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Voorwaarden 

WETTELIJKE BEPALINGEN 

 

 

 

Terwijl alles in het werk gesteld is om de informatie in dit boek te 

staven aanvaardt de uitgever geen verantwoordelijkheid voor fouten, 

omissies of verkeerde interpretatie van wat hierin wordt gesteld. 

Enige gelijkenis met bepaalde personen, volkeren of organisaties is 

onbedoeld.  

 

Net als alle dingen in het leven worden er ook bij dit soort praktische 

adviesboeken geen garanties gegeven. Lezers worden gewaarschuwd 

om hun eigen gezonde verstand te gebruiken wat betreft hun 

persoonlijke situatie, om dan vervolgens daarnaar te handelen. 

 

Alle lezers wordt aanbevolen om, als je er zelf niet uitkomt, kundige, 

professionele hulp te zoeken. 

 

Dit boek kan ook uitgeprint worden, zodat je het gemakkelijker kunt 

lezen. 
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Voorwoord 
 

Het symbool werd al aangetroffen op oude stenen trommels in China, 

afgebeeld in boeken die al vele jaren oud zijn, op schotels en borden 

uit de oudheid of dingen die in deze tijd worden gemaakt. Het wordt 

geweven of geprint op kleding, verwerkt in borduursel, geschilderd 

boven poorten en voordeuren, gebruikt in winkellogo’s: een cirkel, 

met daarin gelijke delen in zwart en wit met tegengestelde punten – 

yin en yang, teken van evenwicht. 

 

Yin en yang – een bekend, oeroud Chinees concept van de twee 

complementaire krachten die harmonisch samenwerken, voor een 

gunstig werkende stroming.  

 

Heel simpel gezegd: de ene kracht hoort bij mannelijk, terwijl de 

andere het vrouwelijke vertegenwoordigt. De ene heeft geen voorkeur 

boven de andere, en ze zijn allebei even noodzakelijk, als ze maar in 

perfecte balans en harmonie zijn. 

 

 Evenwicht in Yin en Yang 
Gezondheid, overvloed en lichaamsbalans  

bereikt door kennis en invloed van yin én yang 
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Hoofdstuk 1: 

Introductie yin en yang 

 

 

 

Dit idee van perfect evenwicht tussen positieve en negatieve factoren 

komt eigenlijk niet overeen met de meeste basisconcepten in onze 

wereld, waar steeds het goede zoveel mogelijk nagestreefd wordt. 

Toch staat het yin-yang-symbool voor de noodzaak dat beide factoren 

aanwezig zijn in een ideaal evenwicht. 

 

Als je dit principe toepast op de begrippen heet en koud dat geldt dat 

geen van beide uitersten prettig zijn, maar de juiste mengeling van 

beide dat wel is. 

 

Andere beginselen om yin en yang te omschrijven zijn:  

YIN: vrouwelijk, zacht, stil, nacht, maan, vloeibaar, en  

YANG: mannelijk, hard, bewegelijk, dag, zon, solide.  

(* In China is dit net omgekeerd vergeleken met deze begrippen in 

Japan!) 
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Om te beginnen… 

 

De cyclus herhaalt zich steeds opnieuw. Daar waar het ene ophoudt 

begint weer iets anders, en vice versa. Dit concept van aantrekken en 

afstoten komt tot uiting in veel oude Chinese wetenschappen en 

filosofieën, zoals de traditionele Chinese geneeskunst (acupunctuur), 

Chinese vecht- en verdedigingskunsten (Ju-do, Aiki-do) en Tai Ch’i –

slechts enkele van de vele die van dit concept uitgaan. 

 

Een meer romantische omschrijving van yin en yang is het zonlicht 

dat schijnt op een bergachtig gebied. De uitleg is dan dat terwijl de 

donkere kant van de bergen fel door de zon wordt overgoten het lijkt 

alsof ze met elkaar versmelten – verbeeld als yin en yang die elkaar 

aanvullen en die verder bij elke verandering harmonieus met elkaar 

vervloeien. 

 

Het populairste beeld van yin en yang zien we in de twee ‘kikkervisjes’ 

met centrale punten, die elkaar perfect in evenwicht houden. Het is 

de verbeelding van de ononderbroken stroom van de een in de ander, 

in volkomen harmonie, in de contrasterende kleuren zwart en wit. 
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Hoofdstuk 2: 

Redenen voor balans en Liefde in je leven 
 

 

 

Wist jij dat voedingstekorten kunnen komen door teveel stress? Hoe 

kun je dat soort dingen voorkomen en vermijden? Je kunt al 

beginnen met gewoon van jezelf te houden, je eigen leven lief te 

hebben en door meer in balans te komen. 

