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Det er velkjent i psykologien at våre instinktive reaksjoner i stressende situasjoner er ”Fight, 
Flight, Freeze”. Men finnes det et fjerde alternativ?  
 
Å utfordre seg selv og sin egen komfortsone 
Mange har en forestilling om at Taiji (skyggeboksing) er avslappende og behagelig. De fleste 
har sett fra en eller annen film eller scene fra Kina hvor kineserne gjør sakte og rolige 
bevegelser i parker. Det ser jo riktig idyllisk og behagelig ut. Men når man selv begynner å 
lære Taiji, forstår man fort at Taiji er både utfordrende og vanskelig. For det første er det 
uvante bevegelser, spesielt for folk her i Vesten. Det er mye å tenke på: blikket, armene, 
benene, kroppsholdning, balanse, koordinasjon, energiflyt, oppmerksomhet. Man blir fort 
dratt ut av sin komfortsone og føler seg som et barn som er hjelpesløst og utilstrekkelig. Dette 
ubehaget sprer seg fort til hele kroppen og de spente musklene blir enda mer spente. Derfor 
slutter mange ganske fort etter de har startet og erklærer at Taiji ikke passer for dem. Det er 
synd. Disse symptomene er nettopp tegn på at Taiji er rett trening for dem, for Taiji handler 
om å beholde roen under stress. Stresset som dukker opp under Taiji trening er av samme art 
som stresset vi opplever i hverdagen: redselen for å ikke være bra nok. Taiji handler om å 
utforske blokkeringer i kroppen og sinnet og omdanne dem til kraft og styrke.  
 
Bryter med vår innlærte tenkning 
Én ting er de uvante bevegelsene i Taiji, enda mer fremmede for mange er prinsippene bak 
Taiji, siden de bryter med vår innlærte tenke- og handlemåte.  



 
Når vi møter en stressende situasjon, er vår instinktive reaksjon ”Fight, Flight, Freeze”, hvor 
de første to reaksjoene er mest vanlig, nemlig å kjempe eller å flykte. Men i Taiji bevegelsene 
slår man hverken direkte tilbake eller flykter, enda mindre å stå stille. Man avverger 
motpartens angrep ved å dra videre på hans/hennes kraft, konvertere til sin egen kraft for så å 
komme tilbake til motparten. På denne måten kanaliserer man den agressive kraften til å bli 
noe nytt og skapende. For å klare dette, er det vesentlig å slappe av i kroppen og sinnet s.a. vi 
ikke bruker rå muskulær kraft men den indre kraften. Det er dette som er vanskelig, fordi vi så 
automatisk forbinder fysisk styrke med muskulær kraft og mental styrke med det samme i 
overført betydning. Vi spenner opp muskler automatisk når vi skjerper oss og tror  ubevisst på 
at jo mer krefter vi bruker jo bedre resultater får vi. Taiji (og andre typer kampsport) utfordrer 
nettopp denne troen. Med rette. Gjennom Taiji forstår man etterhvert både på den kroppslige 
og mentale plan at vi er mest kraftfulle når vi slapper av og lar energien flyte fritt. Samtidig er 
avslapning ikke slapphet. Det er kombinasjonen av ytre avslapning og indre kraft som er det 
mest kraftfulle.  
 
Fellen: Å prestere i å slappe av 
Stadig flere driver med Yoga, Pilates, meditasjon, Taiji og lignende. Det vitner om hvor 
stressende samfunnet vårt er blitt. Men faren for å drive med forskjellige former for 
avslapning er at man går inn i et nytt felle: å prestere i å slappe av. Ro og avslapning blir et 
nytt mål man strever etter. I andre typer avslapningstrening er det mulig å være i 
prestasjonmodus uten å oppdage det, men i Taiji er det straks vanskeligere. Jo mer man prøver 
å prestere, jo mer umulig er det å få til i Taiji. For Taiji bevegelsene er av en slik art at man 
har størst sjanse for å få til hvis man slapper av mest mulig i kroppen og sinnet. Derfor gir 
Taiji trening en dobbel effekt: det gir en fin ramme og påminnelse til å øve på ”det fjerde 
alternativet” når vi møter våre egne reaksjonsmønstere i selve Taiji treningen.  
 
* Innholdet i denne artikkelen er Cong Zhaos egen refleksjon og ikke hentet fra andre kilder 


