Yang:

Yin:

men Yang en Yin
Y spreken bbijna voor zicch: ze beelden
n links dezelffde heuvel of
Dee ideogramm
beerghelling uit, met rechts voor
v
het Yangg kleurige waapperende vaaandels onder de blakende
zoomerzon, vooor het Yin kou
ude dampen oonder een dak
k, in de winterse donkerte.. Ze beschrijv
ven
duus twee tegenngestelde toestanden van ddezelfde werk
kelijkheid, diee elkaar aanvuullen en mekaaar
afw
fwisselen. In de
d natuur is het
h Yang het ddomein van de
d hemel, de lucht en het llicht, het Yin
daat van de aardde, het water en
e de plantenn. Yang zet uiit en stijgt, Yin condenseeert en daalt.
Yaang is actief, licht en warm
m, Yin is rusttig, donker en
n koel. Yang stuurt aan opp verandering,
Yiin behoudt stabiliteit. Yan
ng wordt nog verbeeld als vuur, Yin als water.
Het Tai Ji
J teken (de G
Grote As, of de
d Grote Polaariteit) symbooliseert de
eenheid van
v de scheppping, die altijjd bestaat uit deze twee coomponenten:
het Yang
g (links, wit) en het Yin (rechts, zwart). Twee polenn die
onafscheeidbaar zijn, ttegengesteld, aanvullend en
e afwisselendd. Ze gaan in
n
elkaar ov
ver zoals dag en nacht, zom
mer en winter, jeugd en ouuderdom. De
oogjes van hun tegenggestelde geveen weer dat zelfs als één vvan beide
maximaal is, err toch nog waat van het andder aanwezig is.
m Yin en Yanng te begrijpeen kan men zze ook laten overeenstemm
o
men met de beegrippen
Om
materie (Yin) en
e energie (Y
Yang) uit de m
moderne fysicca1. De energiie is het ultiem
me stramien
vaan al wat besttaat. Hoe meeer men de maaterie uitrafeltt hoe meer en
nergie men teggenkomt. De
ennergie is het Yang
Y
welke het
h Yin, de ma
materie, doordrringt, activeert, vorm geefft, transformeeert,
terrwijl het Yin de nodige ho
ouvast, substaantie biedt aan de energie. Yin en Yangg kunnen niett in
apparte vakjes worden
w
gerang
gschikt, mateerie en energiie beïnvloeden mekaar en ttransformeren
in elkaar continnu2.
uur kunnen onnderzocht wo
orden volgenss deze Yin-Ya
Yang dialectiek
k.
Allle fenomenen van de natu
Allle werken ovver de Chinesse geneeskundde en acupun
nctuur geven hier
h voldoendde uitleg overr,
al vindt men sooms wat contrroversiële intterpretaties in
n de literatuurr.
nties (beenderren, spieren, organen, weeefsels, vloeisttoffen …) van
n
Zoo zijn de mateeriële substan
mijn lichaam meer
m Yin, terw
wijl de energiie die hun acttiviteit mogellijk maakt meeer Yang is. Het
H
1

U
Uit achting vooor het realiteiitsbeeld van hhet oude Chinaa nam Niels Bohr,
B
een van de grondlegg
gers
vaan de kwantum
mfysica, dit Tai
T Ji symboool over in zijn
n wapenschild
d toen hij in Denemarken tot
riddder werd bennoemd.
2
D
De film “Whaat the Bleep Do
D We Know”” toont in een tekenfilmpje
t
het
h beroemde
weetenschappelijjk ‘double slitt’ experiment dat aantoont dat
d materieparrtikeltjes zich kunnen
geedragen als deeltjes (materiee-Yin) of als ggolf (energie-Y
Yang), en, steerker nog, dat dit gedrag
beeïnvloed worddt door het men
nselijk bewusstzijn (waarnem
ming, intentiee).
htttp://www.cineemien.nl/rabbithole/index.pphp?land=be&
&item=trailer&
&sourcefile=do
doubleslit_videeo.
wm
mv

