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INTRODUKTION 

 

Kinesisk alkymi har en historie der dækker mere end to tusinde år, regnet fra 2. 

århundrede før vor tidsregning og frem til i dag. Dens to hovedstrømninger, kendt 

som Waidan, eller ydre alkymi, og Neidan, eller indre alkymi, deler deres 

lærdommes fundament, men adskiller sig fra hinanden i praksis. Waidan 

(bogstaveligt, ”ydre eliksir”), der opstod tidligere, er baseret på 

sammensætningen af eliksirer gennem manipulation af naturlige stoffer og 

opvarmningen af ingredienser i en smeltedigel. Dens tekster består af opskrifter 

sammen med beskrivelser af ingredienser, rituelle regler og passager berørt af de 

kosmologiske foreninger af mineraler, metaller, instrumenter og operationer. 

Neidan (bogstaveligt, ”indre eliksir”) låner en væsentlig del af sit ordforråd og 

billedsprog fra sin tidligere modpart, men har til formål at producere eliksiren 

indeni alkymisten selv, ved hjælp af de primære komponenter i kosmos og 

mennesket som ingredienser. Neidan dækker et bredere spekter af emner 

sammenlignet med Waidan, da dens mål, på den ene side, er Dao’s åndelige 

læresætninger (det Absolutte og oprindelsen til den manifesterede verden) og på 

den anden side beskrivelser af fysiologisk praksis. 

 

Eliksirens hovedbetegnelse er huandan, eller den Vendte Eliksir, og - især i den 

indre gren – jindan, eller den Gyldne Eliksir. Guld (jin) repræsenterer tilstanden af 

konstans og uforanderlighed, udover den forandring og forgængelighed der 

karakteriserer kosmos. Med hensyn til dan, ”eliksir,” viser leksikalske 

undersøgelser, at det semantiske område af dette ord – som også betegner en 

skygge af rødt – kommer af rod-ordet ”essens”; dets bibetydninger inkluderer 

realitet, princip eller enhedens sande natur eller dets mest grundlæggende og 

væsentlige element, ”kvalitet” eller ”ejendom.” På baggrund af dette ord, kalder 

forfatterne af alkymistiske tekster ofte deres tradition Den Gyldne Eliksirs Vej 

(jindan zhi dao) 

 

Grundlæggende doktriner 

 

Hverken alkymi som helhed, eller Waidan eller Neidan individuelt, udgør en 

”skole” med en bestemt kanonisk tekstsamling og en enkelt overførelseslinje. 
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Tværtimod viser hver af de to hovedgrene et bemærkelsesværdigt udvalg af 

læresætninger og former for praksis. Ud over sine forskellige og næsten endeløse 

formuleringer, er den Gyldne Eliksirs Vej karakteriseret ved et fundament i 

undervisende principper, der først er fastlagt i taoismens grundsætninger – især 

Daode Jing eller Vejens Bog og dens Dyd – om forholdet mellem Dao og verden. 

Kosmos som vi kender det, er udtænkt som den sidste fase i en række 

forvandlinger fra Ikke-Væren (wu) til enhed (yi), dualitet (yin og yang) og til sidst 

mangfoldighed (wanwu, de ”ti tusinde ting”). Alkymisterne har til hensigt at spore 

denne proces baglæns. Øvelsen skal udføres under nøje overvågning af en mester, 

der giver de mundtlige instrukser (koujue), der er nødvendige for, at forstå de 

processer, som adepter udfører med mineraler og metaller, eller gennemgår i sig 

selv. 

 

 
Fig. 1. Diagram over Ild faserne (houhou). Hver ring viser et af de kosmologiske sæt 

symboler, der anvendes i alkymi og dets overensstemmelse med de andre sæt. Yu Yan 

(1258-1314) 
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I både Weidan og Neidan angives øvelsen der siges, at skænke transcendens (en 

tilstand der er beskrevet ved sådanne udtryk som ”forening med Dao”), 

udødelighed, sædvanligvis ment som en åndelig tilstand, langt liv, helbred (enten i 

en bredere forstand eller med hensyn til specifikke sygdomme), og - især i Waidan 

– kommunikation med den himmelske gudekreds og beskyttelse mod ånder, 

dæmoner og andre onde væsner.  

 

Den alkymistiske tekstsamling 

 

Medens historiske og litterære kilder, herunder poesi, giver mange relevante 

detaljer, er det største lager af kinesiske alkymistiske kilder den taoistiske kanon 

(Daozang), den største samling af taoistiske værker. Cirka en femtedel af dens 

1.500 tekster er nært relateret til de forskellige Waidan- og Neidan traditioner der 

udviklede sig i midten af det 15. århundrede, da den nuværende udgave af 

Daozang blev udarbejdet og trykt. Flere tekster, der tilhørte Neidan, findes i 

Daozang jiyao (Væsentligt fra Taoist Kanonen, oprindeligt udarbejdet omkring 

1800 og udvidet i 1906), og mange andre er blevet udgivet i mindre samlinger 

eller selvstændige værker. Nyere undersøgelser af den kinesiske alkymistiske 

litteratur begyndte i sidste århundrede, efter Kanon’en første gang var blevet 

trykt og gjort vidt tilgængelig i 1926. Blandt de vigtigste bidrag på vestlige sprog 

må nævnes dem af Joseph Needham (1900-95), Ho Peng Yoke (1926-2014), og 

Nathan Sivin for Waidan; og Isabelle Robinet (1932-2000), Farzeen Baldrian-

Hussein (1945-2009), og Kathrine Despeux for Neidan. 
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1. WAIDAN’S OPRINDELSE 

 

Set ud fra et historisk synspunkt ved man ikke noget om hvornår alkymien opstod 

i Kina. De tidligste kilder tilskriver deres lærdomme og metoder til guddomme, 

som først overførte dem til hinanden i himlen og til sidst afslørede dem for 

menneskeheden. Andre optegnelser består af fortællinger om søgen efter 

udødeligheden eller legender om en ”udødelighedens medicin” der findes i de 

Udødeliges paradis. 
 

 

Fig. 2. Alkymistisk alter. Shangging jiuzhen zhomgjing neijue (hemmelige instruktioner i 

den centrale bog af de Ni Realiserede Mestre af Højeste Klarhed). 

 

Flere kilder og undersøgelser har forbundet alkymiens oprindelse med fangshi 

(mestrenes metoder), en talrig og eklektisk gruppe af udøvere af forskellige 

teknikker, der ofte blev optaget i kejsernes hof og hos lokale ledere gennem Han-

dynastiet (2. årh. f. Kr. til 2. årh. e. Kr.) og i senere tider. Deres hovedområde lå 

indenfor astrologi, numerologi, spådom, exorcisme og medicin. Selvom historiske 

optegnelser viser, at få fangshi var involveret i fremstilling af eliksirer, er en af 

dem forbundet med den første omtale af alkymi i Kina. Omkring 133 f. Kr. foreslog 

Li Shaojun, at kejser Wu af Han skulle følge eksemplet på den mytiske Gule Kejser 

(Huangdi), som havde udført et alkymistisk eksperiment i begyndelsen af 

menneskets tid. Li Shaojun sagde, at kejseren skulle gøre offer til en alkymistisk 
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ovn for at påkalde overnaturlige væsner, i hvis nærvær ville blive forvandlet til 

guld. At spise og drikke fra kopper og skåle af guld ville forlænge kejserens liv og 

gøre ham i stand til at møde de Udødelige. Så, efter at have udført de store 

kejserlige ceremonier til Himmel og Jord, ville kejseren opnå udødelighed.  1.1 

 

Selvom denne beretning viser, at alkymi eksisterede i Kina i 2. århundrede før 

vores tidsregning, beskriver den ikke en egentlig metode til fremstilling af en 

eliksir. Vigtigere er det, at Li Shaojun’s eliksir ikke var beregnet til at blive indtaget, 

men kun blev brugt til at lave kolber.  

 

1.1 (Li) Shaojun fortalte kejseren: “Ved at gøre offer til ovnen, kan man påkalde de 

overnaturlige væsner (Wu). Hvis man påkalder dem, kan cinnober forvandles til 

guld. Når guld er produceret og fremstillet i kar til at spise og drikke, kan man 

forlænge sit liv. Hvis ens liv bliver langt vil man kunne møde de udødelige fra 

Penglai øen midt i havet. Når man har set dem og har udført Feng- og 

Shanceremonier vil man aldrig dø. Den Gule Kejser gjorde netop det . . . ”  

 

Derefter gjorde kejseren i den første tid offer til ovnen. Han sendte fangshi til havet 

for at søge efter Penglai og dem ligesom Mester Anqi som også beskæftigede sig 

med forvandlingen af cinnober og andre stoffer til guld.  Shiji (Optegnelser af 

historikeren). 

 

Den tidligste omtale af indtagelsen af eliksiren findes i Yantie Lun (Diskussioner 

om Salt og Jern), et arbejde fra cirka 60 f. Kr.. På den anden side, som vi vil se, 

forsatte de rituelle aspekter i Li Shaojun’s procedurer med, at spille en vigtig rolle i 

den senere Waidan tradition. 
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2. TAIQING (stor klarhed) TRADITIONEN 

 

Detaljer om Waidan tradition der kan identificeres, 

dukker op omkring tre århundreder efter Li Shaojun. 

Opkaldt efter den himmel der skænkede sin 

åbenbaring, stammer Taiqing traditionen fra Jiangnan 

regionen syd for den nedre Yangzi flod, der også var 

afgørende for taoismens historie under de Seks 

dynastier (3.- 6. århundrede). Ifølge beretningerne 

fundet i forskellige kilder, blev dens tekster og metoder 

først skænket til den Gule Kejser af den Mystisk Kvinde 

(Xuannü), en af hans lærere i den esoteriske kunst. 

Senere, omkring år 200, afslørede et ”guddommeligt 

menneske” (shenren) dem til Zuo Ci, en Han-dynasti 

fangshi, der også var involveret i oprindelsen til andre 

Taoist traditioner. Taiqing teksten kom så i Ge Hong’s 

(283-343) besiddelse, som samlede dem i hans 

berømte Baopu zi (Bogen om Mesteren som Spontant 

Omfavner Naturen). 

 

De tre vigtigste Taiging tekster er Taiging Jing (Store 

Klarheds Bog), Jiudan Jing (Bogen om de ni Eliksirer), og 

Jinye Jing (Gyldne Bog). Versionerne af disse værker 

findes i Taoist Kanon’en og gør det muligt at 

rekonstruere flere væsentlige aspekter af tidlige 

kinesisk alkymi. Versionerne af disse værker findes i 

Taoist Kanon’en og gør det muligt at rekonstruere flere væsentlige aspekter af 

tidlig kinesisk alkymi. 

 

Ritual 

 

I Taiqing teksterne er sammensætningen af eliksiren den centrale del af en proces, 

der involverer flere faser der hver især er præget af udførelsen af riter og 

Fig. 3. Talisman til 
afværgelse af skade til at 

blive brændt i den 
alkymistiske ovn. 

Kommentarer til Jiudan 
Jing (De Ni Eliksirers Bog). 
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ceremonier. Det alkymistiske arbejde består af hele denne proces og ikke kun af 

arbejdet ved ovnen.  

 

For at modtage tekster og instruktioner aflægger disciplen et løfte til sin mester 

og lover at holde det hemmeligt. Så går han til et bjerg eller et afsidesliggende 

sted og udfører den indledende renselsesøvelse, som består i at afvaskelser og 

overholdelse af forskrifterne i flere måneder. Han afgrænser det rituelle rum med 

amuletter (fu) for, at beskytte det mod skadelige påvirkninger, og bygger i midten 

Eliksirets Kammer (danshi, det vil sige det alkymistiske laboratorium), hvor kun 

han og hans tjenere kan komme ind. Ovnen bliver placeret i midten af Eliksirets 

Kammer. 

 

Når renselsesøvelsen er afsluttet, skal ilden tændes på en dag angivet som egnet i 

det traditionelle kalendersystem. Denne fase markeres ved en invokation 

henvendt til de højeste guder, nemlig Dao’s Store Herre (Da Daojun) og hans to 

ledsagere. Herren Lao (Laojun, det guddommeliggjorte aspekt af Laozi) og Herren 

for den Store Harmoni (Taihe Jun). Fra dette øjeblik er alkymistens fokus på 

smeltediglen, og han forbinder Eliksiren ifølge instruktionerne i teksterne og dem 

han har modtaget fra sin mester. Når eliksiren er klar, ofrer han forskellige 

mængder af ting til forskellige guddomme. Til sidst hylder han guderne, og 

indtager eliksiren ved daggry. 

 

2.1 Taiqing Ritualet. Når du tænder for ilden, skal du udføre en ceremony ved 

siden af diglen. Tag fem pints af god kvalitet hvidløg, tre pund tørret oksekød, den 

samme mængde tørret fårekød, to pints af gul hirse og ris, tre pints af store dadler, 

nogle pærer, tredive kogte kyllingeæg og tre karper, der hver vejer tre pund. Placér 

dem på tre stande og brænd ved hvert trefod røgelse i to bægre. Vis lydighed to 

gange og udfør følgende påkaldelse: ”Det ydmyge menneske (adeptens navn), 

bruger helt og holdent sine tanker på den Den Store Herre af Dao, Herren Dao og 

Herren af den Store Harmoni. Ak! Det her ydmyge menneske (navnet på adepten), 

begærer Livets Eliksir! Led ham således, at Elisiren ikke vil fordampe og gå tabt, 

men snarere blive fastgjort til ilden! Lad Eliksiren være god og effektiv, lad 

forvandlingerne foregå uden tøven, og lad det gule og det hvide være helt fast!. Når 

han indtager Eliksiren, lad ham da flyve som en udødelig og få audiens på det Lilla 

Palds (Zigong)* leve et evigt liv og blive et virkeliggjort menneske (xhenren)!”  
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Ofrer væsken, ris og betal lydighed to gange. Tilbyd til sidst kaya nødder, 

mandariner og pomelos. Herefter kan ilden tændes i henhold til metoden.  Jiudan 

Jing (De Ni Eliksires Bog) 

 

 

Metoder 

 

Ud over de rituelle træk er Taiqing traditionen 

præget af et sæt grundlæggende metoder. 

Hovedtrækkene kan opsummeres som følger. 

Ingredienserne opvarmes i en smeltedigel, som 

lukkes af en anden smeltediger der vendt om. 

Under påvirkningen af ilden omdanner 

ingredienserne sig selv og frigiver de rene 

essenser. Ved afslutningen af det påkrævede 

antal dage bliver smeltediglen afkølet og 

derefter åbnet. Eliksiren er koaguleret i den 

øverste del af smeltediglen. Det opsamles 

typisk ved hjælp af en kyllingefjer og andre 

stoffer tilsættes det. I visse tilfælde placeres 

den igen i diglen og bliver opvarmet på ny; 

ellers opbevares den for at blive taget i brug på 

et senere tidspunkt.  

