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Når den internationale Qigong-mester Robert Peng til sommer kommer til Danmark, 

er det for – igen – at udføre den opgave, han blev pålagt af sin egen mester. Nemlig 

at minde os her i Vesten om, at vi er spirituelle væsener, og lære os, hvordan vi 

med en Qigong-praksis kan holde os unge, stærke, raske og i balance.

Liv & sjæl mødte den karismatiske lærer og healer efter sidste års succesfulde 

kursus.

At der eksisterer en energi, en fundamental livskraft, 
som gennemstrømmer hele universet og forsyner alt 
levende – i Kina kalder vi den Qi – var engang almin-
deligt accepteret og grundlaget for alle de store ån-

delige retninger i verden. 
Men af en eller anden mærkelig grund har den moderne verden 

glemt alt om den, konstaterer Robert Peng med et lille bekla-
gende smil.

– Måske fordi den er så subtil. Eller måske fordi den bliver 
forbundet med religion. Men man behøver ikke være religiøs for 
at være spirituel. Vi bliver født spirituelle, så et liv uden spiri-
tualitet er kun et halvt liv – den primitive halvdel.

Her i den vestlige verden går vi ud fra, at jo mere vi kan opfinde, 
udvikle og producere, jo rigere vi bliver, og jo mere vi kan købe 
... desto lykkeligere bliver vi. Men så simpelt er det jo ikke. Hvis 
de gamle vise materialiserede sig i vores moderne samfund, ville 

Af Maiken Buchwald

de blive imponerede over de teknologiske og økonomiske frem-
skridt. 

Men de ville samtidig være chokerede over vores åbenlyse 
uvidenhed om vores egen livskraft! 

Vi mangler ikke mad på bordet, men vi mangler mad til vores 
sjæl. 

– Hvis vi udelukkende vægter materiel rigdom, vil vi ikke 
kunne værdsætte den, fordi mere vil have mere. Kun hvis vi 
samtidig ærer og nærer den rigdom, vi har indeni os – vores Qi 
– vil vi føle os vedvarende lykkelige. Jo mere moderne og tek-
nologisk avanceret din livsstil er, og jo højere en materiel leve-
standard du har, jo vigtigere er det, at du nærer din sjæl. Ved 
at praktisere Qigong kan du kompensere for en masse, fordi 
øvelserne virker balancerende på både krop og sind – det er 
princippet om yin og yang.

Men modstanden skyldes selvfølgelig også forskelle i kultur, 
erkender han. 

– Kinesere og vesterlændinge betragter tingene meget forskel-
ligt. Vi har en mere filosofisk, intuitiv og poetisk tilgang til livet, 
mens I griber tingene videnskabeligt an. Bliver en kineser spurgt, 
hvordan man laver en risret, svarer han: Bland noget ris, noget 
sukker, noget vand og noget salt – så har du et godt måltid! Men 
det kan I ikke arbejde med. I vil vide, hvor mange kilo, hvor 
mange gram, hvor mange liter! Men jeg 

kan mærke, hvordan mennesker i den vestlige verden længes 
efter at nære deres sjæl og deres Qi – også selv om mange ikke 
er bevidste om det endnu.

Kina har store problemer i øjeblikket, fordi de teknologiske 
fremskridt og den nye vestlige materialistiske livsstil får befolk-
ningen til at opgive deres kulturelle grundlag og underminerer 
deres moral. Jeg håber, at udviklingen i Vesten også på dette 
punkt vil smitte af, så Kina finder tilbage til dens gamle visdom 
og værdier.  

Eller kan modviljen imod at udnytte denne fantastiske ener-

Gi’ din livskraft næring

Der findes hverken god Qi 

eller dårlig Qi. Qi kan have 

forskellig kvalitet, men al Qi 

er god Qi til den rette person 

i den rette situation.

Robert Peng

gikilde måske være, at det hverken kræver dyrt sofistikeret 
udstyr eller videregående uddannelser? spørger han med tilløb 
til et smil. 

– Du kan på få sekunder aktivere livsenergien i dine hænder 
– og på få minutter lære at pulsere bølger af livsenergi mellem 
dine håndflader – og mellem dine hænder og et andet menneske. 

