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Chinese Geschiedenis: 
 
 

Het Chinese scheppingsverhaal 
 

Pangu. 
In de Chinese scheppingsmythe wordt het lichaam van Pangu de 
kosmische reus die hemel en aarde scheidt, letterlijk 
getransformeerd tot de kosmische elementen. 
‘zijn adem werd de wind en de wolken; zijn stem werd de donder. 
Zijn linkeroog werd de zon; zijn rechteroog werd de maan. Zijn vier 
ledematen en vijf extremen werden de vier windstreken en de vijf 
heilige bergen. Zijn bloed en zaad werden het water en de rivieren. 
Zijn spieren en adres werden de slagaders van der aarde; zijn vlees 
werd de velden en het land. Zijn hoofdhaar en baard werden de 
sterren, zijn lichaamshaar werden de planten en bomen. Zijn tanden 
en bomen werden metaal en rots; zijn beenmerg werd tot parels en 
jade. Zijn zweet en lichaamsvocht werden stromende regen. Alle 
mijten op zijn lichaam veranderden door de aanraking van de wind in 
zwartharige mensen (Chinezen) 
 

Een 18e-eeuwse afbeelding van Pangu of Shenmong    
 
 

Een moderne afbeelding van Pangu 
 
 

Uit het scheppingsverhaal blijkt het steeds terugkerende thema in de Chinese geschiedenis, dat het 
lichaam en zijn fysiologie een microkosmos zijn van het universum en zijn bewegingen. 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SdnrgvHlNO1mUM&tbnid=WQCTsiZFnNhxLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.personal.psu.edu/myc5408/assignment7.html&ei=gqdeUurfHKSe0QWV4IDgCw&bvm=bv.54176721,d.bGE&psig=AFQjCNF1w2qbrqgT_vacKf5DaklleeahKA&ust=1382021121166804
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De Chinese geschiedenis laat zich onderverdelen in 4 belangrijke periodes: 

1. Ontwikkeling 1122 v.C 
2. Religieuze periode:    206 v. C. tot 220 na C. 
3. Martiale periode:   557 n C. tot 1912 na C. 
4. het Westen   van 1911 tot 1949 oprichting van volksrepubliek China 

 
 

1 ontwikkeling   1122 v. Christus 

De essentie van Qi en “het manipuleren van Qi door middel van bewegen” voor het eerst ontwikkeld.  
Dit is de periode waarin Yi Jing, belangrijkste filosofische werk (door anonieme auteur) is geschreven 
en concept van Can Cai: - Tian (energie van de hemel 
    - Ren  (energie van de mens) 

- Di     (energie van de aarde) 
   Is ontwikkeld 

Deze ontwikkelingen zijn de grondslag van Daoisme, welke rond 6e eeuw voor Christus ontstond 
Eenheid van universum en de rol van de mens in het bereiken van harmonie en evenwicht worden 
hierin benadrukt . 

Lao-tsé: 
De kern van het Daoïsme, of Taoïsme, is het onderricht van de wijze Laozi 
(‘oude meester’)in het boek Dao De Jing (het boek van de weg en zijn 
deugd). Er is maar weinig bekend over Laozi (ook wel Lao-tsé). Volgens de 
traditie zou hij een koninklijke archivaris zijn geweest in de 6e eeuw v.C. en 
Confucius kennis over de rituelen hebben bijgebracht. Hij zou 
gedesillusioneerd zijn geweest over het hofleven en per os naar de 
westelijke bergen zijn getrokken. Bij de Chinese grens vroeg een bewaker 
hem om onderricht te krijgen en het resultaat van dit verzoek  
was de Dao De Jing. Een boek dat ook geschreven is door verschillende 

auteurs en inmiddels is vertaald en uitgegeven in tal van versies. 
 

 
 

 
Laozi bepleit o.a. in dit boek het kracht putten uit het ritme van de kosmische macht en het ‘niets-
doen’ (wu wei) 
 

 

 Vers uit de Dao De Jing 
 Gebaseerd op de vertaling van Stephen Mitchell 

Mensen worden zacht en soepel geboren; 
Dood, zijn ze stijf en hard. 
Planten worden teer en buigzaam geboren; 
Dood, zijn ze broos en droog 
 
Wie dan ook stijf en onbuigzaam is 
Is een discipel van de dood. 
Wie zacht en meegaand is 
Is een discipel van het leven 
 
Wie hard is en stroef wordt gebroken 
Wie zacht is en buigzaam zal zegevieren 
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Kwan Yin, wie is zij en waarom is zij belangrijk 
 
In de Chinese volksreligie heeft de goddelijke moederfiguur door de eeuwen heen een centrale rol 
gespeeld. Zij kan overal en altijd verschijnen onder de mensen in verschillende gedaanten en onder 
verschillende namen.  
De enige naam die sinds duizenden jaren in ere is gehouden en nog steeds aangeroepen wordt is 

Kwan Yin, letterlijk:  “de heilige Moeder die geluiden ziet”  of: 觀音大士 
Geluiden die geladen zijn met gedachten en emoties worden levende energiebeelden in hun eigen 
vorm en betekenis. Zo is men ervan overtuigd dat slechts het noemen van de naam Kwan Yin iemand 
in contact kan brengen met deze genadige energie.  
Er worden vele karakteristieken aan haar toegeschreven: 

 Compassie 
 Zachtaardigheid 
 Vriendelijkheid 
 Liefelijkheid 
 Gratie 
 Liefde jegens jezelf en anderen 
 Godin van Genade (Barmhartigheid, Vergevingsgezindheid) 
 Beschermster van vrouwen en kinderen 
 Moederfiguur, vergelijkbaar met Moeder Maria en de Tibetaanse godin Tara 
 Vrouwelijke goddelijkheid  
 Vrouwelijke gratie  
 Vrouwelijke schoonheid 
 Vrouwelijke kracht  
 Helpster bij vruchtbaarheid en geboorte 

 
Zij hoort alle geroep van de wereld, is altijd waakzaam en 
dichtbij, toegankelijk voor de gewoonste, eenvoudige mensen in 
nood, angst en verdriet. Zij is de belichaming van liefdevolle 
genade en ze ziet en begrijpt zonder te vragen 
 
Oost en West: 
Kwan Yin en Maria, de Goddelijke Moederfiguren uit 
verschillende tradities hebben veel gemeen met elkaar. Volgens 
oude overleveringen heeft Kwan Yin op aarde geleefd als mens 
van vlees en bloed  ±4600 jaar geleden. Ze leefde als kluizenares 
op een eiland ten oosten van de Zuid-Chinese zee. Als prinses 
geboren koos ze voor een eenvoudig en sober bestaan. Zo kon ze 
mensen bijstaan en beschermen in al hun zorgen en verdriet. De 
heilige moeder Kwan Yin verhoort de smeekbeden van kinderloze 
ouders om een kind.  
 
