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20 JAAR ZHIGONG 
INSTITUUT 
 

 

 

Het begin 

 

In 1999 maakte ik tijdens een cursus emotioneel 

evenwicht kennis met Zhineng Qigong. Op dat 

moment had ik geen idee welke rol deze 

bewegingsleer in mijn leven zou krijgen. Na afloop 

van de cursus ging ik door met het beoefenen van de basisoefeningen van Zhineng Qigong: de Lift Chi up 

Pour Chi down Methode, de Three Centers Merge Methode en de Wallsquats. Ik woonde toen nog niet 

lang in Nederland en sprak nauwelijks Nederlands. Zonder kennis van de Nederlandse taal was het haast 

onmogelijk om een baan te vinden. Ik had dus tijd, tijd om urenlang Zhineng Qigong te beoefenen. Een 

intensieve studietijd begon, die vele jaren zou gaan duren. Ik ontmoette mijn eerste meester: Luke Chan. 

Master Luke Chan was net vanuit Amerika naar China verhuisd, waar hij een Qigong retraite center ging 

openen. Tussen 2002 en 2007 heb ik Luke Chan en zijn familie in Zhong Shan bijna jaarlijks bezocht. De 

retraites hadden de titel ‘A Life Changing Experience’ en dat klopte. Elk jaar kwam ik met veel nieuwe 

inzichten en een getransformeerd referentiekader terug naar huis.  

 

Mijn omgeving lifte mee met mijn transformatieprocessen. Mijn moeder organiseerde een meerdaagse 

cursus Kinder-Qigong, waar ik het nieuwe kinderboek van Sarah en een kinderliedje van Maria 

introduceerde. Mijn vader vloog met zijn broer naar China en liet zich voor de eerste keer met 

acupunctuur behandelen. Mijn peettante Marlis zette samen met mij een opleidingsinstituut in Duitsland 

op en vloog met mij naar China om aan een retraite met Luke Chan deel te nemen. Wees de verandering 

die je wilt zien in de wereld. Dit statement manifesteerde zich in mijn leven. Op dat moment was ik me 

nog niet zo bewust van deze universele wet.  

 

De retraites in Zhong Shan duurden 25 dagen en waren bijzonder boeiend. Luke Chan is een fantastische 

leraar en zijn enthousiasme werkte aanstekelijk. Hij was zeer betrokken bij het ‘laten groeien’ van zijn 

studenten. Pas later besefte ik hoe bijzonder dat was en nog steeds is. Zijn vermogen om 

lichaamsbewegingen over te brengen en uit te leggen is uniek. Elke keer bedacht hij nieuwe wegen om 

ons te leren hoe we de bewegingen vanuit het onderste Dantian kunnen uitvoeren. Drie woorden 

kwamen altijd terug: ‘waar, wat en hoe?’ En de antwoorden waren: Onderste Dantian, openen en sluiten 

en draaien.’ Drie principes die je bij elke oefening kon toepassen, mits je ze jaren hebt beoefend. Deze 

drie principes zijn deel van mijn Qigongbewegingen geworden. De diepe beweging vanuit het centrum, 

het onderste Dantian, geeft de oefening een andere dimensie. Ik ben Luke Chan dankbaar voor zijn wijze 

en diepgaande lessen.  

 

Luke Chan kwam in die tijd ook elk jaar naar Europa om zijn leer door te geven aan menig student. Met 

een koffer vol cd’s arriveerde hij op Schiphol. De nieuwe opnames inspireerden ons om door te gaan met 

de dagelijkse praktijk. Bewonderenswaardig vond ik zijn ‘drive’ en betrokkenheid bij het groeiproces van 

anderen.  
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Ook zijn passie voor de Tao te Tjing was groot. In Zhong Shan kregen wij naast de healings in de 

avonduren ook les in de 81 hoofdstukken van de Tao te Tjing. Wij leerden de teksten uit ons hoofd en 

kregen kalligrafieles. Jaren na onze laatste ontmoeting arriveerde in september 2019 een pakketje uit 

China. Het was het nieuwe boek van Luke Chan, 8 Secrets of Tao Te Ching, met een persoonlijk bericht: 

‘Dear Anne, Be one with Tao. Tao of natural long life: Love yourself, love others, love nature. Your friend 

from Zhong Shan, China. Luke Chan.  