At eksperimentere med sin livskraft er let – og det er sjovt! 
Og har man først prøvet at lege med energien, bliver de fleste 
nysgerrige og får lyst til yderligere at udforske denne potente 
energis mystiske egenskaber.

Skab en praksis
Men ét er at lege med sin Qi, noget andet at træne den. Det 
kræver øvelse at lære at håndtere og styre sin Qi!

Gennem de mange år, Robert Peng var i lære, trænede han 
mindst fem timer dagligt. Og han laver fortsat både fysiske 
øvelser og åndedræts-, meditations- og visualiseringsøvelser 
hver eneste dag.

– Om morgenen laver jeg en åndedrætsmeditation plus en 
fysisk øvelse fra mit store repertoire, og om aftenen laver jeg 
min Lotus-meditation. Jeg veksler mellem forskellige praksisser, 
men jeg følger altid samme praksis i mindst tre måneder ad 
gangen, det er vigtigt at få et godt udbytte. Desuden træner jeg 
kardio – i New York i fitnesscenter, eller jeg løber en tur de to 
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miles rundt om reservoiret i Central Park. Faktisk føles det al-
lerbedst at meditere efter en løbetur, fordi den sætter skub i 
både cirkulationen og energien i kroppen.

Hjemme i New York underviser Robert Peng i både helbre-
dende Qigong og den kinesiske kampkunst Kung Fu.

– Der findes mange måder at udnytte den universelle energi 
på, men udvidet bevidsthed og overnaturlige kræfter er for mig 
ikke det primære mål med en Qigong-praksis. Jeg har et spiri-
tuelt mål, som overskygger alle andre – på samme måde som 
solen får alle stjerner til at blegne – og det er vedvarende indre 
lykke. 

Ægte lykke behøver ingen argumenter for at være til stede. 
Den ER der bare! Om du bliver forfremmet eller fyret, skilt, snydt 
eller såret ... Er du grundlæggende lykkelig, betyder det ikke 
noget for din evne til at bevare en stabil følelse af tilfredshed og 
livsglæde indeni. O.k., du er måske frustreret eller trist i nogle 
timer, men den indre lykkefølelse flyder uforstyrret videre ne-
deunder og „popper op”, på samme måde som fersk grundvand 
kommer op til overfladen og risler videre i en bjergkilde.

Ambassadør for kinesisk kultur og Qigong i Vesten – sådan 
betragter Robert Peng sig selv.

– Min mester bragte mig op til toppen af den smukkeste 
bjergspids i den spirituelle verden: Lykke. Han lærte at gå vejen 
af sin mester, som lærte det af sin mester og så videre. Følelsen 
af, at det nu er min tur til at hjælpe andre i gang med den samme 
spirituelle rejse, bliver stadig stærkere. Det har været tydeligt, 
at det forholdt sig sådan, og min mester havde opfordret mig til 
det. Alligevel var jeg længe ubehageligt til mode ved tanken. I 
Kina har jeg som studerende og siden engelsklærer på Zhongnan 
universitetet undervist mere end 15.000 i Qigong. Efter alle disse 
år med intens træning trængte jeg til en pause og desuden: At 
lære jeres samfund og kultur at kende og skulle tilpasse mig ... 

Jeg følte i starten, at opgaven var for stor og tung. Men tilbud-
det om at udbrede Qigong og den ældgamle kinesiske filosofi, 
som jeg jo elsker og har dyrket i så mange år, var samtidig en 
helt unik chance. At gribe den og opdage, at jeg har kompeten-
cerne og kan lykkes, har givet mig tillid til, at jeg kan løfte 
opgaven. I dag ved jeg, at ... Jo, jeg kan godt! Så nu nyder jeg 
det.

En eventyrlig rejse
Fortællingen om, hvordan Robert Peng fra at være en helt al-
mindelig lille kinesisk dreng blev en feteret Qigong-mester og 
healer med internationalt ry, er både utrolig, fascinerende, 
eventyrlig – og spektakulær.

I 1966 fejede Kulturrevolutionen over Kina, religion blev 
forbudt, templer og klostre lukkede og munkene fordrevet. Så 
munken Xiao Yao blev til den stille, diskrete kedelpasser på et 
spahotel tæt på Robert Pengs hjem. 