 

Dat klinkt zo gemakkelijk. Maar veel mensen vinden het moeilijk om 

alles zo simpel te benaderen. Er zijn heel veel factoren waarvoor dat 

net zo geldt. Alles lijkt momenteel zo snel te gaan. Mensen voelen zich 

opgejaagd, alsof ze nooit genoeg tijd hebben om die gejaagdheid van 

de wereld waarin ze leven bij te houden, dus kan het leven uiteindelijk 

een stuk moeilijker en zwaarder worden. 
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Eenvoud = schoonheid 

 

Is er nog iemand die gelooft in dit soort oude gezegden? Als jij een 

evenwichtige en gezonde manier van leven wilt volhouden dan zul je 

allereerst moeten inzien wat je zult moeten doen en laten. Je kunt 

niet maar door blijven gaan met dingen aan te schaffen die je je 

eigenlijk niet eens kunt veroorloven. Je kunt jezelf niet meer 

roekeloos in allerlei avonturen storten waarvoor je achteraf eigenlijk 

helemaal geen tijd hebt, of welk risico je voor een goede gezondheid 

helemaal niet meer kunt nemen. 

 

Maak je geen zorgen, er blijven nog steeds genoeg dingen over om je 

leven in te kleuren, zelfs al leef je binnen je budget en van niet meer 

dan wat je hebt. Je zult gewoon creatief moeten zijn en jouw passie en 

dromen delen met de mensen om wie je geeft. Op die manier blijf je 

jouw gezonde uitgangspunten houden, maar je riskeert dan niet je 

hele hebben en houden aan gebeurtenissen die je helemaal niet wilt. 

 

Als jij bezorgd bent over die stress en hoe dat op de lange duur jouw 

gezondheid aantast, dan zijn hier wat dingen die je kunt doen: als jij 

je schuldig maakt aan een of meerdere van onderstaande punten dan 

is het misschien tijd om daar eens over na te denken, en dan dingen te 

doen waardoor je nog steeds en misschien wel meer winstgevend 

bent, maar dat je daarbij toch ook goed gezond blijft! 

 

1. Als jij last van overmatige stress hebt dan ga je als reactie de 

verkeerde dingen eten. Eten met veel vet, zout en suiker. Dat komt 

omdat jouw stresshormoon cortisol (hormoon dat aangemaakt wordt 
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door je bijnieren) te hoog wordt. Anderen hebben de neiging om een 

hele bak roomijs naar binnen te werken na een dag vol stress. Stel je 

eens voor wat dat aan je lijf doet, op den duur. Je zou dus eens over 

dat soort dingen moeten nadenken, en de schadelijke effecten 

daarvan eens onder ogen durven zien, voordat je er weer eens naar 

grijpt. 

 

2. Er zijn mensen die door de stress steeds meer koffie gaan drinken, 

om hun energie op te pompen. Koffie kan best een goede start geven 

in de vroege ochtend. Maar als je teveel verslaafd raakt aan dat bruine 

goedje dan komt je gezondheid ernstig in gevaar! Het mag niet 

afhangen van de hoeveelheid koffie of je wel alert genoeg blijft tijdens 

jouw werkdag. Als even lopen, bewegen, of een oefeningetje ook die 

nodige onderbreking geeft doe dat dan, voordat je weer eens de gang 

naar dat koffieapparaat maakt. 

 

3. Iets anders dat steeds vaker gebeurt als je gestrest raakt is dat je 

belangrijke maaltijden gaat overslaan. Je wilt uit alle macht die 

deadline halen en al je opdrachten af krijgen. Maar terwijl je daarmee 

bezig bent komt je eigen gezondheid in het gedrang. Als je daarmee 

doorgaat eist dat op den duur de nodige tol. Uiteindelijk kan dat 

behoorlijke problemen geven. Het is dus beter om je opdrachten af te 

maken, maar toch om tussendoor ook voldoende aandacht te 

besteden aan het eten met aandacht. 

 

Op deze manier houd je van je leven en houd je tegelijkertijd ook van 

je verplichtingen, om zo yin en yang in evenwicht te houden. Daarbij 

zal blijken dat beide aspecten even belangrijk zijn in jouw proces.  
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Hoofdstuk 3: 

Lichaamsbehandeling met yin en yang 
 

 

 

Als een eenvoudige, Taoïstische filosofie ontstond deze vorm in het 

oude China. Alleen gebonden aan een oneindige fantasie houdt elke 

kracht haar tegengestelde in perfecte harmonie.  