 
 
Het vervolg 

 

In 2006 had Luke Chan een Chinese arts gevraagd om als gastdocent lessen voor ons te verzorgen. Hij had 

bedacht, dat wij naast Qigong ook Chinese kruiden konden innemen om ons immuunsysteem te 

reguleren. Na een consult kregen wij allemaal kruiden voorgeschreven, die we elke dag kant-en-klaar op 

konden halen in het kleine dorpje naast de compound waar wij verbleven. Ik herinner me nog als gisteren 

dat ik als enige westerse persoon in de apotheek zat om mijn kruiden in een plastic beker met een rietje 

in ontvangst te nemen. Enthousiast begon ik eraan, maar het enthousiasme verdween heel snel. Het 

bruine mengsel was niet te drinken en de geur was ook niet echt fijn. Ik zei tegen Luke dat ik niet meer 

terug zou gaan, omdat ik er misselijk van werd. Toen vertelde hij mij dat ik de kruiden met een andere 

mindset kon drinken. Elk zintuig op scherp zetten en met een nieuwsgierige ‘blik’ naar binnen kijken. OK, 

na deze mini coaching ‘how to drink Chinese herbs’ ging ik de 

volgende dag vol goede moed terug. Ik wilde het nog één kans 

geven. En ik was verbaasd dat het echt anders smaakte. 

Activeer het ‘bewuste’ bewustzijn, verander je mindset 

en gebruik nieuwe wegen om het doel te bereiken. Elke dag 

smaakten de kruiden anders en elke dag had ik het idee dat meer 

zintuigen meededen. Uiteindelijk heb ik ongeveer 20 dagen achter 

elkaar kruiden gedronken en aan het einde vond ik het zelfs lekker. 

Dat was een mooie ervaring op het pad ‘transformatie van mijn 

mindset.’ 

 

Toen ik na deze Chinareis terug in Nederland was, ging ik op zoek 

naar een school voor Chinese Geneeskunde. En zo kwam de 

Academie voor Chinese Geneeskunde ‘Qing Bai’ op mijn 

pad. Ik schreef me in voor de basisvakopleiding die ik in 2007 afrondde. Ik dacht erover na om door te 

gaan met de studie acupunctuur, maar mijn Qigongstudie was op dat moment belangrijker. In die tijd was 

ik veel in Duitsland om de opleiding tot Zhineng-Qigongdocent te verzorgen. Ook was ik bezig om deze 

opleiding in Nederland te introduceren. Na een gesprek met de eigenaar van de Qing Bai, Hans Frencken, 

besloten we om de opleiding binnen de Academie Qing Bai aan te bieden. De opleiding zelf was al klaar; ik 

gaf die immers in Duitsland. In augustus 2008 liet de Qing Bai me weten, dat er maar een paar 

inschrijvingen voor de opleiding waren. De opleiding zou eind september starten. Ik zette de intentie dat 

in de volgende weken voldoende inschrijvingen binnen zouden komen. Onder het motto ‘Qi follows the 

mind’ had ik het volste vertrouwen in deze intentie. Twee weken voor de opleiding zou beginnen, liet de 

Qing Bai me weten dat er 33 inschrijvingen waren. Ik zat op dat moment in Griekenland op een Quad en 

besloot om even te stoppen om dit bericht tot me door te laten dringen. Dit is dus wat er gebeurt als 

universele Qi jouw informatie ontvangt en het resultaat van jouw intentie reflecteert. Hun Yuan Ling Tong 

– alles is al aanwezig in het universum! Nog steeds verzorg ik de opleiding bij de Qing Bai, inmiddels met 
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een leuk en professioneel team. Wij hebben veel docenten opgeleid en zij geven Zhineng Qigong 

wederom door aan hun cursisten. Als ik erover nadenk dat deze leer zo veel mensen bereikt en 

gelukkig(er) en vitaler maakt, voelt het als een enorme rijkdom aan Qi. Ik hoop dat ik dit nog heel lang 

mag blijven doen. 

