med armene forrest, Haj stillingen, Squat, Trekanten, Intenst baglårsstræk, Kriger I, II 
og III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 1 - Meridianer               Central meridian 

 

 

 

 

 

  



Central meridian 

 

 

 

  



Bilag 2 - Vitaminer og fødevarer (Aminosyrer og Syre-Base Balance) 

 

Central meridian 
Vitaminer Fødevarer 
Lecithin Æggeblomme, sojabønner, vegetabilske olier, 

grønne blade,  
B-vitaminer Abrikos tørret, agurk, ananas, boghvedegryn, 

Broccoli, brune bønner tørret, dadler, dild, grønne 
bønner, hvedeklid, kinakål, kylling, lam, makrel, 
mandler, purløg, rugkerner, rugmel, rødkål, 
rødspætte, sild, torskerogn, tunfisk, æggeblomme 

Mineraler  
Kalium (K) Asparges, auberginer, avokado, brombær, brune 

ris, byggryn, brøndkarse, fennikelknold, tør figen, 
grahamsmel, græskarkerner, hasselnødder, 
hvidløg, hyben, Ising, kalkun, kartofler, kirsebær 

Magnesium (Mg) Artiskok, blomkål, brændenælde, fetaost, fersken, 
forel, gedemælk, grapefrugt, grønkål, havregryn, 
jordbær, jordskok, karse, kikærter, majskolbe,  

Jern (Fe) (Sporstof) Banan, byggryn, endivie salat, frisk abrikos, glaskål, 
græskar, gule ærter, hellefisk, hindbær, honning, 
hvedemel, kinakål, kokosnød, laks, løg, majsmel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Broen 
 
Læg dig på ryggen på din måtte. Bøj benene og sæt hælene så tæt på din numse/sæde som muligt. Hold en 
let afstand mellem de bøjede ben. Læg armene i underlaget ned langs siden af kroppen. Nogle kan også nå 
anklerne, som du kan holde fast i. Ånd ind. Spænd lårmusklerne og løft sædet og ryggen væk fra underlaget 
ånd ud og svaj rygsøjlen fra lænden mod skulderne. Hold stillingen i 15 sekunder eller mere. Under øvelsen 
kan du prøve at presse kroppen højere og højere op. Afslut øvelsen på en indånding, hvor du langsomt og 
ganske forsigtigt sænker ryggen ned mod underlaget hvirvel for hvirvel. 

 

Øvelsen styrker ben-, ryg- og sædemusklerne og gør hofteleddene smidige.  Den er god for hjerte og 

kredsløb samt øger blodtilførslen til hals og hoved.  

 

Stillingen berører bl.a. følgende meridianer og muskler: 

Tyndtarm meridian: Quadriceps 

Kredsløbs meridian: Gluteus medius, Gluteus Maximus, Adduktorer og Piriformis 

Tyktarm meridian: Tensor Fascia Latae, Hasemuskler 

 

 

 

 

 



Bilag 4 – Bachs Blomsteressenser 
 

 

Meridianer Bach Essens Tekst Bekræftelse 
Central meridian Chestnut Bud 

(Kastanjeknop nr.7) 

 

Kastanjeknop anvendes, 
hvis man har svært ved at 
tage ved lære af sine 
erfaringer. Endvidere hvis 
du har svært ved at ændre 
dine adfærdsmønstre eller 
at du ikke kommer ud af 
flækken, du bliver 
hængende.   
 

Jeg lærer med glæde af 
mine erfaringer. Jeg 
ændrer med lethed min 
adfærd, så den er til gavn 
og glæde for mig selv. Jeg 
følger med glæde livets 
strøm.  
 

 Elm (Elm - nr.11) 

 

Elm anvendes, hvis du bare 
har arbejdet derudaf og 
været der for alle andre, 
men glemt at tage hensyn 
til dig selv. Overvældes af 
følelsen modløshed og 
utilstrækkelighed.   
 

Jeg er perfekt og elsket 
ganske som den jeg er. Jeg 
har lov til at være mig selv 
og jeg elsker det. Jeg siger 
nej, hvis noget ikke er godt 
for mig.  
 

 Red Chestnut     
(Rød Hestekastanje 
– nr. 25) 

 

Rød Hestekastanje 
anvendes hvis du er meget 
sensitiv overfor andre og 
er bekymret på deres 
vegne.  At du altid 
forestiller dig det værste, 
der kan ske.  
 

Jeg stoler på livets proces, 
alt er godt. Tanken om 
bekymring er blot en 
tanke og den kan ændres. 
Jeg stoler på, at livet vil 
mig det godt på alle 
måder.  
 

 Rock Rose               
(Soløje – nr. 26) 

 

Soløje anvendes, hvis du 
ofte har en følelse af stærk 
rædsel og panik. Hvis du er 
lammet af frygt for 
sygdomme eller andre 
katastrofer.  