 

Yin wordt ook wel het vrouwelijke genoemd, en yang het mannelijke. 

Beide elementen vormen de essentiële wederhelften, want ze kunnen 

geen van elk bestaan zonder de ander. Ze bestaan enkel om elkaar aan 

te vullen. 
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Verandering in wat je doet 

 

Het yin-yang-concept wordt op veel terreinen met succes toegepast. 

Eén zo’n terrein is de praktijk van de klassieke Chinese geneeskunst. 

Als de energiestromen via de meridianen (inwendig en uitwendig) en 

de organen en lichaamsdelen goed samenwerken dan is het resultaat 

een optimale gezondheid. Simpel gezegd komt het neer op het vinden 

van de juiste balans tussen positief en negatief, waardoor er ook een 

psychisch evenwicht ontstaat, tijdens die eeuwige zoektocht naar een 

lang en gezond leven. 

  

Het op deze manier kennismaken en werken met dat idee van yin en 

yang werkt bijzonder gunstig op het functioneren van iedereen. Het 

op die manier kunnen afwegen en alles met mate kunnen gebruiken 

betekent veel voordeel in je dagelijkse praktijk. In deze benadering 

wordt ziekte beschouwd als een verstoring van de balans, door 

oorzaken als emoties, warmte, koude of andere invloeden, waardoor 

het stellen van een diagnose en de voorkeur voor een behandeling 

steeds in het teken staat van herstel van die balans. 

 

Zelfs elementen als water en vuur worden ingedeeld. Het 

uitgangspunt dat het ene element niet zonder het andere kan vormt 

ook hier de basis. Teveel van het ene of te weinig van het andere 

resulteert in een verstoorde balans tussen yin en yang. Op dezelfde 

manier wordt licht en duisternis ingedeeld. Het een vult het andere 

aan, maar er is nooit teveel van één, anders wordt dat ideale 

evenwicht tussen yin en yang verstoord. 
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Hoofdstuk 4: 

Doelstellingen van yin en yang 
 

 

 

Kijk eens naar je leven op dit moment. Is dit waar je wilt zijn? Pas dit 

eens toe op je relaties, je gewoontes, je geld, je geestelijke gezondheid, 

je werk… Al die factoren hebben invloed op degene die jij ziet als 

jezelf, en op de richting van jouw leven. 

 

Bedenk dat als jij zelf niet je leven op orde brengt er iets of iemand 

dat voor jou gaat doen. In je jonge jaren kreeg je vaak de vraag wat je 

wilde worden als je groot was. Tieners hebben hun dromen over hun 

perfecte relatie, en jongvolwassenen maken plannen voor hun 

volgende ver-weg-vakantie… 

 

Hoewel veel mensen een cursus beginnen omdat het er zo intrigerend 

uitziet, of hakken ze met nieuwjaar de knoop door om… (vul maar in), 

toch vragen ze zich later af waarom het zo moeilijk is om zo’n cursus 

af te maken of zich aan zo’n beslissing te houden. 
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Hoe bereik je dat dan? 

 

Als volwassenen zouden we weer opnieuw die behoefte, dat verlangen 

moeten kunnen oproepen om onszelf vragen te stellen over onze 

eigen levensgeschiedenis, zodat we weer kunnen dromen over de 

allerbeste relatie en die bijzondere reizen en ogenblikken plannen in 

ons leven. 

 

Waarom maak je nu niet eens een inventaris, waarbij je elk gebied 

opschrijft dat in jouw levensverhaal van doorslaggevende betekenis 

is. Haal dingen van het internet, vraag informatie aan plaatselijke 

verenigingen en kijk in de bibliotheek, op zoek naar kansen en 

mogelijkheden om nieuwe dingen te leren, juist in die gebieden waar 

jij in wilt groeien. En stel jezelf deze vragen: 

 

• Wat zijn mijn doelstellingen en idealen? 

• Op welke manier passen mijn doelstellingen en dromen in mijn 

huidige leven? 

• In welke gebieden heb ik iets te leren om mijn doel(en) te 

bereiken? 

• Wie kan mij het beste adviseren om aan het roer te zitten in 

gebieden die ik nu nog niet beheers? 