 

2008 was ook het jaar waarin ik in de leer ging bij Karl Qiu en Helen Zhang in Beijing. Ik verbleef in een 

klein hotel in een buitenwijk van Beijing vlak bij hun huis. De les vond plaats in hun een-

kamerappartement. Daar zat ik aan een kleine tafel naast hun bed en kreeg onder het genot van verse 

Chinese thee les in de Hunyuan Heelheid Theorie van Dr. Pang Ming. De eerste uitgebreide kennismaking 

met de theorie achter Zhineng Qigong. Zo voelde het tenminste op dat moment voor mij. Deze twee 

leraren hadden de tweejarige opleiding in het Huaxia Center van Dr. Pang Ming afgerond en hadden alle 

boeken van Dr. Pang Ming uitgebreid 

bestudeerd. Karl sprak alleen Chinees en 

Helen vertaalde zijn lessen in perfect Engels. Ik 

nam hun lessen in me op als een spons. Blijkbaar 

kwam deze informatie precies op het 

goede moment. Ik leerde niet alleen de 

theorie, ook alle basisoefeningen kreeg ik 

stap voor stap opnieuw aangeleerd en ik 

werd waar nodig gecorrigeerd. Wat waren 

het bijzondere dagen met twee gepassioneerde 

leraren in hun appartement in Beijing. Na 

zo veel jaren terug naar de basis gaan, voelde  

alsof ik opnieuw verankerde.  

 

Eind 2008 kwamen Karl en Helen naar Nederland om lessen te verzorgen en woonden ruim twee 

maanden in ons huis. In september 2009 was ik terug in Beijing. Deze keer met een groep studenten uit 

Europa. In een revalidatiekliniek buiten Beijing hebben wij twee weken lang bij Karl en Helen lessen 

gevolgd. Ik ben hen enorm dankbaar voor het doorgeven van zoveel kennis over Zhineng Qigong en voor 

hun enorme toewijding. De liefde in hun ogen als zij 

over Zhineng Qigong, Dr. Pang Ming en zijn familie 

praatten, zal me altijd bij blijven. Net als de 

verhalen van Karl over de kracht van het drinken 

van Chinese thee. Hij kon niet begrijpen hoe wij in 

het westen thee uit zakjes konden drinken. Ik 

heb denk ik nooit meer zo’n lekkere thee gedronken 

als bij Karl en Helen thuis.  

 

In 2009 schreef ik me in voor een Teacher Training 

Level 1 en 2 in Meishan. De ervaring die ik met Karl 

en Helen had, terug gaan naar de basis, wilde ik graag nog een keer beleven. Onder het motto ‘de kracht 

ligt in het herhalen’ stapte ik opnieuw in het vliegtuig naar China. In Meishan ontmoette ik Master 

Yuantong Liu en Master Feng. Master Feng is de medeoprichter van het Huaxia Center van Dr. Pang Ming. 

Master Yuantong Liu heeft vele jaren in het Huaxia Center geleefd, waar hij ook heeft deelgenomen aan 

de tweejarige lerarenopleiding van Dr. Pang Ming. Een origineel Masterteam, dat elkaar op bijzondere 

wijze aanvulde. 
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Hun retraite in Meishan met tien deelnemers uit de hele wereld was onvergetelijk. Als je het over een 

leuk groep hebt, dan was dit de perfecte match. Iedereen die er was, leverde precies de bijdrage aan de 

groep om zichzelf en de anderen te laten groeien. En het Masterteam haalde werkelijk alles uit de kast 

om een boeiend programma neer te zetten 

met als hoogtepunt een excursie naar de 

Qingcheng Mountains.  