Yin zorgt voor ondersteuning, substantiële voeding en rust, terwijl het Yang tot activiteit en
verandering stimuleert. Het Yin biedt het nodige rustpunt voor regeneratie en herstel, een
anker voor de Yang activiteiten. Het Yang heeft te maken met de vitaliteit, de drijfkracht in
mij: Yang levert het vuur voor alle transformatieprocessen van mijn organisme, maar ook
voor mijn assertiviteit en zin voor initiatief in de buitenwereld. Dit vuur wordt gevoed door
beweging en activiteit, door stimulatie, door een doel te hebben. Overvloedige Yang energie
toont zich als lichamelijke warmte en vitaliteit, seksuele drang, motivatie en wilskracht,
gedrevenheid om uitdagingen aan te nemen en vastberadenheid om ze te volbrengen.
Als mijn Yang het laat afweten verzwakken mijn energie en mijn motivatie, mijn lichaam
koelt af, mijn metabolisme vertraagt en mijn weefsels houden vocht op.
Het Yin aspect van mijn energie ligt voor een belangrijk deel in mijn lichaamsvloeistoffen die
voedende bestanddelen en informatie doorheen gans mijn lichaam ronddragen, zowel het
celvocht als het weefselvocht, de gewrichtsvochten, hersen- en mergvochten, seksuele
vochten etc. Overvloedige Yin energie biedt diepe reserve aan mijn lichaam, met de
mogelijkheid om het aanhoudend aan te vullen met fysieke en mentale kracht. Mijn lichaam is
vruchtbaar, mijn geest is kalm en ontvankelijk. Ik kan me diep in mezelf terugtrekken om me
te voeden aan mijn interne bron, automatisch tijdens de nachtrust maar ook desgewenst
overdag: ik trek me terug in het Yin door meditatie en stilte, door de aandacht inwaarts te
richten, door te rusten en te relaxen. Overactiviteit kan het Yin uitputten.
Verzwakte Yin uit zich in het onvermogen om mijn organisme tot rust te brengen. Bij
uitputting van het Yin kunnen verhitting en verdroging ontstaan.
Het Yin van mijn lichaam biedt de nodige ‘aarde’ (receptieve structuren) die de ‘deugden van
de Hemel’ (de scheppende kracht van Dao) ontvangen waardoor mijn lichaam levend wordt.
Deze vitaliteit is de Yang uitdrukking in mij van de scheppingskracht.
Beide Yin en Yang aspecten van mijn lichaamsfuncties worden door de Chinese geneeskunde
als de Qi, de vitale energie van mijn lichaam beschouwd.

2.. Over dee Vijf Beweegingen, d
de basis va
an de fysiollogie (p.299 -31)
m te functionneren zijn er in
i mijn lichaaam Yin en Yaang krachten nodig die de Qi, de energiie,
Om
dee informatie, op
o gepaste wijze
w
sturen: nnaar boven (Y
Yang) of naar beneden (Yinn), naar binneen
(Y
Yin) of naar buiten
b
(Yang), die ze in bew
weging zet (Y
Yang) of ze to
ot rust brengtt (Yin), die zee
meer vluchtig, energetisch maakt
m
(Yang)) of ze meer condenseert,
c
meer
m materieeel maakt (Yin).
Deeze fundamenntele fysiolog
gische beweggingen worden
n in de Chineese geneeskunnde het “stijg
gen
en
n dalen” genooemd. De bassis ervan worddt gelegd in de
d theorie van
n de Wu Xinng (Wu: ‘vijf’
enn Xing: ‘beweeging’, ‘fase’ of ‘transform
matie’3).
Dooor de observvatie van de natuur
n
ontdekkten de Chineezen van weleeer dat alle
levvensverschijnnselen op aarde beantwoorrdden aan een
n continue Yiin-Yang cyclu
lus, een
afw
fwisseling vann rust en activ
viteit, die kann onderverdeeeld worden in
n vier fasen, aanaloog aan de
d
seeizoenen: lentte en zomer (Y
Yang) en herrfst en winter (Yin).
Om
m hun levenssactiviteiten te verwezenlijjken moeten alle organism
men op aarde de
ovvereenkomende vier natuu
urkrachten bezzitten, plus die van de aard
de zelf. Mijn interne
fyysiologie (het ‘stijgen en dalen’) wordt geïnduceerd door de wisselwerking vaan deze vijf
fuundamentele krachten.
k
Dee Wu Xing beestaan dus uit twee Yang kkrachten: Ho
out (lente) en Vuur (zomer)
r) en twee Yiin
krrachten: Metaaal (herfst) en
n Water (wintter), gecentreeerd rond de vijfde,
v
de centtrale as, de
Aaarde.