• Waar kan ik dingen vinden die mij kunnen helpen bij het 

bereiken van mijn doel(en) en waardoor ik antwoord kan 

vinden op mijn vragen? 

• Waarheen kan ik gaan om informatie te vinden die ik nodig heb 

om te kunnen helpen bij mijn zoektocht? 
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• Wat zou ik in mijn leven moeten veranderen zodat ik meer tijd 

krijg om mijn doel(en) te bereiken? 

• Welke standpunten en gedragingen moet ik in mijn leven 

veranderen zodat ik er helemaal voor kan gaan? 

• Met wie zou ik die doelstellingen kunnen delen, zodat ik iemand 

heb die me kan steunen bij het realiseren van mijn doel(en)?  

 

Al deze vragen (en nog meer de antwoorden daarop!) helpen je om 

inzicht te krijgen in jezelf en je ambities en doelen, om op heel 

praktische manieren eraan te werken. Zo kun je dat levensverhaal van 

jezelf realiseren – voor jezelf en je geliefden. 

 

Door dat hele concept van yin en yang goed te begrijpen kun je er nog 

veel dieper induiken. Het basisidee komt erop neer dat de 

levensenergie die door alles heen stroomt hoe dan ook met elkaar 

verweven is. 

 

Genezen via dat yin-yang-idee bestaat al heel lang. Genezers of wijzen 

richten zich steeds op dat basisprincipe van de juiste balans, in elk 

gegeven scenario. 

 

Het (h)erkennen van welke kracht het voortouw heeft en in wezen die 

onevenwichtigheid veroorzaakt is de eerste stap. Ziekten worden ook 

op deze manier gediagnosticeerd.  

 

Zwakte, koude en onvoldoende activiteit vallen onder yin, terwijl 

krachtige beweging, warmte en een teveel aan activiteit juist yang 

zijn. Terwijl het einddoel is om het basisevenwicht tussen beide 
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factoren terug te krijgen is het vaststellen van een passende 

behandeling net zo belangrijk. 

 

Een aantal van die behandelwijzen in de oosterse geneeswijzen zijn 

onder meer acupunctuur, kruidengeneeskunde, koppen zetten, en 

oefeningen zoals chi-gong. 

 

Daarvoor is inzicht in de basisprincipes van ons lichaam een 

uitgesproken voorwaarde voor een genezer of beoefenaar van deze 

kunstvorm van ‘helen’. Patronen van de ademhaling en hoe elk 

systeem samenhangt met de andere als één geheel – deze inzichten 

moeten volkomen duidelijk zijn voordat een behandeling kan 

beginnen. 
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Hoofdstuk 5: 

Gebruik van Feng Shui 
 

 

 

Werkt de oosterse denkrichting van Feng Shui (spreek uit: fng sjuee) 

echt voor iedereen? Hoewel het inmiddels vaststaat dat met deze 

methode je huis wat prettiger aanvoelt, gewoon door de kunst van het 

anders inrichten van je meubilair en het aanpassen van je 

leefomgeving, kan het nog zo veel meer onthullen, als je er goed naar 

kijkt! 
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Je leven op de rails 

 

Hoe dan ook, het beeld van yin en yang is een befaamd aspect binnen  

Feng Shui. Hier wordt aangegeven dat de tegenstellingen in yin en 

yang noodzakelijk zijn om de schoonheid in alles te kunnen zien. 

 

Je kunt nu eenmaal het grote niet waarderen zonder het kleine, het 

licht niet zonder het duister, enz. Deze theorie van evenwicht en 

balans geldt ook voor de vijf oosterse natuurelementen van water, 

wind, vuur, hout en aarde. Die factoren zijn bij een goede Feng Shui 

in balans. 

 

Yang wordt vaak gekoppeld aan kracht, levensvatbaarheid en 

agressiviteit. En nog belangrijker, yang hoort bij de mannelijke kant 

van de persoonlijkheid. Anderzijds wordt yin gekoppeld aan zwakte 

en vrouwelijkheid, de zachtere kant. Hoe kunnen we dit zien? 

 

Hoewel er gezegd wordt dat de man het voor het zeggen heeft in onze 

wereld zijn de belangrijkste grondregels van Feng Shui in feite meer 

gemaakt om vrouw te behagen, waarbij zij in het leven er juist als 

sterkste uitkomt.  

