Retreat med Yuan Tze på Wik.
Känslan är speciell när man närmar sig Wik. Den slingriga vägen förbi de gamla gårdarna med sina
hus, de vidsträckta åkermarkerna, växtligheten. Det känns som att gå tillbaka i tiden. Runstenarna
som finns längs vägen vittnar om att här fanns människor för mer än 1000 år sedan.
Slottet syns som en siluett på kilometers avstånd och växer sakta upp ju närmare man kommer. Den
krokiga vägen mynnar ut i en rak allé. Och där i slutet av allén stiger slottet upp med sitt rödfärgade
tegel, stort och mäktigt. Dess historia är lång, det byggdes på 1400-talet; de massiva murarna och
vallgravarna gjorde slottet ointagligt.

Bredvid slottet ligger ”stenhuset” som fungerar som administrationsbyggnad.
Slottet ligger intill en vik av Mälaren, och var en gång i tiden skyddat av en bred vallgrav. Kvar av
detta finns inte mycket att se, men så här mäktigt kan slottet se ut från sjön.
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Här på Wik har Yuan Tze valt att hålla sin årliga retreat i Europa.
Yuan Tze:
Vi brukar se på livet som tre integrerade delar; den fysiska kroppen, vår Qi – livskraft, livgivande
energi och vårt medvetande. Låt oss likna livet vid ett slott.
När det gäller det fysiska har vi gjort stora framsteg den senaste tiden. Det är som att vi har öppnat
dörren till slottet men vi har fortfarande mer att upptäcka.
Beträffande Qi - människor har Kina under många tusen år pratat om Qi och de senaste hundra åren
har fler och fler i väst börjat förstå Qi. Många använder andra ord så som energi, livgivande kraft och
det är en bra förklaring. Vad är nivån på Qi-förståelse sett ur samma analogi? Där är dörren bara lite
öppen så vi kan se in genom en springa i dörröppningen. För Qi är mer komplext än den fysiska
kroppens lagar.
Beträffande medvetandet har medicinsk forskning, psykologi och filosofi fördjupat våra kunskaper.
Hur stor är förståelsen om vi använder slottsanalogin? Vi står utanför, vi ser genom fönstren,
eftersom vi ännu inte kommit in”.
Stillhet, fridfullhet, naturlig skönhet – det är några ord som beskriver miljön runt slottet där tiden
närmast kan sägas ha stått stilla. Under våren och försommaren sprakar det av liv. Allt gror, växer,
blommar. Där är underbara dofter av naturen. Wik är en idealisk plats för att återfå sina krafter och
vidareutveckla - kultivera sig själv.
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Området genomkorsas av en mängd stigar genom ekskog, äppellundar och kohagar. Hela tiden finns
närheten till sjön.
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Yuan Tze: "Varje människa i universum är fullständigt unik; det finns inte två personer med samma
personlighet. Vi kan jämföra med andra livsformer och se samma sak. Se på träden, de är alla olika
liksom deras blad; inga blad är identiska.
Är detta viktigt att känna till? Ja, det är nödvändig kunskap för att uppnå mer förståelse om livet.”.
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Det finns 7 miljarder människor i världen och lika många sätt att se på livet och livets händelser. Vad
betyder det för dig? Normalt ser vi livet ur vårt eget ”lokala” perspektiv vilket skapar problem för oss
själva och för omgivningen och det är grunden till många samhällsproblem.
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Människan har alltid strävat efter att få ett bättre liv. Oftast består förändringsprocessen av att skaffa
ett materiellt välstånd. Vi köper en mängd saker som förväntas att ge oss ett bättre, bekvämare, mer
intressant och spännande liv.
Människans utvecklingspotential är stor och med en holistisk syn på världen och människan har vårt
frö möjligheten att växa. De hinder som finns är vår begränsade förståelse för livet och framförallt
förståelsen för vårt medvetandes förmågor och hur vi med medvetandet påverkar omvärlden. Vi
lever i en ständig förändringsprocess och om några tusen år när människorna har bättre insikt
kommer det mänskliga släktet att vara väldigt annorlunda jämfört med nu. Men det behövs personer
som går först; de kan vara vi.

Förståelsen om medvetandet är viktigare än någonsin, det är nyckeln till att lösa våra problem.
Många av problemen vi står inför hotar vår fortsatta existens, därför är det bråttom att vi får denna
kunskap. Alternativet är att vi för alltid kommer att plågas av våra självskapade problem.
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Livets utveckling handlar inte om att lägga till mer, snarare gäller det att skala bort saker från livet;
det som hindrar vår utveckling.
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Vårt lärande här under retreaten handlar om att identifiera det som skadar vår hälsa och hindrar vår
utvecklingsprocess. Det är en utmanande uppgift eftersom de osunda faktorerna har funnits med
länge i våra liv och blivit till dåliga vanor som har starka influenser på och till och med styr våra liv. Vi
lever alla genom vanor och det gäller att byta ut de dåliga mot sådana som bättre stödjer ett
hälsosamt liv och vår utveckling.

Yuan Qigong är ett Qigongsystem som ger möjlighet till fördjupad förståelse av Qi och medvetandets
möjligheter - med ursprung i gammal kinesisk visdomslära. Lätt att lära, vacker, tidseffektiv och
viktigast av allt, verksam. Med Yuan Gong kan vi:
•
•
•
•

Förbättra vår hälsa med bestående resultat
Få ökad förståelse för våra problem så att vi kan hantera dem på ett effektivt sätt
Förbättra vårt emotionella och mentala välbefinnande
Leva i samklang med livet och naturen och utveckla våra dolda förmågor.
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Qi är nyckeln till god hälsa. Träning av Yuan Qigong gör att Qi av god kvalité flödar fritt och följsamt i
kroppen och förbättrar vår fysiska och mentala hälsa. När vi befinner oss i ett harmoniskt tillstånd av
lugn, avslappning och glädje optimeras kroppens egen förmåga att hela sig själv. Stress minskar,
sjukdomar försvinner eller symtomen minskar. Välbefinnande och energi ökar.
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YUAN TZE är en lärare med djup visdom som han förmedlar med klarhet, humor och medkänsla. Med
Yuan Qigong ger han oss verktyg att kunna göra varaktiga förändringar i våra liv.
I Kina är han mera känd som Bin Liu och han har sedan unga år utvecklat kunskaper i Daoism,
konfucianism, buddhism, traditionell och modern Qigong, folk-Qigong, traditionell kinesisk medicin
och folkmedicin. Han arbetade ett antal år tillsammans med Pang Ming på Huaxia centret utanför
Beijing, det medicinlösa sjukhuset. Han flyttade senare till Nya Zealand och grundade Yuan Tze
Centre för lärarutbildning och retreater.
Läs mera på: https://renxueinternational.org/
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.

Retreaten hålls i anslutning till Wiks slott vid Mälaren. Qigong Upplands-Bro, som är en ideell
förening utan vinstintresse, arrangerar evenemanget och därför kan deltagarnas kostnad hållas låg.
http://www.yuanqigong.se/qigong-kalender/index.html
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