 
De heilige moeder Maria heeft zelf een kind onder het hart 
gedragen en ter wereld gebracht: Jezus, de zoon van God. Wij 
kunnen Kwan Yin beschouwen als de verwezenlijking van het 

moederschap dat nieuw leven schenkt en Maria als de verwezenlijking van het moederschap dat 
nieuw leven draagt. 
Miljoenen mensen bidden dagelijks om hun bijstand en redding in tempels, kerken en 
bedevaartsoorden. 
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2 religieuze periode:    206 v. Chr. Tot 220 na Christus  Han periode 

 

Boeddhisme wordt geïntroduceerd uit India en Tibet. Deze stroming heeft zijn eigen 
ademhalingstechnieken vanuit een diep religieuze filosofie en heeft daarom zijn uitwerking op de 
QiGong. 
Verschil tussen Chinese QiGong en Boeddhisten: 

 Boeddhisten gebruiken ademhalingstechnieken vooral voor religieuze doeleinden, een 
belangrijk middel voor het pad naar verlichting. Als de geest gezond is wordt het lichaam 
gezond. 

 Chinese QiGong was vooral gericht op het bevorderen van gezondheid. Als het lichaam 
gezond is wordt de geest gezond. 

QiGong en Boeddhisme kwamen tot verdieping en versmolten met elkaar. 
Vandaaruit ontstonden 2 hoofdstromingen: 
 
 
 
 
 
Boeddhistische QiGong                                                                           Dao Jiao QiGong 
Alleen beoefend in tempels, tot 20e eeuw                                          gebaseerd op Daoïsme aangevuld 
Geheim gehouden voor gewone volk                                        met Boeddhistische principes  
          Gericht op bevorderen gezondheid
          grondslag acupunctuur en dierlijke
          bewegingen in QiGong  
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3 Martiale periode:   557 n Chr. (na val Han periode) tot 1912 ( de laatste 
keizerdynastie van Qin) 
 

 
Deze periode is de basis voor de rijke 
materiale cultuur.  
Chinese gevecht kunsten, Taiji en  
                                                Shaolin 
Gongfu ,  monnik Da Mo introduceerde 
Boeddhistische 
                                                   
QiGong in Shaolin klooster, werd Shaolin 
Kungfu 
Shaolin Kungfu  had grote invloed in 
Chinese Gevecht kunst.    
Naast invloed op gevecht kunsten, lag 

QiGong ook aan de basis van nieuwe ontwikkelingen in geneeskunst, bijv.  

 de zes geluiden op Qi in interne organen te reguleren   

 massages om Qi te reguleren (Tuina) 

 acupunctuur werd in 1026 gesystematiseerd tot een compleet overzichtelijk systeem 
 
Zowel de Boeddhisten als de Daoïsten bewaarden hun geheimen en gingen zeer spaarzaam om met 
uitdragen van hun kennis. 
 
 

4 het Westen   van 1911 tot 1949 oprichting van volksrepubliek China, 
verwikkeld in oorlogen revoluties en economische neergang. 
  
De Communistische overheid besloot QiGong voor alle burgers beschikbaar te stellen na de jaren 50. 
Er verschenen boeken, QiGong klinieken werden geopend en wetenschappelijk onderzoek naar 
geneeskrachtige werking. Vanaf jaren zeventig werd QiGong buiten China onderwezen. 
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Yin en Yang       

Het concept Yin en Yang heeft samen met dat van het Qi de Chinese filosofie eeuwenlang 
doordrongen en verschild sterk van elk westers filosofisch idee. De westerse logica is gebaseerd op 
de tegenstelling van contrasten. Dit is de fundamentele premisse van de Aristotelische logica. 
Volgens deze visie kunnen tegenstellingen niet tegelijk waar zijn maar sluiten elkaar uit en dit heeft 
het Westers denken tot op heden gedomineerd.  
Het Chinese concept Yin-Yang verschilt totaal van dit denksysteem. Binnen dit concept 
vertegenwoordigen Yin en Yang het tegengestelde, maar ook aanvullende kwaliteiten. Elk ding en 
verschijnsel kan zichzelf en zijn tegenstelling zijn, gaat in elkaar over, zijn twee fasen van een 
cyclische beweging. De eerste observatie hieromtrent stammen waarschijnlijk af van  de oude 
Chinese boeren. Zij baseerden hun kalender op: 
Hemel is de zon, sterren, maan, dit is de tijd, het Yang 
Aarde, onderverdeeld in velden, dit is de ruimte, het Yin 
De dag gaat over in de nacht en omgekeerd, na de winter volgt de lente in een vloeiende beweging 
en elk jaar gaat over in een nieuw jaar. 

De Chinese karakters Yin en Yang staan voor 
de schaduw- en zonzijde van de heuvel. 
 
Het zwarte deel in het symbool is het Yin 
aspect en staat voor de schaduwkant, de 
heuvel (aarde) 
Het witte deel in het symbool staat voor de 
zonzijde (hemel) 
 
Elke verandering ontstaat door een cyclische 
beweging en de afwisseling tussen Yin en 
Yang is de drijvende kracht achter deze 
ontwikkeling.  

 

Dag veranderd in nacht, zomer in winter, groei in verval en omgekeerd. Elk fenomeen bevat in 
zichzelf de beide aspecten in verschillende manifestatiegraden. 
 
Vier aspecten van de Yin-Yangrelatie 

 

  
Yang                                                                                    Yin 

Qi (immateriële) Bloed, vloeistoffen etc. (Materiele)  

Genereert  Groeit 

Expansie Contractie 

Stijgt Daalt 

Boven Beneden 

Vuur Water 

 

 

 Het Yin en Yang zijn tegengesteld 

 Het Yin en Yang zijn onderling afhankelijk 

 Het Yin en Yang beïnvloeden elkaar 

 Het Yin en Yang gaan in elkaar over 
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De verhouding Yin t.o.v. Yang en andersom zijn relatief en moeten altijd gezien worden in de context 

van elkaar. 

  Yang     Yin 
   ijs     water  

  water     damp 

                                   Bijvoorbeeld:  water is t.o.v. ijs Yin, maar t.o.v. damp Yang  

 

In de Su Wen wordt gesproken over ‘De wetmatigheid van Yin 

en Yang’ 

‘De uitgestrekte omvang van hemel en aarde en van Yin en Yang 
is ontzagwekkend. Uiteindelijk kun je alles in tegendelen van Yin 
en Yang onderbrengen. Yin en Yang zijn echter geen absolute 
grootheden, maar het principe is onveranderlijk. De 
wetmatigheid van Yin en Yang wankelt nooit, maar binnen die 
wetmatigheid verandert onophoudelijk al het bestaande. Alles 
onder het wateroppervlak bevind zich bijvoorbeeld in de 
statische positie van Yin; je kunt zeggen dat alles Yin binnen Yin 
is. Als eenmaal dingen op aarde verschijnen, noemt men die 
verschijnselen Yang binnen Yin. YangQi maakt mogelijk dat alles 
groeit. 
 