På det tidspunkt var Robert otte år og havde fået konstateret 
en alvorlig hjertefejl. Lægerne havde forbudt ham at gå i skole, 
så han kedede sig og snusede ofte rundt omkring hotellet. Som 
så mange børn var han dybt fascineret af ild, og en dag vovede 
han sig indenfor i kedelrummet, hvor han blev budt velkommen 

af Xiao Yao.   
– Han arbejdede, boede og levede sit liv i kedelrummet, så han 

var glad for at få selskab. På det tidspunkt anede jeg ikke, at han 
var en højt placeret munk, Kung Fu-kunstner og Qigong-healer. 
For mig var han blot en gæstfri og inspirerende kedelpasser, som 
kunne fortælle de mest fantastiske historier med baggrund i 
Kinas kultur og historie. 

Så lille Robert sneg sig hver dag hjemmefra til nye oplevelser 
i kedelrummet.

– Xiao Yao og jeg blev venner – og til alles undren blev jeg rask. 
Først senere, da jeg i hemmelighed blev hans elev, gik det op for 
mig, at min læremester havde healet mig, mens han underholdt 
mig.

I bogen „The Master Key” fortæller Robert Peng om årene 
som „troldmandens lærling” –om hvordan han bl.a. lærte at sove 
på en gren i et træ seks meter over jorden – om hvordan han fra 
en bro observerede, at hans læremester sammen med en gruppe 
tidligere lærlinge krydsede floden ved at gå på vandet – og om 
sit spirituelle vendepunkt. 

I 1969 blev Kulturrevolutionen afblæst, Xiao Yao vendte tilbage 
til sit afsondrede kloster i bjergene, og på universitetet kunne 
Robert Peng åbent tale om Qigong. 

Som en indvielse efter otte års Qigong-studier skulle Robert 
Peng dog lige tilbringe 100 dage – dvs. over tre måneder – alene, 
i mørke og fastende i et lille stenkammer under sin læremesters 
kloster.

– Et bevidsthedsmæssigt vildt og magisk ophold, som bi-
bragte mig de mest fantastiske og farvestrålende visioner, sendte 
mig langt tilbage i fortiden, langt ud i universet og rejser ind i 
de mest mystiske, fantastiske og farvestrålende riger. Men som 
også bragte mig ud i de mørkeste hjørner af min sjæl og i tæt 
kontakt med min egen død, erindrer han. 

Nær din Qi
Det er ikke nok at træne sin Qi, understreger Robert Peng. 

– Den skal også næres – med sund, kærlig og bevidst nærvæ-
rende livsstil og opmærksomhed på sin vejrtrækning. Det er 
vigtigt at forstå, at Qi er alle vegne – både omkring os og indeni 
os. Så øv dig i at give slip på de negative tanker, bekymringer og 
stress og stol på, at Universet støtter dig! 

Sæt dig eller læg dig ned, luk øjnene og forestil dig, at du er 
en blød svamp i et varmt karbad. Sug livsenergien omkring dig 
ind gennem hver eneste pore i kroppen, så hver eneste celle, 
hver eneste partikel fyldes med lysende energi. Og sig højt indeni 
dig selv: JEG ER I QI (universel livsenergi) – QI ER I MIG.  

Læg også nogle gange i løbet af dagen dine hænder oven på 
hinanden på nederste Dantian og forestil dig, at du trækker Qi 
ind i området. Det er særligt vigtigt at nære det nederste ener-
gicenter, fordi det er her, vores lager af livsenergi befinder sig. 

Og uanset hvad du gør eller ikke gør, så koncentrér dig om 
det ... Nyd, at du er i nuet.

Både bogen „The Master Key” og Robert Pengs instruktions-
DVD’er fås i alun.dk’s webshop.

På kursus med Peng

En ung mand 
på over 50
”Jeg har i flere måneder udøvet 

Roberts Qigong, og det er det bedste, 

jeg har gjort for mit helbred i årevis.”

Alun Biggart

Jeg tror, det var dette udsagn på informationsmaterialet 
om sidste sommers kursus, „Qigong Ecstasy” med den 
kinesiske Qigong-lærer Robert Peng, som især fangede 
mig. Jeg ved jo, at Alun gennem årene har haft adgang til 

en lang række inspirerende eksperter og lærere. Så det gjorde 
mig virkelig nysgerrig, at dette havde været så specielt for ham. 

