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stræbende har forstået, at vi 
kun løser parforholdsproble-
mer, organisationers og nati-
oners problemer ved at se på 
os selv og forholdet til andre.

Du synes, at det går for 
langsomt? At det næsten går 
baglæns på nogle områder? 
Ja og ja - for det hele kan kun 
følge vores evners rykvise 
udvikling mod større og 
større helhed og kærlighed. 
Følelser skal forløses, tanker 
skal vise vejen, og handlin-
ger i kærlighed skal løse alle 
vores utallige opgaver på 
nye og anderledes måder.

Vi er i fuld gang! Lad os 
hver dag huske at støtte det 
positive i os selv, i samfundet 
og blandt vores medrejsende 
på denne kosmiske færd 
mod større bevidsthed.

Kærlig hilsen

Steen Landsy
Ansvh. red.

fortolkninger, mens præster 
bare siger ”skaberværket er 
helligt”.

Tidligere paver har mod-
sagt hinanden mht. ”Har dyr 
en sjæl?” Pave Pius IX mente 
klart nej, mens pave Johan-
nes Paul II klart sagde ja. 
Sidstnævntes udtalelse blev 
dog skjult og gemt, så ingen 
tog notits af den.

Men nu kan pave Frans’ 
udmelding bl.a. skabe pro-
blemer for levnedsmiddelin-
dustriens drab af millioner af 
dyr. For hvis de har en sjæl, 
kan vi så være det bekendt?

HERLIGT
Herligt med alle de vinkler 
på livet, som videnskaben - 
og menneskets udvikling af 
ikke-nænne-evnen - lang-
somt men sikkert bringer på 
banen. Herligt med alle de 
mange samtaler, vi må tage 
med hinanden, fordi vi mod-

så længe ser vi kun på virk-
ninger uden sammenhænge 
og årsager. Åndsforståelsen 
taler fx om et enormt net-
værk af energi forbundet af 
jeger, auraer og hjerne-/ner-
vevæv. Vi må øve os i at tæn-
ke sammenkobling - ikke 
adskillelse. Det, som adskil-
ler os fra den store aha-ople-
velse af livet, er, at vi kun ser 
på delen, ikke på helheden.

Vi er hver især en del af et 
uendeligt, sammensat, ener-
gifyldt, smukt univers, hvor 
alle dele er med til at forme 
og udføre én samlet tanke.

PAVEN UDSTEDER PAS 
TIL HIMMERIGET  
FOR DYR
Diskussionen bølger frem og 
tilbage, efter at pave Frans 
har åbnet for dyr i himme-
riget. Dyrebeskyttelsesfor-
eninger og tilhængere af, at 
dyr har en sjæl, jubler, og ve-
getarer bruger hans ord som 
spydspidser for at sige ”nul 
kød”. Svineproducenter ned-
toner sagen og taler om fejl-

DIN HJERNE SKRUMPER
Forskere undrer sig over nye 
opdagelser, som viser, at vo-
res hjerne de sidste 20.000 år 
er skrumpet 10 %. Flere me-
ner, at det ikke gør noget, for 
vi har såmænd bare lært at 
kombinere vores viden bed-
re. Der er dog utallige gæt.

Nu er større hjerner ikke 
ligefrem bedre hjerner. En 
elefant og en blåhval har en 
betydeligt større hjerne, end 
vi har, men deres intelligens 
er væsentligt lavere - så hvad 
er forklaringen?

Måske skal vi også her 
søge en spirituel forklaring? 
Hvad med, at vi mere og 
mere bruger de åndelige 
”hjerneceller” i auraen? Den 
fysiske hjerne er ikke det 
eneste sted, hvor vi bearbej-
der livets oplevelser.

Da man fandt 40.000 ner-
veceller i og omkring det fy-
siske hjerte, måtte man nød-
tvungent inddrage teorien 
om, at vi også tænker lidt 
med hjertet - hvad den esote-
riske viden har antydet for 
længst!

