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Ba Duan Jin – de 8 Brokaten (gouden) oefeningen 

De Ba Duan Jin ofwel de 8 Brokaten komen uit de meer dan 1000 jaar oude Chinese bewegingsleer Qigong en 

staan bekend als hele eenvoudige maar zeer effectieve oefeningen. Deze dynamische bewegingen zijn er op 

gericht de meridianen te openen, de interne organen te masseren en spieren en pezen te versterken.  

Elke stretch volgt het principe van yin en yang: uitgaande en terugkerende beweging, aanspannen en ontspannen 

wisselen elkaar af.   

Het beoefenen van De Ba Duan Jin kost niet veel tijd en kan bijvoorbeeld voor het slapen en 's morgens na het 

opstaan worden gedaan.  Bij dagelijks beoefening hebben de oefeningen een sterk positief effect op je gezondheid 

en welzijn.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De traditionele benaming van iedere oefening bevat zowel de uit te voeren beweging als het beoogde effect: 

 

1.            Beide handen dragen de hemel om de drievoudige verwarmer te reguleren 

2.            Het spannen van de boog om een adelaar te schieten 

3.            Hemel en aarde scheiden door één hand op te heffen om milt en maag te reguleren 

4.            Naar achteren kijken om de 5 klachten en 7 stoornissen te verhelpen  

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 
 



 

Itouch, Praktijk voor shiatsuther

 

1.  Beide handen dragen de hemel om de drie

• Bevordert het korte termijn geheugen

• Reguleert en masseert alle interne organen

• Verbetert de lichaamshouding 

• Stimuleert de circulatie en de toename van zuurstof in het

• Versterkt de spieren van de bovenrug, nek en scho

De drievoudige verwarmer is een soort overkoepelend orgaan voor drie regio's in de romp. De bovenste verwarmer (Shang 

Jiao) ligt boven het middenrif en is gerelateerd a

het middenrif en de navel en is gerelateerd aan spijsvertering

en is gerelateerd aan uitscheiding-nieren/blaas/darme
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de hemel om de drievoudige verwarmer te reguleren   

termijn geheugen 

n masseert alle interne organen 

Verbetert de lichaamshouding en doet vermoeidheid verdwijnen 

Stimuleert de circulatie en de toename van zuurstof in het bloed 

Versterkt de spieren van de bovenrug, nek en schouders, armen, polsen en vingers 

De drievoudige verwarmer is een soort overkoepelend orgaan voor drie regio's in de romp. De bovenste verwarmer (Shang 

Jiao) ligt boven het middenrif en is gerelateerd aan ademhaling- longen/hart. De middelste verwarmer (Zhong Jiao) ligt tussen 

het middenrif en de navel en is gerelateerd aan spijsvertering-maag/milt. De onderste verwarmer (Xia Jiao) ligt onder de navel 

nieren/blaas/darmen. 
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De drievoudige verwarmer is een soort overkoepelend orgaan voor drie regio's in de romp. De bovenste verwarmer (Shang 

longen/hart. De middelste verwarmer (Zhong Jiao) ligt tussen 

maag/milt. De onderste verwarmer (Xia Jiao) ligt onder de navel 
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2. Het spannen van de boog om een adelaar te schieten

• Bevordert de emotionele balans

• Opent de borstkas en daarmee hart en longen

• Verbetert de circulatie en zuurstofrijkdom van

• Versterkt de spieren van de rug, nek, schouders, 

• Bevordert de emotionele balans.