 

De ingredienser der oftest anvendes i Taiqing teksterne er kviksølv, realgar (et 

blødt, rødligt metal der består af arsensulfid og blev brugt som pigment og i 

fyrværkeri), orptiment (et lyst, gult mineral bestående af arsen-trisulfid, der blev 

anvendt som farvestof og som kunstnerens pigment), malekit, magnetit og 

arsenolit. Smeltediglen har hovedrollen i den alkymistiske proces. For at 

reproducere den ufuldbyrdede tilstand (hundun) af kosmos i begyndelsen skulle 

kolben være hermetisk forseglet således at Åndedraget (qi) ikke spredes. Til dette 

formål er et mudder lavet af syv ingredienser spredt på dets ydre og indre flader 

og i de to halvdele samling. Denne forbindelse er kendt som Mudder af de Seks og 

den Ene (liuyi ni) eller – for at understrege vigtigheden i den alkymistiske praksis – 

Guddommeligt Mudder (shenni). I flere metoder er en blyforbindelse der 

Fig. 4. Den alkymistiske ovn. 
Danfang xuzhi (Grundliggende 

Kundskab om Eliksirets Kammer). 
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repræsenterer forbindelsen mellem Himmel og Jord, eller Yin og Yang, også spredt 

i kolben eller er placeret indeni den sammen med andre ingredienser.  

 

2.2 En Taiqing Alkymistisk Metode. Den Femte Guddommelige Eliksir hedder 

Eliksiren i Pellet (erdan). Tag et pund kviksølv og læg det det i en smeltedigel 

(forseglet med ler) af Seks og En. Tag derefter et pund realgar, stød det indtil det 

bliver pulveragtigt og dæk kviksølv med det. Tag så et pund hematit, stød det indtil 

det bliver pulverlignende og realgar med det. Luk smeltediglen med en anden Seks 

og En smeltedigel, forsegl samlingen der lukker dem med mudder i Seks og En, og 

lad den tørre. Anbring smeltediglen over en ild af hestegødning eller avner i ni dage 

og ni nætter. Sluk ilden og læg diglen over en ild af trækul i ni dage og ni nætter. 

Sluk ilden, lad smeltediglen afkøle i en dag og en nat. Eliksiren vil da være fast og 

helt forfinet i den øverste smeltedigel. Jiudan Jing (De NI Eliksirers Bog). 

 

I smeltediglen ”vender” ingredienserne (huan) ”tilbage” til deres oprindelige 

tilstand. En kommentar fra det 7. århundrede til en af Taiqing teksterne sidestiller 

dette forfinede stof med ”essensen” (jing) der, som Daode Jing fastslår, er skjult i 

Dao’s mave og giver fødsel til verden: ”Vag og usynlig! Indenfor er der noget. 

Sløret og dunkelt! Indeni det er en essens.” I dette synspunkt er eliksiren et 

håndgribeligt tegn på frøet som skabte kosmos og gjorde Dao i stand til at 

manifestere sig selv. Denne prima materia kan forvandles til alkymistisk guld.  

 

Fordele ved Eliksiren 

 

Indtagelsen af eliksiren siges at tildele transcendens, udødelighed og adgang til 

det himmelske system. Man opnår også evnen til at påkalde velvillige guder. 

Derudover giver eliksiren helbredelse for sygdomme og beskyttelse mod 

dæmoner, ånder og flere andre forstyrrelse herunder våben, vilde dyr og endog 

tyve. For at give disse supplerende fordel behøver eliksiren ikke at blive indtaget. 

Den kan ganske enkelt opbevares i ens hånd eller båret ved ens bælte som en 

kraftig apotropisk talisman.  

 

2.3 Fordele ved Eliksirerne. Træningen af vejrtrækning og saoyin, udånding af det 

gamle og indånding af det nye og indtagelsen af lægemidler af urter og planter kan 

forøge længden af ens liv, men tillader ikke en at undslippe døden. Når et 

menneske har indtaget den de guddommelige eliksirer, bliver han en guddommelig 

udødelig og overskrider generationer (af dødelige) . . .  
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De titusinde guder bliver dine tjenere og tilbyder beskyttelse, og Jade Kvnden vil 

være til din tjeneste. De guddommelige udødelige vil byde dig velkommen, og du 

vil stige op til himlen. De hundrede ånder, Guderne for Jord og Korn, Vindens Herre 

og regnskoven vil byde dig velkommen, og du vil have dem i din tjeneste.  

 

Hvis du vil holde de fem slags våben væk, skal du bære (eliksiren) ved dit bælte. 

Guddommelige væsner vil tilbyde deres beskyttelse og holde våben væk. . . .  

 

Hvis du går hånd i hånd med en pille (af eliksiret) af en dadelstens størrelse, bliver 

de hundrede dæmoner udryddet. . .  Denne eliksir vil også holde tyve og røvere 

væk og selv tigre og ulve vil løbe væk. Hvis en kvinde, der bor alene, holder en pille 

på størrelse med en stor bønne i hendes hånd, vil de hundrede dæmoner, tyve og 

røvere flygte, og ikke turde komme tæt på hende. Jiudan Jing (De Ni Eliksirers Bog). 

 

 

Taiqing og den senere Waidan tradition 

 

Taiqing traditionen viser at kinesisk alkymi er, i begyndelsen en rituel praksis 

udført for at kommunikere med godgørende guddomme og bortvise farlige ånder. 

Eftertrykket lagt på ritual er nært forbundet med et andet hovedtræk: ingen af 

Taiqing teksterne beskriver den alkymistiske proces i forbindelse med symboler, 

billeder og den kinesiske kosmologis sprog og dets system af forbindelser. Nogle 

få metoder repræsenterer grundmønstre såsom Yin-Yang og de fem elementer 

(wuxing), men de fleste af dem involverer brugen af et stort antal ingredienser 

som ikke har til hensigt at genskabe kosmologiske modeller. Desuden nævner 

Taiqing teksterne ikke bogens trigrammer og hexagrammer i Forandringernes Bog 

(I Ching) og andre symboler, der i den senere tradition spiller en afgørende rolle i 

udformningen af den alkymistiske diskussion og praksis. 
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3. TAOISTISK MEDITATION OG NEIDANS OPRINDELSE 

 

For at følge en historisk rækkefølge skal vi træde et skridt til side og kort se på de 

tidligere taoistiske traditioner baseret på meditation på de indre guder. Selvom 

disse traditioners lære og praksis adskiller sig bemærkelsesværdigt fra Waidan 

metoderne, udvikledes de i samme region (Jiangnan) og på samme tid (ca. 3-4 

århundrede) som Taiqing alkymi. Disse lærdomme og praksis udgør ikke alkymi i 

ordets egentlige betydning, men er essentielle til forståelse af oprindelsen til 

Neidan set fra både et undervisende og historisk synspunkt. (Dette afsnit vedrører 

kun de vigtigste analogier mellem meditation og Neidan) 

 

 
 

Fig. 5. Meditation på hjertets guder. Dadong zhenjing (Den Store Grottes Sande Bog). 
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De Indre Guder og deres Næring 

 

De vigtigste tekster der dokumenterer de tidlige taoistiske 

meditationsøvelser er Laozi zhongjing (Laozi’s Centrale 

Bog) og Huanting jinn (Det Gule Hof’ Bog). Deres 

oprindelse er ikke helt tydelig, men begge blev overført af 

taoist-slægter i Jiangnan omkring det 3. århundrede. Begge 

tekster beskriver mennesket som en vært for en veritabel 

gudekreds, hvoraf de vigtigste repræsenterer den formløse 

Dao eller kosmiske princip, såsom Yin og Yang eller de fem 

elementer. Samtidig udfører de indre guder mangfoldige 

roller: de tillader mennesket, at kommunikere med den 

himmelske gudekreds’ tilsvarende guder, tjene som 

menneskets ledere og forvalte balancen mellem dets 

funktioner. 

 

Den inderste guddom er det Røde Barn (Chizi, der også 

kaldes Zidan (Cinnober-barnet)). Han bor i maven – et af 

kroppens mange centre – og, ligesom den Højeste Store 

Ene (Shangshang Taiyi, den højeste gud i himlen), er han en forvandling af Dao’s 

Åndedrag. Det Røde Barn siges, at repræsenterer ens eget ”sande selv” (zhenwu). 

I denne funktion er han forløberen for ”fostret” og ”spædbarnet,” som Neidan 

adepter, århundreder senere, ville skabe og nære ved hjælp af deres praksis. 

 

3.1 Det Røde Barn. . .  Han bor I mavetarmene, det Store Kornkammer. Han sidder 

mod syd på en sofa af perler og jade, og en blomstrende baldakin af gule skyer 

dækker ham. Han bærer tøj med perler af fem farver. Hans moder er over hans 

højre side, omfavner og nærer ham; hans fader over hans venstre for at instruere 

og forsvare ham. . .  

 

Tænk derfor konstant på (det vil sige visualisére) det Realiserede Menneske Barn 

Cinnober (Zidan), der bor i det Store Kornkammer, mavens palads. Han sidder 

vendt mod syd, nærende den Gule Essens og det Røde Åndedrag, drikker og 

indtager fra Nektarens Kilde (det vil sige den udøvendes spyt). Cinnober-Barnet, 

Oprindeligt Yang, er ni tiendele høj, men tænk på ham som  lige som dig selv. Laozi 

zhongjing (Laozi’s Central Bog). 

 

Fig. 6. Meditation på 
Barnet. Dadong zhenjing 
(Den Store Grottes Sande 

Bog). 
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For at sikre, at denne og de andre guder bliver i deres boliger – deres afrejse ville 

afstedkomme døden – bør man nære dem og deres boliger. Især bliver adepterne 

instrueret i at visualisere og cirkulere en ”gul essens” (hunagjing) og et ”rødt 

åndedrag” (chiqi) inden i deres legemer, henholdsvis forbundet med Månen (Yin) 

og Solen (Yang) og overbringe dem til guderne. Der er klare analogier mellem 

disse Yin og Yang essenser og åndedraget og dem hvorved en Neidan adept ville 

opfatte og nære hans indre ”foster.” En yderligere kilde til næring er udøverens 

eget spytsaft. Denne saft har funktionen af at ”vande” (guan) de indre organer, 

hvor guderne bor. Ordene der bruges til at betegne spytsaften har tydelige 

alkymistiske kendetegn; de omfatter Jade Likør (yuye), Gylden Nektar (jinli) og 

endda Gylden Likør (jinye, navnet på en af Taiqing eliksirerne). 

 

3.2 Gul Essence og Rødt Åndedrag. Tænk konstant på, at under brystvorterne er Soen 

og Månen. Inden i Solen og Månen er en Gul Essens og et Rødt Åndedrag der træder 

ind i Crimson Paladset (det vil sige hjertet); så træder de igen ind i det Gule Hof 

(milten) og det Lilla Kammer (galdeblæren). Den Gule Essens og det Røde åndedrag 

fylder helt det Store Kornkammer (maven). Det Røde Barn mavetarmene. Han sidder 

vendt mod syd, drikker og spiser den Gule Essens og det Røde Åndedrag indtil han er 

mæt. Laozi zhongjing (Laozi’s Centrale Bog).  

 

Endelig består en metode i Laozi zhongjing i at få hjertets (Yang) og nyrernes (Yin) 

åndedræt (qi) til henholdsvis at falde og stige indeni ens eget legeme, så de kan 

forenes og blive ét. En øvelse analogt med denne blev senere udført af Neidan 

adepter når de forenede hjertets Ild og nyrernes Vand. 

 

Fostret i Shanqing Taoisme 

 

”Indretningen” i Waidan er endnu tydeligere i Shanqing (Højeste Klarhed) 

traditionen i Taosime, der stammer fra anden halvdel af det 4. Århundrede. 

Shanqing rekodificerede dem på to måder. For det første indarbejdede den visse 

Waidan øvelser, men brugte dem især til at understøtte meditation. For det 

andet, og vigtigere i forhold til vort nuværende emne, indeholder Shanqin 

skrifterne metoder til skabelsen af et uddødeligt legeme, eller et udødeligt selv, 

ved at vende tilbage tilbage til et selvfrembragt foster. Et eksempel på denne 

metode er ”opbinding af knob” (jiejie), hvorved adepten generfarede han 

fastertilstands udvikling i meditation. Fra måned til måned, begyndende med 
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tidspunktet for hans undfangelse, modtog han igen og igen de ”Ni Himles 

åndedrag” – kaldt de Ni Eliksirer (jiudan) – og hver gang forvandles et af hans 

indre organer til guld eller jade. Derefter strømmer hans Oprindelige Fader og 

Moders åndedrag ud og forener centret i hans person, og skaber et udødeligt 

barn. 

 

 

 

Fig. 7. Kontinuitet mellem Taoistisk meditation og Indre 

Alkymi. Neidan fostret der kommer fra udøveren 

(sammenlign med fig. 6 ovenfor) Xingming guizhi 

(Principperne bag Forening af dyrket Natur og Eksistens) 

 

 

 

 

 

 

 

Meditation og alkymi 

 

Eksemplerne set ovenfor viser, at visse grundlæggende idéer, billeder og praksis, 

der karakteriserer Neidan, eksisterede århundreder før begyndelsen af dens 

dokumenterede historie. De vigtigste blandt dem er billedet af spædbarnet som 

en repræsentation af det ”sande selv.” 

 

To essentielle træk ved Neidan er imkidlertid ikke tilsted i Shanqing og de tidligere 

meditationsøvelser: for det første idéen om den indre Eliksir selv; for det andet, 

anvendelsen af en kosmologi, der på den ene side forklarer den skabende proces 

af kosmos fra Dao, og på den anden tjener til at danne rammer, der gengiver 

denne proces i en omvendt rækkefølge. 
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4. KANTONG QI (FORENINGEN AF DE TRE’S SEGL) 

 

Grundlaget for begge funktioner nævnt i slutningen af foregående kapitel blev 

sikret ved Cantong Qi, eller Foreningen af de Tre’s Segl, hovedteksten i kinesisk 

alkymi. I et antydende sprog der vrimler med billeder og symboler, skjuler dette 

værk, næsten skrevet udelukkende i poesi, udlægningen af den doktrin der gav 

fødsel til Neidan og inspirerede et stort antal andre værker. Mindst 38 

kommentarer skrevet fra år 700 frem til slutningen af det 19. århundrede er 

bevaret, og et antal Waidan- og Neidan tekster i Taoist Kanon’en og andre steder 

er relateret til den. 

 

De to vigtigste skrifter 

 

Cantong qi bliver traditionelt tilskrevet Wei 

Boyang, en alkymist der siges at komme fra 

Jiangnan regionen og levede omkring 2. 

århundrede. Denne tilskrivning var dog kun 

fremherskende til slutningen af det 10. 

århundrede og blev opretholdt af Neidan 

linjen, der havde dannet en dominerer 

forståelse af Cantong qi i Kina. 

 

Op gennem historien har Neidan fremlagt 

forklaringer af teksten der i mange detaljer 

afviger, men har ét punkt tilfælles: Cantong qi 

er begyndelsen til Indre Alkymi og indeholder 

en komplet illustration af dens principper og 

metoder. Ved første gennemgang er Cantong 

qi ikke blot en alkymistisk tekst, men også den 

første Neidan tekst. Denne forståelse har påvirket udviklingen af kinesisk alkymi 

dybt, men står ansigt til ansigt med to problemer. For det første antages 

Chantong qi at være skrevet i det andet århundrede og havde ikke nogen synlig 

påvirkning på Waidan tekster før det 7. århundrede. For det andet, og vigtigere, så 

Fig. 8. Wei Boyang og en discipel 
blander Eliksiren. 
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er der ikke ingen alkymistiske kilder, eller andre kilder, der antyder, at Neidan 

eksisterede før det 8. århundrede. 