 

Het hele idee van Feng Shui ligt al vast in het werkterrein. Als je in 

het Oosten iemand vraagt over Feng Shui dan zou je iets kunnen 

horen over de symbolen die erbij horen: de bagua, het yin/yang-

diagram en de amuletten die Feng Shui-experts gebruiken om 

ongeluk te neutraliseren. Toch zijn de voornaamste uitgangspunten 
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niet helemaal origineel. De Griekse filosoof Heraclitus (ca. 535 – 475 

v.Chr.) zou als eerste dat concept van tegengestelde waarden hebben 

genoemd. En als gevolg daarvan kunnen kleurpsychologen en 

anderen eveneens hun eigen theorieën uitdragen die overeenkomen 

met uitgangspunten van Feng Shui.  

 

Het is interessant om te melden dat meer vrouwen dan mannen zich 

aangetrokken voelen tot Feng Shui, terwijl mannen zich bewust 

worden van het feit dat zij in wezen een overtuiging steunen die de 

man neerzet als krachtig en de vrouw als zwak. Maar dan gaat het 

meer over het mannelijke en het vrouwelijke in alles, in het hele 

concept van yin-yang. 

 

Is het echt iets fantastisch om te geloven in Feng Shui en dit toe te 

passen? Dat hangt er vanaf. Het hangt helemaal af van de persoon 

zelf die zich dit afvraagt, en de achtergrond waarin hij of zij is 

opgegroeid. 

 

Als jij werd geboren in een ‘open’ maatschappij, waarbij maar weinig 

beperkingen gelden over wat je wel of niet kunt doen, kan het 

toepassen van Feng Shui niet eens van veel belang zijn. Maar mocht je 

beperkt zijn door een overtuiging die ingaat tegen de Feng Shui-leer 

dan kan het zijn dat je duidelijk jouw eigen keuze zult moeten maken!  

 

Feng Shui heeft ook haar eigen manier van yin en yang. Als je 

werkelijk dieper in de materie wilt duiken dan zul je meer moeten 

bestuderen dan oppervlakkig foldermateriaal, of zelfs berichten van 

felle tegenstanders. 
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In wezen is Feng Shui voor het overgrote deel onschuldig, en zorgt 

deze theorie echt niet voor heel grote veranderingen in je manier van 

leven of je overtuigingen. 

 

Maar mocht je nauwkeurig willen zijn door in die diepere lagen ervan 

te duiken dan kun je ontdekken dat Feng Shui heel wat meer inhoudt 

dan alleen maar het anders zetten van meubels.  
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Hoofdstuk 6: 

Lichamelijk, emotioneel en psychisch heel 

worden 
 

 

Er zijn tegenwoordig veel manieren om een negatieve lichamelijke of 

geestelijke aandoening te behandelen. Zo is er de holistische benadering, 

de wetenschappelijke benadering, de traditionele benadering en 

uiteraard de steeds aanwezige ‘uitbuit’-benadering. 

 

Dus is het de moeite waard om wat meer onderzoek te doen naar wat de 

beste manier is die aansluit bij jouw omstandigheden. 

 

Wanneer het over gezondheid gaat hebben we het meestal over de 

lichamelijke toestand. Ziekten, aandoeningen en kwalen worden vrijwel 

altijd gekoppeld aan een medisch probleem in het lichaam.  

Toch heeft, nog niet zo lang geleden, veel onderzoek uitgewezen dat de 

geestelijke toestand van iemand rechtstreeks invloed heeft op de 

lichamelijke gezondheidstoestand. 

 

Aan de basis van yin en yang staan de principes van harmonie en 

evenwicht. Deze beide factoren combineren tegengestelde, maar ook 

elkaar aanvullende krachten, om de balans te krijgen die noodzakelijk is 

voor het optimaal functioneren als levend wezen. 
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Op alle niveaus 

 

De yin-yang-benadering van het hele genezingsproces bestaat al heel 

lang. Deze kunstvorm, die al bekend was in het oude China, stond voor de 

heling – het weer heel, gezond maken – en in algemene zin het evenwicht 

en een gelukkig leven.  

 

Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen die op zoek zijn naar dergelijke 

behandelwijzen, als ze geconfronteerd worden met lichamelijke en 

geestelijke problemen, omdat deze een heel andere benadering hebben 

dan de ‘gewone’ methoden. 

 

Door het zo simpel mogelijk maken van de uitleg over wat er gaat 

gebeuren of hoe er wordt behandeld kan iemand met nog maar weinig 

begrip van yin en yang toch meer inzicht krijgen in deze oorspronkelijke 

kunstvorm. 