Kortom: Yin voorziet in vorm, Yang betekent groei.  
Warmte van de lente doet geboren worden, vuur van de zomer 
geeft brandstof voor snelle groei en ontwikkeling, koelt van de 

herfst doet alles rijpen en voorziet in oogst, koude van de winter bevordert het verstillen van de 
natuurlijke verschijnselen en opslag. Dit is de ritmische verandering in de natuur. Als het ritme van de 
vier seizoenen wordt verbroken, is het weer onvoorspelbaar en krijgen de energieën van het 
universum een abnormaal verloop. Dit principe is op het lichaam toepasbaar.’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tq6AcZMlhv4iBM&tbnid=PA6TTJTSxtf8RM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nlm.nih.gov/exhibition/chinesemedicine/books.html&ei=17heUpuyH6Tt0gXgpoF4&bvm=bv.54176721,d.bGE&psig=AFQjCNGk36iJ6ojH5cNTj1cmQ26WqwdQ8w&ust=1382025757411796
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De spirituele entiteiten Shen, Hun, Yi, Po en Zhi 
 

 
 
Binnen de TCM worden de emoties gekoppeld aan bepaalde orgaanfuncties. De emotionele 
manifestatie van bijv. Shen Qi  is dezelfde Qi bewegende van het hart. Qi manifesteert zich dus op 
verschillende bewustzijnsniveaus, maar blijft dezelfde Qi.   
 

Hart Shen Bewustzijn, denken 

Nieren Zhi Wilskracht, 
levensangst. 

Longen Po zorgen, verdriet 

Milt Yi concentreren, 
piekeren, geheugen 

lever Hun Plannen, grenzen 
stellen, agressie 

 
In de Huáng Dì Nèi Jing Sù Wèn hoofdstuk 23 staat: 
“het Hart herbergt de Geest (Shén), de Long herbergt de Stoffelijke Ziel (Pò), de Lever herbergt de 
Astrale ziel (Hún), de Milt herbergt het Denken (Yì) en de Nier de Wilskract (Zhì)”. 
In hoofdstuk 9 staat: “Het hart is de basis van het leven en de oorsprong van de Shen (Geest)……de 
Long is de basis van het Qi en de verblijfplaats van Po……de Nier is de basis van de bezegelde opslag 
(Jing)  en het huis van Zhi…..en de Lever is de basis van harmonisatie en de residentie van Hun”.   
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Shen  (hart) 
Shen wordt als enige op twee niveaus toegepast: 
1) Shen in brede zin: 
Wordt gebruikt om het mentale, emotionele en spirituele aspect in zijn geheel te duiden in de mens. 
In de Engelse term wordt deze vorm aangeduid met ‘spirit’, in het Nederlands ook wel met de “ziel”. 
Dit aspect omvat dus de mentale en spirituele fenomenen van alle andere organen, vooral de Yin 
organen, d.w.z. de Hun, Po, Yi, Zhi en Shen  
 
2) Shen in engere zin: 
De Shen heerst over ons denken en beoordeeld ons handelen naar ons goeddunken en laat ons 
beoordelen. De Shen wordt voor een deel erfelijk bepaald, maar kan aangevuld worden door eigen 
ervaringen. Bij een goed werkende Shen zijn de ogen helder, is er een helder denken en voelen, 
kunnen gevoelens goed onder woorden worden gebracht, is er evenwicht in de emoties, een logisch 
inzicht en een goede slaap. Beelden als apathie, doffe ogen, zwakke stem, haperend en verward 
spreken een donker gelaat en doffe uitstraling zijn tekenen van een verzwakte Shen. In de Engelse 
term wordt dit niveau van Shen aangeduid als ‘mind’. In het Nederlands ‘etherische ziel’ 
 

Hun  (lever) 
De Hun wordt in het Nederlands ook wel verwoord als ‘Astrale Ziel’ en volgens de Chinese filosofie 
komt de Hun direct na de geboorte in ons lichaam. Omdat de Hun astraal is, zal deze na de dood 
overleven.  De Hun neemt waar, kijkt waar we naar toe gaan, wat onze bestemming is op aarde en 
verzorgt de visie op hetgeen we doen. In die zin is deze verbonden aan fantasie en maakt hij plannen 
die passen bij ons levensdoel en voor de toekomst. Deze informatie geeft hij door aan de Shen, die er 
onder controle van Yi op kan reageren. 
De Hun is ook ons overlevingsinstinct, de natuurlijke agressie om zich te manifesteren en staande te 
houden. Alle primaire reflexen vallen dan ook automatisch onder het gezag van de Hun. In een 
levensbedreigende situatie zal de controlerende functie van de Yi uitgeschakeld worden en alleen 
nog vanuit een reflex kunnen handelen, dankzij de Hun. De Hun is a.h.w. een database waar alle 
reacties die goed bleken te werken in noodsituatie in liggen opgeslagen. De Hun slaat vooral het 
emotionele lijden op. Als iemand dronken is, is zijn Yi uitgeschakeld en zal hij alleen nog kunnen 
handelen met de informatie die opgeslagen is in de Hun. 
Als de Hun op reis is (in dromen) zijn de waarnemingen van feiten en ideeën vals omdat men niet bij 
bewustzijn is.  
 

