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Da Peter Deadman besøkte Oslo i 2014 for å holde foredraget How to live healthy,  
how to live long, how to live forever, avslørte han også nyheten om at han skrev på en 
bok – om å nære livet (yangsheng). Nå er boken utgitt og Peter har igjen besøkt Oslo 
for å snakke om dette tema som han har hatt så stor interesse for gjennom sine over 
30 år i praksis.

P
eter Deadman er velkjent for de fleste som prakti-
serer kinesisk medisin. Vi er mange som har hatt 
gleden av å bli undervist av ham, eller deltatt 
på en av de mange foredragene han har holdt. 
Selv om Peter nå har «pensjonert» seg som prak-

tiserende akupunktør ligger han ikke på latsiden. Han 
har brukt de siste 2,5 årene på å skrive boken Live Well 
Live Long – Teachings from the Chinese Nourishment 
of Life Tradition, og besøkte Oslo i sommer i anledning 
boklanseringen. Han inviterte også til qigong-workshop 
påfølgende dag.

Undertegnede var tilstede på både boklansering og 
qigong-workshop. Det ble også tid til mange gode sam-
taler – om «nourishment of life», om kinesisk medisin, om 
utdanning og spesialisering, politikk, musikk, naturen… 
ja, om livet generelt.

Møtene med Peter er alltid lærerike – og morsomme! 
De bringer fram undring, klarhet, glød, inspirasjon – og 
latter! Og latter ble det mye av i løpet av denne sommer-
helgen – i god «nourishment of life»-ånd.

Boklansering
Peter hadde mye på hjertet under boklanseringen og sa 
innledningsvis at han sannsynligvis ville gå langt over den 
oppsatte tiden, for det var vanskelig å oppsummere en bok 
på over 400 sider på en drøy time – men det var bare å 
forlate salen om man gikk lei. Men ingen gikk lei, vi satt 
alle til slutt! For når Peter snakker om kinesisk medisin 
er det vanskelig å gå lei. 

Peter fortalte at han hadde brukt i overkant av to år på 
å skrive boken, på fulltid. Og at boken er et produkt av 
hans siste 45 år (hvor alle påstandene hans er backet opp 
av forskning). I løpet av denne tiden har han utviklet en 

økende interesse for årsaker til sykdom og den kinesiske 
tradisjonen for å opprettholde god helse. Og det er det 
boken handler om – om kinesisk kulturs måter å harmo-
nisere den fysiske, psykiske og mentale balansen på, om 
2500 års undervisning i hvordan man opprettholder god 
helse og hvordan man forebygger sykdom i henhold til 
de kinesiske tradisjonene.

Fra makrobiotikk til kinesisk medisin
Peter ble allerede som 16-åring fascinert av det «mystiske 
Østen». Den gryende hippi-kulturen på midten av 60-tallet 
som førte med seg en langvarig europeisk tradisjon hvor 
man søkte etter de asiatiske tradisjonene for alternative 
livssyn. For Peter startet dette med fordypning i bøker om 
buddhisme og taoisme. Med uforminsket styrke har denne 
fascinasjonen fortsatt helt frem til i dag, og har i følge ham 
selv, opplyst hans arbeid og forståelse for verden. 

I tillegg til å fordype seg i buddhismen ble Peter også 
veldig begeistret for makrobiotikk – en kostholdsretning 
basert på den japanske versjonen av yin/yang-teori. Det 
startet med at han ble rammet av et alvorlig tilfelle av 
hepatitt, og kom over en bok om Zen Macrobiotics av 
George Ohsawa. Han ble seriøst interessert i den makro-
biotiske tilnærmingen til helse og harmoni. Tidlig på 70- 
tallet var entusiasmen for dette blitt så stor at Peter ble 
med på å åpne en studentrestaurant i kjelleren til Univer-
sitetet i Sussex. På Biting Through serverte de kun naturlig 
mat. Dette førte senere til åpningen av butikken Infinity 
Foods, og senere også et bakeri, et distribusjonslager, i 
tillegg til et helsesenter hvor det bl.a ble undervist i yoga,  
tai chi, qigong og dans (både Infinity Foods og The  
Brighton Natural Health Centre er fortsatt i drift den dag 
i dag). Peter var også medforfatter til kokeboken Nature´s 
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Food, et produkt av tiden de levde i – håndskrevet og 
håndillustrert, fortsatt i salg og en aldri så liten kuriositet 
den dag i dag.