Jeg kender lidt til Qigong, men det er mange år siden, jeg har 
praktiseret det, og dengang var det i en meget forenklet form 
med tre øvelser uden bevægelse. Kursets fokus var på Qigong 
Ecstasy, og jeg havde hårdt brug for mere energi, så min moti-
vation var helt i top, da jeg troppede op fredag aften.

Eftersom det var Robert Pengs første optræden i Europa, havde 
Alun oprindeligt satset på „kun” at kunne samle omkring 150 
deltagere. Men nu var vi altså hele 450 – flest danskere, men også 
Qigong-fans fra bl.a. Norge, Sverige og Tyskland og flere mænd 
end kvinder – som forventningsfulde strømmede ind og fandt os 
en plads i den store sal. På stole så betænksomt forskudt, at der 
var plads til at lave Qigong. 

Af en international feteret Qigong-mester at være er Robert 
Peng overraskende jordbunden og ligetil. Og selv om jeg kan 
regne mig frem til, at han må være godt over 50 år, ligner han 
mest af alt en glad og dedikeret ung mand. Tænker, at det måske 
ikke kun skyldes daglig Qigong-praksis, men også hans bevidste, 
opmærksomme og nærværende livsstil – og et ønske om at opleve 
alting, som var det første gang. At han har bevaret barnet i sig 
blev i hvert fald tydeligt, da han fortalte om sit besøg med Alun 
i Tivoli dagen før. Han var ellevild over den gamle haves mange 
forlystelser og var nødt til at prøve dem igen og igen ...

Qigong til Vesten
RRobert Peng er ikke bare Qigong-lærer, men også Qigong-hea-
ler, og på YouTube havde jeg set en video om, hvordan han har 
helbredt både den australske premierministers datter og en række 
andre kendte mennesker. 

Heldigvis viste kurset sig at være fri for „sensationelle fortæl-
linger”. Ifølge Robert Peng handler det nemlig ikke om ham, men 
om den opgave, han i sin tid fik overdraget af sin læremester, den 
kinesiske buddhist-munk Xiao Yao: At udbrede kendskabet til Qi 
og til det store helbredende potentiale, der er i at styrke og lære 
at styre sin livsenergi ved hjælp af Qigong, til os her i Vesten.

Når vand flyder frit, er det rent og friskt som i en bjergkilde, 
det er rigt på mineraler, smager vidunderligt, og du kan drikke 
det uden at blive syg. Men hvis du hindrer vandet i at strømme, 
stagnerer det, bliver mudret og tiltrækker sygdom. Det samme 
sker i kroppen: Når Qi flyder let gennem kroppen, optager vores 
indre organer dens vitale kraft, de føler sig nærede og tilfredse. 
Og når vores organer er glade, er vi glade, forklarer han.   
Klart nok!  

Robert Peng er en fremragende lærer og pædagog! 
Både mens han præsenterede teorierne, og når han demonstre-
rede øvelserne, udstrålede han en ro, en varme og en helt speciel 
lavmælt og intens energi, som tydeligt ikke kun forplantede sig 
til mig, men til alle i salen. Han havde os i sin hule hånd, fordi vi 
ikke alene vidste, at det var en Qigong-mester, der underviste os 
– vi oplevede det også. 

Robert indledte kurset med en lille øvelse, som viste, hvordan 
vi mentalt er i stand til at ”styre” vores krop:
Saml håndfladerne ved først at føre dem sammen ved håndroden 
og herefter samle dem. Dine fingre vil så normalt være lige lange 
på begge hænder.

Luk øjnene og tænk: Mine fingre (på højre hånd) bliver længere 
og længere, mærk, hvordan de bliver længere og længere og 
forestil dig, at de vokser og bliver længere og længere. 
Fortsæt visualiseringen i 30 sekunder og før så igen håndfla-
derne sammen fra håndroden og – hov – fingrene er længere på 
højre hånd. 

De får selvfølgelig hurtigt deres normale længde igen, men et 
lille øjeblik har vi med vores mentale evner forlænget vores fingre.
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Det lærte vi – og meget mer’ 
Ordet Qigong består af to kinesiske tegn: Qi, som refererer til 
den usynlige vitale energi, livsenergien, som ifølge kinesisk filo-
sofi gennemstrømmer alt levende i Universet, og altså også os 
– og Gong, som betyder arbejde eller øvelse. Qigong betyder: 
kunsten at kultivere energi.