Po  (long) 
De Po vormt het aardse, meest Yinne aspect van de ziel en wordt in het Nederlands wel vertaald als 
‘de stoffelijke ziel’. Hierdoor is Po verbonden met het stoffelijk lichaam, met de aarde en met de 
ervaringen in het ‘hier en nu’.  
De Po wordt tijdens de conceptie gevormd (terwijl de Hun 3 dagen na de geboorte het lichaam 
binnenkomt). Na het overlijden keert Po samen met het lichaam terug naar de aarde. Volgens de 
Chinese filosofie wordt Po een spook als deze na het overlijden te lang aan het lichaam verbonden 
blijft. 
De Po is nauw verwant aan het Jing, welke opgeslagen is in de nieren.  
Omdat Po het somatisch aspect van de psyche is, slaat deze alle pijn op in zijn geheugen. Op een 
emotioneel niveau wordt de Po vooral beïnvloed door emoties als verdriet en melancholie. Deze 
emoties belemmeren de Po in zijn bewegingen, lossen de LongQi op en onderdrukken daardoor de 
ademhaling. Mensen die langdurig verdrietig zijn krijgen daardoor een snelle en oppervlakkige 
ademhaling en worden daardoor erg moe. 
Po bevat tenslotte de overlevingsdrang door de diepe, animale intelligentie van de cellen. Zo bevat 
het ook het geheugen voor de automatische celdeling. 
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Yi  (milt) 
Yi komt overeen met alle denkprocessen en huist in de milt. Het gaat niet alleen om het denken zelf, 
maar ook om piekeren, concentreren, onthouden, studeren, voor en nadelen tegen elkaar afwegen 
etc. In die zin is de Yi de grootste regulator van de Shen. Zonder YI zou de Shen geen reden hebben. 
De Yi zorgt er voor dat de Shen verantwoorde daden verricht. 
Via de Yi kunnen we reflecteren en op zaken terug kijken. Hij organiseert de mens in zijn omgeving. 
De Yi bepaalt het image van iemand. Een te veel aan Yi geeft maniakale neigingen en obsessies. De Yi 
is ook de ‘gave’ die men heeft meegekregen om kunst uit te oefenen. Een zogenaamd wonderkind 
heeft veel Yi 
 

Zhi  (nieren) 
Zhi is verbonden aan de Nieren en vooral aan Ming Men, de verzamelplaats van de erfelijke energie. 
Zhi is de wilskracht, het vermogen om gemaakte plannen ook tot uitvoer te brengen. 
Zhi zet de Hun en de Po aan tot activiteit en zorgt ervoor dat de Shen zich durft te manifesteren. 
Wanneer de Shen informatie krijgt, is het de Zhi die nodig is om door te zetten. De Zhi wordt door de 
Yi gecontroleerd. De Zhi beheersts de hersenen.   
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San Bao 
De drie schatten : Jing, Qi en Shen 
 
 

 

Jing 
 
 
 
Qi 
 
 
 
 
Shen 
 
 

                            
 
Een belangrijk theorie uit de traditionele Chinese geneeskunde is die van De Drie Schatten Jing Qi en 
Shen, ofwel de San Bao. Deze theorie gaat over drie primaire energieën die de basis vormen van ons 
bestaan, en een heel leven lang zorgen voor vitaliteit, gezondheid en spirituele groei, mits zij in 
balans met elkaar zijn. De drie primaire energieën zijn: 
 •Jing:  deze vormt de ‘basisenergie’ of ‘verworven energie’. Het is de energie die je ontvangt als je 
geboren wordt en kan beschouwd worden als de meest ‘materiële’ vorm van energie, want Jing dient 
gevoed te worden met voeding en zuurstof. 
 •Qi: deze energie uit zich in lichamelijke warmte, fysieke activiteiten en gezonde hersenactiviteiten. 
Met een goed Qi gehalte zie je er gezond uit en ben je actief en sterk.  Je hebt Jing nodig om Qi mee 
te maken, maar daarentegen voedt Qi ook weer Jing. 
 •Shen: deze energie uit zich in helder denken, een goed geheugen en scherpe zintuigen. Shen wordt 
gevormd uit Jing en Qi, maar ontwikkelt zich in tegenstelling tot Jing en Qi een stuk langzamer. Dat is 
bijvoorbeeld de reden waarom kinderen snel groot worden, maar dat het wat langer duurt voordat 
ze wijs genoeg zijn. 
 
Er zijn 3 types Jing 
 

 Voor-hemelse Jing,  of prenatale Jing 

 Na-hemelse Jing,  of postnatale Jing 

 NierJing 
 
Het voorhemelse Jing, ofwel  prenatale Jing is nauw gerelateerd aan het Vuur van de Levenspoort 
(Ming Men) en is gelokaliseerd tussen de nieren. 
Het voorhemelse Jing is al aanwezig vanaf de conceptie en de geboorte, en rijpt in Nier Jing tijdens 
de puberteit waar het het menstrueel bloed en de eicellen bij vrouwen en het sperma bij mannen 
genereert. 
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Je kan dus zeggen dat het Yang aspect van het voorhemelse Jing vertegenwoordigd wordt door het 
Vuur van Ming Men, terwijl het eigenlijke voorhemelse Jing (dat zich in Nier Jing verandert tijdens de 
puberteit) het Yinaspect vertegenwoordigd. 
Het vuur van Ming Men (het Yang aspect) accumuleert zich in het punt Ming Men (DM4) op de 
wervelkolom tijdens de conceptie.  Het eigenlijke voorhemelse Jing (Yin aspect) accumuleert in 
Guanyuan (Rm4), iets onder de navel. 
 
Het Na Hemelse Jing  is niet een specifiek type Jing, maar een algemene term om de verschillende 
essenties (bloed en vloeistoffen) aan te geven die na de geboorte door de milt en maag o.a. uit 
voeding geproduceerd worden.  
De maag en milt wordt ook wel “de wortel van de Na Hemelse Jing” genoemd en is verbonden aan 
de Middelste Dan Tian. De Nier de is de “wortel van de voorhemelse Jing” en is verbonden aan de 
Onderste Dan Tian. 
 
Nier Jing is een specifieke vorm van een vitale substantie en ontstaat uit de Voor Hemelse- en Na 
Hemelse Jing. Dit Jing wordt opgeslagen in de nier, maar circuleert ook door het hele lichaam, en dan 
vooral door de 8 extra meridianen. 
Net als de Voor Hemelse Jing, is het een overgeërfde energie die de constitutie van een persoon 
bepaalt.  NierJing wordt door de Na Hemelse Jing aangevuld. 
NierJing maakt dus deel uit van het Voor Hemelse Jing, en het Na Hemelse Jing. 
 
 
Hoe je met voldoende Jing veroudering kunt vertragen 
  
Volgens de theorie van De Drie Schatten vormt de Jing de materiële basis van het menselijk lichaam. 
We worden met een specifieke hoeveelheid Jing geboren en de kwaliteit van het Jing die je mee 
krijgt wordt bepaald door de kwaliteit van het Jing van je ouders ten tijde van de conceptie. De 
hoeveelheid en de kwaliteit van het Jing die je bij je geboorte krijgt (prenatale Jing) kun je niet 
beïnvloeden, maar je kunt deze na je geboorte wel verder aanvullen met postnatale Jing. 
De postnatale Jing wordt opgeslagen in de middelste Dan Tian en verkregen door het volgen van de 
juiste leefregels.  
Dit zijn o.a.  