Kinesisk medisin ble veien videre
Da Peter ble lei av næringsmiddelbransjen ble den natur-
lige progresjonen for ham å studere kinesisk medisin – for 
å kunne utforske dypere noen av de makrobiotiske ide-
ene han kjente til. Han var ferdig utdannet akupunktør 
i 1978, og noen år senere utdannet han seg også innen 
urtemedisin. Siden den gang har han praktisert i over 30 
år, medforfattet læreboken A Manual of Acupuncture og 
etablert tidsskriftet Journal of Chinese Medicine (1979). 

Tidlig på 90-tallet begynte Peter også regelmessig å 
praktisere qigong og har fortsatt med det frem til i dag. 
Han har lært seg en rekke ulike qigong-former som wild 
goose qigong, taichi shibashi qigong, baduan jin, bone 
marrow washing og five animal primal qigong – den sist-
nevnte fikk vi en liten smakebit på under workshopen han 
holdt i forbindelse med boklanseringen. 

Tre viktige faktorer for god helse
Tilbake til boklanseringen og Peters interesse for yangs-
heng-tradisjonen. Det er tre viktige faktorer som har stor 
betydning for vår helse, og det ville Peter gjerne fortelle 
forsamlingen litt om. De tre faktorene er:
1. Arv/konstitusjon
2. Hell
3. Livsstil

Vi vet fra både kinesisk medisin og moderne forskning 
at hovedfaktoren som avgjør hvor lenge vi vil leve er vår 
konstitusjonelle arv, og at vår konstitusjon vil avgjøre 
hvor robuste eller svake vi er. 
–Noen er født med sterk og god konstitusjon og blir 
sjeldent syke, andre havner i den andre enden med svak 
konstitusjon, blir ofte syk, har lavere stamina og brenner 
lettere kruttet i begge ender. De fleste av oss er en plass 
midt i mellom, forklarte Peter.

«Luck and faith», eller hell som vi sier, er den andre  
viktige faktoren. 
–Vi er ikke ansvarlige for vår konstitusjon – det er hell. 
Vi er ikke ansvarlige for hvor vi er født, hvilke sosiale 
og politiske forhold som råder – det er hell. Vi er ikke 
ansvarlige for om vi er født inn i fattigdom – som har en 
livslang effekt på folks helse. Eller om vi lider under krig 
og epidemier, om vi blir født inn i en varm og omsorgsfull 
familie eller det motsatte, forklarte Peter.

Og det er lite vi kan gjøre for å endre kjernen i det 
grunnlaget vi ble født med, men ifølge Peter kan vi gjøre 
en stor forskjell for helsen ved å justere livsstilen vår, som 
er den tredje viktige faktoren – og denne faktoren kan 
modererer de to første. Dersom vi tar hensyn til og jobber 
med våre styrker og svakheter kan vi redusere risikoen for 
sykdom og tidlig død. Og i boken forklarer han hvorfor 
og hvordan og hva dette innebærer. 

 
«It is man himself, not Heaven, who governs his life, and 
he who abuses himself dies young, while he who takes 
good care of himself enjoys a long life». 
Gao Lian, Ming dynasty.

Yangsheng-tradisjonen
Vi har i tidligere deQI-artikler skrevet litt om yangsheng-
tradisjonen – blant annet etter at Peter foreleste om dette 
i Oslo i 2014. Denne eldgamle tradisjonen innenfor tra-
disjonell kinesisk medisin (tkm), er i følge Peter den mest 
komplette og klokeste forståelsen av menneskers helse, og 
en effektiv metode for å bevare god helse og å forlenge vår 
levetid. Så kanskje ikke så rart at han har fordypet seg i 
denne tradisjonen gjennom så mange år. 