 

Door de principes van yin en yang effectief toe te passen zien we dat er 

veel aspecten, zoals voeding, aanvullende medicijnen, andere 

geneeswijzen, de hele manier van leven en de spijsverteringssnelheid, een 

belangrijke rol spelen in dat totale evenwicht, zodat het genezingsproces 

goed kan beginnen en ook met goed gevolg kan eindigen. 

 

De meeste gevallen van onbalans hebben te maken met de negatieve 

energie, dus worden er ook afkickprogramma’s aanbevolen. 
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Nog een andere aanrader is om de psychische gewoonten en de algemene 

denkrichting steeds goed in de gaten te houden, om ook de mentale 

harmonie van iemand in balans te houden. 

 

Sommigen zijn ervoor om yin en yang uit te balanceren door het 

stressniveau in toom te houden, bijvoorbeeld met regelmatige 

oefenprogramma’s, spirituele ontwikkeling en zuivering van toxische 

metalen (zoals kwik) en chemicaliën uit het lichaam. 

Al deze dingen zouden, mits goed uitgevoerd en ook regelmatig opnieuw 

gecheckt, uiteindelijk moeten resulteren in een beter evenwicht tussen 

yin en yang, en dus ook in een perfecte harmonie in je dagelijkse leven. 

 

Een negatieve emotionele geestestoestand beïnvloedt heel direct alle 

niveaus van het fysieke lichaam. Zo zijn gespannen spiergroepen typisch 

zo’n uitdrukking van yin en yang: de spanning is als een samendrukkende 

kracht (yang), maar uiteindelijk leidt dit tot yin wanneer de spanning ook 

ingrijpt op de bloedsomloop. 

 

Als tegenmaatregel kun je bepaalde ademoefeningen doen. Die zijn 

bedoeld om de gespannen spieren wat meer te ontspannen, waardoor er 

in de geest ook meer evenwicht ontstaat, en zo de balans tussen yin en 

yang kan herstellen. 

 

Stress is ook een bijverschijnsel van emotionele problemen. Emoties 

worden wetenschappelijk omschreven als kleine elektrische stroompjes – 

een vorm van energie die in de hersenen samenkomt. Ook is 
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wetenschappelijk aangetoond dat gedachteprocessen in verband staan 

met een chemisch of energie-evenwicht in het lichaam. 

 

Negatieve emoties worden gezien als yang, en deze hebben tot gevolg dat 

er door middel van chemische veranderingen negatieve destructieve 

energie vrijkomt, wat beschouwd wordt als yin. Door technieken als 

meditatie en hypnose kan er vordering worden gemaakt op het spirituele 

vlak, waardoor de hersenen leren om berichten aan te maken en te 

versturen naar het lichaam, om rustig te worden. De hersenen hebben 

zelf voldoende positieve krachtige gedachten om al die negatieve emoties 

kwijt te raken, en om die allemaal te vervangen door ontspannen energie! 

 

Begrijp goed dat deze tegengestelde delen niet zonder elkaar kunnen. 

Ook kan één wezen nooit bestaan uit alleen maar één van de twee. Als we 

aannemen dat yin en yang steeds in balans met elkaar moeten zijn dan 

zullen we ook onze hele instelling en onze emoties bekijken. 

 

Van elk wezen wordt gezegd dat het bestaat uit vijf belangrijke 

basiselementen. Als alle vijf elementen in harmonie samenwerken 

bestaat er een evenwicht tussen yin en yang. In die toestand is ook de 

geestelijke toestand van diegene op het hoogste niveau. 

 

Normaal moet er, als je uit balans bent, een diagnose worden gesteld om 

het specifieke element dat uit balans is te behandelen. Zo’n specifiek 

element is vaak de zwakke schakel in het geheel, de anders helemaal 

complete cyclus. 
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Wanneer er sprake is van een doorstromende Ch’i (energie) door alle vijf 

elementen dan is het lichaam in evenwicht. Maar als die energiestroom 

ergens geblokkeerd is, vaak door kwaadheid, opwinding, emotionele 

stress, diep verdriet en/of angst, dan zal er behandeld moeten worden om 

dat yin-yang-evenwicht weer te herstellen. 

 

Methoden die kunnen helpen bij het goed herstellen van dat evenwicht 

zijn onder meer: acupunctuur, massage, meditatie, acupressuur of 

gewoon tot rust komen. 