(yang) 
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oog om een adelaar te schieten  

Bevordert de emotionele balans 

stkas en daarmee hart en longen 

ie en zuurstofrijkdom van het bloed 

Versterkt de spieren van de rug, nek, schouders, armen, polsen en vingers 

Bevordert de emotionele balans. Gunstig voor meridianen verbonden met hart (yin), longen (yin) en dikke darm 
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ngen (yin) en dikke darm 
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3. Hemel en aarde scheiden door één hand op te heff

• Bevordert het helder denken, besluitvaardigheid, inzi

• Bevordert de gezondheid van lever, galbla

• Versterkt de spieren van de onder

• Bevorderend voor de meridianen verbonden met milt (yin) en maag (yang); helpt bij de spijsvertering en de 

opname van voedingsstoffen in het lichaam
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3. Hemel en aarde scheiden door één hand op te heffen om milt en maag te reguleren 

helder denken, besluitvaardigheid, inzicht, levenslust en creativiteit 

Bevordert de gezondheid van lever, galblaas, milt, maag en de ingewanden 

en van de onder- en midden rug, schouders, polsen en strekt de ruggengraat

e meridianen verbonden met milt (yin) en maag (yang); helpt bij de spijsvertering en de 

voedingsstoffen in het lichaam 
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polsen en strekt de ruggengraat 

e meridianen verbonden met milt (yin) en maag (yang); helpt bij de spijsvertering en de 

 



 

Itouch, Praktijk voor shiatsuther

4. Naar achteren kijken om de 5 klachte

• Werkt kalmerend en verdrijft vermoeidheid

• Gunstig voor de meridianen van lever (

• Bevordert de doorstroming van het hoof

• Uitermate geschikt tegen hoge bloeddruk en aderverkalking

• Versterkt de spieren van de nek, bovenrug, po

De 5 klachten (Wu Lao): Klachten voortkomend uit problemen met de 5 yin organen: longen, nieren, lever, hart en milt.

De 7 stoornissen (Qi Shang): Klachten/ziekten

zwaarmoedigheid, shock. 
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4. Naar achteren kijken om de 5 klachten en 7 stoornissen te verhelpen    

erend en verdrijft vermoeidheid 

Gunstig voor de meridianen van lever (yin) en galblaas (yang) 

Bevordert de doorstroming van het hoofd en versterkt het zenuwstelsel 

oge bloeddruk en aderverkalking 

de spieren van de nek, bovenrug, polsen en maakt de taille slanker 

De 5 klachten (Wu Lao): Klachten voortkomend uit problemen met de 5 yin organen: longen, nieren, lever, hart en milt.

De 7 stoornissen (Qi Shang): Klachten/ziekten voortkomend uit de 7 emoties: vreugde, boosheid, verdriet, angst,
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De 5 klachten (Wu Lao): Klachten voortkomend uit problemen met de 5 yin organen: longen, nieren, lever, hart en milt.  

oties: vreugde, boosheid, verdriet, angst, zorgen, 
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5. Het draaien van het hoofd en zwaaien met de staart om hart

• Gunstig voor meridianen verbonden met

• Vermindert spanning, gunstig voor het zenuwstelsel

• Bevordert een evenwichtige e

• Versterkt alle spieren van de rug, schouder en de nek

Het hart heeft vuur als element en huisvest in de geest (
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5. Het draaien van het hoofd en zwaaien met de staart om hart-vuur te laten verdwijnen

Gunstig voor meridianen verbonden met hart (yin) en dunne darm (yang) 

, gunstig voor het zenuwstelsel 

Bevordert een evenwichtige energiestroom door het hele lijf 

van de rug, schouder en de nek 

Het hart heeft vuur als element en huisvest in de geest (Shen). Als het hart-vuur (Xin Huo) oplaait, vindt de geest geen rust.