Jeg er fuldkommen tryg, 
da jeg er et med universet. 
Jeg stoler på, at livet vil 
mig det godt. Jeg flyder 
med glæde med livets 
strøm.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 Rock Water       
(Kildevand - nr. 27) 

 

Kildevand anvendes, hvis 
du altid føler at du skal 
være helt perfekt for at 
blive elsket både af dig selv 
og andre. Tillige hvis du har 
meget stærk selvdisciplin 
og sætter ekstreme mål for 
dig selv, som du ikke 
fraviger selvom målet kan 
være skadeligt for dig.  
 

Jeg tillader mig selv glæde 
i livet og nyder hvert 
øjeblik i fulde drag. Jeg er i 
harmoni med universet og 
elsker at være mig selv. 
Jeg behandler mig selv på 
den kærligste måde af 
alle. 
 

 
 
 
 

Star of Bethlehem 
(Fuglemælk - nr. 29) 

 
 

Fuglemælk anvendes, hvis 
du har været ude for chok 
af enhver slags, også til 
tidligere oplevede chok og 
traumer, herunder 
fødselstraumer.  

Jeg elsker og anerkender 
mig selv betingelsesløst. 
Jeg er altid værd at elske. 
Jeg tænker glade og 
positive tanker for det 
tjener mig og andre bedst.  

 White Chestnut 
(Hestekastanje - nr. 
35) 

 

Hestekastanje anvendes, 
når dine tanker kværner 
rundt i dit hoved uden, at 
du kan stoppe dem. Når du 
har svært ved at sove og 
svært ved at koncentrere 
dig.  
 
 
 

Jeg vælger at tænke 
positive tanker. Det er kun 
en tanke og tanker kan 
ændres. Jeg har tillid til 
livets flow.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 5 - Energiøvelser 
At fjerne stress – at kunne tænke klart 

 

Hold på panden med den ene hånd og læg den anden hånd på bagsiden af hovedet i ca. 1 minut eller så 
længe, der er behov. Tænk på en situation, der har stresset dig og tænk situationen igennem 3 gange. Tænk 
på, hvordan du gerne ville have set situationen løst – tænk på dette en gang. Fjern herefter hænder fra 
pande og baghoved. Der indfinder sig en vis ro og lettelse.  

 

De positive pandepunkter er særlig kendt for at kunne overføre hjernens respons på stress fra 
mellemhjernen til den forreste del af hjernen (den frontale pandelap) for derved at få en mere rationel 
tilgang til at kunne løse udfordringen.  

 

 

 

 



Bogen tager afsæt i det klassiske kinesiske akupunktursystem og dets forbindelse til 
muskelsystemet. Udgangspunktet er, at vore kroppe har en iboende evne til at kunne 
hele sig selv ved ubalancer og sygdom.
Kroppens energi – CHI – !yder igennem et ledningsnet, der er en lang energikanal, der 
samlet kaldes meridianerne. Hver meridian har sit eget udsnit på den lange energikanal. 
Hver enkelt meridian har egne akupunkturpunkter, der korresponderer med organerne.  

Bogen er et opslagsværk og tænkt som inspirationskilde både til konventionelle og alter-
native behandlere. Den kan også bruges som inspiration til dig, der gerne vil vide, hvordan 
du styrker din krops selvhelbredende kræfter. 
Bogen er bygget op i regionsniveau – kropsområder og somatisk diagnosticerede lidelser. 
Hvert afsnit tager sit udgangspunkt i tanke- og følemønstre, der kan være medvirkende 
årsag til lidelserne. Ud fra disse tanke- og følemønstre beskrives hvilke meridianer, der 
påvirkes. 
Herefter er der inspiration til, hvad og hvordan du – i samarbejde – kan begynde at fore- 
tage tiltag til at sætte gang i din krops selvhelbredende kræfter. Herunder beskrivelse af:
- Ændring af tankemønster
- Bachs blomstermedicin, der kan støtte processen i forbindelse med at vende negative 
mønstre til positive
- Vitaminer og mineraler, der styrker energien i de enkelte meridianer, der har en blokeret 
energi
- Fysiske øvelser, i form af yoga og energi øvelser, der virker styrkende på de enkelte 
meridianer

Bogens bilagsdel viser en oversigt over hver enkelt meridian samt tilhørende muskler. 
Under hver meridian nævnes hvilke udfordringer, der kan være tilknyttet den tilhørende 
muskel. Udgangspunktet er et skeletmenneske, hvor følgende angives: 
- Akupressurpunkterne for henholdsvis over- eller underenergi
- I hvilken retning en meridian stryges 
- De neurolymfatiske og neurovaskulære punkter  

Under hver meridian angives, hvilke vitaminer og mineraler, sporsto"er, der styrker meridi-
anen. Det er endvidere oplyst i hvilke fødevarer, du #nder de enkelte vitaminer, mineraler 
og sporsto"er. 
For hver enkelt meridian er en yoga position/øvelse, der kan være med til at styrke meridia-
nen, illustreret og beskrevet. 
Bachs blomsteressenser er ligeledes delt op på meridianniveau. Hver enkelt essens er 
nævnt med tekst og tilhørende a$rmation. 
Der er et bredt udvalg af energi øvelser, der kan anvendes i forskellige situationer. 
De forskellige situationer er beskrevet og delvist illustreret. 