Hva er det som karakteriserer denne kinesiske tradi-
sjonen spesielt, og hvorfor bør vi vise den spesiell opp-
merksomhet? Peter trakk fram noen av nøkkelpunktene: 
Innenfor den kinesiske religiøse, spirituelle og filosofiske 
tradisjonen er det ingen sann tro om et liv etter døden. 
Det var et større fokus på å forlenge god helse, lykke og 
levetid. 
–This life is all you get! Derfor bør vi glede oss over det 
så lenge det varer, sa han. Han fortalte videre at innenfor 
den kinesiske tradisjonen ble det å holde seg sunn og 
frisk og verdsette livet sett på som en forpliktelse overfor 
forfedrene – en gjeld man skyldte sin familielinje. Siden 
vi har fått livet og arvet vår kropp fra våre foreldre og 
besteforeldre, som igjen har gitt oss næring og omsorg. 
Denne tradisjonen omfatter også overlevering av visdom-
men om menneskelivet, fra generasjon til generasjon, i 
2500 år og mer. 

De fleste prinsippene som ligger til grunn for yangs-
heng-tradisjonen er grunnleggende ordinære, ifølge Peter, 
de er verken fundamentalt esoteriske eller dyre.

Sightseeing i Oslo. Trond Johannessen (akupunktør og tilrettelegger 
for Peters Oslobesøk) og Peter Deadman på Operataket. 
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–Du trenger ikke dra til Himalaya for å hente saltet ditt,  
det er helt enkelt hverdagslige ting som vi gjør, fortalte 
han, og nevnte i denne sammenhengen et av sine favo-
rittordtak fra den kinesiske doktoren Fei Boxiong (1863): 
«There exist no miraculous methods in the world, only 
plain ones, and the perfection of plain is miraculous». 

Kultiveringen av det ordinære har stor effekt. Peter 
trakk fram et eksempel på dette fra en britisk studie fra 
2008 med over 20.000 britiske menn og kvinner i alderen 
45-79 år. Forskerne fulgte deltakerne gjennom ti år og 
tildelte ett poeng til hver av fire ordinære livsstilsfakto-
rer: ikke-røyking, å være fysisk aktiv, moderat inntak av 
alkohol, høyt vitamin C-nivå i kroppen (indikasjon på at 
man spiser minst fire porsjoner frukt/grønt pr dag). De 
som scoret alle fire poengene ble forespeilet å kunne legge 
til 14 ekstra år til livslengden deres, sammenliknet med 
de som ikke scoret alle fire (1).

Hva er det så med denne tradisjonen som Peter selv synes 
er så viktig?
–Først og fremst er det viktig for oss personlig. Det er et 
kinesisk ordspråk som sier: «Before 30 years of age you 
bully disease, but after 30 diseases bully you». Så uan-
sett om vi er friske og spreke så vil kroppen i slutten av 
20-årene og begynnelsen av 30-årene uungåelig begynne å 
«svekkes» – vi mister hjerneceller, det skjer muskelsvinn, 
ben og sener blir svakere. Organfunksjon svekkes i 50-60 
årene osv. Vi kan ikke unngå dette – men vi kan moderere 
det, forteller han videre, og om vi kultiverer kropp og sinn 
kan vi som 60-åringer ha bedre helse enn en 30-åring. 
–Du kan bedre helsen og styrke kroppen uansett hvilken 
alder du er i – «it is never ever too late to start!». 