 goede voeding,  

 een goede balans tussen rust en activiteit,  

 zuivere lucht   

 emotionele stabiliteit.  
Deze aanvulling is noodzakelijk, want ieder mens verbruikt dagelijks Jing, als gevolg van onder andere 
spermaproductie, menstruatie en zwangerschap, en ook stress en ziektes versnellen de Jing 
consumptie.  
In tegenstelling tot de postnatale Jing kan de prenatale Jing na verbruik niet vernieuwd worden, en je 
zult daarom sterven zodra je prenatale Jing is opgebruikt. 
Omdat iedereen wordt geboren met een bepaalde hoeveelheid Jing die tijdens het leven wordt 
opgebruikt, is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat je jouw Jing aanvult om zo de consumptie van 
aangeboren Jing te beperken. Als je de postnatale Jing niet aanvult zal het verbruik van het prenatale 
Jing veel hoger liggen, en dat zorgt voor versnelde veroudering. Door je Jing dagelijks aan te vullen 
blijf je dus langer gezond en vitaal en zorg je ervoor dat de veroudering wordt vertraagd. Naast het 
aanvullen van Jing kun je er ook voor zorgen dat je geen overmatig Jing consumeert, door 
bijvoorbeeld stress en door ziektes te voorkomen. 
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Qi maakt je gezond, actief en sterk 
  
Qi, de tweede van De Drie Schatten, wordt binnen de traditionele Chinese geneeskunde beschouwd 
als de onzichtbare levenskracht waarmee het lichaam kan denken en bewegen. Qi is de energie die 
zich uit in lichamelijke warmte, fysieke activiteiten en gezonde hersenactiviteiten. Qi wordt voor een 
belangrijk deel gevormd uit Jing, dus als we voldoende Jing binnen krijgen wordt Qi automatisch 
“gevoed”, en als we voldoende Qi hebben wordt tevens onze Shen sterker. Je kunt dus alleen 
mentaal gezond zijn, emotioneel stabiel en in goede fysieke conditie kan als Jing en Qi met elkaar in 
balans zijn. 
  
Voel je jezelf vaak moe en futloos of heb je last van een verzwakt immuunsysteem? Dan kan het zijn 
dat je wat extra Qi nodig hebt of dat je Qi geblokkeerd is!  Qi wordt door je lichaam verspreid via 
bepaalde ‘kanalen’ die ook wel meridianen worden genoemd. Veel symptomen van ziektes ontstaan 
doordat de doorstroming van Qi in het lichaam is verstoord, geblokkeerd of uit balans, of wordt 
veroorzaakt door tekorten of een disbalans in bepaalde organen. Deze disbalansen kunnen worden 
opgeheven door de doorstroming van Qi weer op gang te brengen of om te leiden met behulp van 
bepaalde technieken zoals het eten van bepaalde kruiden, voeding, moxibustie (warmte-energie 
therapie), tui na (bepaalde vorm van Chinese massage) of acupunctuur. Daarnaast kun met bepaalde 
trainingstechnieken, bijv.  qigong  je Qi verhogen. Uiteraard is het belangrijk dat je voldoende Jing 
hebt, want  je Qi wordt voor een groot deel automatisch gevoed als je voldoende Jing hebt.  
 
 
Wijsheid komt met de jaren met voldoende Shen 
  
Shen wordt binnen de traditionele Chinese geneeskunde gezien als de belangrijkste van alle drie 
primaire energieën, omdat deze zo bepalend is voor datgene wat de mens zo uniek maakt: de 
menselijke geest. Alhoewel vaak wordt gezegd dat Shen onze geest vertegenwoordigt, wordt daar in 
de traditionele Chinese geneeskunde niet de geest mee bedoeld waarnaar vaak wordt verwezen in 
het Christelijke geloof, je kunt Shen meer zien als ons ‘innerlijke licht’. Shen vertegenwoordigt de ziel 
en het bewustzijn en produceert de meest verfijnde energie die je in het universum kunt vinden. 
Shen staat echter niet gelijk aan een emotie of een bepaalde mentale toestand, het beïnvloedt alle 
emoties en manifesteert zichzelf als een allesomvattend ruimdenkend bewustzijn en wijsheid. Shen 
huist in ons hart en wordt door de mens uitgedrukt in liefde, inlevingsvermogen, vriendelijkheid, 
vrijgevigheid, acceptatie, vergevingsgezindheid en tolerantie. De energie van Shen uit zich in helder 
denken, een goed geheugen, scherpe zintuigen en creativiteit. 
  
Shen ontwikkelt zich in het leven van de mens heel langzaam en wordt gevormd uit Jing en Qi. Dat de 
Shen van oudere mensen meer ontwikkeld is, is vaak te zien aan het feit dat ze meer wijsheid hebben 
en het makkelijker gaan vinden om anderen en zichzelf te accepteren zoals ze zijn. Mensen met 
‘uitstraling’ hebben doorgaans veel Shen, en je kunt een gezonde hoeveelheid Shen ook herkennen 
aan de glans en diepte in iemands ogen. 
  
Omdat Shen heel langzaam wordt opgebouwd hebben jonge mensen veel minder Shen dan ouderen. 
Toch kunnen zowel jongeren als ouderen een tekort aan Shen krijgen. Een licht Shen tekort uit zich in 
vermoeidheid, niet helder kunnen denken, vergeetachtigheid, angstige of lichte depressieve 
gevoelens en rusteloosheid. Bij een groter tekort aan Shen is er vaak sprake van dieperliggende 
psychologische problemen. De oorzaak van een te laag Shen gehalte is vaak te wijten aan chronische 
stress, want die put je Jing in hoog tempo uit. 
  
De meest effectieve manier om je Shen te versterken is door middel van meditatie en QiGong. 
Alhoewel meditatie en QiGong gezien wordt als de beste manier om je Shen te versterken kunnen 



15 
 

               QiGongZee © praktijk voor QiGong en Chinese Geneeskunde www.qigongzee.nl 
 

ook bepaalde traditionele Chinese medicijnen hierbij helpen, waaronder reishi paddenstoelen en 
ginseng.  
Aangezien Shen gevormd wordt uit Jing en Qi mag je deze twee andere primaire energieën van De 
Drie Schatten nooit uit het oog verliezen als je jouw Shen wil verbeteren. Werk dus ook altijd aan je 
Jing en Qi, want daarmee wordt je Shen automatisch ook versterkt! 
 
 
 
 

  

Jing heeft zijn centrum in de onderste Tantien.  
Deze bevindt zich ongeveer 5 tot 7 cm. onder de navel. 
 
Qi heeft zijn centrum op het midden van de borst,  
dit wordt de de middelste Tantien genoemd. 
 