 

Ud over dette har der inden for Taoist-traditionen været en anden, mindre kendt 

måde at læse Chantong qi på. Denne måde tager hensyn til et punkt der er 

genspejlet i titlen på teksten og fastslået i verset: Cantong qi handler ikke kun om 

ét emne, men tre og forener dem i en enkelt doktrin. Disse tre emner er: (1) 

metafysik og kosmologi; (2) Taoisme; (3) alkymi. 

 

4.1 Cantong qi’s tre emner. Den store Forandringernes Bogs kvaliteter og natur 

følger alle deres mål; gennem studie er den Gule Kejsers og de Gamle Mestres lære 

lette at forstå; og arbejdet med ovnens ild er baseret på Sandheden. Disse tre Veje 

stammer fra én, og udtrykker samme vej. . .  

 

Jeg har vist tre kviste, men deres grene og stilke er bundet til hinanden. De kommer 

frem sammen, men de stammer alle fra samme fra én. 

 

Denne læsning løsriver Chantong qi fra udelukkende en relation til alkymi. Når 

disse tre vigtigste lære- og tekstkomponenter undersøges hver for sig, bliver det 

tydeligt, at Cantong qi ikke kunne være nået frem til sin nuværende form før ca. år 

450, og muligvis først to hundreder år senere. Set i dette lys er Cantong qi ikke 

kun den første Neidan tekst, men også den første tekst om Neidan. 

 

I hvert af de tre ovennævnte emner præsenterer Cantong qi grundlæggende 

forskelle i forhold til de tidligere alkymistiske traditioner: (1) den beskriver 

kosmos’ forhold og dets forhold til Dao ved hjælp af det kinesiske standard 

kosmologiske system; (2) den skelner mellem to erkendelsesmåder og definerer 

alkymiens omfang og funktion med hensyn til dem; (3) den præsenterer en 

alkymistisk model væsentligt forskellig fra den model, der er i de tidligere Waidan 

tekster. Cantong qi’s synspunkter på disse tre emner som er skitseret nedenfor, er 

i centrum i de senere kosmologiske traditioner i Waidan og stort set i hele Neidan. 

 

Dao og Kosmos 

 

Kantong qi bruger adskillige sæt symboler der repræsenterer forskellige aspekter 
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af relationen mellem kosmos og Dao: enhed, dualitet og mangfoldighed. To af 

disse sæt symboler er især vigtige. 

 

Den første er dannet af fire af de otte trigrammer i 

Fornandringernes Bog, nemlig Qian ☰, Kun ☷, Kan 

☵ og Li ☲. Qian og Kun repræsenterer de primære 

tilstande som Dao indtager i sig selv i selv-

manifestation: Qian står for dets aktive (Yang, 

”kreative”) aspekt, og Kun står for dets passive (Yin, 

”modtagelige”) aspekt. Den permanente forbindelse 

mellem Qian og Kun i det før-kosmiske domæne 

giver fødsel til kosmos. I det evige øjeblik flytter 

Qian’s ☰ Yang ind i Kun ☷, som bliver Li ☷. Kan og 

Li erstatter derfor Qian og Kun i kosmos, men har 

dem som deres egen indre essens. Med andre ord 

indeholder Yin Sand Yang (den indre linje i Kan ☵), 

og Yang indeholder Sand Yin (den indre linie i Li ☷). 

 

Medens de vigtigste billeder af Qian og Kun er 

Himmel og Jord, som aldrig bytter deres positioner, 

er de vigtigste billeder af Kan og Li Månen og Solen, 

som skifter i deres vækst og nedgang i rummets 

kompas og tidens cyklus’er. Cantong qi fastslår 

imidlertid, at Qian, Kun, Kan og Li alle er ”indeni 

tom Ikke-Væren.” Både rum og tid er derfor det Ene 

Åndedrags (yiqi) handling af: Dao i kosmos. 

 

4.2 Qian, Kun, Li. Qian ☰ det faste og Kun ☷ de sluttes sammen og omfavner 

hinanden; Yang giver, Yin modtager, den maskuline og den feminine tager del i 

hinanden. Deltagende, skaber og forvandler de, udfolder deres essens og åndedrag. 

Kan ☵ og Li ☲ er i forgrunden: deres udstråling og glød kommer ned og spredes ud. 

Mystisk og uklaret, det kan næppe fattes og kan ikke afbildes eller kortlægges. 

Vismændende udmålte deres dybde; ét med den fremlagde de dens fundament. 

 

Fig. 9. Den Mystiske Kvinde 
(xuanpin), en af de vigtigste 
taoistiske enhedssymboler. I 
dette navn står ”Mystisk” for 

Yang princippet og ”Kvinde” for 
Yin princippet. Xiuzhen Shishu 

(Ti Bøger om Dyrkning af 
Virkelighed). 
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Disse fire, uforskellighed, er lige indenfor tomt Ikke-Væren. Tres hexagrammer drejer 

sig om dem, udspilet som en vogn. Ved at udnytte en drage og en hoppe, holder det 

lyse, ædle menneske tøjlerne. 

I harmoni er der følgende at overholde: stien er plan og begærer intet ondt. Onde 

veje forhindrer og hæmmer: de truer riget. Cantong qi (De Tre’s Enheds Segl). 

 

Andre vigtige symboler er de fem elementer (wuxing), nemlig Træ, Ild, Jord, Metal 

og Vand. De fem elementer er skabt ved delingen af Enhed til Yin og Yang, og ved 

den videre deling af Yin og Yang til fire tilstande. Vand og Ild er Yin og Yang i den 

efter-himmelske tilstand, og Træ og Metal er den Sande Yin, og den Sande Yang i 

den før-himmelske tilstand. Jord, det femte element, har både et Yang og et Yin 

aspekt. Som centrum for de andre elementer, står den for kilden hvor de kommer 

fra; da den tager del i dem alle, garanterer den forbindelsen mellem verden af 

mangfoldighed til tilstanden af Enhed. 

 

Vejen til ”Ikke-handling” 

 

Principperne i Daode jing og Zhunagzi, det andet hovedværk i tidlig Taoisme, 

inspirerede de taoistiske dele af Chantong qi, hvor begge tekster citeres gentagne 

gange. De vigtigste af disse principper er ”ikke-handling” (wuwei), et ord der 

definerer Taoist helgeners handlinger i verden. 

 

4.3 Højere Dyd og Indre Dyd. Højere dyd har ingen handlen: der er intet hvorved 

den kunne handle. Daode jing (Bogen om Vejen og dens Dyder). 

 

”Højere har ingen handlen”: den bruger ikke undersøgelse eller søgen. ”Indre dyd 

gør”: dens handlig hviler ikke. Cantong qi (Enehedens af de Tre’s Segl). 

 

Taget fra en sætning i Daode jing der gør et skel mellem måderne af ”højere dyd” 

(shangde), eller spontan ikke-handling (wuwei), og ”indre dyd” (xiade), eller 

forsætlig handling (youwei), definerer Cantong qi omfang og handling i alkymi. På 

den højere dyds vej er tilstanden før adskillelsen af den Ene til de To og til 

mangfoldighed opnået spontant, og den fundamentale Enhed af det før-

himmelske og det efter-himmelske domæne er umiddelbart forstået. Dette er det 

Realiserede Menneskes (zhenren) vej. Indre dyd fokuserer i stedet på søgen efter 

det autentiske princip skjult i mangfoldighed og forandring. Denne søgen kræver 
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støtte og kræver en praksis. Alkymi er, ifølge Cantong qi, vejen til indre dyd: den 

alkymistiske proces, enten ”ydre” eller ”indre” er en gradvis proces baseret på ”at 

handle.” Dens formål er, at forberede en til at komme ind i tilstanden af ”ikke-

handling” og er først opfyldt, når det sker. 

 

4.4 Det sande menneske i Cantong qi. Nær dit indre selv, stille og roligt i Tomt 

Ikke-Væren. Gå tilbage til fundamentet og skjul dit lys og oplys i dit indre dit 

legeme. Luk åbningerne og oprejs og styrk den Guddommelige Stamme; ligesom de 

tre lys, synk ned i jorden, varme nærer Perlen. 

 

Ører, øjne og mund er de tre skatte: luk dem, og lad intet passere gennem dem. 

Det Sande Menneske trækker sig tilbage i dybderne af afgrunden; selvom han 

driver omkring holder han sig til kompasset. 

 

Når de tre er blevet låst, anbring da din krop i et tomt rum og overlad din vilje til at 

vende tilbage til Tomt Ikke-Væren; uden tanker opnår du konstans. At gå frem og 

tilbage bringer forhindringer: hvis du fokuserer, vil dit hjerte ikke vandre eller 

strejfe omkring: I søvnen, omfavn din Ånd; når vågen, betragt tilværelsen og 

udslettelse. Cantong qi (De Tre’s Enheds Segl). 

 

Den alkymistiske model 

 

De grundlæggende principper for praksis ifølge Cantong qi går direkte ud fra sine 

synspunkter om forholdet mellem Dao og de ”ti tusinde ting” (wanwu). Som i hele 

Taoismen forklares dette forhold ved hjælp af en række faser: Dao etablerer først 

sig selv som Enhed, som så deler sig selv op i aktive og passive principper – 

nemlig, Sand Yang (Qian ☰) og Sand Yin (Kun ☷). Rekonstruktionen af disse 

principper giver fødsel til alle enheder og fænomener i verden. Selvom disse trin 

er beskrevet som om de sker i rækkefølge forekommer de samtidig. 

 

I kosmos er, som vi har set, Sand Yang skjult indeni Yin, og Sand Yin er skjult indeni 

Yang; hver Yang enhed rummer derfor Sand Yin og vice versa. Først og fremmest 

er kosmos selv blandt disse enheder: fra sit perspektiv, domineret af dualitet, er 

verden Yin i forhold til Dao, men skjuler dets Ene Åndedrag, som er Sand Yang. 

Følgelig består den alkymistiske proces i gradvist at spore stadierne af kosmos’ 

skabende proces i omvendt rækkefølge, for at gendanne det Ene åndedrag. 
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4.5 Eliksiren I Cantong qi. Lav diger og dæmninger af Metal, så Vandet kan komme 

ind ubesværet. Femten er Metallets mål, det samme tal har Vandet. 

 

Se efter ovnen for at beslutte temperatur og ounches: Fem dele Vand er mere end 

nok. På den måde bliver de to Sande og Metal vil veje som først. De andre tre 

bruges således ikke, men Ild, som er 2, er fastgjort til dem. De tre ting forener 

hinanden: i deres forvandlinger er deres form guddommelig. Åndedraget af Store 

Yang (= ild) ligger nedenunder, og på et øjeblik fordamper det og overvindes. Først 

flyder det, så koagulerer det; det har fået navnet Gule Vogn. 

 

Når dets tid er omme, ødelægger den sin egen natur og afslutter sin levetid. Dens 

form ligner aske eller jord, dens form er som støv på et oplyst vindue. 

Stød det og bland det, og lad det træde ind i de Rødfarvede Porte. Forsegl 

samlingerne godt, og stræb efte at gøre dem så tætte som mulige. 

En flammende ild vokser op nedenunder: om dagen og om natten er lyden 

uforanderlig og stabil. Gør det først blidt så den kan blive justeret, gør det til sidst 

hårdt og lad det sprede sig. 

 

Overvåg det med opmærksomhed og forsigtighed: kontrollere det omhyggeligt og 

reguler mængden af varme. Det vil rotere gennem tolv knuder, og når knuderne er 

færdige vil det igen have brug for din pleje. 

 

Nu er dets åndedrag slidt op og dets liv er ved at være skilt fra; det stopper og dør, 

mister dets po og dets hun. Derefter ændres farven til lilla: Den omvendte Eliksir, 

strålende og glødende, opnås. Stød det lidt og gør det pulveragtigt – selv en 

knivspids af det er yderst guddommeligt. Cantong qi (De Tre’s Enheds Segl) 

 

På grundlag af disse principper er den eneste form for alkymistisk praksis 

sanktioneret af Cantong qi, den ene som muliggør forbindelsen mellem Qian og 

Kun, eller Sand Yang og Sand Yin. Ifølge Cantong qi er kun Sandt Bly (☰) og Sandt 

Kviksølv (☷) af ”samme slags” (tonglei) som Qian og Kun. Yin- og Yang enhederne 

der henholdsvis indeholder disse autentiske principper, er ”sort bly” (det vil sige 

naturligt bly ☵) og cinnober (☲). I ordets egentlige betydning består alkymi i at 

udvinde Sandt Bly fra ”sort bly” og Sandt Kviksølv fra cinnober og i at forene dem 

med hinanden. 
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5. WAIDAN EFTER CANTONG QI 

 
De fleste af de datérbare tekter om Ydre Alkymi blev 

skrevet i Tang-perioden (7.-9. århundrede), og blev 

kaldt Waidan’s ”gyldne tidsalder.” Den vigtigste 

tendens fra denne periode vidner om tilbagegangen 

af Taiqing traditionen, parallelt med den voksende 

betydning af læren og metoderne i Cantong qi. 

Tang-perioden er også kendt for den interesse som 

Waidan udøvede blandt litterater. To af de største 

kinesiske digtere, Li Bai (701-62) og Bai Juyi (772-

846) blev tiltrukket af Cantong qi. Andre digtere, 

herunder Meng Haoran (689-740), Liu Yuxi (772-

843) og Liu Zongyuan (773-819) henviser også til 

eliksierne i deres værker. Denne interesse forsatte i 

nyere tid, da fokus skiftede til Neidan, hvoraf mange 

af kilderne er skrevet i poesi. 

 

Selvom Cantong qi for altid forandrede alkymiens 

historie er ikke alle Waidan’s værker skrevet 

gennem Tang-perioden inspireret af dens doktriner. En af de kendeste er Taiqing 

danjing yaojue (Grundlæggende Instruktioner fra Bøgerne om Eliksiren af Stor 

Klarhed), et kompendium udarbejdet af den berømte læge Sun Simo (581-682). 

Hans arbejde indeholder omkring tre dusin Waidan metoder. Alle stammer de helt 

sikkert fra tidligere tekster, og ingen af dem er relateret til Cantong qi. 

 

To symbolske metoder 

 

Blandt et stort udvalg af metoder dokumenteret af denne og andre kilder, blev to 

repræsentative for Waidan i Tang- perioden. 

 

 (1) Den første metode, hvoraf flere varianter eksisterer, er baseret på cinnober 

(Yang). Kviksølv indeholdt i cinnober (Yin i Yang) udtrækkes og tilsættes sil svovl 

(Yang) for at danne cinnober igen. Denne proces, som typisk gentages syv eller ni 

 

Fig. 10. Alkymistisk søjle 
omgivet af ordene Himmel, 
Jord, Sol, Måne og navnene 

på de 28 lunare boliger. Yunji 
qiqian (Syv Lots fra Skyernes 

Bog). 
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gange, giver et stof der anses for at være gradvist mere af Yang natur (7 og 9 er 

Yang-tal). Det endelige resultat er en eliksir, der er fuldstændig blottet for Yin 

komponenter og legemliggør de lysende kvaliteter af Ren Yang (chunyang), det vil 

sige en tilstand af Enhed, før adskillelsen af En til to. 