Men, det er ikke bare for oss personlig at denne tradisjo-
nen er viktig. 
–Verden står foran en epidemi av kroniske ikke-smitt-
somme sykdommer. Ser man på tilfellene av de største kro-
niske sykdommene er det diabetes, hjerte/kar-sykdommer, 
demens, kreft, slag og depresjon. Disse sykdommene er 
stadig økende, for det meste i utviklingsland. Og disse syk-
dommene forventes å dobles/tredobles de neste 30 årene. 
Det vil bli svært kostbart for samfunnet med så store 
helseproblemer, og skape en krise som ingen helsevesen 
kan håndtere – så fremtidens medisin må være forebyg-
ging!, mener Peter.

Å kultivere sinnet og emosjonene
Det er flere praksiser som utgjør den kinesiske «nourish-
ment of life»-tradisjonen, og de fire viktigste er: 
− kultivering av sinnet og emosjonene
− kosthold – hvordan vi spiser, når og hva  
− kultivering av kroppen – riktig mengde fysisk aktivitet 
   og hvile 
− søvn – god søvn og nok søvn. 

Disse anses som de viktigste fordi de har den største 
påvirkningen og gjelder for oss alle i nesten alle stadier 
av livet, forklarte Peter. Han sammenlikner dem med et 
bord med fire ben – når alle fire benene er sterke er bordet 
stabilt. Om ett av bena er svakt eller har gått i stykker blir 
bordet ustabilt – og ennå mer dersom noen av de andre 
bena også svikter. 

Folk flest kjenner til at det å spise bra og være aktiv 
er viktig, men i den kinesiske tradisjonen i å bevare god 
helse plasseres først og fremst sinnet og emosjonene som 
den viktigste faktoren. Hvorfor? Det er det flere årsaker til 
forklarte Peter. De eldgamle observasjonene understreket 
hele tiden gjennom tradisjonen at kaotiske og hemningløse 
emosjoner skader kropp og sinn. Akutt sinne, kronisk 
sinne i form av frustrasjon, spenningsavhengighet, angst, 
bekymring, kronisk frykt, sjokk, stress – alle disse spiser 
opp vår lykke, vår vitalitet og fysisk skader kroppen vår. 

Når vi kan fostre i oss selv en positiv, mental og emo-
sjonell tilstand som f.eks generøsitet, takknemlighet, til-
fredshet og latter, så gir alt dette helsefordeler – det gir 
«free flow»! Når vi er lykkelige, gir til andre, og når vi 
ler, fremmes fri flyt av Qi og Blod. 
–Å utvikle medfølelse, kjærlighet og vennlighet mot 
andre, forstå problemene man ikke selv har men som 
andre møter, gir en positiv måte å leve livet på, mener 
Peter. Uansett hvor bra vi tar vare på oss selv så eldes vi 
og skal en dag dø. Da er det lurt å kultivere visdom og 
finne en måte å omfavne realiteten om at vi en dag skal 
dø – akseptere det!

Peter forteller om sine observasjoner av mennesker 
som ønsker å kultivere seg spirituelt.
–De har en tendens til å ønske å søke lyset, det blendende 
lyset, åpenbaringen, den intense opplevelsen. Han tror 
at å kultivere sinnet og emosjonene fungerer best når vi 
lærer å utvikle emosjonell robusthet og stabilitet som et 
utgangspunkt. Det er viktigere enn de andre blindende, 
emosjonelle og spirituelle åpenbaringene, mener han.

«If the spirit (shen) is at peace, the heart is in harmony; 
when the heart is in harmony, the body is hole… if one 
seeks to heal the physical body, therefore, one needs 
to regulate the spirit first». Liuzi (master Liu) in Baizi 
quanshu (A complete Collection of Works by the One 
Hundred Masters, 8 vols. trans Fruehauf).