 

Gebruik van de yin/yang-kleurentherapie is ook een goede manier om 

geestelijke genezing tot stand te brengen. Bepaalde kleuren kunnen 

allerlei emoties en stemmingen oproepen. Er bestaan bepaalde niveaus 

die overeenkomen met bepaalde kleuren. Felle, heldere kleuren zijn meer 

yang, terwijl koele pasteltinten meer bij yin horen. De juiste kleurkeuze 

die bij iemand past kan zorgen voor een betere balans tussen yin en yang, 

en zorgen voor een goede basis van geestelijke gezondheid. 
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En nu… 

 

In de steeds maar veranderende en snelle wereld van vandaag wordt 

altijd weer gezocht naar de nieuwste trend. Dat kan gaan over 

medicijnen, oefeningen of bepaalde therapieën.  

 

De wereld biedt steeds weer nieuwe uitzichten en mogelijkheden. De 

negatieve kant van die uitgebreide reeks mogelijkheden is dat velen 

steeds weer op de volgende trend springen, en er al mee beginnen zonder 

daar voldoende tijd, energie en concentratie aan te besteden. 

 

Zo nu en dan ontstaat dit vanwege gebrek aan lichamelijke verandering 

of vooruitgang, soms komt dit door druk van buitenaf en soms is er 

gewoon niet genoeg inzet om door te zetten. 

 

Proberen de yin-yang-therapie toe te passen is al niet anders. De 

betrokkenheid en inzet die nodig is om enig resultaat te zien moet je echt 

serieus nemen. Zoveel mogelijk erover lezen helpt daarbij, om beter om 

te gaan met deze benadering, als positieve factor om er echt iets mee te 

kunnen doen.  

 

Een eensgezinde poging doen om grondig te begrijpen wat er bij komt 

kijken en hoe het yin/yang-concept werkt kan helpen bij het wennen aan 

bepaalde keuzes die je maakt. 

 

Je kunt goed profiteren van een therapie die gebruikmaakt van yin en 

yang. Terwijl dit alles goed wordt onderzocht zul je ook goed moeten 
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begrijpen dat de resultaten en invloeden van je keuze heel ruim en 

uiteenlopend kunnen zijn, en dat ze afhangen van veel aspecten die weer 

met elkaar te maken hebben. Die aspecten kunnen per person weer 

anders zijn. 

 

Sta altijd open voor alle vragen die in je opkomen, en bevredigende 

antwoorden die je nodig hebt als je dit avontuur aangaat! 
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Zes hoofdprincipes bij yin en yang 

 

Volgens de oosterse filosofie kunnen alle verschijnselen worden 

ingedeeld bij yin of yang. In de traditionele Chinese geneeskunst 

bijvoorbeeld hebben alle vijf elementen zowel een yin- als een yang-

orgaan. De bijbehorende meridianen (energiebanen) lopen bij de yin-

organen van boven naar beneden en bij de yang-organen net andersom, 

van onder naar boven. Bij een verstoord evenwicht tussen yin en yang 

ontstaat er een ziekte. Zoals ieder mens zul ook jij je eigen balans moeten 

vinden, afhankelijk van je constitutie (je toestand bij de geboorte), het 

klimaat waarin je leeft, het seizoen, wat je doet en zelfs hoe je emotionele 

toestand is. Als jij perfect gezond bent dan kun je je steeds weer 

aanpassen aan elke verandering die je onvermijdelijk tegenkomt in je 

leven. Hieronder worden zes belangrijke principes beschreven bij yin en 

yang:  

1. Yin en yang zijn elkaars tegengestelden 
 

Alles heeft een tegenpool – hoewel dat nooit absoluut is, alleen maar in 

vergelijking tot die tegenpool. Niets is alleen maar yin of yang. Alles bevat 

steeds de kiem van het tegengestelde. Bijvoorbeeld: koud kan veranderen 

in warmte, of seizoenen, die steeds weer veranderen. 

  

2. Yin en yang zijn afhankelijk van elkaar 

 

Niets is compleet yin of yang. De klassieke regel luidt: ‘Yin creëert yang 

en yang creëert yin’. De een kan niet bestaan zonder de ander. 

Bijvoorbeeld: de dag kan niet bestaan zonder de nacht. 
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3. Yin en yang kan verder worden onderverdeeld in yinne en 

yange delen 

 

Elk yin of yang aspect kan verder worden onderverdeeld. Bijvoorbeeld: 

de temperatuur kun je zowel als koud en als warm ervaren. 

