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Chi Neng® Qigong
voor kinderen

Opwarmen, de basis en afronden
Op de cd staan twaalf nummers. Net als met sporten zijn er
oefeningen als start, om op te warmen. Na ‘Ontspannen staan’
kun je een opwarmoefening kiezen, afhankelijk van de leeftijd.
‘Wakker worden’ is wat rustiger, het ‘Opwarmertje’ is actiever.
Daarna kies je een van de vijf basisoefeningen. Tot slot is het
prettig de basisoefening af te sluiten met de rustige
‘Kraanvogel’-oefening, een liedje over Liefde of het verhaal
‘Samen zijn we een’. 

Zelf de oefeningen doen
De oefeningen zijn niet ingewikkeld en de cd vertelt precies wat
je moet doen bij de oefeningen. Na minimaal vijf lessen bij een
gecertificeerde Chi Neng Qigong-instructeur kun je zelf aan de
slag met de cd. Of je volgt de eendaagse ‘ouder en kind
workshop’ bij het Chi Neng Institute. Kijk op www.chineng.nl
voor de workshop of voor een instructeur bij jou in de buurt. 

Je hebt veel contact met de buitenwereld door onder andere
televisie, computers en telefoons, maar hoe zit het met je
binnenwereld? Hoe meer informatie je van buitenaf krijgt, hoe
belangrijker het is om aandacht te geven aan je lichaam, geest
en de ervaringen op de grens tussen jouw binnen- en
buitenwereld. 

Chi Neng Qigong staat voor ‘bewust bewegen’. Als je bewust
beweegt, versterk je jouw lichaam en geest. Door de oefeningen
van Chi Neng Qigong laat je de Qi, de (levens)energie, stromen.
Je ervaart je lichaam, al je zintuigen en je gedachten. Zo voel je
je goed, versterk je jouw binnenwereld en kun je op een prettige
manier met anderen omgaan.
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We noemen de Chinese namen en de plaats van de punten
op je lichaam die je tijdens de oefeningen aanraakt. Hieronder
hebben we ze ook voor je getekend. 

Voor elke oefening is het belangrijk dat je ontspannen staat en dat je
in de juiste basishouding begint. Daar is deze oefening voor:
‘Ontspannen staan’. Je aandacht gaat naar je lichaam en naar de
omgeving om je heen. Dit versterkt het bewustzijn van jezelf (stevig en
groot) en de verbinding tussen jou en je omgeving. Je hoofd is helder
en rustig en je lichaam is ontspannen. 

vanaf ongeveer 7 jaar (als links en rechts duidelijk zijn)

‘Wakker worden’ is een rustige opwarmoefening. Je klopt zachtjes 
op je lichaam om het helemaal wakker te maken. Je hele lichaam gaat
tintelen en je voelt elk deel van je lichaam. Je klopt over de banen
(meridianen) waar de Qi doorheen stroomt en die de Qi door je hele
lichaam verdelen. Deze oefening is goed voor je coördinatie, de
balans tussen je linker- en rechterhelft van je hersenen en de
bewustwording van je lichaam. 

Wat zit waar Ontspannen staan 

Wakker worden

Introductie: Als start:
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vanaf 4 jaar 

‘Opwarmertje’ is een lekker actieve opwarmoefening. Je
beweegt op de muziek door de ruimte en maakt je lichaam
warm en soepel. Als je meezingt, voel je de vrolijkheid nog
beter. Eerst zwaai je met je armen. Daardoor gaat de Qi
stromen en wordt je rug soepel en sterk. Daarna open en sluit
je je handen. Ook beweeg je je tenen. De Qi gaat nu door je
hele lichaam stromen, omdat de banen (meridianen) waardoor
Qi stroomt in je tenen en vingers eindigen. Dan draai je met je
heupen rond je as, om Qi naar je buik en je nieren te brengen.
Nu zijn je schouderbladen aan de beurt: trek ze naar binnen
en duw ze naar buiten. Zo krijg je nog meer Qi in je hele
lichaam. Tot slot draai je met je knieën. Daar worden ze
soepel van. 
Tussen elk onderdeel loop je met je voeten stevig op de
grond. Hierdoor voel je je stevig en sterk als een boom. 