 

Ik had - zoals op dat moment veel dingen in mijn 

leven – spontaan besloten om naar Meishan te 

reizen zonder echt de beschrijving van de 

workshop te lezen. De datum paste in mijn 

agenda en ik ging met twee bijzondere leraren 

Zhineng Qigong beoefenen. Dat was genoeg 

informatie om een ticket te boeken. Voor de dag van de excursie werden we gevraagd om een kleine 

rugzak te pakken om twee nachten en drie dagen in de Qingcheng Mountains te kunnen blijven. Wij 

gingen de volgende ochtend met zomerschoenen en slippers van huis weg, want het was warm, heel 

warm. Na een paar uur in een kleine bus gereisd te hebben, kwamen we aan bij de ingang van de 

Qingcheng Mountains. Iedereen ging zijn berg- of sportschoenen uitpakken. Dat stond blijkbaar duidelijk 

in de beschrijving van het retraite. Maar ja, die had ik niet goed genoeg gelezen. Wat nu? Drie dagen 

klimmen en afdalen door de bergen op slippers? Met een mindset van ‘alles is mogelijk’ ben ik begonnen 

aan de eerste drie uur durende klim naar het bergklooster. Hun Yuan Ling Tong: ik was er al! Zelfs de top 

van de berg heb ik bereikt, een klooster waar mensen al zo lang wonen dat niemand meer precies wist 

hoe oud ze waren. En dat alles op teenslippers. Weer een les in alles is mogelijk als je de mindset aan kunt 

passen aan de behoeftes van het moment. Ik moet wel toevoegen dat de Qingcheng Mountains een 

betoverende werking op me hadden. Wat een krachtig Qiveld was daar aanwezig. Wij hebben al heel 

vroeg in de ochtend in de Bagua van het klooster gestaan om onze oefeningen te doen en waren zo 

verbonden met de natuur dat ik net zo goed zonder slippers elke klim had kunnen doen.  

 

Op het moment van afscheid wist ik dat ik deze leraren terug wilde zien en deze intentie werd al snel 

gemanifesteerd. Master Yuantong Liu en ik starten na deze retraite een jarenlange samenwerking. En wat 

hebben wij al veel workshops, reizen, special events en nu ook webinars samen georganiseerd. Master 

Feng kwam in 2014 naar Nederland, waar hij veel mensen inspireerde met zijn charisma en prachtige 

Enjoy Selfawareness Methode. 

 

In 2010 besloot ik om deel te nemen aan een retraite in de Wudang Mountains met Teacher Wei en zijn 

team. Veel leraren uit het Huaxia Center waren bij elkaar gekomen om les te geven aan een groep van 

circa tien Europese studenten. Na een lange vlieg- en autoreis kwam ik ‘s nachts in de Wudang Mountains 

aan. Ik vergeet nooit dat ik achter de chauffeur door een stikdonker trappenhuis zes of meer verdiepingen 

omhoog ging en dacht: ‘Dit kan het niet zijn’. Een niet afgebouwd appartementencomplex. Overal beton 

en stof. Ik had me bij Wudang Mountains een iets te romantische voorstelling gemaakt van een oud 

Chinees Boetiek hotel waar ik een paar weken zou blijven met leraren die opgeleid zijn in het beroemde 

Huaxia Center. Het was een pittig retraite. De sfeer was totaal anders dan bij de leraren die ik tot nu toe 

had ontmoet. Het was – om in de termen van de Chinese cultuur te blijven – metaalachtiger. De andere 

retraites hadden meer het element vuur, aarde en hout. Deze retraite was ondanks de warme 

temperaturen in Wudang meer metaal en water. Veel gebeurtenissen uit mijn leven passeerden de revue 

tijdens deze retraite en ik voelde dat lichaam, geest en Qi sterker met elkaar moesten samenwerken om 

dit proces aan te kunnen. En daarna was het alsof het Qiveld van mijn hersenen – de Yiyuanti – weer 
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helder was. Delen van mijn referentiekader waren getransformeerd. Ik had letterlijk een hoop losgelaten, 

want na de reis was ik ongeveer 5 kg lichter. Ik was klaar voor de volgende stap. 