 

 (2) Den anden vigitge metode er direkte afledt af Cantong qi’s doktriner, og som 

sådan tager det ikke kun hensyn til Yin og Yang i verden vi kender, men især om 

deres før-kosmiske, ”sande” natur. Her er de oprindelige ingredienser naturligt 

cinnober (Yang ☲) og naturlig bly (Yin ☵). De er særligt forfinet, således cinnober 

producerer Sand Kviksølv (zhenhong), som er Sand Yin (☷), og bly producerer 

Sand Bly (zhenqian), som er Sand Yang (☰). Når de to forfinede stoffer er 

forenede, får man en eliksir der, igen, inkorporerer kvaliteterne af Ren Yang. 

 
5.1 Ovnen og Reaktionskolben. Ovnen og Reaktionskolben til den Store Eliksir skal 

fremstilles på en sådan måde, at den omfatter Himmel, Jord og Menneske (de Tre Kræfter), 

og de Fem Ånder (wuschen, det vil sige de Fem Elementer). Kolben skal være fremstillet af 

24 ounces guld fra den syvende genanvendelse for at reagere på de 24 qi perioder. . . . De 8 

ounces guld af låget svarer til de Otte Knuder (begyndelsen og midtpunktet af de fire 

årstider) . . .  Kolben skal placeres i henhold til de Otte Trigrammer og de Tolv Ånder (shi’er 

shen, det vil sige de 12 dobbelte timer), inden den blandede Purpur Guld Granulat anbringes 

i den. Jiuhuan jindan miaojue (Vidunderlige Instruktioner om de Ni Omvendinger af den 

Gyldne Eliksir). 

 

Et bemærkelsesværdigt eksempel på den første metode er tilvejebragt af Chen 

Shaowei, som var aktiv i begyndelsen af det 8. århundrede. Efter en udførlig 

redegørelse for dannelsen, sorterne og cinnobers symbolik, beskriver hans værk 

en alkymistisk proces opdelt i to hoveddele. I første del forfines cynnober i syv 

cykler, hver især giver et ”guld,” som enten kan indtages eller bruges som 

ingrediens i næste cyklus. I den anden del anvendes slutproduktet fra den 

syvende forfiningscyklus, der som hovedbestanddel af Omvendt Eliksir gennemgår 

en kompleks forvandlingsprocedure. Chen Shaowei kosmologisk symbolik 5.1, 

men hans arbejde er ikke påvirket direkte af Cantong qi. 

 

Alkymi og tidscykler 

 

Andre facetter af Waidan traditionerne inspireret af Cantong qi viser, at i Tang-

perioden var de alkymistiske metoder beregnet til at genspejle træk ved 
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kosmologiske systemer. Især Tang-alkymisterne (ligesom deres ledsagere i andre 

dele af verden) fastholdte, at deres arbejde gengiver den proces, hvormed 

naturen overfører mineraler til guld i jordens livmoder. Efter deres opfattelse har 

eliksiren, der er tilberedt i det alkymistiske laboratorium, samme egenskaber som 

den Naturligt Omvendte Eliksir (ziran huandan), som naturen forfiner i en kosmisk 

cyklus på 4320 år. Dette tal svarer til den samlede sum af de 12 ”dobbelte timer”  

(shi) i de 360 dage, der danner et år i henhold til månekalenderen. Gennem det 

alkymistiske arbejde kan en proces, der kræver en hel kosmisk cyklus for at 

fremkomme, derfor reproduceres på relativt kort tid. 

 

5.2 Den Naturlig Vendte Eliksir. Naturligt cyklisk forvandlet eliksir (ziran huandan) 

bliver dannet når Flydende kviksølv, der omfatter Sir Metal (det vil sige bly) bliver 

frugtsommelig. Hvor som helst der er cinnober, er der også bly og sølv. På 4320 er 

eliksiren færdig. Realgar til venstre, orpiment til højre, cinnober over det og malakit 

under det. Det omfavner pneuma (qi) fra sol og måne, Yin og Yang, 4320 år; således 

bliver det ved mætheden af sin egen pneuma, en cyklisk forvandlet eliksir (eller 

Vendt Eliksir) til udødelige af høj grad og himmelske væsner. Danlun jue zhixin jian 

(Instruktioner om Afhandliner om Eliksiren, et Spejl for Hjertet). 

 

En analog hensigt inspirerede til metoden med at opvarme eliksiren, kendt som 

”ild fasen” (huohuo). Her er de tolv ”højeste hexagrammer” (bigua) fra 

Forandringernes Bog brugt for at repræsentere en komplet tidscyklus, fra 

opstigningen af Yang princippet til dens højeste udviklingspunkt, efterfulgt af dens 

nedgang og omvendelse til ren Yin (fig. 12). Tolv-trinsprocessen – som også blev 

overtaget af Neidan – laver en nøjagtig kopi af tidens cykliske aspekt; de tolv 

hexagrammer matcher dagens tolv ”dobbelte timer” og årets tolv måneder. Den 

tekstmæssige model af denne proces er beskrivelsen af solens cyklus i løbet af 

året i Cantong qi. 

 

 
Fig. 12. De tolv ”højeste hexagrammer” (bigua). 
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Waidan’s nedgang og skiftet til Neidan 

 

Kejserlig beskyttelse af alkymistisk praksis, hvoraf det tidligste eksempel blev set 

med Li Shaojun, forsatte i de følgende århundreder og intensiveredes i Tang-

perioden. Fascinationen af alkymi, hovedsageligt forstået som udelukkende et 

middel til at ”forlænge livet” resulterede i dødsfald for mindst to og muligvis fire 

Tang-kejsere, på grund af eliksirforgiftning. Analoge tilfælde er også 

dokumenteret i andre miljøer. 

 

Disse begivenheder har haft behørig 

opmærksomhed i tidligere undersøgelser af 

kinesisk alkymi-historie, der har beskrevet skiftet 

fra Waidan til Neidan som følge af stigningen i 

tilfælde af eliksir forgiftning. Dette punkt kræver 

nogle korte kommentarer. Bortset fra det faktum, 

at kinesiske alkymister ifølge denne opfattelse 

havde brug for flere århundreder for at indse, at 

mange af deres ingredienser var dødelige, er der 

tydelige tegn på, at overgangen fra Weidan til 

Neidan var et langt mere komplekst fænomen. Jeg 

vil forsøge at sammenfatte nogle af 

hovedaspekter nedenfor. 

 

Analyserne mellem de to Waidan metoder nævnt 

ovenfor, som begge producerer en eliksir, der 

inkorporerer kvaliteterne fra Ren Yang, bør ikke 

skjule en nøglebegivenhed i den kinesiske alkymi’s 

historie. Fra Tang-perioden og frem, under 

påvirkning af Cantong qi, blev bly og kviksølv de 

vigtigste stoffer i Waidan, både som eliksir ingredienser og som symbol for 

kosmologiske principper. Dette gjorde det muligt for hele repertoiret af kinesisk 

kosmologi, at træde ind i alkymiens sprog for første gang. Parallelt med dette blev 

ritualtrækkene i Weidan-processen, der var typiske for Taiqing-traditionen, enten 

reduceret eller ignoreret. Alkymien udviklede således et figurativt sprog, der var 

egnet til at repræsentere lærende principper, og i stand til at beskrive flere former 

for praksis, forudsat at de var inspireret af disse principper. 

Fig. 11. Kort over Ild Faserne 

(houhou). Xiuzhen shishu (Ti 

Bæger om Dyrkning af 

Virkelighed). 
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Disse skift var afgørende i den kinesiske alkymi’s historie. Waidan-alkymisterne 

begyndte at anvende et symbolsk system, der fremlægger en måde at beskrive en 

metafysik (non-dualiteten i Dao og kosmos), en kosmogoni (fødslen af kosmos fra 

Dao), og en kosmologi (kosmos’ funktion set som Dao’s handling) ved hjælp af Yin 

og Yang, de fem elementer, trigrammerne og hexagrammerne i Forandringernes 

Bog, og andre symbolsæt. Korrelationen af Waidan processen til dette symbolske 

system var umuligt for metoder baseret på cinnober og kviksølv (endsige for dem 

baseret på andre ingredienser). Skiftet af fokus fra ritual til kosmologi banede 

endvidere vejen for udviklingen af Neidan: elementer trukket fra de tidligere 

taoistiske meditationsøvelser på de indre guder, blev indarbejdet i nye metoder til 

sammensætningen af den Indre Eliksir selvom, som vi vil se, dette resulterede i, at 

de indre guder selv forsvandt. 

 

I overensstemmelse med disse tendenser består de fleste Waidan-kilder fra Song-

perioden (midten af 10. århundrede til midten af 13. århundrede) og består 

senere ikke af andet end antologier fra tidligere værker, eller af beskrivelser af 

metallurgiske metoder. Waidan tekster forsatte med at blive skrevet og eliksirer 

forsatte med at blive sammensat, men efter Tang-perioden blev næsten hele 

alkymiens frelsende vigtighed overført til Neidan. Det ”sidste vigtige alkymistiske 

skrift,” for at låne Ho Peng Yoke’s ord, blev skrevet i begyndelsen af det 15. 

århundrede af en prins fra Ming-dynastiet, Zhu Quan (1378-1448). 
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6. NEIDAN’S VIGTIGSTE SLÆGTER OG MESTRE 

 

De tidligste spor af Neidan i den eksisterende litteratur findes i værkerne af Tao 

Zhi, der levede i den anden halvdel af det 8. århundrede. Optegnelser vedrørende 

den tidlige historiske eller halvlegendariske figur, herunder Su Yuanlang 

(slutningen af det 6. århundrede?), Deng Yuzhi (ca. 600?) og den buddhistiske 

mester Huisi (517-77) findes i kilder væsentligt senere end begivenhederne de 

påstår at registrere, og er historisk upålidelige. Det er dog værd at bemærke, at da 

både Deng Yuzhi og Huisi levede i Hengshan (Heng-Bjerget i nutidens Hunan), kan 

dette bjerg have været et af de centre, der udviklede traditioner, der førte til 

Neidan’s fødsel. 

 

Zhong-Lu 

 

Den først tydelige tradition af Indre Alkymi der kan identificeres, blev udviklet i 

det 9.-10. århundrede. Navngivet Zhong-Lü efter Zhongli Quan og Lü Dongbin, to 

berømte taoistiske udødelige, der var forbundet med utallige Neidan 

afstamninger, er denne tradition karakteriseret ved et fokus på fysiske øvelser, 

nært forbundet med de kosmologiske principper. Blandt dens tekster er Zhong-Lü 

chuandao ji (Antologi om Zhongli Quan’s Overførelse af Dao til Lü Dongbin), den 

første vigtige afhandling om Neidan. Dens øvelser er detaljeret beskrevet i 

Lingbao bifa (Den Numinøse Skats Komplette Metoder). Passagen oversat her (6.1) 

eksemplificerer metoderne beskrevet i dette værk og dets sprog. Hjertets Vædske 

(Yin inden i  Yang) og nyrernes Åndedrag (Yang inden i Yin) er, ifølge Lingbao bifa, 

de to ingredienser i Eliksiren. 

 
6.1 Zhong-Lu. På zi timen bliver Åndedraget født i nyrerne og ved mao timen når det 

leveren. Leveren er Yang og dets Åndedrag er blomstrende. (Derfor) stiger Yang op og 

træder ind i ”Yang’s position”: dette matcher Forårsjævndøgn. Ved wu timen når 

Åndedraget hjertet. Det akkumulerede Åndedrag skaber Vædsken (Ye) ligesom sommer 

solhverv, Yang stiger op og når Himlen og Yin er født 

 

Ved wu timen er vædsken (ye) født i hjertet, og i you timen når det lungerne. Lungerne er 

Yin, og deres Vin er rigelig. (Derfor) går Yin ned i ”Yin’s position”: dette matcher efterårs 

jævndøgn. På zi timen når Vædsken nyrerne. Den akkumulerede Vædske skaber Åndedraget 
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(qi) ligesom, ved Vinter solhverv, Yin stiger ned og når Jorden og Yang er født. Lingbao bifa 

(Den Numinøse Skats Komplette Metoder). 

 

NANZONG (Sydlige Linje) 

 

Den vigtigste tekst I Neidan efter Cantong qi er Wuzhen pian (Opvågnen til 

Virkelighed), et værk skrevet helt i poesi af Zhang Boduan (987?-1082) omkring 

1075; i det 13. århundrede blev Zhang Boduan placeret ved det oprindelige 

Nanzong, den Sydlige Linje af Neidan, og Wuzhen pian blev hovedkilden i den 

linje: Den komplette linje består af: 

 

1. Zhang Boduan (Zhang Ziyang) 
2. Shi Tai (Shi Xianglin, ?–1158) 
3. Xue Daoguang (Xue Zixian, 1078?–1191) 
4. Chen Nan (Chen Niwan, ?–1213) 
5. Bai Yuchan (Bai Haiqiong, 1194–1229?) 

 

Medens overførslen mellem de sidste fire mestre synes at være historisk, var Shi 

Tai ikke Zhang Boduan’s direkte discipel. Det menes nu, at den sydlige linje i 

begyndelsen ikke havde nogen konventionelt anerkendt form eller struktur og 

formelt først blev oprettet som en linje på et senere tidspunkt, muligvis af Bai 

Yuchan selv, som er en af de største personer i Neidan’s historie og kendt som en 

specialist i Taoist Torden Riter (leifa). 

 

Den klassiske tre-trinsproces af Neidan øvelser, baseret på dyrkningen af Essens, 

Åndedrag og Ånd, var udtænkt på grundlag af Wuzhen pian og Nanzong linjen. 6.2 

beskriver dannelsen af Eliksiren som en forbindelse mellem henholdsvis Yin og 

Yang og de fem elementer. 

 

6.2 Nanzong (Sydlige Linje) Alle mennesker har deres egen Medicin til et langt liv; 

det er kun på grund af sindsyge og desillusion at de kaster den bort til ingen nytte. 

Når den Søde Dug falder ned, mødes Himmel og Jord med hinanden; hvor den Gule 

Spire vokser, forenes Kan ☵ og Li ☲  . 

 

Tre, Fem, En – alt er i disse tre ord; men virkelig sjælden er dem der forstår dem i 

fortid og nutid. Øst er 3, Syd er 2, sammen bliver de 5; Nord er 1, Vest er 4, de er de 

samme. Wuzhen pian (Opvågnen til Virkelighed). 
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BEIZONG (Nordlige linje) 

Den Nordlige linje eller Beizong, er den tidligste, oprindelige kerne af Quahonen 

(Komplet Virkelighed) skolen af taoisme, som blev grundlagt af Wang Chongyang 

(Wang Zhe 1113-70). Ud over Wang Chongyan omfatter denne linje syv 

hovedlinjer, kendt som De Syv Realiserede (eller ”Syv Fuldkomne” qizhen): 

 

1. Ma Yu (Ma Danyang, 1123-84) 
2. Tan Chuduan (Tan Changzhen, 1123-85) 
3. Liu Chuxuan (Liu Changsheng, 1147-1203) 
4. Qiu Chuji (Qiu Changchun, 1148-1227) 
5. Wang Chuyi (Wang Yuyang, 1142-1217) 
6. Hao Datong (Hao Guangning, 1140-1213) 
7. Sun Bu'er (Sun Qingjing, 1119-83) 

 

Quanzhen inkluderer forskellige former for individuel øvelse, der understreger 

dyrkningen af ens egen indre natur ved hjælp af ”klarhed og stilhed” (qingjing). 