Opwarmertje
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Mijn voeten netjes naast elkaar,
ik sta rechtop, beginnen maar.
Mijn armen zwaaien achter en voor,
zo ga ik steeds maar door en door.
Rechts gaat voor, links op mijn rug,
naar de andere kant draai ik terug.
Achter en voor, ja op de maat.
Ik vind dat het geweldig gaat.

Refrein:

Ik loop, stap voor stap 
en doe dat heus niet voor de grap.
Voeten stevig op de vloer, 
wat is dit leuk, ik voel me stoer. 

Mijn armen gaan nu in een boog, 
langs mijn zij weer naar omhoog. 
Mijn vingers doe ik open en dicht,
mijn tenen, da’s een leuk gezicht.
Wiebelen, wiebelen op en neer,
niet één, niet twee, maar keer op
keer.

Dat is knap, het gaat heel goed,
mijn hand, mijn hand en ook mijn
voet.

Refrein:

Ik loop, stap voor stap 
en doe dat heus niet voor de grap.
Voeten stevig op de vloer, 
wat is dit leuk, ik voel me stoer. 

Ik zet mijn billen aan de gang
en ben voor niets en niemand bang.

Eerst naar achter en dan naar voor.
Ik merk het al, ik kan het hoor.
Of ik dans, zo lijkt het net,
ik lach erom, want dit is pret.
Mijn billen schudden, hup, hup,
hup, dit is pas een warming up.

Refrein:

Ik loop, stap voor stap 
en doe dat heus niet voor de grap.
Voeten stevig op de vloer, 
wat is dit leuk, ik voel me stoer. 

Met mijn armen strak opzij,
trek ik mijn schouders heel dicht bij
naar het midden van mijn rug 
en vervolgens weer terug.
Sneller nu, wat goed ben ik,
het lijkt een beetje op de hik.
In en uit op de maat.
Ik vind dat het echt lekker gaat. 

Refrein:

Ik loop, stap voor stap 
en doe dat heus niet voor de grap.
Voeten stevig op de vloer, 
wat is dit leuk, ik voel me stoer. 

Dit is het laatste, dan is het klaar,
ik zet mijn voeten bij elkaar.
Mijn knieën draaien eerst naar
rechts,
een heel klein rondje is het slechts.
En als dat dan is gedaan,
moet het ook nog linksom gaan. 
De laatste rondjes, ik ga door. 
Ik ben blij, geweldig hoor!

Refrein:

Ik loop, stap voor stap 
en doe dat heus niet voor de grap.
Voeten stevig op de vloer, 
wat is dit leuk, ik voel me stoer. 
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alle leeftijden

‘Golven voelen’ is een rustige, geconcentreerde basisoefening. De
bewegingen zijn afgeleid van de Lift Qi Up Pour Qi Down. Bij deze
oefening ervaar je waar het bij Chi Neng Qigong om gaat: het voelen
van je lichaam diep van binnen (jezelf) en het voelen van je omgeving
(de natuur). De verbinding tussen jezelf en je omgeving wordt sterker
waardoor je je makkelijker beweegt in de wereld. Deze oefening heeft
een positief effect op je zelfvertrouwen. 

alle leeftijden

‘Kleine Qi’ is een korte versie van de Lift Qi Up Pour Qi Down, zodat
ook de allerkleinsten hun aandacht er goed bij kunnen houden. Bij
deze rustige basisoefening maak je een verbinding tussen de Qi van
de omgeving en de Qi van jouw lichaam. Ook worden je buik, je borst
en je hoofd met elkaar verbonden. Dit zijn de drie plaatsen waar Qi
opgeslagen wordt in je lichaam. Je buik staat voor je gezondheid, je
borst voor je emoties en je hoofd voor je bewustzijn. 

Golven voelen

Kleine Qi

Basisoefeningen:

vanaf ongeveer 7 jaar

‘Grote Qi’ (Lift Qi Up Pour Qi Down)
is de basisoefening van Chi Neng
Qigong. Bij deze rustige oefening
maak je constant verbinding tussen
jezelf en je omgeving. Net als in het
dagelijks leven. Ook worden je buik,
je borst en je hoofd met elkaar
verbonden. De Qi in je lichaam komt
in balans en vermeerdert, waardoor
je sterk, soepel en gezond wordt. Je
voelt je krachtig en je kunt je goed
concentreren. Het resultaat is een
gezonde geest in een gezond
lichaam. Je voelt je op je gemak in
deze wereld en bent je bewust van
jezelf en van de positieve invloed die
je kunt hebben op je omgeving. 