Så længe vi prøver at finde 
alle forklaringer i fysikken, 

dan livskraften - qi - gennem-
syrer alting, og at vi kan in-
teragere med den med vores 
bevidsthed. Robert Peng 
gennemgik, hvad han selv 
beskriver som en radikal spi-
rituel forvandling, og fik 
vækket sine helbredende 
kræfter.

- Livskraften er i alt. Livs-
kraften er i dig. Du er i livs-
kraften. Når din livskraft fly-
der frit og ubesværet, kan du 
skabe kontakt til jordens og 
himlens livskraft - og så vil 
du sande, at alt er ét, og at 
den fysiske virkelighed ikke 
er så solid, som vi normalt 

100 dage i et totalt mørkelagt 
kælderrum. 100 dage uden 
fast føde det meste af tiden 
bortset fra lidt dadler de før-
ste 20 dage og lidt frugt til 
sidst.

Prøv at forestille dig sådan 
en oplevelse. Det lyder som 
noget fra en fortælling om 
kidnapning eller gidseltag-
ning. Men for Robert Peng 
forandrede den hans liv. Han 
tilbragte de 100 dage på sin 
mesters opfordring i en kæl-
der under et kloster langt fra 
alfarvej et sted i Kina.

I løbet af denne periode 
forstod han for alvor, hvor-

Qi - livskraften
for Qigong-mesteren robert Peng er alt i denne  

verden animeret af energi.

Qigong trækker På en 3000 år gammel kinesisk  
visdom, der kan lede til ro, glæde  

og - måske - healende evner.af Bo Heimann,  
forfatter og underviser

Herligt!

nu i danmark
29. maj (aftenforedrag) og 30. maj (heldags-

workshop) kan Robert Peng opleves i Danmark  
- for første gang i Europa. Arrangementerne er for 

både nye og erfarne qigong-udøvere og for alle uanset 
alder og fysisk form. Robert Peng er dybt forankret i 

den gamle kinesiske visdom, men underviser, så  
folk fra alle kulturer kan forstå ham.
Henv.: Alun Biggart, tlf. 44 99 10 91,  

www.alun.dk; se også www.robertpeng.com

Se det fantastiske tilbud til dine 
venner, bekendte, kolleger m.m. 
på side 44.
Giv dem denne mulighed …  
og giv os en ny læser!
TAK 
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- Alt er energi. Den erken-
delse er helt uomgængelig. 
Den næste er, at vi skal pleje 
vores qi, sørge for, at den fly-
der frit, og at vi næres af den, 
siger Robert Peng. Han er 
overbevist om, at videnska-
belige resultater med tiden 
vil påvise eksistensen af qi.

Ikke-handling
Også når det kommer til at 
arbejde med qi, er balance en 
central ting for Robert Peng. 
Han taler om ”dels at træne 
og dels lade sig nære af qi”.

- Selvfølgelig skal vi træne. 
Lære teknikker. Øve os. Me-
get! Men vi skal også lade 
op. Når du har gjort alt, hvad 
du kan for at nå et mål, så 
slip din tilknytning til det. 
Giv slip og stol på, at de god-
gørende kræfter i universet 
vil støtte dig på vejen til suc-
ces. Denne tro kommer til at 
ændre odds i din favør.

- Sid eller lig ned og visua-
liser og føl hele din krop som 
en iblødsat svamp i et varmt 
karbad. Fortæl dig selv: ”Jeg 
er i qi, qi er i mig.” Mærk, at 
den varme qi gennemtræn-
ger hver eneste pore i din 

ten, at den kan strømme frit 
og gøre livet til et glædes-
fyldt og healende flow.        r

Bo Heimann er forfatter og 
underviser, tlf. 20 83 85 88, 
www.boheimann.com

krop, og oplev hver eneste 
partikel af din krop blive 
fyldt med energi. I taoismen 
kaldes det wuwei - ingen 
handling i handlingen.

Og det er måske det inder-
ste i qigong: At være så me-
get i samklang med livskraf-

gong betyder kultivering el-
ler praksis. Qigong har rod i 
samme tænkning som taois-
men og den traditionelle ki-
nesiske medicin.