Qigong – og de beslægtede Tai Chi og kampsport – arbejder 
ud fra en opfattelse af, at vi har tre centrale områder i kroppen: 
Den øverste Dantian, mellemste Dantien og nederste Dantian. 
Hertil kommer hele midterlinjen i kroppen, som forbinder de tre 
Dantian. 

Robert Pengs mester kaldte de tre Dantian for de tre gyldne 
hjul: visdomshjulet, kærlighedshjulet og vitalitetshjulet.

Det centrale punkt for den øverste Dantian er punktet midt 
imellem øjenbrynene. Hvis Qi’en her er sund, vil vores intuition 
fungere som en GPS. Vi føler os vejledt og vise, vi tager de rigtige 
beslutninger på det rigtige tidspunkt, som leder os steder hen, 
som vi ikke kunne nå med logik og fornuft.

Hvis energien er blokeret, og Qi’en er svag her, er det, som om 
GPS’en ikke fungerer, og vi går rundt som et fortabt barn i et 
indkøbscenter og tager forkerte beslutninger og valg.

Det centrale punkt for den midterste Dantian sidder midt 
på brystet. Punktet skal være åbent og Qi’en af ”god kvalitet”, 
så er vores følelser i harmoni. Vi bliver givende og nærende som 
en kærlig mor. Vi er empatiske og medfølende og kan give uden 
at forvente noget tilbage, og vi bliver en healende kraft.

Hvis energien her er svag og blokeret, er vi følelsesmæssigt 
skrøbelige, kan ikke tåle pres og føler os deprimerede, vrede og 
ensomme, selvom vi er sammen med nogen, der elsker os. Vi gør 
os hårde for at beskytte os.

Det centrale punkt for den nederste Dantian sidder tre 
fingres bredde under navlen. Her er centeret for vores kraft og 
vitalitet. Er Qi’en sund og punktet åbent, er vi som en saftig 
frugt, fysisk er vi på toppen, og vi udstråler seksuel energi. Vi er 
dynamiske, levende og charmerende.

Hvis punktet er blokeret og Qi’en svag, føler vi os som et fladt 
dæk, svage og impotente. Alt føles som hårdt arbejde, også 
mentale opgaver. Selvværdet er lavt, vores immunforsvar er 
svagt, og vi bliver lettere syge.

Vi lærte på kurset et øvelsesforløb – den fysiske praksis Eight 
Cycles (se herunder) og meditationen Heavenly Circuit – som 

styrker energien i alle tre Dantian. Men har du eksempelvis et 
problem placeret i den nederste Dantian, kan du styrke livsener-
gien i dette område ved at lægge mest vægt på øvelser for ne-
derste Dantian. 

Heavenly Circuit er en særlig Tao Qigong-meditation, som 
løfter din spirituelle bevidsthed.

Qigong virker på samme tid harmoniserende og energiopbyg-
gende, for når vi opbygger vores Qi, forsvinder frustration og 
vrede, og vi bliver fredfyldte. Med blot 15 minutters Qigong-
praksis hver dag vil man få både mere energi og en dyb indre 
glæde, forklarede Robert. 

De 8 cykler
Eight Cycles er en enkel Qigong-praksis bestående af 8 små 
øvelser med det formål at øge kroppens vitalitet ved at fjerne 
blokeringer og øge livsenergiens flow (se evt. demoen på 
YouTube). Bevægelserne åbner og stimulerer de tre Dantian og 
giver dig en følelse af velvære og indre glæde.

Qigong handler ikke blot om at lave nogle bestemte bevægel-
ser! Du laver ikke Qigong, hvis du ikke samtidig har åndedrættet 
og den mentale indstilling med, pointerede Robert.

Når du eksempelvis løfter begge arme op foran dig, er det 
åndedrættet, der ”trækker” armene op. For at få denne følelse 
skal du blot forestille sig, at det er det, der sker. Hermed er alle 
de tre vigtige elementer med i blot denne enkle bevægelse: 
mental indstilling, åndedræt og bevægelse.