Wang Chongyang sammenlignede endog den indre natur med Eliksiren og sagde: 

”Den oprindelige Sande Natur kaldes for den Gyldne Eliksir.” Status for Neidan i de 

tidlige stadier af Quanzhen er imidlertid ikke helt tydelig. Tilskrivninger af Neidan 

tekster til Wang Chongyang og Qiu Chuji er ikke pålidelige; og ifølge Ma Yu 

betyder sammenhængen Yin og Yang ikke ”handling” og ”at gøre” (zuowi, det vil 

sige Neidan-øvelsen), men sker kun gennem ”ubevægelighed,” se 6.3. Ikke desto 

mindre spillede Qiu Chuji en hovedrolle i Neidan’s historie, da han blev placeret 

ved begyndelsen af Longmen-linjens oprindelse. 

 

6.3 I læren om Vejen er der ikke andet end opgaven med Åndedraget. Hjertets 

vædske stiger ned og nyrernes Åndedrag stiger op, indtil de når milten. Hvis det 

Oprindelige Åndedrags skabende kraft ikke spredes, stivner Eliksiren. Hvad angår 

lever og lunger er der ’færdselsårer.’ Efter du har praktiseret ubevægelighed i lang 

tid, vil du vide dette af dig selv. Danyang zhenren yulu (Optegnede Udsagn fra det 

Realiserede Menneske Ma Danyang). 

 

Tre Yuan-dynasti Mestre 

 

Gennem Yuan-perioden (midten af det 13. årh. til midten af 14. årh.) skrev Li 

Daochun den berømte Zhonghe ji (Centrets Harmoni: En Antologi) og adskillige 

andre bøger, hvoraf nogle blev samlet af hans disciple. Blandt de vigtigste emner 

der blev behandlet i disse værker er principperne på grundlag af tre-trins øvelsen, 
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begreberne Xing og Ming (Natur og Eksistens, der vil blive diskuteret nedenfor), 

graden af Neidan og andre metoder og Neidan terminologi. Passagen oversat her, 

6.4, er en af mange der vedrører principperne bag Neidan selvudvikling. 

 

6.4 Li Daochun. Ved at holde Essensen komplet, kan du beskytte kroppen (Shen). 

For at holde Essensen komplet, skal kroppen først være sikret og anbragt. Når det 

er sikkert og anbragt, er der ingen ønsker, og dermed er Essensen komplet. 

 

Ved at holde Åndedraget komplet, kan du nære sindet (xin). For at holde 

Åndedraget komplet må sindet først klar og i hvile. Når det er klart og i hvile, er der 

ingen tanker, og således er Åndedraget komplet. 

 

Ved at holde Åndedraget komplet, kan du vende tilbage til Tomhed. For at holde 

Ånden komplet må Intentionen (yi) være oprigtig. Når Intentionen er oprigtig, 

forenes krop og sind med hinanden, og du vender tilbage til Tomhed. Derfor er 

Essens, Åndedrag og Ånd de tre primære ingredienser; og krop, sind oh Intention er 

tre primære væsentlige. Zhonghe ji (Centrets Harmoni; En Antologi). 

 

Chen  Zhixu (1290-ca.1368) kendte Zhong Ji og citerer fra den. Han er forfatter til 

en kommentar til Cantong Qi, der indeholder en af de bedste redigeringer af 

teksten, men han er især kendt for et stort kompendium af Neidan med titlen 

Jindan dayao (Stort Væsentlige af den Gyldne Eliksir). Her er Chen Zhixu lig med 

Eliksir (”Metal”) til det før-himmelske Åndedrag af Dao, der er regenereret i den 

efter-himmelske verden gennem Neidan. Den inkluderer seksuelle praksis, og i 

senere tid blev han med tilbagevirkende kraft forbundet med Yin Yang Grenen 

(yinyang pai) i Neidan, som omfatter samleje mellem mand og kvinde blandt sine 

metoder. Den anden gren der kaldes for Ren Dyrkning (qinqxiu pai), er i stedet 

baseret på meditativ- og fysiologisk øvelse uden at ty til seksuel samkvem. 

 

Yu Yan har efterladt et imponerende antal værker. Udover en lærd udlægning af 

Cantong Qi, dateret til 1284, indeholder hans værker i den taoistiske Kanon 

kommentarer til Yinfu Jing (Bogen om den Skjulte Overensstemmelse) og Qinyuan 

Chun (Forår i Qin Haven) og et værk om Forandringernes Bog og dens applikation 

til alkymi med titlen Yiwai biechuan (Den Separate Overførsel af Forandringernes 

Bog), også dateret til 1284 og indeholder flere citater fra Cantong Qi. En 

fuldstændig kommentar til Forandringernes Bog med titlen Zhouyi jishuo (Samlet 

diskurs over Forandringernes Bog), er blandt flere andre værker, som han skrev 
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om emnet kosmologi. I hans arbejde trækker Yu Yan på skrifter der tilhører båden 

den Sydlige og den Nordlige linje af Neidan. 

 

6.5 Chen Zhixu. Dette Metal er Forfædrenes Åndedrag før Himlen, men det er 

skabt i tilstanden efter Himlen. De der praktiserer den stor dyrkning, har til hensigt 

at søge efter den Store Ultimatives legeme (taiji) før dets deling, det sande øjeblik i 

verdens skabelse. Derfor søger de ophøjede udødelige, og de højeste helgener, 

efter Åndedraget før skabelsen af Himmel og Jord indeni tilstanden efter Himmel 

og Jord, efter fremkomsten af form og stof. Med dette Åndedrag forfiner og opnår 

de Ren Yang. Dette er hvorfor vi kalder det Eliksir. . .  

 

Du skal søge efter tilstanden før Himlen, før fremkomsten af former. I tilstanden 

efter Himmel og Jord, er der efter menneskets fremkomst mennesker og objekter, 

og ikke den Gyldne Eliksir. Jindan Dayao (Store Væsentligt af den Gyldne Eliksir) 

 

WU-LIU Grenen 

 

I Ming og Qing perioderne (henholdsvis fra midten af det 14. til midten af det 17. 

årh.) erklærede adskillige Neidan-mestre deres tilknytning til Longmen (Drage 

Porten) linje af taoisme (både før og efter dets officielle etablering ved Wang 

Changyue (?-1680), eller med en eller anden af dens utallige grene: Dette 

fænomen har to hovedgrunde: for det første fastholdte Longmen afstamningen 

fra den ovennævnte Qiu Chuji, en af de vigtigste tidligere Quanzhen mestre; der 

næst blev Longmen, gennem Qing-dynastiet, den ortodokse Quanzhen linje og 

den officielt sanktioneret form af taoisme (Esposito, ”Longmen Taoisme i Qing 

Kina”). 

 

Blandt Ming-dynastiets mestre i Neidan tilknyttet Longmen (eller før dets 

etablering med ”Qiu Chuji’s linje”) blev Wu Shoyang (1574-1644), anset for at 

være grundlæggeren af Wu-Liu grenen af Neidan sammen med Liu Huayang 

(1735-99) der, hundrede og halvtreds år senere, hævdede at være hans discipel. 

Denne gren kan skelnes ved dens konkurrerende brug af buddhist- og taoist 

metoder til henholdsvis meditation og fysiske øvelser. Dens duale grundlag er 

også vist i titlerne på Wu Shouyang’s Xian Fo hezong yulu (Optegnede Udsagn fra 

Fælles Udødelige og Buddhas) og Liu Huayang’s Huiming jing (Bog om Visdom og 

Liv oversat i Wilhelm’s Den Gyldne Blomsts Hemmelighed og Wong, At Dyrke 

Livets Energi;  tilskrivelsen til Liu Huaynag kan ikke være autentisk). 
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De Fem Skoler 

 

I slutningen af Qing-perioden blev flere tidligere og nutidige Neidan linjer 

arrangeret under fem skoler: 

 
1. Nordlige Linje (Beizong),  grundlagt af Wang Zhe 
2. Sydlige linje (Nanzong) , initieret af  Zhang Boduan 
3. Centrale gren (Zhongpai), initieret af Li Daochun 
4. Vestlige gren (Xipai),  grundlagt af Li Xiyue 
5. Østlige gren (Dongpai),  grundlagt af            Lu Xixing 
 

De fem skoler henviser til de respektive grundlæggeres eller initiativtageres 

geografiske oprindelse (den Centrale Gren siges at henvise til Li Daochun’s vægt 

på idéen om ”centret,” nævnt i titlen af hans hovedværk citeret ovenfor). Både Lu 

Xixing (1520-1601 eller 1606) og Li Xiyue (1806-56) fastholdt at have modtaget 

undervisning af den udødelige Lü Dongbin. Lu Xixing er en af 

hovedrepræsentanterne for den seksuelle fortolkning af Neidan. Li Xixyue’s lære 

er baseret på den fra Lu Xixing og den Sydlige linje. 

 

Den ”Gyldne Blomst” 

 

En af bedst kendte og vigtigste senere Neidan værker er den Gyldne Blomsts 

Hemmelighed, som titlen blev da Richard Wilhelm oversatte den til tysk i 1929 

(den originale titel er Taiyi jinhua zongzhi, eller Ultimativ Lærdomme om den 

Gyldne Blomst af Stor Enhed). Dette arbejde fra 1700-tallet er kendt for dets 

praksis af ”at vende lyset” (huiguang) indeni udøverens egen person. 

 

Min Yide (1748-1836) anbragte den Gyldne Blomsts Hemmelighed øverst i 

tekstsamlingen fra Jingai-grenen af Longmen, hvor den anses for at være 

hovedværker for dyrkningen af den indre natur. 

 

6.6 ”Den Gyldne Blomsts Hemmelighed.” Når vi vender Lyset, koagulerer alle 

Himlens Yin og Yang Åndedrag. Dett er det, vi kalder ”forfinelse af tanke,” ”rensning 

af Åndedrag,” eller ”rensende tænkning.” 
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Ifølge instruktionerne til at begynde øvelsen, synes Ikke-Væren at være indeni 

Væren. Til rette tid, når øvelsen er færdig og der udenfor ens ydre legeme er et 

andet legeme, er Væren født i Ikke-Væren. 

 

Dette Lys er først sandt efter et hundrede dages fokuseret øvelse: på det tidspunkt 

bliver det Ånd-Ild (shenhuo). Efter et hundrede dage samles Lyset spontant, og den 

ene partikel i Sand Yang skabe rpludselig en Perle, på størrelse med et hirsekorn. 

Det er ligesom nå mand og hustru forenes og der er et foster. For at være 

opmærksom på det, skal du være i en tilstand af stilhed. Vendingen af Lyset er det 

samme som Ild-Faserne (huohuo). Jinhua zongzhi (Ultimative Lærdom fra den 

Gyldne Blomst). 

 

To Alkymistiske Kort Menneskets Legeme 

 

Her skal også nævnes to andre berømte værker, der indeholder tekster, men er 

centreret omkring to kort over menneskets legeme (fig. 13 og 14). Xiuzhen tu 

(Kort til Dyrkning af Virkelighed) er kendt i adskillige varianter og kan dateres fra 

begyndelsen af 1800-tallet og frem. Neijing tu (kort over den Indre Form) daterer 

sig til slutningen af det 19. århundrede. Det findes på en jernplade udenpå muren 

af en bygning i Baiyun guan (De Hvide Skyers Abbedi) i Beijing, det officielle sæde 

for Quanzhen/Longmen linjen, ved siden af et eksemplar af Xiuzhen tu. De to kort 

repræsenterer to forskellige modeller af legemet og viser hovedtrækkene og 

særlige positioner i henhold til de respektive synspunkter (Despeux, Taoïsme et 

corps humain). 

 

Ligesom andre Neidan billeder af legemet, skal begge kort læses fra bunden og op 

ad. De tre hoveddele af Neijing tu beskriver de tre Cinnober Områder (dantian, se 

kap. 9). I området af det lavere Område (maven) er der en dreng og en pige der 

repæsenterer Yin og Yang der arbejder på en trædemølle; ved at vende strømmen 

(i virkeligheden ”essensen,” jing), undgår de, at den strømmer nedad og spildes. 

Centret, i midten af Cinnober Området, er formet som en spiral og lokaliseret i 

regionen for hjertet. Her holder en dreng konstellationen af Nordstjernen, 

kosmos’ centrum. Den øvre del af billedet repræsenterer det øvre Cinnober 

Område. Her er Laozi og Buddha (der ifølge traditionen bragte Chan-buddhisme til 

Kina). 
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Medens Neijing genvinder det gamle taoistiske tema for det ”indre landskab,” 

lægger Xiuzhen tu vægt på kosmologiske træk. Menneskets figur er omgivet af 

tredive sorte og hvide cirkler, der repræsenterer månens cyklus i løbet af 

måneden og af dyreånderne i de seks indre organer: drage (lever), skildpadde og 

slange (galdeblære) to-hovedet hjorte (nyrer, rød spurv (hjerte), tiger (lunger) og 

fønix (milten).Hoveddelen af billedet er det midterste, der viser et spædbarn, der 

sidder over tegnet qi  (Åndedrag) og trigrammet Li ☲ (Ild, Yang holder Sand Yin) 

og et stående spædbarn over hvis hoved tegnet for jing er (Essens) og trigrammet 

Kan  (Vand, Yin holder Sand Yang).  

 

 
Fig. 13. Neijing tu (Kort over Dyrkning af Virkelighed). 
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Fig. 14. Xiuzhen tu (Kort for Dyrkning af Virkelighed). 

 

Liu Yiming 
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I 1819 offentliggjorde Liu Yiming (1734-1828) den udvidede version af hans 

antologi af Neidan værker med titlen Daoshu shi’er zhong (Tolv bøger om Dao, 

men den indeholder faktisk 20 værker). Samlingen indeholder kommentarer til 

større tekster, såsom Wuzhen pia og Cantong Qi, og flere uafhængige værker. Liu 

Yiming udlægger en radikal åndelig fortolkning af de skriftlige kilder fra hans 

tradition, hvoraf følgende passage kan citeres som ét eksempel af mange. Her 

beskriver Liu Yiming den ene Åbning af den Mystiske Barrier (xuanguan yiqiao), 

det ikke-materielle center i mennesket hvor hele den alkymistiske proces foregår, 

se 6.7. Liu Yimings skrift er præget af indlærende dybde og brug af et almindeligt 

sprog, en kombination der er sjælden i Neidan litteratur. 

 

6.7 Liu Yiming. Lad mig fortælle dig én ting. Hvis du vil kende denne Åbning, er det i 

et land hvor de seks sanser ikke opholder sig, på det sted hvor de fem 

repræsentanter ikke når frem. ”Vag og usynlig!” Indenfor er der en åbning. Den 

åbner og lukker af sig selv. Hvis de ringer, svarer den; hvis du banker, svarer den. 

”Lysende og lyst!” Fuldkommen og gennemført! De, der bliver bedraget, er tusinde 

mile væk fra den; de der bliver opvækket er lige foran den. Xiuzhen biannan 

(Diskussioner om Dyrkning af Virkelighed). 
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7. NEIDAN: GENERELLE PERSPEKTIVER 

 

Indre Alkymi kunne let fortolkes som en gennemførelse af den ”ydre” praksis af 

Waidan på et indre plan, men dette synspunkt ville være at reducere det. Det er 

unødvendigt at sige, Neidan henter flere grundlæggende udtryk fra Waidan, der 

referer til alkymistiske handlinger (for eksempel ”forfine,” ”støde”) instrumenter 

(”trefod,” ”kolbe”), ingredienser (”bly,” ”kviksølv,” ”cinnober” og ”sølv”), og, 

vigtigst, idéen om selve Eliksiren. Trods disse og andre indlysende analogier 

skylder Neidan historisk sin oprindelse til de taoistiske meditationsmetoder på 

indre guder mere end man gør i Waidan. Elementer lånt fra disse metoder, 

kombineret med begreber og symboler trukket fra det kinesiske kosmologiske 

system, med alkymistisk ordbrug og billeder, og med fragmenter af andre lære og 

praksis, vil blive omtalt kort senere. 

