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AKTUELL: ELLINOR CARLANDER DELAR MED SIG AV DELFINKRAFTEN

■■Här är
Ellinor
Namn: Ellinor
Carlander
Ålder: 45 år
Född och bosatt: Umeå
Familj: föräldrar, syskon och
katten Maya
Intressen: företaget, djur och
natur, tränar pilates, älskar att
sjunga och att
dansa
Yrke: hälsopedagog samt qigong-instruktör
Engagemang:
sedan några år
god man för ensamkommande
ungdomar

Enkelt, mjukt och långsamt där koncentrationen är
viktigast. Hälsopedagog, tillika qigong-instruktör
Ellinor Carlander visar en av de vanligaste övningarna i Delfinkraftens qigong.  FOTO: MARGIT NORMAN

Qigong gav henne livet åter
UMEÅ. Glädjen i qigong, dansen
och sången har hjälpt henne tillbaka till livet. Nu vill Ellinor Carlander hjälpa andra med Delfinkraften, en ny form av medicinsk
qigong inom Biyunmetoden.

– Denna qigong skapades av Fan
Xiulan, läkare i kinesisk medicin, och har använts i ett samarbetsprojekt med Örebro universitet och Institutionen för Idrott
och hälsa, bland annat för att
utbilda svensk sjukvårdspersonal och spa-terapeuter.
Ellinor kom i kontakt med
Fan Xiulan när hon utbildade
sig till hälsopedagog och har
därefter utökat sina kunskaper
inom qigong.
– I 20-årsåldern blev jag sjuk,
jag hade stora besvär i ryggen
och tappade många kilo och all
energi. Jag hade jobbat i Paris
som au pair där jag också träffade en fransman. Jag fick mer
och mer ont i ryggen, kände mig
dessutom stressad. Jag längtade hem till Sverige och efter två
år bröt jag upp för gott och åkte
hem.
Tillbaka i Umeå med jobb, ena

Min önskan är
att lära
ut något
så enkelt
och lättåtkomligt som
Delfinkraften.

halvan av dagen på Waldorfskolans fritidshem och, den andra,
vid Hemtjänsten.
– Jag bodde på Teg och cyklade till och från. Jag blev allt
sämre i ryggen och anlitade
en kiropraktor i Stockholm
som slet och bröt i 15 minuter.
Efter tre behandlingar var jag
i så dåligt skick, vägde 42 kilo
och var helt utslagen. Hemfärden gick med liggvagn på tåg
till Söderhamn där en orolig
pappa mötte mig och sa att ”nu
sjukskriver du dig”. Jag kunde
då bara förflytta mig med myrsteg.
Under tiden hade tanken på att
utbilda sig till psykolog mognat. Hon sökte – och kom in –
men ändrade sig till sitt andra
val som hälsopedagog.
– Jag var inte frisk men fick
vila under lektionerna, sträcka
på benen emellanåt, ligga och
vila på borden och gjorde så
i tre år. I utbildningen fick vi
två intensivdagar med qigong.
Hon såg i vilket dåligt skick jag
var och sa att jag skulle träna
qigong två timmar om dagen

så skulle jag bli frisk. Efter tre
månader skulle jag märka effekten.
På hösten lärde Ellinor sig steg
ett, jichu gong, utökade sedan till steg två, dong gong och
efter ytterligare tre månader
steg tre, de fem elementens qigong.
– Steg ett ger golvet, steg två
ger väggarna och steg tre ger taket i ditt hälsohus där din livslåga kan lysa starkt. Tränar
man det två timmar om dagen
kan man åtminstone bli friskare. Jag tränade i två-tre år och
blev allt bättre, fick mindre ont
i ryggen, blev mjukare och kände mig allt gladare och mer positiv. Det blev grunden.
Även barn qigong, som bygger på
fem olika djur, lekfullt som en
saga, och stilla qigong meditation, finns på Ellinors undervisningsrepertoar.
– Delfinkraften är den senaste. I maj i fjol blev jag klar efter
utbildning på Biyunakademins
hälsocenter. Jag tränade flitigt
hela sommaren och kunde kän-

na effekten. Den är särskilt bra
mot stress, nedstämdhet, utbrändhet, sömnsvårighet, allergier, astma, reumatism samt
mag- och tarmbesvär.

■■Kurser och
föredrag

För Ellinor har metoden inneburit ett lyft. Därför vill hon
nu gå ut till de som har likadana problem som hon haft under
åren.
– Min önskan är att lära ut
något så enkelt och lättåtkomligt som Delfinkraften. Det är
en metod som du kan träna
på kontoret, hemma eller till
exempel på flyget. Du behöver
inte byta kläder, självklart tar
man av sina höga klackar men
det skall vara så enkelt som
möjligt att ta till sig. Du kan
träna 10-30 minuter per gång.
Tanken är att dra ihop en kurs
via Studieförbundet Vuxenskolan nu på tisdagskvällar samt
en sommarkurs så att man kan
träna ute.

Ellinor håller,
förutom kurser
i qigong, även
föredrag om
hälsa och lär
ut bugg och
foxtrot. På
hemsidan livskraftnord.se
finns hela hennes utbud och
på youtube.com
finns bland annat ett videoklipp av pausgymnastik med
qigong-inslag
(sök på Ellinor
Carlander).
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