ZOMER‐
VUUR

LENTE‐
HOUT

Aarde

HERFSTT‐
METAA
AL

WINTER‐
WATER

Veermits die vijjf aardse levenskrachten g evolg zijn vaan de scheppeende actie vann de hemel,
moeten alle levvende wezenss in hun aardsse Jing-essentties dus ook de
d nodige vijff specifieke
receptieve struccturen (Jing) bezitten om dde overeenko
omende ‘deug
gden’ van de hemel te
kuunnen ontvanngen en erdoo
or geanimeerdd te worden4.
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4

hhelaas wordt Wu
W Xing meerr courant leveenloos ‘westerrs’ vertaald alss “de Vijf Elem
menten”

V
Vijf is het getal van de liefd
fde, het hoogstte gevoel. Hett is ook het sy
ymbool voor hhet Yang dat het
Yiin bevrucht, voor
v
het vuurr binnen de aaarde of voor de Shen in actie
a
binnen hhet lichaam (v
vrij
veertaald uit het artikel “All Diseaase Comes from the Heart” Heeiner Fruehaauf,
ww
ww.ClassicalC
ChineseMediccine.org).

Ellk van deze vijf Jing patronen in mij woordt dus zo to
ot leven geweekt en geeft oontstaan aan een
e
sppecifieke “Ben
n Shen”, een
n bepaald aspeect van mijn bewustzijn.
b
Er
E ontstaan duus vijf Ben
Shhen, die sameen mijn globaale Shen, mijnn bewustzijn, zullen uitmaaken.
Vaan zodra dezee vijf Ben Shen zich mani festeren ontsttaan ook de Wu
W Zhi, ‘vijff gevoelens’ of
o
‘vvijf wilsuitinggen’. Dit zijn de normale ggevoelsmatigee uitingen van
n mijn bewusstzijn, zij geven
onntstaan aan dee primaire fyssiologische kr
krachten die in
n mijn lichaam
m het ‘stijgenn en dalen’ vaan
dee Qi zullen innzetten.

Dee hemel anim
meert de recceptieve struccturen van de
d aarde - het
h Wu Xingg patroon in de
meenselijke Jingg waaardoor de viijf Ben Shen verwekt
v
wordden.
Dee gevoelens (Zhi)
(
zijn de uitdrukking
u
vaan deze bewu
ustzijnsaspectten, zij vormeen de motor van
v
dee interne fysioologie (het ‘sttijgen en daleen’ van de Qii) van het lich
haam.
Mett andere woorrden:
gingen
mijn ddiepe overtuig
bep
palen hoe mij
ijn lichaamsffysiologie werkt.