 

Med én vigtig undtagelse, så resulterer den unikke 

kombination af komponenter i den fuldstændige 

forsvinden af de indre guder. Deres opløsning har 

klare grunde hvoraf to især er vigtig. For det første 

ville det, at indarbejde de indre guder i Neidan 

kræve en umulig ”omlægning” af den indre 

gudekreds til en anden kosmologisk model. For det 

andet ville det være umuligt, at repræsentere ved 

hjælp af guddomme, enten internt eller eksternt, 

genintegreringen af hvert ontologisk stadium 

(mangfoldighed, dualitet, enhed) til et tidligere 

trin, og endnu mere tilbagevenden til tilstanden for 

Ikke-Væren. 

 

Den eneste, og vigtigste undtagelse, er det Røde 

Barn, den inderste guddom i tidlig taoist 

meditation (se kap. 3 foroven). Når han kommer 

tilbage i Neidan, er han imidlertid ikke mere en 

gud, som alle mennesker besidder: han er nu et 

billede på Eliksiren, der skal skabes ved hjælp af den alkymistiske praksis. 

Fig. 15. Barnet i Indre Alkymi. 

Jinye huandan yinzheng tu 

(Billeder om Verifikationen af 

Tilbagevenden af den Gyldne 

Vin til Cinnober Området). 
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NEIDAN FORENINGEN 

 

Neidan-mestrene siger, at deres tradition 

forener de Tre Lærer (sanjiao) det vil sige 

Konfucianisme, Buddhisme og Taoisme. Faktisk 

er de komponenter, som man kan identificere i 

Neidan som helhed, mange flere. Dens tekster 

låner fragmenter af metoder fra 

Forandringernes Bog til tidlig taoistisk 

meditation, fysiske øvelser (især 

vejtrækningen) fra disciplinerne af ”Nærende 

Liv” (yangsheng) til synspunkter om 

menneskets legeme fra traditionel medicin, 

alkymistisk sprog fra Waidan, lærebegreber fra 

buddhisme, og sprogvendinger fra 

konfucianisme og neo-konfucianisme. Som man 

kunne forvente, fremstår lånene i forskellige 

grader af omfang og dybde i henhold til de 

forskellige underliggende traditioner og deres 

enkelte repræsentanter. 

 

På grund af mangfoldigheden af komponenter 

synes det meningsløst, at se nogen af dem som 

blot at have haft en påvirkning på Neidan. I 

stedet fungerer hvert element som en af mange ”byggesten” som mestre og 

forfattere, centreret på en grundlæggende måde at se, kunne bruge frit, og som 

de måtte anse for, at ramme deres diskussioner og metoder. Flere forfattere 

påpeger især, at alkymi kun kan forstås i lyset af Daode Jing, som de anser som 

”oprindelsen til den Gyldne Eliksirs Vej.” En anden vigtig komponent, nemlig 

korrelativ kosmologi, sikrer billeder (xiang) ikke alene til at vise hvordan det 

kosmiske mønster af rum og tid er kopieret i øvelserne, men også, med Li 

Daochun’s ord, ”at giver form til det Formløse med ord, og således manifesterer 

det autentiske og absolutte Dao” (Zhonghe ji, citeret i Robinet, Verden Omvendt, 

18). 

 

Fig. 16. Barnet i Indre Alkymi. 

Wuliang duren shangpin jingfra 

(Højere Kanoiske Metoder til 

Grænseløs Frelse). 
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ALKYMISTISK SPROG OG FORTOLKNINGSNIVEAUR 

 

De specifikke roller og den respektive betydning af disse komponenter er ofte 

udtrykkeligt anerkendt. Den alkymistiske diskussion har sine rødder i metafysiske 

principper og bruger korrelativ kosmologi til at forklare kosmos’ ultimative helhed 

med det absolutte princip der skaber det, Dao. Neidan’s endelige formål er 

imidlertid at overskride det kosmiske domæne. Følgelig bruges ord, metaforer, 

med en bevidsthed om deres midlertidige funktion. For at citere Li Daochun igen: 

”Der er en mekanisme, der overgår dem. Dette er ikke let at forklare, men man bør 

forstå ud over ord.” (Robinet, samme). 

 

Et andet træk ved Neidan’s sprog fortjener opmærksomhed. Mange alkymistiske 

udtryk henviser ikke kun til de materielle enheder eller fænomener, som de 

bogstaveligt betegner, men også til formløse principper, og deres navne er 

synonymt med og udskiftelige med hinanden. For så vidt angår Neidan betegner 

for eksempel ”Sandt Bly” (zhengian) bogstaveligt forfinet bly, men det betyder 

også princippet om Sand Yang (zhenyang) der findes i Yin. ”Sandt Bly” er derfor et 

andet navn for Sand Yang indeni Yin, og i denne funktion er det et synonym for 

alle udtryk, der betegner andre forekomster af samme princip – for eksempel 

elementet Metal, trigrammet Kan ☵ og nyrernes Åndedrag. Man kunne derfor 

forstå ”Sandt Bly” med henvisning til metafysiske principper, til kosmologiske 

mønstre, til Waidan metoder, og til fysiske øvelser; og man kunne nævne Kan ☵ 

til at betyde Metal, eller ”Sandt Bly” til at betyde nyrernes Åndedrag og så videre. 

Ordene selv bliver derfor ”tomme” og er kun vigtige som pointe til de principper 

de repræsenterer. 7.2 er blandt forfattere, der understreger denne funktion i det 

alkymistiske sprog og Xiao Tingzhi (midten af det 13. århundrede) og Li Daochun. 

 

Ord får endvidere forskellige betydninger alt efter de sammenhænge de anvendes 

i. Det er hovedsageligt af denne grund, at de alkymistiske dele i Cantong qi er 

involveret i Waidan, den form hvori alkymi eksisterede, da dette værk blev 

sammensat – men kan læses som en beskrivelse af Neidan. Et andet eksempel er 

tolkningen af Neidan-principper og tekster med hensyn til seksuel praksis. Denne 

læsning er ikke kun baseret på billedsproget i det alkymistiske sprog, hvor 

foreningen af mand og kvinde er en af de oftest forekommende metaforer for 

foreningen af Yin og Yang. Dens største teoretiske støtte er en forlængelse af 

overstående eksempel: Yin, hvorfra Sand Yang eller Sandt Bly, skal ”indsamles” 
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(cai) i den indledende fase af øvelsen er ikke natuurligt bly (Yin) eller selve kosmos 

(også Yin), men er den kvindelige krop (en anden forekomst af Yin-princippet) og 

”samlingen” sker gennem samleje. 

 

7.1 Billeder af Yin og Yang. Billederne af Drage-Tiger gennemgår tusinde 

forvandlinger og ti tusinde ændringer, og deres transcendens er guddommelig og 

ufattelig. Det er derfor vi bruger dem til at repræsentere de ingredienser vi 

etablerer som Trefod og Kolbe, og vi aktiverer dem med ild. Analogt er de Kan og Li; 

ved substitut er de Metal og Ild; ved navne  dreng og pige; ved at forene dem er de 

mand og hustru. Alle disse forskellige navne udgør den vidunderlige funktion (yong) 

hos Dragen og Tigeren. I kraft af deres guddommelige liv (linggan) kalder vi dem 

ingredienser; fordi de bringer ting til fremkomst kalder vi dem Trefod og Kolbe; i 

kraft af deres forvandlinger kalder vi dem Ild regime; fordi de krydser hinanden og 

forener hinanden, kalder vi dem Kan og Li, fordi de er faste og lige, kalder vi den 

Metal og Træ; fordi de stiger op og ned, kalder vi dem dreng og pige; fordi de er så 

vidunderligt harmoniske med hinanden, kalder vi dem mand og hustru. Zhonghe ji 

(Centrets Harmoni: En Antologi) 

 

Mens en af alkymiens opgaver er, at afsløre analogierne mellem forskellige 

domæner, og båndene der eksisterer mellem dem alle, og det princip der skaber 

dem, bestemmer udøverens eller læserens tilgang og kvalificere hans eller hendes 

forståelse og fortolkning. Det er væsentligt at minde om, at dette punkt, ifølge et 

af de grundlæggende principper, der deles af alle traditionelle doktriner, at en 

forståelse af de højeste lærende niveauer også er en forståelse for de lavere, 

mens det modsatte er umuligt. 

 

7.2 Alkymistiske Metaforer. Den Gyldne Eliksirs Vej består udelukkende af 

modeller og billeder (faxiang). Det kræver Bly og Kviksølv som stoffer, men man må 

vide, at Essensen af Bly og Kviksølvs Marv kun er metaforer. Det er baseret på 

ordene Li og Kan, men man må vide, at Kan Dreng og Li Pige ikke er andet end 

tomme udtryk. Det bruger formerne af Dragen og Tigeren, men man å også vide, at 

Drage-Ild og Tiger-Vand ikke har form. Den taler om Gult Spyt, den Hvide Sne og 

Guddommelige Vand, og Blomstrende Dam, men disse er ting der hverken kan ses 

eller bruges. Xiao Tingzhi i Xiuxzhen Shishu, 9. 
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NEIDAN KRITIK AF ANDEN PRAKSIS 

 

Selvom de var klar over, at linjen der adskiller deres tradition fra andre former for 

undervisning og praksis ofte synes at være tynd, understreger forfatterne til 

adskillige Neidan tekster den forskel der er mellem deres doktriner, og kilderne 

som der er lånt fra. Det tidligste eksempel på dette findes i Cantong qi, der lægger 

stor vægt på metoder der anses for utilstrækkelige til sand erkendelse. I Cantong 

Qi’s synspunkt består disse metoder af ikke-alkymistiske øvelser, inklusiv 

åndedræt, meditation på de indre guder, og seksuel praksis (7.3), og af Waidan 

metoder der ikke er baseret på foreningen af Qian og Kun, eller Bly og Kvikvsølv. 

 

7.3 Praksis i Cantong qi. Dette er ikke metoden til indre kontemplation og har ikke 

et koncentrationspunkt; Cantong qi (Enheden af de Tre’s Segl). 

 

Lignende advarsler om udførslen af forkerte metoder eller den forkerte 

fortolkning af vise begreber og udtryk, findes også i store Neidan tekster 

(herunder den førnævnte Zhing Lü’s chuandao ji, Wuzn´hen pian og værker af 

Chen Zhixu og af Liu Yiming), som ofte bliver mere radikale. Den mest komplette 

illustration i denne henseende findes i Li Daochun’s Zhonghed ji. Her inddeler Li 

Daochun et stort antal øvelser i tre hovedgrupper: 

 

1. Han afviser på det kraftigste seksuel praksis og tildeler fysiske metoder laveste 

rang – herunder daoyin (en form for gymnastik), vejrtrækningsteknikker og 

kostvaner – og flere metoder til meditation og visualisering. 

 

2. Med hensyn til Neidan skelner han mellem tre gradvist højere 

”befordringsmidler” (sheng, et begreb lånt fra buddhismen), som han 

karakteriserer som fysisk, kosmologisk og åndelig. 

 

3. Over dem placerer Li Daochun den Højeste Ene’s Befordringsmiddel (zuishang 

yisheng), som han kalder den ”Vidunderlige Vej til Ultimativ Sandhed” og – en 

vigtig detalje – som ikke er associeret til nogen særlig alkymistisk øvelse i den 

almindelige betydning af ordet. For at beskrive dette ultimative plan (7.4), bruger 

Li Daochun både taoist udtryk som ”Natur (xing) og Eksistens (ming) bliver én 

ting,” og buddhist begreber, såsom foreningen af ”koncentration” (ding, samadhi) 

og ”visdom” (hui, prana). 
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7.4 Den Øverste Ene’s Befordringsmiddel. Det er den vidunderlige Vej til den 

højeste ultimative Sandhed. Trefoden er det Store Øde og kolben er det Store 

Ultimative. Eliksirens fundament er klarhed og stilhed, Eliksirens moder er ikke-

handlen (wuwei). Bly og Kviksølv er Natur og liv; Vand og Ild er koncentration og 

visdom. Foreningen af Vand og Ild er begærets og vredens ophør; ”Metal og Træ 

der parres med hinanden” er sammenlægningen af Natur og kvaliteter. ”Vask og 

badning” er rensning af sindet og kogitation. At ”lukke tæt” er at bevare 

oprigtigheden og koncentration på hensigten. De ”tre væsntlige ting” er forskrifter, 

koncentration og visdom; den Mystiske Barrier er Centret . . .  

 

Dette er vidunderet ved den Højeste Ene’s Befordringsmiddel. Dem, der har 

gennemført, kan udføre dette. Zhonghe ji (Centrets Harmoni: En Antologi). 

 

Den skillelinje der er trukket af Li Daochun mellem de tre lavere grader af Neidan 

og den Højeste Ene’s Befordringsmiddel, genspejler en der ses foroven i Cantong 

qi mellem vejene af ”indre dyd” og ”højeste dyd.” Liu Yiming gentager også dette 

emne flere gange i hans værker. 7.5 

 

7.5 Liu Yiming. Folk i nyere tid har ikke forstået diskussionerne om ”at handle” 

(youzuo). Nogle lader deres åndedrag (qi) cirkulere mellem zi og wu, andre bruger 

Flodens Stridsvogn; nogle forener (åndedraget mellem) hjertet og nyrerne til 

hinanden, og andre forbinder kanalerne mellem Funktion og Kontrol, nogle samler 

deres åndedrag bag deres hjerne og andre får deres åndedrag til at vokse op til 

deres pande; nogle harmoniserer inspirationens og udfoldelsens åndedrag og 

andre fordyber deres seksuelle essens. . .  

 

Der er mere end tusinde metoder som disse. Selvom deres stier ikke er de samme, 

klamrer de sig alle til fænomenale fremkomster på samme måde. Hvis du tror, at 

det er vejen for ”at handle,” har du ramt langt forbi. Liu Yiming, Dyrkende Tao, 20. 
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8. DEN INDRE ELIKSIR OG SYNET PÅ MENNESKET 

 

De fysiske øvelser er ofte det mest iøjenfaldende aspect af Neidan, men 

sammensætningen af den Indre Eliksir involverer hele mennesket og ikke kun 

”kroppen.” Hele processen er ledt af Hjertet (xin), sædet for Ånden (shen) og det 

vigtigste symbolske og ikke-materielle center i mennesket. Hjertet handler ved 

hjælp af den Sande Hensigt (zhenyi), den aktive evne, der ved sin forbindelse med 

Ånd, muliggør foreningen af Yin og Yang (de To) og skabelse, næring, og fødsel af 

den Indre Eliksir. 