Shen bevindt zich tussen de wenkbrauwen (het zg. 3e oog),  
dit wordt de bovenste Tantien genoemd. 
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Een eeuwenoude traditie 
 
 
Chinese geneesheren en monniken zijn duizenden jaren bezig geweest met het onderzoeken van 
versnellende en vertragende consumptie van Jing. Een lang leven werd gezien als een belangrijk doel, 
omdat met de jaren de Shen toe neemt. In China worden oude mensen nog steeds met groot respect 
behandeld, hun toegenomen wijsheid is gebaseerd op traditie en langdurige ervaring en sterke Jing 
wordt doorgegeven aan de volgende generatie. Wijsheid versterkt zichzelf dus door de generaties 
heen en daarom is een groot respect naar de grootouders die de basis vormt voor de mogelijkheid 
van een wijs, langdurig en vitaal leven. 
 
 

Wang Bing, een oude en wijze geneesheer schreef 762 voor onze jaartelling het volgende : 
“Ik wil voorkomen, dat de keizer en zijn onderdanen jong sterven, zowel buitenlanders als Chinezen 
hoop op een lang leven geven, kwesties van studenten verhelderen, het hoogste principe boven alles 
stellen en voor altijd vast houden, zodat na duizend jaar nog mensen op de hoogte blijven van de 
onbegrensde wijsheid en mededogen van de grote wijzen”. 

 
 
 

Huang Di Nei Jing 
Huang Di staat symbool voor “de gele keizer” en wordt gezien 
als een mytische voorouder van alle Chinese stammen in 
Centraal China.  
Huang betekent geel   
Di         betekent Verhevene 
Huang Di staat voor een aantal auteurs (wijsgeren) die van 
2697 tot het begin voor onze jaartelling geschriften hebben 
nagelaten. 
Wang Bing heeft de geschriften in 762A.D. geselecteerd en bij 
elkaar gebracht in het boek Su Wen. 
 
Wen betekent kwestie 

                                                                    Su     betekent fundamenteel, eenvoudig, oorsprong.  
 
 
 
De Su Wen gaat van het begin tot het eind diep op het menselijk bestaan in en het is te lezen op 
verschillende gelaagdheden. Elke diepere laag kan pas begrepen worden als de voorgaande laag is 
geïntegreerd en ingedaald in het bewustzijn. De Su Wen kan (lees moet) daarom verschillende keren 
gelezen worden om een glimp van de reikwijdte van het Chinese gedachtengoed te voelen.  
De schoonheid van de Su Wen schuilt in de onderliggende visie op de mens in zijn natuurlijke 
omgeving en tussen hemel en aarde. Een schoonheid die uitnodigt in harmonie te leven met hemel 
en aarde en zich af te stemmen op de natuurlijk cycli van het leven en de levensfasen. 
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Huang Di verklaarde over:  De leefstijl in vroeger tijden 
 
‘Ik weet vanuit overlevering dat in zeer oude tijden volmaakte mensen (zhen ren) leefden, die zich 
heel makkelijk aan de veranderingen in de natuur aanpasten, yin en yang in de palm van hun hand 
hielden en met Jing en Qi ademden. Zij waren in zichzelf verankerd door hun Shen één met het 
lichaam te houden. Op deze manier  deelden ze als onsterfelijken in het lange leven van hemel en 
aarde zelf, dat geen einde kent. Deze mensen leefden in Dao. 
Maar ook nog niet zo lang geleden leefden en verheven mensen (Zhi Ren). Hun leefstijl was correct 
en ze leefden in Dao. Ze begrepen hoe je moest leven en konden zich aanpassen en zichzelf met 
universum en seizoenen in overeenstemming brengen. Ook zij behielden hun mentale energie door 
aandacht en concentratie. Zij leefden dus niet als gewone mensen die geneigd zijn roofbouw op 
zichzelf te plegen. Zij konden vrij door de tijd reizen en zich verplaatsen, ongehinderd door de 
gebruikelijke visie op tijd en plaats. Hun zintuigelijke waarnemingen waren super gevoelig en 
overtroffen verre het zien en horen van gewone mensen. Zij konden net als de onsterfelijken hun 
leven in volle gezondheid behouden 
Vervolgens waren er de edelen. Zij leefden vredig onder de hemel op aarde, volgden de ritmen van 
de planeet en van het universum. Zij volgden de regel van de acht winden en vermeden door hen te 
worden geschaad. Zij pasten zich aan de samenleving aan zonder door culturele trends te worden 
beheerst. Zij waren vrij van emotionele extremen en leefden een evenwichtig en tevreden bestaan. 
Hun uitwendige verschijning, gedrag en denken weerspiegelden niet de oppervlakkige normen van 
de samenleving. De edelen waren wel actief, maar raakten nooit uitgeput. Ook vermeden ze zichzelf 
innerlijk te overladen. Daardoor bewaarden ze hun kalmte en waren tevreden met hun eigen 
omstandigheden. Ze werden meer dan honderd jaar oud, omdat ze hun Shen Qi niet verkwisten en 
lieten weg vloeien. 
Ten slotte waren er de wijzen, die het Dao volgden. Deze natuurlijke mensen leefden in 
overeenstemming met de ritmische patronen van Yin en Yang, van de seizoenen, van hemel en 
aarde, en van maan, zon en sterren. Ze wensten de als vanouds bekende wegen te bewandelen en 
kozen ervoor geen buitensporig leven te leiden. Ook zij konden zich op een lang leven verheugen.’ 
 

 
 
Uit: Su Wen 
        Uit Engelse bronnen vertaald door Guus Martens. 
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Verloop en werking van de meridianen  

Een meridiaan is geen anatomische realiteit, maar een 
theoretische verbinding. Het is een vatenstelsel dat door het 
hele lichaam loopt en organen met elkaar verbind, maar ook 
zorgt voor een goede doorstroming van Qi en vloeistoffen. 
 
De meridianen zijn energiebanen, met een eigen specifiek 
verloop en heten Jing Luo 
Jing betekent: lijnen die in de lengte lopen 
Luo betekent: iets dat verbind, een netwerk. 
Daarnaast heb je nog de Luo Mai, dit zijn de transversale 
verbindingen binnen dit netwerk. 
Mai betekent: vat, een holle structuur. 
 
 
 
 
 

De ligging van de meridianen op het lichaam. 
 
De ligging op het lichaam volgt bepaalde wetmatigheden. 
De voorzijde van het lichaam is Yin, de achterzijde van het lichaam is Yang. 
De Yinne meridianen liggen aan de Yin kant, de Yange meridianen aan de Yang kant. 
De stroomrichting van de energie in de meridianen is uit het verloop op het lichaam af te leiden.  
De hemel is Yang (energie) en de aarde is Yin (Materie). 
 
Er zijn 12 hoofdmeridianen, die verdeeld worden over zes Yin- en zes Yang meridianen. Dit hangt af 
van het feit of er een verbinding bestaat met een Yin- of een Yangorgaan. 
 