3.. Over orgaanfunctties : De L ong (p.52--53) :
mee
Feei, Long: “De Long is de meester van dde Qi.” Hierm
bedooelen de Chin
nese auteurs uuiteraard dat
de Long
L
de ‘adem
m’ bestuurt, m
maar ook dat
zij de
d opname en
n inwaarts gerrichte
beeweging van alle
a Qi bestuu
urt: de opnam
me van inform
matie,
heet plukken uitt de buitenweereld van wat ik nodig heb
b, zoals
heet oogsten in de
d herfst. Bov
vendien is dee ademfunctiee niet
allleen een esseentiële opnam
mefunctie, het ritme van dee
addemhaling reggelt ook het teempo van allee andere
levvensritmen inn mijn lichaam
m. De Long iis verantwoorrdelijk
vooor het overbrrengen van de grote Orde in het lichaam
m.
Vaandaar haar overgevoeligh
o
heid voor wannorde en onreecht.
Dee Long bewaart ook een belangrijke Qii-reserve,
veerantwoordeliijk voor de sttuwkracht vooor de circulatie van
Qii5 vanuit het midden
m
van de
d borst. In heet bijzonder
geeschiedt de diiffusie van Wei
W Qi (verdeddigende Qi) vanuit
v
6
die plek, na de toevoeging van
v erfelijke JJing .

Metaal,
M
herffst, Long
Bewustzijn: eiggen
ostbaarheid
ko
Ben Shen: Po, llichaamsziel
Gevoel: You, b ezorgdheid
Qi‐beweging:
Q
ttot rust
brengen inwaaarts en
neerwaarts
Orgaanfunctie
O
: Long
Ziintuig: reuk
Weefselfunctie
W
e: huid

weging is de basis
b
voor de onderhoud- een
Dee inwaarts geerichte en verttragende bew
heerstelfuncties van mijn lich
haam, meerdeere auteurs ziien de Long als
a de organissator van de
veegetatieve funncties (de auto
omatische onnderhoudsfun
ncties zoals dee regeling vann de vertering
g,
vaan de bloedsoomloop etc.). De diffusie vvan Qi en lich
haamsvochten
n over mijn ga
ganse lichaam
m is
daaarbij van grooot belang en vertrekt vanuuit de Long. Hier
H is de sam
menwerking m
met de Nieren
n
fuundamenteel: de Long ontv
vangt Qi en vvloeistoffen die door de Niieren als damp
mp opwaarts
geestuurd zijn, zuivert
z
ze en doet ze weer neerwaarts vloeien.
v
Parallel daaraan iss de
‘ggrijpkracht’ vaan de Nieren ook belangrij
ijk voor een correcte
c
inadeeming.
Dee kleur die toot de Long beh
hoort is de ziilverblauwe metaalkleur,
m
de
d geur is schherp, de smaak
pikkant.

Veerzwakking:: Longzwaktee geeft uiteraaard ademmoeeilijkheden, hoest, neusverrstopping,
steemverzwakkiing, maar ook
k een globale energiezwak
kte, men voeltt zich uitgepuut. Droogte van
dee huid en weeefsels zijn dik
kwijls het gevvolg van chronische Longp
problemen. D
Dit kan zelfs
mede aan de ooorzaak liggen
n van verlamm
mingsverschijjnselen.
n bewustzijn van mijn eigeen kostbaarheeid leidt tot eeen zwakke
Poo verzwakkinng: verlies van
heerfstbewegingg, het tot rust komen binneenin gaat niett meer (waard
door ik ook
5