 

ELIKSIREN I NEIDAN 

 

Ifølge Neidan’s synspunkt svarer Eliksiren til den oprindelige tilstand af væren og 

repræsenterer dens opnåelse eller genopretning. Konklusionen af øvelsen er 

defineret som tilbagevenden til ”tomhed” (xu), den tilstand hvor der ikke 

forekommer grænser eller sondringer mellem det absolutte og relative. Selvom 

det er en gradvis proces, handler øvelsen primært indenfor det domæne der 

kaldes, at transcenderer. Dens hovedformål er at afsløre hvordan verden, som vi 

kender den, ikke er andet end Dao’s selvmanifestation.  

 

Det aktuelle fokus på denne proces er hverken ”indre” eller ”ydre.” Ikke desto 

mindre bliver den ofte illustreret gennem metaforer af skabelsen af ”en person 

udenfor ens person” (eller ”et selv underfor sig selv,” shen zhi wai shen), som 

repræsenterer erhvervelsen af transcendens og bliver defineret som den ”sande 

person” (zhenshen; sammenlign zhenwu eller ”sande selv” med tidlig taoistisk 

meditation). * 

 

* For at undgå misforståelser vil jeg minde om, at shen, ”ånd” og shen 

”person” er to forskellige ord. I visse sammenhænge, ligesom den 

nuværende, kan ”person” oversættes som ”selv.” Dette ord betyder ikke 

”selvet” som en psykologisk enhed, men henviser i stedet til hele personen. 

”Krop,” er en anden hyppig oversættelse af shen, synes at være reduktiv og 

endog forvirrende i den nuværende sammenhæng. 
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I dette tilfælde beskrives de vigtigste stadier af øvelsen som befrugtning, 

svangerskab og fødsel af fostret, der vokser til en fuldkommen efterligning af 

udøveren og personificerer hans eller hendes realiserede tilstand. 

 

Et andet synspunkt – der ikke udelukker det forrige, og ofte fremlagt ved siden af 

det – er, at den Indre Eliksir allerede besiddes af ethvert menneske og som er 

identisk med ens egen medfødte realiserede tilstand. Liu Yiming udtrykker denne 

opfattelse ved at sige: ”Alle mennesker har denne Gyldne Eliksir fuldkommen i sig 

selv: den er fuldkommen realiseret i enhver.” (8.1). Det samme synspunkt leder Li 

Daochun, Yu Yan og adskillige andre til i deres værker, at fastslå: ”Den Gyldne 

Eliksir er lige foran dine øjne.” 

 

8.1 Den Gyldne Eliksir. ”Gylden Eliksir” er et andet navn for ens grundlæggende 

Natur, ufuldstændig og alligevel opnåelig. Der er ingen anden Gylden Eliksir 

udenfor sin grundlæggende Natur. Alle mennesker har denne Gyldne Eliksir 

fuldkommen i sig selv: den er fuldt opnået i enhver. Den er hverken mere i den 

vise, eller mindre i den almindelige person. Det er de Udødeliges og Bhudda’s frø, 

de værdige og de vises rod. Liu Yiming, Kommentar til Wuzhen pian (Opvågnen til 

Virkelighed). 

 

TILBAGEVENDEN 

 

Ud over disse og andre repræsentationer, deles et af hovedtrækkene alle 

beskrivelser af Neidan-processen og det er idéen om ”ombytning” (ni eller 

diandao). Som det vises mere detaljeret i næste kapitel er øvelsem typisk 

indrammet som en gradvis reintegration af hver af de primære komponenter af 

Væren, nemlig Essens, Åndedrag og Ånd (jing, qi og shen), til den ene som gik 

forud for den i det ontologiske hierarki. Processen begynder med det laveste trin 

og slutter med det højeste. Kulminerende med tilbagevenden (huan) til tilstanden 

af Ikke-Væren (wu), eller Tomhed (xu, kong). Den typiske formulering af denne 

proces er ”forfining af Essens for, at forvandle den til Åndedrag,” og ”forfinelse af 

Åndedraget for, at forvandle det til Ånd,” og ”forfinelse af Ånden for, at vende 

tilbage til Tomhed.” Den Indre Eliksir opnås fuldt ud gennem denne proces. 
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Forfatter af Neidan-tekster har relateret disse faser til passager i Daode jing (§ 42) 

der fastslår: ”Dao skaber den Ene, den Ene skaber de To, der skaber de Tre, de Tre 

skaber de ti tusinde ting.” 

 

 
 

Til venstre de “nedad gående” trin af kosmogonien: fra Dao til den Ene, de To, de Tre og til 

sidst de ”ti tusinde ting.” Til højre de tilsvarende ”opad gående” trin i Neidan: fra de ”ti 

tusinde ting” til Essens, Åndedrag og Ånd og til sidst Tomhed. 

 

Ifølge en af de måder denne passage bliver forstået på, så skaber Dao først Enhed, 

som omfatter de to komplementære principper for Yin og Yang. Efter Yin og Yang 

skiltes fra hinanden, forenes de igen gennem de ”tre,” som er resultatet af deres 

forening. De ”ti tusinde ting” er totaliteten af enheder skabt ved den forsatte 

gentagelse af denne proces. Stadierne i Neidan-øvelserne vender gradvist denne 

rækkefølge ved, at eliminere forskellene mellem hvert trin og det ene umiddelbart 

over det. 

 

8.2 Tilbagevendings forløbet. De, som har stor visdom, vender skabelses- og 

forvandlingscyklerne. De er ikke fastholdt af skabelses- og forvandlingsprocessen 

og er ikke formet af Yin og Yang. De trækkes ikke af de ti tusinde ting og skubbes 

ikke ind i de ti tusinde tilstande. De planter en lotus i ilden og trækker en båd 

gennem mudrede vande. De låner verdens love (fa) for, at dyrke Dao, og 

overholder menneskes Dao, men opfylder Himlens Dao.  

 

De fjerner grundigt det ophobede støv af sanseobjekter fra utallige æoner, og 

fjerner de erhvervede uvedkommende åndedrag (qi) der opstår efter (fødslen). 
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Deres skæbne (Ming) herskes af dem selv, og herskes ikke af Himlen. De vender 

tilbage til deres ”oprindelige ansigt” (yuanmian) fra forgangne tider og undslipper 

sjælevandring. De transcenderer de Tre Verdener (af begær, form og formløshed), 

og bliver ligeså uforgængelig som en vajra (diamant). Liu Yiming, Xiangyan poyi 

(Ødelæggende Tvivl om Symbolsk Sprog). 

 

XING OG MING 

 

Selvom Neidan omfatter de to hovedpoler i menneskets eksistens, som med 

Vestlige ord ville være ”åndelig” og ”fysisk,” er et af de kriterier der anvendes til, 

at adskille dets underliggende traditioner og den respektive praksis den relative 

vægt der lægges på det ene eller det andet aspekt. Omfanget af kinesiske udtryk 

der henviser til disse to poler, Xing og Ming, er dog noget større. (8.3) Xing og 

Ming udgør to komplekse, men vigtige begreber om Neidan’s syn på mennesket 

vedrørende ens superindividuelle træk på den en side, og ens individuelle 

eksistens på den anden. Xing betegner ens ”indre natur,” hvis egenskaber 

transcendere individualitet som identisk med dem af ren Væren, og selv udover 

Ikke-Væren. Neidan tekster diskuterer ofte Xing ved, at bruge buddhistiske 

sætninger, såsom ”ens egen sande oplyste natur.” 

 

8.3 Xing og Ming. Xing er det vi kalder den fuldkomne før-himmelske Ånd og det 

Ene Åndedrag. Ming er det vi kalder den fuldkomne før-himmelske Essens og Ene 

Åndedrag. . . 

 

Hvis dem, der dyrker deres Ming, ikke forstår deres Xing, hvordan skulle de 

undslippe Kalpa’s cyklusser? Hvis de, der ser deres Xing ikke forstår deres Ming, 

hvordan kan de til sidst vende tilbage (til oprindelsen)? . . .  

 

De højere personer tager gladelig del i Xing og Ming. Først ved at betragte 

forskrifter, og dernæst tømme deres sind ved koncentration og visdom. Derefter 

ved, at forfine Essens. Med Åndedrag og Ånd, beskytter de deres legemer. Når 

kroppen er rolig og i hvile, er Ming’s grundlag permanent fæstnet; når sindet er 

tømt og klart, er Xings’ fundament fuldstændig oplyst. Når ens Xing er fuldstændig 

oplyst er der intet ’kommen og gåen’; når ens Ming er permanent fast, er der ingen 

død og genfødsel. Zhonghe ji (Centrets Harmoni: En Antologi). 
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Ming betød i første omgang ”bud,” 

”mandat,” ”orden,” men opfattelsen af 

dette ord omfatter også ”liv,” ”eksistens,” 

og ”livsspænd,” såvel som ”skæbne.” I 

Niedan’s opfattelse er disse forskellige 

betydninger og opfattelser relateret til 

hinanden. Ming kan defineres som aftrykket 

som hver enkelt modtager når det bliver 

skabt: ens eksistens skyldes Himlens bud, 

som bestemmer ens plads og funktion i 

verden og dermed ens ”skæbnen” som man 

forventes at opfylde i livet. Desuden er den 

enkelte i hans eller hendes liv forsynet med 

en tildeling af ”livskraft,” der adskiller sig 

mellem forskellige personer, men er bundet 

til at svinde ud for til sidst at forsvinde helt. 

Medens ens Xing er ufødt og derfor 

udødelig, er alting under Ming’s domæne og 

har en begyndelse og en slutning. Ming er 

relateret til Åndedraget (qi) og Essens (jing); 

den har sin virkning i formernes verden og 

er derfor underlagt forandringer; og den 

vedrører ens individuelle eksistens som en 

person eller et legeme (shen). 

 

Med henvining til den øvelse bliver forskellige 

underliggende traditioner sommetider set på 

akt efter den prioritet de giver til enten Xing 

eller Ming. Især den Nordlige linje fokuserer 

øvelsen på Xing’s arbejde, men siges også, at 

omfatte arbejdet med Ming. I den Sydlige linje lægger det første trin i 

fremgangsmåden vægt på Ming frem for Xing; den anden til Xing frem for Ming; 

og den tredje fokuserer udelukkende på Xing. Ikke desto mindre insisterer 

adskillige forfattere på, at Xing og Ming skal dyrkes sammen og bruger 

benævnelsen ”forenet dyrkning af Xing og Ming” (xingming shuangxiu). 

 

Figur 17. Menneskefigur omgivet 

af det kosmologiske symbol: 

Drage (Yang) og tiger (Yin); Haren 

i Månen (Yang indenfor Yin) og 

Kragen i Solen (Yin i Yang); 

tregrammer fra Forandringernes 

Bog; og navnene på 

ingredienserne i Indre Eliksir 

(Neidan). Yunji qiqian (Syv Kunder 

fra Skyens Bog, 72). 
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9. DEN INDRE ELIKSIR’S PRAKSIS 

 

Detaljerede beskrivelser af Neidan’s praksis findes på vestlige sprog i Despeuz, 

Zhao Bichen: Traité d’Alchimie et de Physologie taoïste; Robinet, Introductioná 

l’alchimie et de Physologie taoïste, 147-64; og Wang Mu, Foundations of Internal 

Alchemy. Forneden et resumé af hovedpunkterne. 

 

”INDRE MEDICIN” OG ”YDRE MEDICIN” 

 

Før udlægningen af de vigtigste træk ved praksis, er det værd at bemærke, at der i 

Neidan som helhed er to hovedholdninger til dette emne. Efter forklaringen om 

den ”højere dyd” og den ”højere dyd” som den findes i Cantong qi (se kapitel 4 

foroven), er Li Daochun den første forfatter, der giver klare instruktioner med 

hensyn til dette. I hans Zhonghe ji (Centrets Harmoni: En Antologi), påpeger Li 

Daochun, at Neidan involverer sammensætningen af to Eliksirer, som han kalder 

for den Indre Medicin (neiyao) og den Ydre Medicin (waiyao), svarer til to 

forskellige tilgange til Neidan, der er tilpasset adeptens individuelle kvaliteter. Den 

Indre Medicin er tilgængelig for de, der har en medfødt viden om Dao. Den opnås 

ved ”ikke-handling” (wuwei), og forbindes ved dyrkning af Xing (Natur), som for 

disse udøvere også omfatter dyrkning af Ming (Eksistens). 

 

Andre udøvere skal i stedet begynde med den Ydre Medicin og så gå videre med 

at dyrke den Indre Medicin. Den Ydre Medicin kræver ”handling” (youwei): 

gennem Neidan praksis, begynder man med at dyrke ens Ming og så gradvis gå 

videre med at dyrke ens Xing. På trods af det skarpe skel mellem de to Medicin’er, 

påpeger Li Daochun, at de to tilgange fører til samme tilstand af realisering. 

 

Chen Xhixu citerer i sin helhed Li Daochun’s diskussion om disse Eliksirer i hans 

Jindan dayao (Væsentligt af den Gyldne Eliksir) og accepterer Li Daochuns 

synspunkter om deres forhold til Xing og Ming. 

 

I flere værker diskuterer Liu Yiming også de to Eliksirer, og ligesom Li Daochun 

gjorde det før ham, kalder Liu Yiming dem Indre Medicin og Ydre Medicin, men 

henviser dem også til den Store Vendte Eliksir (da huandan) og den Lille Vendte 
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Fig. 18. Li Daochuns kort over den Indre Medicin (neiyaoa), hvie realisering er 

øjeblikkelig og en tre-trins proces påkrævet for at opnå den Ydre Medicin (waiyoa). 

De tre faser er repræsenteret ved de vigtigste trigrammer i Forandringernes Bog. 

Fra højre til venstre:  

 

(1) Udveksling af de indre linjer af Kan ☵ og Li ☲.  

(2) Forene Qian ☰ og Kun ☷.  

(3) Qian ☰, her et billede på Dao’s Ene Åndedrag.  

 

De tre trin kaldes henholdsvis for den ”Indledende Barriere,” ”Mellemste Barriere” 

og ”Øvre Barriere.” Den første defineres som ”at handle,” den anden som 

”vekselvirkningen mellem handling og ikke-handling,” og den tredje som ”ikke-

handling.” Zhonghe ji (Cnetrets Harmoni: En Antologi). 

 

Eliksir (xiao huandan). Ifølge Liu Yiming kan den Indre Eliksir være sammensat 

direkte i dem hos hvem tilstanden af før-himmelsk Enhed ikke er gået tabt. Denne 

tilstand kræver kun, at blive bevaret ved ”ikke-handling.” Hvis denne tilstand går 

tabt, skal man udføre Neidan-øvelsen, som består af to hovedtrin (duan): den 

første forbinder den Ydre Medicin, og derefter den Indre Medicin. Liu Yiming 

forbinder disse tilgange ved metoderne af ”højere dyd” og ”lavere dyd” beskrevet 

i Cantong qi, og henholdsvis med ”ikke-handling” og ”handling.” (9.1). 

 

9.1 ”Indre Medicin” og ”Ydre Medicin.” Generelt skal de, der studerer Dao, 

begynde med den Ydre Medicin. Så vil de kende den Indre Medicin af sig selv. 
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Højerestående personer har allerede plantet grundlaget for dyd og ved det fra 

fødslen; derfor forfiner de ikke den Ydre Medicin, men forfiner direkte den Indre 

Medicin. . .  

 

Den ydre Medicin bringer Ming (Eksistens) til opfyldelse; den Indre Medicin bringer 

Xing (Natur) til opfyldelse. Li Daochun, Zhonghe ji (Centrets Harmoni:En antologi), 

2. 