Yin organen, opslag van materie Yang organen met een energetische functie 

Milt Maag 

long Dikke darm 

Nier Blaas 

hart Dunne darm 

lever Galblaas 

Pericard Driewarmer 

 
De energie in een meridiaan wordt voor een belangrijk deel verzorgd door het gekoppelde orgaan of 
orgaansysteem en voor een klein deel door de overdracht van energie uit andere meridianen door 
middel van een energiekringloop. De energiestroom in een meridiaan loopt in een bepaalde richting 
en door koppeling van bepaalde meridianen is de stabiliteit in het energetisch systeem groter en 
wordt de energie evenwichtig verdeeld. 
De stroomrichting van de energie in de meridianen is uit het verloop op het lichaam af te leiden. 
De hemel is Yang en de aarde is Yin. Bij een staand mens met uitgestrekte armen naar de hemel, 
lopen de Yangmeridianen van het hoofd en de armen naar beneden; dit is ook de stroomrichting van 
de energie. 
De Yin meridianen lopen van de voeten en borst omhoog, de stroomrichting is van beneden naar 
boven.  
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                                                   Hemel 
 

 
                                                

                                                    
                                                         Aarde 
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De oude Chinezen vergeleken het menselijk lichaam met 
een landschap. De Jing Luo was het systeem van boven- en 
ondergrondse waterwegen, waardoor de Qi en Xue (bloed) 
stromen. Nodig om het land te voeden, te bevochtigen en 
vrucht te doen dragen. 

 
 
 
 

Meridianen. 
Onderbroken lijn is het verloop van de 12 hoofdmeridianen 
Gebroken stippellijn is het interne verloop door de organen. 
                          

De linker meridianen zijn gekoppeld aan de 
Yinne organen Long, Milt, Hart, Nier, Lever, 
Pericard 

De rechter meridianen zijn gekoppeld aan de 
Yange organen, Dikke darm, Maag, Dunne darm, 
Blaas, Galblaas San Jiao 

Ynne organen slaan de vitale substanties op, Qi, 
Bloed, Jing en de organische vloeistoffen die ze 
ontvangen van de Yangorganen na de 
transformative van het voedsel. 

De Yangorganen zijn belast met de 
transformatie van voedsel en dranken om het Qi 
en bloed te produceren. 

Yin is materie, verbonden met de aarde en loopt 
van beneden naar boven 

Yang is Qi, verbonden met de hemel en loopt 
van boven naar beneden. 

Ynne meridianen lopen aan de voorkant van het 
lichaam  

Yange meridianen lopen aan de acherkant van 
het lichaam (met uitzondering van de maag) 

 
 
Long meridiaan                                                      Dikke darm meridiaan          
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 Milt meridiaan                                                                             Maag meridiaan                        
 

 
 
 

 
 
 
Hart meridiaan                                                                         Dunne darm meridiaan 
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Nier meridiaan                                                                                     Blaasmeridiaan                

 
 

 
  
 
  
Pericard meridiaan                                                                San-Jiao meridiaan (driewarmer) 
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Lever meridiaan                                                                    Galblaas meridiaan 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Extra meridianen: 
 
 
Ren Meridiaan (conception)                                                 Du Meridiaan (Governing) 
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Punten: 
In de ZhiNeng QiGong worden verschillende punten op de meridianen gebruikt in de oefeningen. 
De groene punten liggen op de Yinne meridianen (opslag) 
De gele punten liggen op de Yange meridianen (transformatie en doorstroming) 
De Yinne organen hebben nooit een exces, maar kunnen wel door verschillende oorzaken te maken 
krijgen met leegte en dit geeft koude beelden (damp). 
De Yange organen zijn gevoelig voor stagnaties (belemmering) of zelf stase (afsluiting). Dit geeft 
wrijving (pijn) en dit veroorzaakt toxische hitte. Daarom is een vrije doorstroming van de Yange 
meridiaan belangrijk als voorwaarde om goed op te kunnen slaan in de Yinne organen. 
NB. Als we het in de Chinese Geneeskunde hebben over ‘organen’ of ‘vloeistoffen’, bedoelen we de 
energetische  kwaliteit van de organen en vloeistoffen, en niet de fysieke realiteit. 
     
Naam                           Vertaling                                           Functie 

Baihui (Du20) ‘Honderd ontmoetingen’ Het hoogste punt op het lichaam en een 
kruispunt van verschillende Yangmeridiaan. 
Daarom een sterk energetisch punt 

Da Bao (sp21) ‘Grote enveloppe’ 
Verbonden met de middelste 
Dan Tian 

Dit punt omarmd alle bloed (Luo) meridianen 
in het hele lichaam. De milt is 
verantwoordelijk voor het stijgen van Qi in 
het lichaam, wat erg belangrijk is voor de 
aanmaak van essentiële vloeistoffen. 

Shanzhong (Ren17) ‘Midden van het centrum’ Punt is ‘zee van Qi’ en een zeer voedend 
punt voor Qi 

Dazhui (Du14) ‘Grote wervel’ Kruispunt met alle Yangmeridianen op het 
lichaam. Punt van ‘de zee van Qi’ 

Duqi (Ren8) 
(Shenque) 

Paleis van de ziel 
Dit punt wordt ook wel ‘Ming 
Di’ genoemd, wat 
‘Levensstam’ betekent 

Dit is het punt waarlangs de foetus 
verbonden is met het Ming Men van de 
moeder en de ziel van de foetus binnenging 
en gevoed werd door de moeder en daarom 
het meest het voorhemels Jing beïnvloed  

Heding (M-Le-27)   

Huiyin (Ren1) ‘Yin ontmoeting’ of 
‘Samenkomst van het Yin’ 

Zit in 1 lijn verticaal onder Baihui Voedt het 
nierYin. 

Jianjing (Gb21) ‘Schouderbron’ Stimuleert de daling van (Long) Qi. Dit helpt 
bijv. bij de variatie op de oefening “draaien 
van het bekken/de romp” waarbij de handen 
de punten van JianJing aanraken. De nieren 
houden in het onderste Dan Tian de longQi 
even vast tijdens de inademing en laten weer 
los tijdens de uitademing. Bij veel mensen is 
de NierQi uitgeput, met als gevolg een 
onvermogen om de ademhaling diep in het 
onderste DanTian te krijgen (kortademig) 

Jingmen (Gb25) ‘De belangrijkste deur’ Jingmen is het frontMu punt van de nieren 
en daarom één van de belangrijkste 
voedingsbronnen van de (voorhemelse) 
nierQi) ‘Mu’ betekent verzamelen, bewaren. 