 

In november 2011 vloog ik naar Nieuwzeeland (Christchurch) om deel te nemen aan een retraite met de 

Chinese leraar Yuan Tze. Barbara, Yuan Tze en Melissa haalden me op het vliegveld op en samen reden 

we naar het seminarhuis in the middle of no-where. ’s Avonds voor de workshop ging ik met een paar 

cursisten die ook al een dag eerder waren aangekomen eten. Zij vertelden over hun ervaring met 

stilteretraites en dat het zo bijzonder was om mee te maken. Ik had er op dat moment geen idee van dat 

Yuan Tze de 170 deelnemers op de volgende dag zou vragen om tijdens de twee weken durende 

workshop stil te zijn. Toen ik het hoorde, dacht ik, prima. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het. Het 

leek niet eens een uitdaging, maar eerder een genot. Op de derde dag lag ik in het grasveld naast het 

seminarhuis en dacht hoe bijzonder is het om met 170 mensen Zhineng Qigong in stilte te beoefenen. Het 

stemmetje in mijn hoofd werd steeds zachter en kalmer. En de wijze lessen van Yuan Tze over het leven 

en onze mindset konden in deze stilte dieper in mijn Qiveld stromen. Ik raad iedereen aan om deel te 

nemen aan een stilteretraite. Het laat gedachten dalen net als theebladen in heet water. Helemaal blij 

met deze ervaring vloog ik terug naar huis. 

 

 

In the flow 

 

Er volgden veel creatieve jaren. De Nederlandse community werd groter en mensen uit de hele wereld 

vonden het Zhigong Instituut. Wij ontwikkelden nieuwe opleidingen en Masterclasses in Spanje en 

Nederland, organiseerden grote events, reizen naar China (Tibet) en ik schreef twee nieuwe boeken over 

Zhineng Qigong. De opleiding in Duitsland werd overgenomen door twee Duitse docenten en in 

Nederland gingen we de opleiding op twee locaties organiseren. Er kwam steeds meer animo voor 

Zhineng Qigong.  

 

In 2016 richtte ik samen met John van Veen Zhigong Online op: het eerste online platform voor Zhineng 

Qigong. Inmiddels staat de gehele kennis over Zhineng Qigong en de oefeningen uit alle levels in vier 

verschillende talen op deze website. Een soort 

meesterweb aan informatie. 

 

Thuis bouwden wij een schuur om tot 

seminarruimte. Daar organiseerde ik voor het 

Zhigong Instituut vele workshops met Chinese 

leraren: Een drie jaar durende Masterclass met 

Master Yuantong Liu, meerdaagse workshops met 

Teacher Wei, Tao, Xie Chuan, Jianshe en Ning. Vele 

uren zat ik samen met andere studenten naar hen 

te luisteren en beoefenden we Zhineng Qigong. 

Alles was ‘in the flow.’ 

 
 
Transformatie 

 

In 2018 organiseerden steeds meer mensen workshops met Chinese leraren in Europa. Ik voelde dat het 

tijd werd voor verandering. De Chinese leraren gingen hun eigen weg, ontwikkelden nieuwe methodes en 
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veranderden de namen van de oefeningen. Een interessante ontwikkeling waar je ongemerkt aan deel 

neemt, omdat wij allen in hetzelfde collectieve veld zitten. 