 

I højere dyd er der ikke behov for at dyrke Ming og man behøver kun at dyrke Xing: 

når Xing er opfyldt, er Ming også opfyldt. I lavere dyd må man først dyrke Ming og 

derefter dyrke Xing: efter Ming er opfykdt, skal man også opfylde Xing. At dyrke 

Ming er ”handling,” at opfylde Xing er ”ikke-handling.” Liu Yiming, At dyrk Tao, 19. 

 

 

På en tavle fundet i hans Zhonghe ji (fig. 18) 

beskriver Li Daochun hovedpunkterne i den Indre 

og Ydre Medicin. Ingredienserne i den Indre 

Medicin er immaterielle: den Før-Himmelske 

Essens, det Tomme Rums Åndedrag af Ikke-Væren, 

og den Uforgængelige Oprindelige Ånd. Intet trin 

er involveret i denne Eliksir, da dens realisering er 

øjeblikkelig. Ingredienserne i den Ydre Medicin er i 

stedet ”samlejets essens” (semen), ”åndedragenes 

åndedrag,” og den ”kognitive ånd.” Hver af dem 

skal gradvis forfines gennem Neidan’s praksis, der, 

som vist nedenfor, består af tre hovedfaser eller 

”barrierer” (guan). 59. 

 

INGREDIENSERNE: ESSENS, ÅNDEDRAG OG ÅND 

 

Ligesom Waidan forbinder sine eliksirer med de laveste og ydmygeste 

komponenter i verden – de livløse sten og metaller – og tillader dem, at vende 

tilbage til det fuldkomne guld, begynder Neidan også med de grundlæggende 

bestanddele af kosmos og menneske og til, at vende dem tilbage til deres 

oprindelige tilstand. Ifølge Neidan er disse bestanddele jing, eller ”essens,” qi, 

eller ”åndedrag,” og shen, eller ”ånd,” tilsammen kaldt de Tre Skatte (sanbao). 

Fig. 19. Essens, Åndrag og Ånd, 
vist som tre forenede cirkler i 

udøverens krop. Xingming 
guizhi (Principper om Forenet 

Dyrkning af Natur og Eksistens). 



52 

 

Hver af dem har to værdier med hensyn til deres før-kosmiske naturer og deres 

aspekter i den manifesterede verden. (*) 

 

* Oversættelser og definitioner af disse udtryk er komplekse. Qi i særdeleshed, der 

også oversættes som ”energi,” ”pneuma” og flere andre måder. Jeg bruger 

”åndedræt,” som dækker nogle, men på ingen måde dem alle. Det franske ord 

souffle (ånde), eller dets tilsvarende i andre romanske sprog, er mere nuanceret. 

 

Som nævnt ovenfor repræsenterer shen, qi og jing (i denne rækkefølge) i deres 

før-kosmiske aspekter tre faser af Dao’s selv-manifestation, fra tilstanden af 

Tomhed til koagulation af Essensen der skaber kosmos. Shen er det princip der 

hersker over manifestationen af ikke-materielle enheder; jing er det princip der 

hersker over manifestationen af materielle enheden; og qi er princippet der 

opretholder kosmos i hele dets omfang og varighed. I deres før-kosmiske aspekter 

har jing, qi og shen normalt ordet yuan ”oprindelig” foran (yuanjing, yuanqi, 

yuanshen). 

 

I den manifesterede verden tager de tre komponenter forskellige aspekter på sig, 

og deres navne påføres yderligere betydninger. Shen henviser til det der 

eksisterer uden en materiel form, fra guddommene i himlen (også kaldet shen, 

”guder”) til det menneskelige sind (f.eks. den ”kognitive ånd”). Hos mennesket 

fremstår qi specifikt som åndedræt. Den vigtigste materialisering af jing er 

mandens sæd og kvindens menstruationsblod. 

 

Neidan arbejder på de materielle aspekter af jing, qi og shen, men har til formål at 

genoprette de respektive ”oprindelige” aspekter. Øvelsen med at ophøre med 

tankestrømme bør føre til, at man ”går ind i tilstanden af stilhed” (rujing). 

Indånding og udånding reguleres først, men erstattes derefter af den spontane 

cirkulation af ”indre åndedræt,” der kaldes ”fosteragtig åndedræt” (taxi). Sæden, 

der sommetider hedder ”samlejets essens” (jiaogan jing), bør ikke spildes, men 

nogle vers, tilskrevet Bai Yuchan angående essensen involveret i Neidan 

øvelserne, har efterladt deres mærke i litteraturen: ”Denne essens er ikke 

samlejets essens: det er spyttet i munden på den Højeste Jade” (citeret i Liu 

Yiming, Dyrkning af Tao, 23, og i Wang Mu, Den Indre Alkymi’s Grundlag, 46). 

 

9.2 Essens, Åndedrag, Ånd. Essens, Åndedrag, Ånd påvirker hinanden. Når de følger 

forløbet, danner de mennesket; når de vender forløbet, skaber de Eliksiren. Hvad er 
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meningen med, at ”følge forløbet”? ”Den Ene skaber de To, de To skaber de Tre, de Tre 

skaber de ti tusinde ting.” Derfor forvandler Tomhed sig selv til Ånd, Ånd forvandler sig 

selv til Åndedrag, Åndedrag forvandler sig selv til Essens, Essens forvandler sig selv til 

form, og form bliver til mennesket. 

 

Hvad er meningen med at ”vende forløbet”? De ti tusinde ting holder de Tre, de Tre 

vender tilbage til To, de To vender tilbage til En. Dem som kender denne Vej, ser efter 

deres Ånd og bevogter deres (legemlige) form. De nærer formen for at forfine 

Essensen, akkumulere Essensen for at forvandle den til Åndedrag, forfine Åndedraget 

for at blande det med Ånd, og forfine Ånden for at vende tilbage til Tomhed. Derefter 

opnås den Gyldne Eliksir. Chen Zhixu, Jindan Dao (Væsentligt om den Gyldne Eliksir), 4. 

 

9.3 Bai Yuchan om Essens, Åndrag og Ånd. Essensen er ikke samlejets essens: det er 

spyttet i munden hos den Højeste Jade. Dette Åndedrag er ikke indånding og udånding: 

vid, at det er den Store Renhed. Denne Ånd er ikke den tænkende ånd: den kan stå ved 

siden af den Oprindelige Begyndelse. Xiuzhen shishu (Ti Bøger om Dyrkining af 

Virkelighed), 39. 

 

CINNOBER OMRÅDER 

 

Neidan øvelserne involverer flere centre i menneskets krop, hvoraf nogle ikke er 

”fysiske” i den almindelige betydning af ordet. To af dem er især vigtige. Den 

første er Cinnober Områder, eller dantian, som henholdsvis er lokaliseret i 

maveregionen, hjertet og hjernen, men er uden materielle modparter. De spiller 

en vigtig rolle i taoistisk vejrtrækning, meditation og Neidan-øvelser. Den anden 

(beskrevet i næste sektion) er to kanaler de røber langs forsiden og bagsiden af 

kroppen. 

 

Det lavere Cinnober Område er dantian, og er sædet for Essens (jing). Forskellige 

kilder placerer den på 1.3, 2, 2.4, 3 eller 3.6 inches (cun) under eller – mere 

korrekt, ifølge nogle kilder - bag navlen. (en inch er 2,5 cm.) I Neidan processens 

første trin skabes den Indre Eliksir først i dette Område. 

 

Det midterste Cinnober Område er i midten af brystet ifølge nogle forfattere, eller 

mellem hjertet eller navlen ifølge andre; et andet synspunkt er, at det 

grundlæggende er lig med selve Hjertet som menneskets center. Det er sædet for 

Åndedraget (qi) og kaldes også Gule Hof (huangting), det Karmosinrøde Palads 
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(jianggong) eller Mystiske-Kvindelige (xuanpin, et billede på foreningen af Yin og 

Yang, se fig. 9). I anden fase af Neidan processen flyttes Eliksiren fra det lavere til 

det midterste Område og næres der. 

 

Det øvre Cinnober Område er lokaliseret i hjernens område og er stedet for Ånd 

(shen). Almindeligvis kaldt niwan, eller Mudret Kugle, er den delt i ni ”paladser” 

eller ”kamre” arrangeret i to rækker, den ene over den anden. Niwan betegner 

både det øverste Område som et hele, og det inderste palads eller kammer (det 

tredje i den lavere række). Det at flytte Eliksiren til det øverste Område markerer 

det tredje og sidste trin i Neidan-processen. 

 

FUNKTIONEN OG KONTROL KAR OG ”ILD FASERNE” 

 

Ifølge den kinesiske medicinske 

opfattelse indeholder menneskekroppen 

tolv ”almindelige kanaler” (zhengjin) og 

otte ”ekstraordinære kanaler” (qijing). 

(Begge sæt kanaler bliver ofte kaldt 

”meridianer” på dansk, især med hensyn 

til deres brug i akupunktur) De otte 

ekstraordinære kanaler er også kendt 

som de otte kar (bamai). I Neidan er den 

vigtigste af dem funktionskarret (dumai) 

og kontrolkarret (renmai), der løber 

lodret langs henholdsvis forsiden og 

bagsiden af kroppen. Den cirkulære rute 

dannet ved foreningen af de to kar, 

kaldes Stridsvogn Floden (heche). I løbet 

af den indledende fase af øvelsen ryddes 

begge kar således, at essensen (jing), når 

øvelsen begynder, kan cirkulere ad deres 

veje. 

 

Cirkulationen af essensen langs 

Stridsvognsfloden er reguleret i 

overensstemmelse med ”ild fasernes” system (eller ”ild tider,” huohuo; Wang Mu, 

Fig. 20. De tolv trin af Ild Faser 
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Grundlag i Indre Alkymi, 75-87). Hver cyklus er opdelt i to hoveddele, den første 

(Yang) kaldes ”voldsom ild” (eller krigslignende ”ild,” wuhuo), og den anden (Yin) 

kaldet ”blid ild” (eller ”naturlig ild,” wenhuo). Desuden er cyklus’erne opdelt i tolv 

dele (fig. 20), repræsenteret ved de samme tolv hexagrammer, der markerer 

stadierne for opvarmning af eliksiren i Waidan (fig. 12). Flere tekster 

understreger, at ”ild faserne” udgør en af de hemmeligste dele af det alkymistiske 

arbejde og, at mestrene tilpasser dem efter deres disciples behov. (9.4) 

 

9.4 Ild Faser. Segl (*) og afhandlingerne, skrifterne og sangene der udlægger 

ultimativ Virkelighed, men ikke Ild Faserne i skrifterne. Hvis du ønsker at kende de 

mundtlige instruktioner og forstå de mystiske punkter, skal du diskutere dem i 

detaljer med en guddommelig udødelig. Selv hvis du kan se forskellen mellem 

Cinnober og Sort Bly, vil det være ubrugeligt, hvis du ikke kender Ild Faserne. Alt i alt 

afhænger det hele af øvelsen kraft: ved den mindste fejl vil Eliksiren ikke koagulere. 

 

*Segl er Cantong qi, eller Enheden af de Tre’s Segl. Wuzhen pian (Opvågnen til 

Virkelighed) 27 og 28 

 

STADIER AF PRAKSIS 

 

I sin mest udbredte ordning består Neidan praksis af en forudgående fase 

efterfulgt af de tre hovedfaser. De tre hovedfaser har en længde af 100 dage 

(efterlignende en af de forskrevne metoder, der kræves for at forene eliksiren i 

Waidan), ti måneder (varigheden af menneskets drægtighed efter kinesisk 

opgørelse og ni år (den tid Bodhidharma ifølge traditionen tilbragte i meditation 

overfor en mur efter, at han overførte Chan-buddhisme fra Indien til Kina). Mange 

tekster peger på, at disse længder er symbolske og ikke skal forstås bogstaveligt. 

 

Flere forfattere har matchet forskellige facetter af denne proces til passager fra 

Chantong qi og Wuzhen pian, men ingen tekster nævner det. Så vidt vi ved, opstår 

udarbejdelsen af tre-trinsprocessen omkring det 11. til det 12. århundrede. Tre-

trinsmønstret eksisterede endvidere i adskillige varianter, og et betydeligt antal 

Neidan tekster (f. eks. Lingbao bifa) beskriver andre mønstre, eller nævner slet 

ikke noget mønster. 

 

Den indledende fase hedder ”At Lægge Grundlaget” (zhuji). Dens formål er at 

genopbygge Oprindelig Essens, Oprindeligt Åndedrag og Oprindelig Ånd, så de kan 
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bruges i de følgende trin. De relevante metoder er relaterede – men ikke 

tilsvarende – nutidens Qigong og involverer ikke sammensætningen af Eliksiren. 

Wang Mu, Grundlag for den Indre Alkymi, 31,43,64)   

 

Det første trin er, at ”Forfine Essens for at Forvandle det til Åndedrag” (lianjing 

huaqi), også kaldet De Hundrede Dages Barrier (bairi guan). Dets formål er at 

skabe en Åndedrag lavet ved foreningen af Oprindelig Essens og Åndedrag, kaldt 

den Ydre Medicin (waiyao). Ved gentagne åndedrætscykler cirkuleres essens langs 

ruten af førnævnte Stridsvogns Flod: den rejser sig op bag i kroppen langs Kontrol 

Karret til det øvre Cinnober Område, og derfra stiger det ned foran i kroppen 

langs med Funktions Karret, indtil det når det lavere Cinnober Område, hvor det 

bliver forseglet og koagulerer. Denne sti til at regulere essensen bliver reguleret 

ved”ild fasernes” system; den omdanner essensens almindelige tendens til at 

strømme nedad og blive forspildt. 

 
 

Fig. 21. Drage og Tiger forener deres essens i den alkymistiske trefod. Dragen (et 

symbol for Yang, det mandlige princip) er besteget af en pige (Sand Yin i Yang), og 

vice versa bestiges Tigeren (et symbol på Yin, det kvindelige princip) af en dreng 

(Sand Yang indeni Yin). Xingming guizhi (Principper om Forenet Dyrkning af Natur 

og Eksistens). 
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Andet trin er, at ”Forfine Åndedraget for at Forvandle det til Ånd” (liangi huashen), 

også kaldt de Ti Måneders Barriere (shiyue guan). Dens formål er at skabe en Ånd 

lavet ved foreningen mellem det Oprindelige Åndedrag (opnået i tidligere trin) og 

Ånd. Åndedrag og Ånd er det Sande Vand i lungerne (Yin indeni Yang) og den 

Sande Ild i årerne (Yang indeni Yin). Deres forening skaber den Indre Medicin 

(neiyao), som bliver næret mellem de lavere og mellemste Cinnober Områder. I 

slutningen af dette trin bliver Essens, Åndedrag og Ånd kombineret til én enhed. 

 

Det tredje og sidste trin er, at ”Forfine Ånd for at Ven Tilbage til Tomhed” 

(lianchen huanxu), også kaldt de Ni Års Barriere (jiunian guan). Dens formål er at 

forfine Ånden blev opnået i foregående trin yderligere,  så man kan opnå Tomhed 

og Ikke-Væren. Dette trin er beskrevet som foreningen af den Ydre og den Indre 

Medicin, der resulterer i dannelsen af den Store Medicin (dayao). Øvelsen slutter 

med tilbagevenden til Tomhed, eller Dao. 
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