Grote Qi
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‘Zon in je buik’ is een rustige,
meditatieve oefening. Deze
oefening is vooral goed voor

het verbeteren van je
gezondheid. Je gaat heel stevig en

aandachtig staan en je voelt je krachtig in je
lichaam en je geest. Je richt je aandacht op de warme zon diep in
je buik, waardoor er meer Qi in je buik stroomt. In je buik is het
belangrijk genoeg Qi te hebben, zodat je voldoende reserve hebt
en niet snel ziek wordt. Bij deze oefening ga je met je aandacht ook
van boven naar beneden, naar belangrijke organen in je lichaam. Je
bent je bewust van heel je lichaam. En je leert dat je je op elk
moment krachtig kunt voelen door met je aandacht naar jouw zon
in je buik te gaan. 

Zon in je buik
vanaf ongeveer 7 jaar

CNI_kinder CD_booklet:CNI_kinder CD_booklet  23-10-09  13:12  Page 12



alle leeftijden
Krachtoefening Kraanvogel of La Qi

Tot slot:

Op deze muziek kun je verschillende
oefeningen doen:
1 De volledige ‘Kraanvogel’-oefening (vanaf

ongeveer 7 jaar). We hebben de
bewegingen voor je getekend. Doe deze
beweging heel rustig en vloeiend. 

2 De ‘La Qi’-oefening (vanaf 4 jaar). Ga
ontspannen zitten op een stoel of op de
grond en beweeg je handen voor je navel
een stukje uit elkaar en dan weer naar
elkaar. In gedachten open en sluit je alle
delen van je lichaam bij deze beweging.
Ook je schouders, armen, hoofd, borst en
buik. Aan het eind van de oefening heb je
veel Qi opgebouwd en kun je je handen op
een plek leggen die pijn doet of gevoelig is,
of zomaar op een plek die jij prettig vindt.

‘Krachtoefening’ is een krachtige, actieve oefening. Je staat
met je neus en je tenen dicht bij de muur en beweegt steeds
naar beneden, tot je hurkt, en weer omhoog. Hierdoor pompt
de Qi door je lichaam. Je benen worden sterk, je rug wordt
soepel en je gaat je energiek en krachtig voelen. Als je deze
oefening elke dag doet, ontwikkel je moed, wilskracht en
emotionele balans. De oefening zorgt dat je letterlijk en
figuurlijk steviger op je benen komt te staan. 

Tip: Als het moeilijk is om helemaal met je platte

voeten tegen de muur te staan, kun je de oefening

iets makkelijker maken. Je kunt dan een boek

onder je hielen leggen en je voeten een heel klein

stukje van de muur af zetten. 

1 2

3

5 6

7
8

4
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alle leeftijden

Ga lekker zitten of staan en zing de mantra mee: 

Liefde is wat je bent.
Laat stromen, zodat jij de liefde kent.
Door je heen,
naar iedereen.
Laat stromen, zodat jij de liefde kent.

Een mantra is een korte tekst die je steeds herhaalt. Je voelt je
verbonden met anderen en krijgt een gevoel van liefde. 

Liefde

Samen zijn we een
alle leeftijden
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“Doe je ogen dicht en beeld je in dat je met mij mee waait”, fluistert de
wind. Kai en Luna laten zich gaan en ze waaien mee naar het noorden.
Al snel vliegen zij, samen met de wind, boven de bergen en meren. De
wind brengt ze naar de kinderen daar. De kinderen doen de Grote Qi
en Kai en Luna mogen meedoen. Dat is leuk. De taal van de kinderen
is heel anders, maar de oefening is hetzelfde. Samen met de andere
kinderen maken Kai en Luna een lotusbloem met hun handen. Qi
straalt in het hartje van de bloem. Op dat moment blaast de wind Kai
en Luna weer verder, naar het westen. 

Als ze naar beneden kijken, zien ze een groot eiland, waar de auto’s
aan de linkerkant van de weg rijden. In een park is een groep kinderen
bezig met de Kleine Qi. De kinderen vragen Kai en Luna om ook mee
te doen. Op de Engelse woorden bewegen ze hun armen aan de
zijkant omhoog en strekken ze zich uit naar de zon. Alle kinderen
bewegen precies tegelijk. Zachtjes neemt de wind Kai en Luna mee
naar het oosten. Ze kijken nog even achterom en zwaaien. 