Q
Qi en Bloed worden
w
dus gesstuurd door heet Hart en gesstuwd door de Long.
H
Het parallel met
m de rol van de thymus biij de opbouw van het immu
uunsysteem iss hier opvallend.
M
Mijn specifiek immuunsysteeem steunt gro
rotendeels op de functie vaan de thymussklier die tijdeens
miijn jeugd de T-lymfocyten
n aanleert te reageren op diverse ziekttekiemen. Zoaals we zagen
n is
hieerbij het ‘ik--bewustzijn’ essentieel.
e
Diit wordt ook bevestigd in
n de Chinesee traditie die de
toeevoeging bescchrijft van miijn erfelijke JJing (met mijn
n persoonlijkee gegevens) bbij de Qi van het
“M
Midden van dee Borst” om Wei
W Qi aan te maken. Merk
kwaardig is daat ik spontaann precies die plek
aaanduid om mezzelf aan te wijjzen. Daar is dde zetel van mijn
m ik-bewusttzijn.
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doorslaapproblemen heb, met wakker worden rond vier uur, het Long uur). Het oogsten,
plukken waar ik recht op heb is moeilijk (want heb ik er wel recht op?). Ik voel me dus als het
eekhoorntje in de herfst met tekort aan nootjes: onrustig en ongerust, tekortgedaan, hulpeloos
en kwetsbaar, met angst naar de toekomst, faalangst, minderwaardigheidsgevoel. Vooral
onrecht kwetst me uitermate. Depressie is niet ver weg. Indien de Shen afstand neemt van de
Po ontstaan zelfs doodsgedachten of zelfmoord neigingen.

4. Over ‘Agressieve Energie’ (p. 96 – 97)
De eliminatie van ‘agressieve energie’ is ook een oud en eenvoudig acupunctuurrecept7 dat
dikwijls van pas komt als vervolg op de Zeven Draken om de patiënt van resterende
ongewenste informatie te bevrijden. Die agressieve Qi kan dus van emotionele aard zijn, maar
ook van het type van de zes klassieke energetische excessen (toxische Hitte, Koude, Damp,
Droogte, Wind en Warmte) of eender welke andere vervuiling of storende Qi. De techniek is
onder meer toepasselijk op chronische verstoringen van het immuunsysteem waarbij toxische
energieën van het type Damp en Hitte in het organisme vastzitten. Ik denk aan reuma, het
chronische vermoeidheidsyndroom (CVS), fibromyalgie, het postviraal syndroom etc. maar
ook aan allergische toestanden, bijvoorbeeld. Minder evidente ‘vervuilingen’ kunnen ook een
indicatie zijn voor deze techniek, zoals bijvoorbeeld bij personen die ondanks een correcte
hygiëne een vieze indruk geven, een onzuivere huid of lijfgeur vertonen of die gewoon
subjectief niet aantrekkelijk zijn voor fysieke aanraking.
Het recept bestaat uit een subtiele oppervlakkige naaldtechniek op de rug, op de
correspondentiepunten van de Zang orgaanfuncties, die in een welbepaalde volgorde worden
geprikt8.
Indien er ‘agressieve Qi’ aanwezig is worden de huidzones rond bepaalde naalden rood, soms
tot 3 centimeter diameter grote vlekken. De naaldjes worden ter plaatse gelaten totdat de
roodheid weggetrokken is.
Vermits hierdoor gifstoffen worden vrijgemaakt is het belangrijk dat de patiënt de volgende
dagen veel water drinkt om ze weg te spoelen, zoniet kunnen hoofdpijn, spierpijn of andere
ongemakken optreden.
Enkele reacties







Een jonge dame meldde dat ze gedurende ongeveer een week na de behandeling de rookgeur,
rookadem en rooksmaak tot in de keel terug ervaren heeft, hoewel ze reeds anderhalf jaar met
roken was gestopt!
Een andere dame voelde een tijdlang spanning en tintelingen in haar linker been voordat haar
chronische sciaticuspijn definitief verdween.
Nog iemand reageerde op de behandeling met enkele dagen heesheid en het uitbreken van
acne en zweertjes.
Bij sommigen schijnt dit voldoende te zijn om de heropflakkering van hooikoorts te
voorkomen.
Verschillende patiënten met CVS komen regelmatig terug, uitgelezen voor het weldoende
effect van deze sessie.

De meest courante reactie is echter een diepe ontspanning en het gevoel bevrijd te worden van
storende emotionle spanning.