Diett
«He that takes medicine and neglects diet wastes the skills 
of the physician». Kinesisk ordspråk 

Det er i følge tkm viktigere hvordan man spiser, enn hva 
man spiser, deretter når vi spiser. Og vi vet at man bør 
være i en halvt sulten og halvt mett tilstand (ca 70% mett). 
Peter har tidligere skrevet om moderne forskning på livs-
stil og levealder, og dette domineres av ett funn – mindre 
mat. Mindre mat (kalorirestriksjon) ikke bare forlenger 
levetiden til forsøksdyr, men reduserer også forekomsten 
av praktisk talt alle sykdommer på aldring som kreft, 
hjertesykdom, diabetes, osteoporose, autoimmune lidelser, 
nevrologisk reduksjon og sykdommer som Alzheimers og 
Parkinsons. Kaloribegrensning har vist seg å dramatisk 
forlenge både liv og helse for alle dyrearter som er testet 
til dags dato. Nyere forskning bekrefter at kalorirestrik-
sjon også har fordeler for mennesker (2).

I følge yangsheng-tradisjonen anbefales et lokalt dyr-
ket, for det meste vegetarisk kosthold med enkle, balan-
serte smaker (uten alkohol). Bønner, grønnsaker, nøtter, 
frø og frukter utgjør grunnlaget for kostholdet.

Og – drikk te! Dette er den sunneste drikken du kan 
innta og gir fordeler til nesten alle celler i alle organer i 
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kroppen (camilia sinensis, ikke urtete), forteller Peter, som 
selv er en erfaren te-drikker. 
–Forskning på te de siste 20 årene viser at på en eller 
annen mirakuløs måte er te den beste drikken å innta. 

«Tea is a miraculous medicine for the maintenance of 
health. Tea has an extraordinary power to prolong life. 
Anywhere a person cultivates tea, long life will follow». 
How to stay healthy by drinking tea, Zen monk Eisai, 
1211). 

Trening
Mennesker har alltid beveget seg – vi er skapt for det! Selv 
om man før i tiden hadde fysisk hardt arbeide fant man 
likevel tid og ork til å danse ved feiringer, drive sport osv, 
og dette ble alltid understreket som viktig i den kinesiske 
tradisjonen, forklarte Peter.
–Keep the body moving!, sier han, og forteller videre at 
ordspråket som går igjen i denne tradisjonen er at «flo-
wing water never becomes stagnant». Men det er også 
likt understreket at vi ikke skal slite oss ut – vi skal ikke 
trene til det punktet at vi blir utmattet, men huske på rådet 
om «stopping before completion». Stopp å spise før du 
er mett, slutt å trene før du blir for sliten. 
–Målet med trening er å nå det punktet hvor du føler deg 
veldig energetisk og vibrant, du ønsker å bevege deg, å 
gå – ta trappen i stedet for heisen, sier Peter.

Hva er trening og hva skal du helst gjøre? 
–Hva enn du gjør, gjør det hver dag!, formante Peter. Om 
du kan bevege deg, tren, gå – å gå er sannsynligvis den 
beste treningen du kan gjøre. 

«Walking is man´s best medicine». 
Hippokrates, 5th/4th centuries bce. 

Connection with nature
Uansett hvor moderne vi føler oss – er vår biologi eldgam-
mel. Vi utviklet oss i naturen. Peter forteller at forskning 
på naturen de siste tiår viser at vår helse og velvære er 
helt avhengig av vårt møte med naturen – at vi har fysisk, 
emosjonell, mental og sosial nytte av å være tett på natu-
ren. En av de første (1984) publiserte studiene som beviste 
dette ble utført med pasienter etter at de hadde hatt en 
galleblæreoperasjon. De pasientene som ble lagt på en 
avdeling hvor de hadde utsikt til et tre fra vinduet ble 
skrevet ut en dag tidligere, og hadde behov for mindre 
smertestillende enn de som ble lagt på en avdeling hvor 
utsikten var til en stor murvegg (3).
–Å se et tre, planter, lukte naturen, å putte hendene i jor-
den – dette har stor påvirkning på oss. Jo mer vi skader 
den naturlige verden – jo mer skader vi vår helse!, mener 
Peter.