  

4. Yin en yang vullen elkaar aan 

 

Er is een voortdurende verandering in de verhoudingen tussen yin en 

yang. Meestal gaat dit heel harmonisch, maar wanneer yin- en yang-

aspecten langere tijd uit balans zijn dan beïnvloeden ze elkaar, en bij 

extremen kan de ene kracht de andere volledig gaan overheersen. Er zijn 

vier mogelijkheden: extreem yin, extreem yang, tekort aan yin en tekort 

aan yang. 

 

5. Yin en yang kunnen in elkaar overvloeien 

 

In een bepaald stadium kan yin transformeren naar yang, of andersom. 

Bijvoorbeeld:  

Leven gaat over in dood. 

 Het een kan overgaan in het ander, maar dat gebeurt nooit zomaar; 

zoiets gebeurt alleen als de tijd daarvoor klaar is. Bijvoorbeeld: de lente 

komt alleen als de winter echt voorbij is. 
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6. Voor een gedeelte zit yin ook in yang, en andersom 

 

In het ene vind je altijd een vleugje van het andere. Bijvoorbeeld: er is 

altijd wat licht in de duisternis (de sterren en de maan) – zoals gezegd, de 

eigenschappen zijn nooit absoluut en alleen maar het een of het ander. 
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Kennismaking met yin en yang in ons eten 

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw kwam het macrobiotische dieet 

naar het westen. In deze filosofie speelde het principe van yin en yang 

een grote rol. Alle voedingsstoffen, natuurlijk of door mensen gemaakt, 

werden ingedeeld naar deze twee krachten; sommige zaten in de extreme 

hoek (zoals suiker), andere veel meer in het midden. Het waren juist die 

voedingsmiddelen die werden aanbevolen in de macrobiotiek, voor een 

gezonde balans in lichaam en geest. 

 

De Ch’i-energie, of levenskracht,  kan door een gezond lichaam helemaal 

vrij doorstromen. Bij ziekte en een ongezond lijf is die stroom ergens 

geblokkeerd, waar de oorsprong ligt van de ziekte. De Ch’i-energie raakt 

geblokkeerd door dingen als een ongezond dieet, extreme 

weeromstandigheden en dergelijke. Ziekte kan ontstaan als iemand zich 

te buiten gaat aan ‘verkeerd’ eten, te weinige ‘goede’ voeding kiest, dat 

houdt dus in producten die niet passen bij de persoonlijke 

lichaamstoestand. Voedingsmiddelen hebben een verschillend effect – 

lichamelijk, geestelijk, spiritueel en emotioneel – en ze kunnen verdeeld 

worden in drie groepen: yin, yang of in evenwicht, dus niet te yin of te 

yang. Yinne voeding werkt over het algemeen verkoelend en yange 

voeding verwarmend. Dat hangt ook weer af in welk klimaat je leeft. Het 

totaal bepaalt of je gezond kunt leven of juist niet.  

Macrobiotisch koken houdt rekening met de steeds veranderende 

verhouding tussen uiterste, maar ook elkaar aanvullende energieën van 

yin en yang, ook in de voeding. Het is de bedoeling om steeds zoveel 
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mogelijk een evenwicht te bereiken, in je leven dus ook bij het koken. 

Bijvoorbeeld, in de zomer, de meest yange tijd van het jaar, kun je de 

hitte uitbalanceren met lichte, gestoomde of rauwe kost. We eten dan 

meer salades, fruit en dergelijke, terwijl we ’s winters juist meer yange 

dingen zouden moeten eten en drinken: terwijl het weer kouder wordt is 

het meer de tijd voor ovenschotels, soepen (miso-soep is typisch zo’n 

recept), stoofpotten en dergelijke. Hierdoor kunnen we ons wapenen 

tegen de kou. 

In de lijst hieronder zie je een aantal voedingsmiddelen opgesomd als een 

richtlijn, niet als strenge regel. In het algemeen is het veilig om de meeste 

voeding te kiezen uit de derde groep, en minder uit de eerste of tweede. 

i. Yinne voeding: melk, alcohol, suiker, honing, olie, vruchtensap, 

specerijen, opwekkende middelen, de meeste medicijnen (ook 

aspirine), tropische groente en fruit (zoals ananas, bananen, 

mango’s), geraffineerde producten, de meeste E-nummers (van 

chemische oorsprong). 

ii. Yange voeding: gevogelte, vis, eieren, vlees, zout, kaas. 

iii. Evenwichtige voeding: zaden, noten, peulvruchten, de meeste 

groenten, granen, zeegroenten, seizoensfruit (appels en peren).   
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