Ga lekker zitten of liggen en luister naar dit mooie verhaal. Of lees
het voor. ‘Samen zijn we een’ is waar het bij Chi Neng Qigong
allemaal om gaat: het ervaren van de verbinding tussen jezelf, de
ander en de omgeving. Het beseffen dat je niet alleen bent, maar
dat je op elk moment de verbinding kan voelen tussen jezelf en
alle andere mensen en dingen in de wereld.

Kai en Luna hebben net als jij de oefeningen gedaan en liggen nu op
het warme zand. De wind waait zachtjes om hen heen. 

“Leg je handen maar op je buik”, fluistert de wind. 
“Kijk naar alles wat je nu ziet, kijk.”
“Luister naar alles wat je hoort, luister.”
“Ruik nu alles wat je kunt ruiken, ruik.”
“Voel nu alles wat je voelt, voel.”

Samen zijn we een
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De wind blaast en blaast. Kai en Luna zien onder zich veel landen
voorbij gaan. “Kijk”, fluistert de wind, “Zie je daar dat grote land? Dat
is China. Ik breng jullie naar de kinderen van China. Zie je daar die
hele lange muur. Dat is de Chinese muur. Overal langs de muur staan
kinderen. Zij doen de Krachtoefening.”
Even later staan Kai en Luna tussen de kinderen. Ze staan met hun
neus dichtbij de muur en ze bewegen steeds naar beneden en
omhoog. Met z’n allen gaan ze door, wel 50 keer op en neer. Kai en
Luna voelen de kracht van Qi door hun lichaam stromen en ze voelen
zich blij, rustig en sterk.

“Samen zijn we een”, zeggen Kai en Luna tegen elkaar, wanneer de
wind ze weer terug brengt naar huis. 

Ze zien het eiland verdwijnen
en in één zucht zet de wind ze
zachtjes neer in de woestijn.
De kinderen hier schudden net
hun billen heen en weer. “Hé”,
zegt Kai, “dat is het
Opwarmertje. Laten we
meedoen.”  Alle kinderen
lachen. Het is zo grappig om
deze oefening met elkaar te
doen. Ook de wind moet er
van lachen als hij Kai en Luna
weer meeneemt op reis.

CNI_kinder CD_booklet:CNI_kinder CD_booklet  23-10-09  13:12  Page 20



Met liefde en aandacht hebben naast de productie de
volgende mensen met hun specifieke talenten een
enorme bijdrage geleverd aan de totstandkoming van
deze cd. Heel veel dank… 
Nelly Dijkstra, Henny van Duijn, Sylvia van Unnik, Saskia
Vermeesch, Mirjam Willaert en alle kinderen die de cd
een jaar lang hebben getest. 

Ook dank aan de grote groep instructeurs en leraren die
feedback op de cd hebben gegeven. 

En tot slot dank aan iedereen die op welke manier dan
ook een bijdrage heeft geleverd. 

DankwoordProductie: Chi Neng Institute Europe, www.chineng.eu 

T +31 (0)55 505 15 96, nederland@chineng.eu

Gesproken tekst Introductie, Ontspannen staan, Wakker worden, 

Golven voelen, Kleine en Grote Qi, Zon in je buik, Krachtoefening,

Kraanvogel, Samen zijn we een: Patricia van Walstijn

Zang en achtergrondmuziek Opwarmertje: Robbert van Unnik

Zang Liefde: Robbert van Unnik en Eline Schmidt

Achtergrondmuziek Kraanvogel: Kamal Khan, Chakra Journey, Time to be.

www.mysterymusic.com

Achtergrondtekst Samen zijn we een: Lise-Lott Persson, 

Robbert van Unnik, Ooi Kean Hin, Dr. Pang Ming 

Opname en montage: Norbert Veel, NVG, www.nvgsound.com

Illustraties: Helen van Vliet, www.helenvanvliet.nl 

Ontwerp en lay-out: Veronique Willaert, www.pulsetomove.com

Productie: Arrow Video Productions, www.arrowvideo.nl
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