Klokken tikket av gårde og Peters tilmålte tid under 
boklanseringen gikk mot slutten, eller rettere sagt, langt 
over tiden. Gjennom denne korte forelesningen fra Peter 
satt vi igjen med kunnskapen om at å leve vel (og kanskje 
lenge) er mer enn det å holde seg frisk. Det er å være 
en «true person» – kjenne seg selv, regulere emosjonene, 
konstant lære og tilegne seg visdom. Og med det vandret 
vi videre ut i sommerkvelden – for å drikke te og spise 
yangsheng-mat!

Qigong-workshop
Den tradisjonelle tiden for å trene qigong og kampsport 
på er tidlig morgen – og helst utendørs. Verden er stille, 
luften friskere, og vi er lettere i stand til å være fri fra 
distraksjoner som oppstår etter hvert som dagen skrider. 
Vi har kanskje også en indre stillhet, til og med søvnighet, 
som kan hjelpe oss inn i praksisen. 

Om ikke alle hadde en indre stillhet denne tidlige lør-
dags morgenen, så var nok de fleste av oss som møtte 
til workshop sånn passe søvnige – og med ivrig lærelyst 
i tillegg skulle det nok ikke bli så vanskelig for Peter å 
hjelpe oss inn i qigong-praksisen denne dagen. 

Peter samlet oss først for litt teori. Han lurte på hvil-
ken erfaring vi hadde hatt med qigong tidligere – eller 
andre liknende treningsformer. De fleste av deltakerne var  
akupunktører og hadde alle praktisert noen form for 
qigong, tai chi eller yoga – og et par drev også aktivt 
med karate. 

For de som har vært i Kina og spasert i parkene eller 
på åpne plasser tidlig om morgenen, har sett folk gjøre 
qigong eller tai chi, trening med sverd, stokk eller vifte, 
eller rett og slett bare sett dem stå helt stille i en meditativ 
stilling. De som er engasjert i disse tradisjonelle trenings-
formene fortsetter et unikt treningssystem som strekker 
seg så langt som minst 2500 år tilbake i tid. Peter forteller 
at forskning har i løpet av de siste tiårene også vist hvor 
effektive disse treningsformene er for å fremme fysisk og 
mental velvære, styrke kroppen og immunforsvaret og 
forebygge sykdom. 

Peter Deadman underviser på Qigong-camp i England.
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Før dagen var omme skulle vi være i stand til å gjøre 
Crane qigong – trane-sekvensen i five animal primal 
qigong. Denne qigong-formen er sannsynligvis en av de 
tidligste treningsformene i menneskets historie, kunne 
Peter fortelle oss, og har sine røtter i den shamanistiske 
fortiden. Den ble etter hvert trukket inn i den medisinske 
tradisjonen, og hvert av dyrene ble utviklet for å helbrede 
og styrke et av de indre organene. Tranen for Lungene, 
tigeren for Lever, bjørnen for Milten, hjorten for Nyrene 
og apekatten for Hjerte.

Crane qigong bærer alle prinsippene til den kinesiske 
indre treningsform-tradisjonen – integrering av kropp-
pust-sinn, forankring og balanse, og fleksible styrke- og 
kroppsbevegelser. 

Peter fortalte at hans erfaring med, og hengivenhet for, 
praktiseringen av qigong, har fordypet seg jevnt og trutt 
og føles nå som en uadskillelig del av livet hans. Han har 
i løpet av de siste årene også undervist qigong og opplever 
det som utfordrende og givende å undervise andre i noe 
man selv er så fordypet i – mange nye lag utfolder seg. 

Og mange nye lag utfoldet seg også for oss deltakere. 
Etter mange timers praksis var det en vakker trane-flokk 
som samlet seg i en fin formasjon sammen med sin lærer. 
Peter oppfordret oss til å fortsette praksisen – og om vi 
ble lystne på å lære de andre fire dyrene, så ville han svært 
gjerne komme tilbake igjen ved en senere anledning. 

«You must be firm, you must be regular (in this practice). 
Hold fast to this excellent (practice); do not let go of it». 
Original Tao, 4th century bce. 5

«Trane-flokken» i fin formasjon med sin lærer.
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