I øvelsen, der åbner hjertet, åbner du armene ud til siden og 
lidt opad og åbner brystkassen samtidig med en udånding. På 
indåndingen bøjer du armene ind mod brystkassen. Øvelsen 
gentages typisk 9 gange. Efter hver øvelse samles hænderne 
langsomt uden på det nederste center under navlen. Såre enkelt.

Robert Peng sagde ved afslutningen, at han syntes, energien 
havde været helt exceptionel på kurset. Jeg kan kun give ham 
ret, og jeg ved, at jeg har fået nogle redskaber til at gøre noget 
godt for min energi.

Jeg har nu gennem fire-fem måneder hver morgen lavet serien 
„De 8 cykler”, de fleste dage udendørs. De tager kun omkring 
10 minutter, men jeg synes, at de gør en forskel. Jeg har generelt 
fået større indre ro og føler mig mere i balance og i bedre humør. 

Kom med på Qigong-kursus

Robert Peng kommer til København i slutningen af maj 2016 for at holde foredrag og lede workshops. 
På 1-dags workshoppen den 28. maj lærer du at vække, aktivere og harmonisere din indre energi og at uddybe 
forbindelsen til energierne fra hhv. himlen og jorden.
2-dages workshoppen den 29. og 30. maj har fokus på helbredende Qi og healende Qigong. Du bliver introduce-
ret til en håndfuld af de esoteriske og helbredende Qigong-teknikker, som Robert Peng lærte af sin mester, og 
får trænet dine healingsenergi.

Læs mere om eventen og meld dig til på www.alun.dk/robertpeng  

Jeg mærker Qi’en tydeligere nu

Blandt de omkring 450 mennesker, som sidste sommer oplevede Qigong-meste-

ren Robert Peng på scenen i Vestegnens Fest- og KursusCenter, var Lars Henrik 

Rasmussen. Lars Henrik er selv ivrig Qigong-dyrker, er uddannet i tre beslægtede 

former for Qigong – og var på forhånd lidt skeptisk i forhold til setuppet. Men det 

viste sig at blive en inspirerende weekend og en lærerig oplevelse på flere planer. 

Vi har talt med ham om hans oplevelser.

En stor konferencesal i Hvidovre med lange stoleræk-
ker og en kæmpe scene, hvorfra en spinkel Qigong-
mester skal lære flere hundrede mennesker at akti-
vere og styrke deres livsenergi. Det synes ikke 

umiddelbart som det mest Qi-fyldte sted i verden ... 
– Men det var det, salen blev bogstaveligt talt forvandlet til én 

stor levende organisme fyldt med vibrerende Qi! På samme måde 
som fisk, der svømmer rundt i verdenshavene, svømmede vi 
rundt i Qi, husker Qigong-instruktør Lars Henrik Rasmussen fra 
Robert Pengs besøg sidste sommer. 

”Du er i Qi, Qi er i dig” var Robert Pengs smukke billede på, 
hvordan den livsenergi, som ifølge kinesisk filosofi er selve den 
kraft, der holder os i live, arbejder. 

– Vi er konstant omgivet af denne livskraft, og den flyder altid 
rundt i os. Det er kun et spørgsmål, om vi er bevidste om det og 
dermed kan få størst muligt udbytte af den. Robert Pengs store 
kvalitet som underviser og foredragsholder er, at han selv vibre-
rer af Qi, og derfor var hans blotte tilstedeværelse med til at gøre 
Qi’en levende for alle os andre. 

Det var ellers med en vis skepsis, at Lars Henrik Rasmussen 
deltog i Robert Pengs kursus. 

– Både i forbindelse med tilmeldingen til kurset og i hans bog, 
”The Master Key”, blev der lagt en del vægt på hans helt fanta-
stiske personlige historie. Hvordan han som 8-årig mødte sin 
mester, som helbredte ham fra en livstruende sygdom ved at 
heale ham og igennem mange år undervise ham i Qigong og 
kampsport. Og om, hvordan hans forbløffende færdigheder i 
healingkunsten blev forstærkede, da han fastede i 100 dage i en 
mørk hule! Alle vil vel falde på halen i benovelse over en person, 
som har gennemført noget sådant. Men jeg frygtede, at kurset i 
højere grad ville blive en gennemgang af Robert Pengs fantasti-
ske meritter end en vejledning i, hvordan vi som tilskuere kunne 

arbejde med vores egen Qi til at opnå bedre helbred og spiri-
tuel vågenhed. 