Qigong arbejder på at op-
bygge og frisætte kroppens 
energi ved at åbne dens ener-
gibaner (meridianer) igen-
nem bevægelse, vejrtræk-
ning, meditation og visuali-
sering. Fysisk sygdom og 
psykiske lidelser ses som et 
resultat af nedsat flow i qi.

Qigong aktiverer det para-
sympatiske nervesystem, 
som sætter kroppen i stand 
til at udskille affaldsstoffer, 
genoplade og finde ro. 
(Stress og frygt overstimule-
rer derimod det sympatiske 
nervesystem).

- Når man ved, hvordan 
kroppen er indrettet, hvor-
dan, hvor og ad hvilke veje 
qi bør flyde, kan man - med 
bevægelser, tryk og healing - 
arbejde med at åbne og fjer-
ne de blokeringer, der har 
fået qien til at stoppe eller 
sidde fast, forklarer Robert 
Peng, for hvem dette ikke er 
noget mystisk: det handler 
om forvaltning af energi.

hvad der betyder mest i det-
te øjeblik, er den bedste 
måde at skabe fokus på. Det 
er nøglen til at føre et me-
ningsfuldt liv. Og den nem-
meste og mest dybtgående 
måde at komme nærværen-
de til stede er at være op-
mærksom på dit åndedræt, 
siger Robert Peng.

Healende hænder
Én ting er sundhed og glæ-
de. Noget andet er, at en me-
string af ens egen qi ofte 
medfører healende egenska-
ber, man kan hjælpe andre 
med.

- Jeg var syg med medfød-
te hjerteproblemer, da jeg 
som dreng mødte min me-
ster. Han healede mig uden 
at fortælle mig det. Pludselig 
var jeg bare symptomfri.

- Sidenhen så jeg jo, hvor-
dan han gjorde mange men-
nesker raske med sine bare 
hænder, som han ganske en-
kelt kunne skabe et energi-
felt imellem. Den gave har 
jeg været heldig at få fra 
ham, fortæller Robert Peng.

Qigong betyder dyrkning af 
livskraften, idet qi henviser til 
den livskraft, der animerer 
alle levende væsener, og 

opmærksomme på vores 
vejrtrækning og nuet. Fore-
stil dig en cirkel med en prik 
i midten. Prikken er en klar 
prioritet. Resten af universet 
er kredsen omkring prikken. 
Når du har en klar prioritet, 
går hele universet i kredsløb 
omkring det.

- At være opmærksom på, 

græder hele universet med 
dig.”

For Robert Peng er det et 
mysterium, at vi i den mo-
derne verden så længe har 
tabt denne viden om livets 
grundlæggende energi og al-
tings sammenhæng af syne.

- Ægypterne kaldt energi-
en for ka, de indiske vis-
mænd kaldte den for prana, 
og de gamle grækere brugte 
ordet pneuma. Vi har kendt til 
den altid. Qi kan ses og mær-
kes med meget enkle øvelser. 
Nu er den gamle visdom hel-
digvis ved at blive anerkendt 
igen, siger han.

Hans mester var en gam-
mel buddhistisk munk, der 
havde trænet qigong i en 
menneskealder, allerede in-
den Robert Peng mødte ham. 
Men kontrasten imellem det 
moderne liv og livet i et klo-
ster er ikke afgørende - det 
handler om fokus, næring og 
træning, forklarer Robert 
Peng:

- Der er mange distraktio-
ner i det moderne liv. Men 
som et ordsprog siger, så 
”bor den lille eneboer i bjer-
gene og den store eremit i 
byen”. Vi kan stadig nære 
vores qi, dyrke vores fokus 
og bevare roen, selvom vi er 
ude i den travle verden.

- Det handler om at være 

tror, siger Robert Peng, der i 
dag er en af verdens førende 
eksperter indenfor qigong.