Laogong (P8) ‘Paleis van de arbeid’ Ying springpunt 
Belangrijkste punt om Hartvuur te blussen en 
is daarom zeer doeltreffend voor kalmeren 
van de Shen. 
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Mingmen (Du4) ‘Levenspoort’ 
Andere naam is ’Jing Gong’ dit 
betekent Paleis van het Jing 

Vuur van MingMen is het Yangaspect van 
voorhemelse Jing en accumuleert op de 
wervelkolom op dit punt  tijdens de 
conceptie 

Qihu (St13) ‘Deur van Qi’ Laat Qi dalen in ontspant de borstkast 

Qimen (Liv14) 
** zie pag 24 

‘Cyclische poort’ FrontMu punt van de Maag. 
Laatste punt van de levermeridiaan. De 
leverQi is verantwoordelijk voor een vrije 
doorstroom van Qi door het hele lichaam. 
Qimen zorgt m.n. voor de doorstroom in de 
middelste en bovenste DanTian. 

ShenMen (Ht7)  
* zie pag. 24 

‘Deur van de Geest’ Het belangrijkste punt op de Hartmeridiaan 
en ook direct verbonden met de 
Niermeridiaan. Het hart is het paleis van de 
Shen en ShenMen is één van de belangrijkste 
punten om de Shen te stabiliseren. 

Shenzhu Du12) ‘Lichaamspilaar’ Indicaties voor dit punt zijn: 
Opening en kalmeren van de Shen 

Su Liao (Du25) ‘Koning van het gezicht’ Weinig over bekend 

Tongtian (B7) ‘De Hemel penetreren’ Een belangrijk punt om interne wind te 
doven en daarmee de Shen te stabiliseren 

Xiaohai (Si 8) ‘Dunne darmzee’ Punt met ‘weinig’ betekenis 

Xingmen (Dm)   

Yao yang Guan 
(Du3) 

‘Yangsluis van de lendenen’ Belangrijk punt om NierYang te voeden en de 
Qi door te laten stromen naar de benen 

Yintang (M-HN-3) ‘Zegelhal’ of 
‘Hal van de impressies’ 

Hoewel dit punt veel gebruikt wordt is het in 
de oude boeken niet beschreven als een 
punt van de Governing meridiaan en de 
reden daarvan  is opmerkelijk maar 
onbekend. Het is later bijgetekend als een 
extra punt.  In andere culturen wordt dit 
punt ook “het derde oog” genoemd 

Yongquan (kid 1)  
* zie pag. 24 

= ‘Borrelende Bron’ 
Dit punt staat in andere 
boeken ook genoemd als: 
Dichong = ‘bron, doorgang, 
hoofdweg van de aarde’ 
 

In geschriften die bekend staan onder ‘Ode 
to Elucidate Mysteries’ wordt in dit punt de 
echo van de aarde herkent.  
Yongquan is het meest Yinne punt in ons 
lichaam en direct verbonden met de aarde. 
Het is het eerste, en meest krachtige punt 
van de NierMeridiaan en in de nieren wordt 
o.a. ons prenatale Jing opgeslagen. De 
Nieren worden daarom ook in de Chinese 
Geneeskunde gezien als de moeder van alle 
andere organen. 

Yuzhen (B9) ‘Jadekussen’ 
De naam stamt nog uit de tijd 
waarin monniken s ‘nachts  in 
de tempels een kussen van 
Jade onder hun hoofd kregen 
om zich te trainen in 
discipline. 

Yuzhen wordt ook vanuit de traditionele 
QiGong gebruikt als één van “de drie 
poorten” om de Qi doorstroming te 
bevorderen door de Governing meridiaan. 
De twee andere punten zijn 
Weiluguan, in de buurt van Changqiang ( DU-1) 
Jiajiguan, in de buurt van MingMen 

Zhangmen (Liv13) ‘Voltooiingspoort’ FrontMu punt van de Milt en heel belangrijk 
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** zie pag. 24 punt op de Levermeridiaan. 
De leverQi is verantwoordelijk voor een vrije 
doorstroom van Qi door het hele lichaam. 
Qimen zorgt m.n. voor de doorstroom in de 
middelste en bovenste DanTian. 

 
* Water en Vuur: 
De Nieren zijn verbonden met het element Water (aarde) en het Hart is verbonden met Vuur    
(hemel). In de Nieren is het Jing opgeslagen en het Hart is de residentie van de Shen. 
Deadman beschrijft dit in zijn boek “A Manual of Acupuncture” als volgt:  
“The Kidneys belong to water and the Heart to fire, and the Kidneys and Heart are said to ‘mutually 
support’ each other, the Kidney yin nourishing and moistening Heart yin and restraining Heart fire, 
and Heart yang descending to warm the Kidneys. Harmony between the Kidneys and Heart is one of 
the prerequisites for a stable and peaceful spirit”. 

Vuur en Water is een fundamentele dualiteit in de Chinese 
Geneeskunde.  
Dit zie je ook terug in de controlerende Cyclus van de 5 elementen. 

Water controleert Vuur in de binnen cirkel. 
Water daalt en bevochtigd vuur, dat stijgt en verwarmt. Het evenwicht 
tussen Vuur en Water is cruciaal in het lichaam, ze houden elkaar in 
evenwicht en controleren elkaar. 
Als het Water (Jing) af neemt kan Vuur (Shen) oncontroleerbaar stijgen 
en excessief worden. Ofwel; het paleis (hart) staat in brand en de 
Koning (Shen) vlucht weg…….. 
 

** Front Mu punten Zhangmen (liv.14) en Qimen (Liv.13) 
Elk orgaan heeft een eigen FrontMu punt, ofwel een specifiek punt waar de energie van dat orgaan 
zich vooral verzamelt. Op de levermeridiaan zitten niet voor niets twee FrontMu punten van de Maag 
(QiMen) en de Milt (ZhangMen). 
De leverQi is verantwoordelijk voor de flow van Qi door ons hele lichaam. Het is de meest krachtige 
en dynamische Qiflow en ook daarom zo ‘gevaarlijk’ als deze uit balans raakt. De leverQi kan niet 
vrijelijk zijn taak uitvoeren als iemand zichzelf in het leven tegenhoud. Dit kan door inperkende 
gedachten, onvoldoende ruimte in nemen, frustratie etc. De Qi raakt dan gestagneerd, stapelt en 
ontlaad zichzelf dan ongecontroleerd. Dit wordt zichtbaar in woedeaanvallen of bijv. migraine. De Qi 
stijgt dan aanvalsgewijs omhoog en/of valt de maag/milt aan. In de Chinese Geneeskunde wordt dit 
vanuit de 5 elementen theorie gediagnostiseerd als: ‘Hout (lever) valt aarde (maag/milt) aan. Zie 
figuur hierboven.  
Zhangmen en QiMen zijn uitstekende punten om de Qiflow door het hele lichaam te ondersteunen 
en de milt en maag als bron van postnatale Jing te ondersteunen. 
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