– Heldigvis blev min skepsis gjort grundigt til skamme. Natur-
ligvis blev hans nærmest mirakuløse evner og bedrifter omtalt, 
ligesom han gav en kort demonstration af dem. Men herudover 
handlede kurset om Qi, og hvordan vi kan kultivere vores Qi 
gennem meditation, Qigong og healing. Det er i øvrigt også ka-
rakteristisk for hans bog: Kun den første tredjedel handler om 
hans historie – resten handler om, hvad Qigong er, og hvordan 
man i hverdagen kan arbejde med Qi via konkrete øvelser og 
spirituel oplysning. 

Af Maiken Buchwald

Du er i Qi, Qi er i dig var 

Robert Pengs smukke 

billede på, hvordan den 

livsenergi, som ifølge 

kinesisk filosofi er selve 

den kraft, der holder i live, 

arbejder. 
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Detaljerne faldt på plads
Selvom Lars Henrik har dyrket Qigong i små 20 år og er ud-
dannet i hele tre stilarter af sin egen læremester, Qigong-
instruktør Mette Feilberg, var der både ny viden og inspira-
tion at hente hos Robert Peng.

–  Jeg har haft stort udbytte af hans bog og af hans kursus. 
Der er mange små detaljer, som er faldet på plads for mig, 
fordi både hans undervisning og beskrivelserne i bogen er så 
levende og beskrevet indefra af en person med et dybt kend-
skab til Qi’ens inderste væsen. 

Lars Henrik laver jævnligt øvelserne ”Hologram palm em-
powerment of the three Dan Tian”, „Three Treasures standing 
Meditation” og ”Breathing empowerment of the Central 
Meridian”. Alle tre øvelser er beskrevet i Pengs bog, og på 
sommerens lørdags-workshop vil deltagerne lære de to først-
nævnte.

– For mig har de tre øvelser åbnet op til en anden ople-
velse af Qi. Ikke fordi øvelserne er bedre end de Qigong-
øvelser, jeg lærte hos Mette Feilberg, mere fordi de er ander-
ledes og har en anden tilgang til Qi, end hvad jeg ellers har 
prøvet. Min forståelse af de forskellige energicentre i kroppen 
er blevet større og dybere, og Qi’en er blevet forstærket – den 
er blevet en mere levende og virkelig størrelse, som kan føles 
som en fortættet energi i håndfladerne eller i de tre Dan 
Tian’er. Jeg oplever nu Qi’en som dejligt varmt vand, der 
vibrerer både uden for og indeni kroppen, hvilket jeg ikke 
mærkede så tydeligt før.

Skal du med på en Robert 
Peng-workshop? 
Ifølge Lars Henrik Rasmussen vil du her få et godt kendskab 
til både Qi og Qigong. Men for at kultivere din Qi-energi er 
det vigtigt, at du efterfølgende får etableret en daglig praksis 
og har opmærksomhed på din Qi, understreger han. 

– Qigong-øvelserne i Robert Pengs bog og på hans videoer 
kan være en stor hjælp, men for mange vil det også være en 
fordel at blive instrueret i en stilart, som man efterfølgende 
kan praktisere derhjemme. 

Ifølge Robert Peng findes der mindst 3000 forskellige Qi-
gong-stilarter med hver deres karakteristika og fordele. Måske 
lidt uoverskueligt for en nybegynder ... Alene her i Danmark 
undervises der i 20-30 forskellige stilarter, så tjek, hvad der 
findes og begynd med den Qigong, du føler dig mest tiltruk-
ket af. Praktiserer du Qigong forud for Robert Pengs besøg 
i maj, vil du få endnu større udbytte af at deltage, lover Lars 
Henrik Rasmussen.

Her er en enkel øvelse, som, hvis du 

laver den regelmæssigt, vil bidrage til 

at kultivere din Qi. 

Find et rart og uforstyrret sted at lave 

øvelsen – og start med at skabe god Qi 

og stemning f.eks. med nogle stearinlys 

og afslappende musik. Er vejret til det, 

og har du muligheden, så lav helst 

øvelsen udenfor i naturen.