 

Ik stelde mezelf al langer de vraag wat ik met alle informatie ging doen die ik in de afgelopen twintig jaar 

tot me had genomen. Door het doorgeven van informatie groeiden mijn inzichten over oefeningen en 

theorieën. Mijn studenten waren mijn beste leraren. In hen kon ik mijn eigen proces goed observeren. 

Steeds vaker durfde ik mijn eigen visie over de oefeningen en theorieën van Zhineng Qigong met mijn 

studenten te delen. Het voelde alsof alles een nieuwe kleur kreeg.  

 

Een belangrijke factor is tijd. Ik realiseerde me ook dat de mensen minder tijd vrij maken voor 

persoonlijke groei, dagelijkse praktijk en ontwikkeling, tenzij het lichaam of de geest ze ertoe dwingt. Wie 

kan, net als ik in het begin, weken achter elkaar in China in een gezin verblijven en daarna thuis ook het 

hele jaar door uren per dag Zhineng Qigong trainen? Misschien is de tijd rijp voor een nieuwe aanpak? 

Tijd voor een Qi-evolutie. 

 

 

De volgende stap 

En toen kwam het jaar 2020. In februari zou de Masterclass Zhineng Qigong Level 3 in het Casa el Morisco 

in Spanje plaatsvinden. Master Yuantong Liu zou deze Masterclass voor het Zhigong Instituut verzorgen. 

Twee weken van tevoren werd duidelijk dat dat niet zou gebeuren. In verband met het Coronavirus 

werden alle vluchten van en naar China geannuleerd. Na een kort overleg werd duidelijk dat ik de 

Masterclass ging geven. Er volgde een intensieve voorbereiding.  

 

Ik vroeg Nynke Roukema of zij tijd had om mee te gaan naar Malaga. Binnen een kwartier belde zij terug 

om te zeggen dat ze meeging. Nynke had het boek Hunyuan Heelheid Theorie van Dr. Pang Ming vertaald 

naar het Nederlands en samen met haar en Pieter van Dijk organiseerde ik op dat moment webinars over 

de theorie van Zhineng Qigong. Het leek me een fantastisch idee om haar de lessen over Yishi, Yiyuanti, 

referentiekader, Daode te laten verzorgen. Mauro Lugano was al ingeroosterd in de Masterclass, omdat 

hij onze cameraman zou zijn. Ook hij kon lessen verzorgen, omdat hij al jaren bezig was met Taiji en 

Qigong. Wij kwamen in een flow, die niemand van tevoren had kunnen bedenken. En ik voegde dingen 

toe die ik op dat moment voelde. Het geheel kreeg een eigen kleur, meer dan ooit van tevoren. 

 

Twee weken Casa el Morisco met drie leraren en tien deelnemers werden tot een fantastische reis. 

Iedereen werd meegezogen in de flow 

en wij groeiden en leerden van elkaar. Alles 

klopte: de locatie, het eten, het weer, de 

sfeer en de transformatieprocessen. 

Een gevoel van samenhorigheid dat ik 

nooit meer zal vergeten. 

 

Na de Masterclass bereikten de 

maatregelen die in China waren genomen 

vanwege het Coronavirus Europa en 

besloten we met z'n drieën onze 'flow' voort 

te zetten. In die stroom ontstonden de 

Health Gongs. Binnen drie dagen was het hele online programma klaar.  
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Mensen van over de hele wereld schreven zich in om met ons online de 'Health Gong’ te oefenen. 

Inmiddels is de Health Gong verspreid over de Zhineng Qigong Community. Veel mensen volgen onze 

webinars om de theorie achter de Health Gongs te leren en samen de oefeningen te doen. Ze ervaren de 

praktijk van de Health Gongs als een nieuwe mogelijkheid tot groei, gezondheid, transformatie en veel 

meer. Is dit de eerste stap in een nieuwe richting?  

 

 

 

Hun Yuan Ling Tong, 

Anne 

 

November 2020 
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