 

www.itouch-shiatsu.nl 

vuur te laten verdwijnen  

vuur (Xin Huo) oplaait, vindt de geest geen rust. 
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6. Beide handen pakken de voeten om nieren en middel te versterken

• Gunstig voor nieren (yin) en blaas (yang)

• Versterkt de onderste rug-, been

• Gunstig voor de organen in de buikstreek

• Versterkt nieren en bijnieren 

• Versterkt wilskracht, spiritualiteit en wijsheid

• Versterkt het korte termijn geheugen
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6. Beide handen pakken de voeten om nieren en middel te versterken 

or nieren (yin) en blaas (yang) 

, been- en schouderspieren 

oor de organen in de buikstreek 

 

cht, spiritualiteit en wijsheid 

korte termijn geheugen 
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7. Bal de vuisten en sper de ogen open om Qi en 

• Opent de Gouverneur Meridiaan (Du Mai, loopt l

• Verbetert de doorstroming, het zenuwste

• Versterkt de borstkas (borstspieren

• Maakt de taille slanker 

• Versterkt en verbetert de werking van de yang organen (dikke darm, maag, dunne darm, blaas, drie

verwarmer en galblaas) 

De ruiterstand (Ma Bu) zorgt voor extra opslag van

Het spannen van de spieren en het opensperren van de ogen laat de Qi door de meridianen stromen. Waar de Qi stroomt volgt 

kracht (Qi Li). 
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7. Bal de vuisten en sper de ogen open om Qi en kracht te vergroten 

Opent de Gouverneur Meridiaan (Du Mai, loopt langs de achterzijde van de rug) 

Verbetert de doorstroming, het zenuwstelsel en versterkt de oogspieren 

Versterkt de borstkas (borstspieren), rug, schouders en armspieren 

Versterkt en verbetert de werking van de yang organen (dikke darm, maag, dunne darm, blaas, drie

De ruiterstand (Ma Bu) zorgt voor extra opslag van Qi in het onderste dantian (opslaggebied voor energie net onder de navel)

Het spannen van de spieren en het opensperren van de ogen laat de Qi door de meridianen stromen. Waar de Qi stroomt volgt 
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Versterkt en verbetert de werking van de yang organen (dikke darm, maag, dunne darm, blaas, drievoudige 

(opslaggebied voor energie net onder de navel). 

Het spannen van de spieren en het opensperren van de ogen laat de Qi door de meridianen stromen. Waar de Qi stroomt volgt 
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8. Licht de hielen, laat de rug 7 keer schokken 

• Goed ter voorkoming en behandeling van versch

• Masseert de interne organen 

• Ondersteunt de werking van de yin

• Goed voor de wervelkolom, zenuwstelsel en

• Activeert het lymfe systeem in het bijzonder

• Versterkt de spieren van de kuiten, dijen en onderrug

Deze beweging laat de energie los en stuurt deze terug naar de aarde, in plaats van uit de aarde omhoog te tr

is de 12 hoofdmeridianen en de 8 buitengewone

 

Voorbeeld Ba duan Jin - 8 Brokaten

 

 

Bron o.a: http://www.chi-connected.com
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8. Licht de hielen, laat de rug 7 keer schokken en honderd ziektes verdwijnen 

Goed ter voorkoming en behandeling van verschillende chronische aandoeningen 

 

Ondersteunt de werking van de yin-organen (longen, milt, hart, nieren en lever) 

, zenuwstelsel en het evenwicht 

systeem in het bijzonder 

an de kuiten, dijen en onderrug 

Deze beweging laat de energie los en stuurt deze terug naar de aarde, in plaats van uit de aarde omhoog te tr

ridianen en de 8 buitengewone meridianen te ontladen en de doorstroming van Qi en bloed te stimuleren.

8 Brokaten 

Deze video geeft een mooi voorbeeld van de uitvoering van de 8 Brokaten:

https://www.youtube.com/watch?v=3K-0JpiJu-o 

 

Heb je nog vragen over de uitvoering van de oefeningen kun je altijd contact 

opnemen via  06-33832377 of irene@itouch-shiatsu.nl.  

 

connected.com 
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Deze beweging laat de energie los en stuurt deze terug naar de aarde, in plaats van uit de aarde omhoog te trekken. Hoofddoel 

te ontladen en de doorstroming van Qi en bloed te stimuleren. 

 

 

uitvoering van de 8 Brokaten:  

Heb je nog vragen over de uitvoering van de oefeningen kun je altijd contact 

 