7

van meester Li Dong Yuan, ca. 1100 na C.
Van boven naar onder, bij dames het rechter punt eerst, bij mannen eerst het linker: BL.13, 14,
18, 20 en 23. BL.15 (Hart) wordt pas het laatst geprikt, indien er een duidelijke roodheidreactie
optreedt.
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5.. Over dee “zeven em
moties” – S
Samenvattting (p.99--100)
Viijf normale gevoelens (Wu
u Zhi)
Zeeven pathogeene emoties (Qi
( Qing)
XI, vreugde,
v
helpt vrije circulaatie van de Hart-Qi9
XI, uitbundigheid
u
d, verspreidt, verstrooit dee Hart-Qi
d de Leverr-Qi stijgen
NU, opwinding, doet
plaaien
NU, irritatie doett de Lever-Qi stagneren /op
um
SI, reeflectie verzaamelt de Qi naaar het centru
SI, over-denken
o
‘knoop
opt’ de Milt-Q
Qi
YOU
U, bezorgdheiid vertraagt dee Qi
YOU
U, bekommern
nis blokkeertt de Long-Qi
KON
NG, doet de Qi
Q dalen
KON
NG, angst sch
haadt het Nieer-Jing
meer intense Qing:
Q
= Vijjf, + Twee bijjkomende, m
hok,
JING: sch
verbijsteriing:
stuurt de Qi in alle
n.
richtingen

BEI: diepee
droefheid: verbruikt
d Long.
de Qi van de

Inn feite werdenn er in de loop
p van de ontw
wikkeling van
n de Chinese geneeskundee meer dan
zeeven soorten gevoelens
g
en emoties bescchreven, zoals bijvoorbeeld: Ai verdrieet en Ai liefdee
(annder ideogram
m), Ju paniek
k, Wu aversiee en haat, Yu verlangen, Hao
H attractie, Wei respect etc.
waaarvan de korrte vertaling hier
h niet alle schakeringen
n weergeeft. Het
H is dus nieet
vaanzelfsprekennd om wijs te raken uit de Chinese anallyse van de em
moties en nogg minder om
deeze toe te passen op de gem
moedstoestannd van de patiiënt.
Geelukkig is hett precies anallyseren van dde emoties in de acupunctu
uurpraktijk eiggenlijk niet
nooodzakelijk: de
d hoger bescchreven polsddiagnostiek (‘‘pols op de hu
uid’) maakt hhet mogelijk om
o
vrrij objectief tee achterhalen of er een storrende emotiee aanwezig is en op welke meridianen die
d
acctief is.
Heet behandelinngsprincipe sp
preekt dan vaanzelf: die sto
orende inform
matie eliminerren uit de
geetroffen meriddianen. Dit geebeurt hoofdzzakelijk met de
d klassieke ‘Shu – Luo’
accupunctuurtecchniek.
Dee Shu en Luoo punten zijn traditionele
t
ccommandopunten die op elke meridiaann te vinden ziijn
terr hoogte van de voorarmen
n en handen oof onderbeneen en voeten. In combinatiie herstellen zij
z
heet evenwicht tussen
t
meridiianen onderliing en ook tusssen intern (Z
Zangfu) en exxtern
(m
meridiaan). Boovendien vermelden vele ttraditionele auteurs
a
nogal wat emotionnele indicatiess
bijj die punten.
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B
Buiten Xi, de vreugde die tot wel pathoogeen exces kan
k leiden, wordt ook een levensvreug
gde,
“L
Le”, beschreveen, de gevoelssuiting van heet Hart welke nooit
n
pathogeeen kan wordenn.

Een klein naaldje wordt zeer oppervlakkig en zonder manipulatie in respectievelijk het Shu
punt en het Luo punt van gekoppelde Yin en Yang meridianen geprikt.
Deze subtiele techniek geeft een opmerkelijke ontspanning, een gevoel van bevrijding:
-

“alsof een zware last van mijn schouders gevallen is”
“ik herinner me die kwaadheid nog, maar ik voel ze niet meer”
“ik kreeg plots heel erg zin om te lachen”
“eigenlijk bedoelde mijn baas dat niet zo slecht”
“die druk op mijn borst is verdwenen”
“mijn hoofdpijn is weggevloeid”.