Robert Peng er født i 1972 i 
Hunan-provinsen, Kina. I en 
alder af kun otte år begyndte 
han at studere hos den be-
rømte munk Xiao Yao, der 
var kendt for sine helbreden-
de evner og færdigheder in-
denfor kampsport. Efterføl-
gende studerede han med 
andre kinesiske mestre og 
tog samtidig en universitets-
uddannelse i engelsk littera-
tur.

Som 29-årig begyndte han 
at undervise offentligt, og in-
denfor fem år havde han un-
dervist over 150.000 elever 
fra hele Kina. I dag bor han i 
New York City.

Én ting er en intellektuel 
åbenhed for førnævnte ver-
densbillede, noget andet er 
virkelig at have erfaret det 
selv. De mange dage i mør-
ket var en essentiel del af Ro-
bert Pengs mange års dedi-
kerede træning med sin me-
ster, der ledte ham til erfarin-
ger af, at ”dine hænder eller 
dine ben eller din mave er 
ikke længere kun dele af din 
krop, de er dele af hele uni-
verset. Du er en del af uni-
verset! Når du flytter dig, 
bevæger hele universet sig 
med dig; når du græder, 

- Jeg så, hvordan min mester 
gjorde folk raske med sine 
bare hænder, som han kunne 
skabe et energifelt imellem. 
Den gave har jeg været  
heldig at få fra ham,  
siger Robert Peng.

forskning
Undersøgelser af qigong har påvist 

forbedring af livskvaliteten hos kræftpa-
tienter. På Harvard Medical School i Cam-

bridge har et forsøg vist, at qigong to gange om 
ugen hjalp 60 % af deltagerne meget mht. deres 

depression. Andre undersøgelser har vist forbedrin-
ger i balance og blodtryk.

På University of California konstaterer dr. Shin Lin, at 
qi ikke kan måles objektivt, men han forsker ikke desto 
mindre i effekten af qigong. Lin har fundet et løft i både 
alfahjernebølger, hvilket tyder på afslapning, og beta-
bølger, hvilket indikerer stærkt fokus. Qigong har 
åbenbart den dobbelte virkning, at man slapper af, 
samtidig med at ens fokus styrkes.

Indtil videre er den generelle overbevisning i 
det medicinske system dog, at der ikke nok 

store, veldesignede undersøgelser til 
at udgøre solid dokumentation 

for qigongs virkning.

- Når man ved, ad hvilke veje qi bør 
flyde, kan man arbejde med at åbne 
og fjerne de blokeringer, der har 
stoppet qien, forklarer Robert Peng.

De tre dantianer (”eliksirfelter” på kinesisk) fungerer som krop-
pens primære energicentre. De indeholder enorme mængder af livs-
kraft, der kan kultiveres og frisættes gennem qigong.

Øverste dantian: bag punktet mellem øjenbrynene. Når dette center er 
stærkt, har vi visdoms-qi: intuition, vision, indsigt og vejledning. Når det er 
svagt, føler vi os forvirrede, og når det forhærder, kan vi blive svigefulde og 
løgnagtige.

Midterste dantian: bag   brystet. Stærkt = kærligheds-qi = forståelse, venlig-
hed, gavmildhed, medfølelse. Svagt = føle sig deprimeret, uelsket, afvist. For-
hærdet = ufølsom, ond.

Nederste dantian: ca. tre fingerbredder under navlen. Stærkt = vitalitets-qi = 
overflod, personlig magnetisme, mod. Svagt = viljeløs, ”impotent”, forarmet. 
Forhærdet = hensynsløs, voldelig.

Den centrale meridian er en energikanal fra toppen af hovedet til mel-
lemkødet. Den forbinder de tre dantianer. Når den er sund og stærk, føler 
vi os afbalancerede og integrerede og i stand til at udtrykke vores tan-
ker, følelser og handlinger på en harmonisk måde.

Den centrale meridian strækker sig videre op til himlen og 
ned i jorden. Qigong er i sin essens at forbinde vores egen 
frisatte energi med himlens og jordens, hvilket vil føre 
til et lykkeligt og ubesværet liv.

visdom,  
kærlighed og vitalitet