Lidt opvarmning hjælper krop og sind til 

at spænde af, og Qi’en flyder lettere, 

når du er afslappet.

Træk f.eks. skuldrene nogle gange op 

mod ørerne på en indånding – og slip 

dem på en udånding. Rul med skuld-

rene, bevæg nakken fra side til side og 

op og ned nogle gange og tegn store 

cirkler med hofter og knæ.

Stå så stille et øjeblik og mærk kroppen. 

Forestil dig en afspændende bølge, som 

langsomt bevæger sig fra toppen af 

hovedet og ned igennem kroppen til 

fødderne. Mærk også, hvordan din vejr-

trækning er rolig og dyb.

Kom godt i         gang med  Qigong
Det hele åndedræt

Øvelsen kultiverer Qi’en i de tre Dan Tian’er (de tre primære energicentre i 

kroppen) – og træner et dybt og afspændt åndedræt.

1. Stå med fødderne i hoftebredde og slap af i kroppen og sindet. Ryggen er ret og skuldre og nakke afslappede. 
Anbring hænderne vandret med cirka 10 cm afstand lige under navlen (ud for nederste Dan Tian). Fingrene peger 
fremad og håndfladerne vender nedad. 

2. Før på en indånding igen hænderne lidt ud til siden, vend håndfladerne mod hinanden – og før på en udånding 
hænderne mod hinanden indtil 10-20 cm afstand. 

3. Vend igen håndfladerne nedad og gentag hele bevægelsen 6-8 gange – langsomt som når du kærtegner en, du 
holder af. Albuerne er bøjede i hele bevægelsen, og fingrene er afslappede.
Hold fokus på hænderne og mærk, hvordan der kommer mere og mere liv i håndfladerne og i hele området under 
navlen. Det er Qi’en, der bliver kultiveret. 
Forestil dig, at dine hænder trækker Qi op fra jorden som et træ, der trækker næring op gennem sine dybe rødder.

4 Løft nu hænderne op til ud for midten af brystkassen (ud for energicenteret midterste Dan Tian). Håndfladerne skal 
nu vende opad, fingrene peger fortsat ligefrem. Før på en indånding hænderne ud til siden som før – men nu altså 
med håndfladerne opad. Vend håndfladerne mod hinanden og før på en udånding hænderne mod hinanden indtil ca. 
10-20 cm afstand. 
Gentag bevægelsen langsomt 6-8 gange.
Hold fokus på hænderne og på midterste Dan Tian. Forestil dig, at brystkassen og hjertet åbner sig, så Qi’en kan 
strømme fra dit hjerte og ud til dine omgivelser, når du fører hænderne ud til siden. Og at ny Qi kan strømme ind i dit 
hjerte, når du samler dine hænder.

5. Løft så hænderne op til ud for øjenbrynene (ud for øverste Dan Tian/Det tredje øje). Håndryggene vender nu mod 
hinanden (så meget som muligt), fingerspidserne peger opad. 
Før hænderne ud til siden på en indånding, vend håndfladerne mod hinanden og før på en udånding hænderne mod 
hinanden indtil ca. 10-20 cm afstand. Fingerspidserne vender opad i hele bevægelsen. 
Gentag 4-6 gange, hold fokus på hænderne og på øverste Dan Tian mellem øjenbrynene. Forestil dig fingrene som 
små antenner, der trækker energi ned fra himlen og ind i Det tredje øje.

6. Saml til sidst håndfladerne ud for midterste Dan Tian – i bedestilling ved hjertet.
Mærk, hvordan dit dybe hele åndedræt aktiverer de tre Dan Tian’er: Forestil dig, hvordan du på en indånding først 
udvider området omkring navlen, derefter brystkassen og til sidst området mellem øjnene. Og på en udånding slipper 
først området mellem øjnene, derefter brystkassen og til sidst maveregionen.
Stå i mindst 1-2 minutter og mærk dit åndedræt.
Afslut ved at samle fødderne og anbringe højre håndflade (venstre for mænd) 3-4 cm under navlen med den anden 
håndflade ovenpå. Bevar Qi’en ved som i den første øvelse at tegne en lille cirkel rundt om navlen – op i højre side og 
ned i venstre i alt tre gange. 

Du kan se øvelsen på video på www.kropsaand.dk/qigong/video (kapitel 10, øvelse 4)
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