6. Over Ben Shen behandeling, enkele voorbeelden. (p.112 - 113)
Po: KDC, een atletische man van 30, ontlaadt zijn gevoel van frustratie en zijn agressiviteit in
intensieve sport. Als voorgeschiedenis meldt hij zijn vroeggeboorte met shock, eczeem, astma
en diverse allergieën tijdens de jeugd, nu nog kortademigheid na sport en ’s nachts. Vooral het
gevoel “het niet aan te kunnen” blokkeert en frustreert zijn leven op het werk, met
perfectionisme als gevolg. Typisch Po deficiëntie10, dus, wat nog onderlijnd wordt door het
wakker worden rond vier uur en nachtzweet (Long Yin deficiëntie). Na de Zeven Draken
vindt K. “terug zijn draai in het werk”, beleeft weer meer plezier aan het werk en besluit zelfs,
na die ene beurt, te wachten met verdere behandelingen. Hij komt pas zes maand later terug
voor nervositeit, moeilijk kunnen genieten, gevoel niet rond te komen met het werk,
onzekerheid, minderwaardigheid en meer astma. De Po deficiëntie wordt zo nodig nog
bevestigd door de buikpalpatie. De ene uitgevoerde behandeling (BL.23, 52, 42, GV.20) gaf
een opmerkelijke verbetering: geen ademproblemen meer, doorslapen zonder nachtzweet en
vooral veel rustiger.
Yi: Mevrouw CVT is een stressgevoelige persoon met een leven vol angsten achter zich,
teveel om allemaal op te noemen. Een emotieloze relatie en een te zware job zorgden voor een
depressie. Enkele jaren later putte ze zich uit in de verzorging van haar vader waarvan ze de
aftakeling meemaakte, wat haar diep emotioneel raakte. Twee jaar na zijn dood wordt ze
klassiek behandeld voor borstkanker. Het is in dit stadium en afwisselend met de chirurgische
ingrepen en de chemotherapie dat ze ook om acupunctuur verzoekt. In deze stressvolle fase
van haar leven zoekt zij naar de diepere oorzaak van haar lijden en start ik dus de acupunctuur
met de Zeven Draken. Zij reageert hier ogenschijnlijk minimaal op. De behandeling van
Agressieve Energie geeft ontspanning, maar niks spectaculair, ondanks de felle roodheid van
de punten. De buikpalpatie wijst duidelijk naar Yi deficiëntie (geen elasticiteit, stug, droog
bindweefsel, palpatiepijn boven de navel, ter hoogte van CV.10). Met het behandelen van de
Ben Shen van de Milt (Yi, zelfkennis, oprechte gedachte, dus BL.23, 52 en 49) meldt ze
enthousiast de diepe deugd die ze hiervan ondervond: “ik voel me herboren!”. Zij beseft dat
ze gans haar leven schuldgevoelens heeft gedragen, dat ze nooit wist wat goed voor haar was
(typische Yi deficiënties, naast de centrale rol in het immuunsysteem). Ze beslist haar
werkstress te verminderen door werkaanpassing te vragen. Er is nog een weg te gaan (onder
meer met de schuldgevoelens rond kanker: “ondanks mijn inspanningen om gezond te leven
heb ik gefaald”) maar er is toch een keerpunt.
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Het valt me op, terwijl ik deze gegevens van patiënten verzamel, dat Po deficiëntie het meest
voorkomt in de behandelingen van Ben Shen. Waarschijnlijk omdat Po de lichaamsziel is die het
duidelijkst impact heeft op de onderhoudsfuncties van het lichaam en dus frequent de achtergrond
is van de lichamelijke kwalen waarvoor de meeste mensen op consult komen.

