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Voorwoord
Jan Kraak overleed 15 mei 2008.
Dit boek kan gezien worden als een postuum eerbetoon aan een bijzonder
mens en leraar.
Jan en zijn vrouw Alie ontmoette ik ruim twintig jaar geleden voor het eerst.
Als Taijiquan (Tai Chi Chuan) beoefenaar en pril docent had ik behoefte aan
nieuwe input.
Zo kwam ik ‘per ongeluk’ terecht bij een workshop van Jan.
Iets wat me direct pakte was de eenvoud en speelsheid waarmee hij met
beweging omging.
Nu, ruim twintig jaar later en vele ervaringen rijker ben ik nog steeds blij hem
te hebben ontmoet.
Jan was een inspirerende leraar gebleken voor velen. Zijn kennis deelde hij
met een onvermoeibaar enthousiasme.
Zijn website is nog steeds in de lucht! Wie deze bezoekt kan een enorme
informatiebron aanboren.
Zijn journalistieke achtergrond liet zich niet verloochenen. Er wordt op zijn site
een groot scala aan onderwerpen belicht.
Het geeft blijk van grote maatschappelijke betrokkenheid.
Als het bijvoorbeeld gaat over hoe er met onze voeding wordt omgesprongen
worden er vele misstanden voor het voetlicht gebracht.
Naast het feit dat het onbegrensde mogelijkheden biedt als
bewegingsmethode voor iedereen is het volgen van ontwikkelingen op
maatschappelijk-, gezondheids- en energetisch gebied een wezenlijk
onderdeel van het Tai Chi Tao zoals Jan dit doorgaf.
Jan Kraak’s Tai Chi Tao biedt dus een breed spectrum aan mogelijkheden.
Dit boek biedt een samenvatting van wat er op zijn site te vinden is. Het bevat
een breed scala aan boeiende onderwerpen.
Jan en zijn helaas ook overleden vrouw Alie die mij ook zeer dierbaar was en
Jan altijd en overal begeleidde zullen zeker goedkeurend glimlachend
toekijken vanuit gene zijde bij het verschijnen van dit boek.
De aardse sterveling zal dat ongetwijfeld ook doen.
Martin Wessels
Enschede, juli 2008
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Voorwoord van de uitgever
Jan kwam bij ons met de vraag of wij zijn boek uit konden geven. Omdat dit
het eerste Tai Chi Tao boek is en daardoor uniek in zijn opzet zijn wij met Jan
aan het werk gegaan. Helaas is hij tijdens dit proces komen te overlijden zodat
op veel punten geen overleg meer mogelijk was. In samenspraak met zijn
kinderen is besloten om het boek vanaf het concept te publiceren, dit omdat
de lessen van een grootmeester nooit exact door de leerling kunnen worden
vertaald.
Uitgeverij Charish
Cill na Martra, juli 2008
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Inleiding
Dit is het eerste boek over Tai Chi Tao. Jaar in, jaar uit kreeg ik de vraag waar
het Tai Chi Tao-boek bleef. Nu eindelijk op mijn bijna 72ste jaar ben ik aan
typen gegaan om mijn geesteskind aan het papier toe te vertrouwen. Dat het
zo lang heeft geduurd komt deels omdat je van foto’s de Tai Chi Tao niet kan
leren. Ik volstond op de cursus met het uitdelen van oefeningen of vormpjes
omdat die ook in de lessen voorkwamen. Niet dat Tai Chi Tao moeilijk is, de
methode is laagdrempelig, zacht, vriendelijk aanpasbaar en flexibel. Als je de
bewegingen in het echt ziet dan weet je wat het tempo moet zijn en hoe de
tussenfasen met overgangen worden uitgevoerd. Via videoband of DVD is het
voor niet-cursisten gemakkelijker te leren dan uit een boek. Maar alleen al het
lezen van de informatie geeft al veel inspiratie hoe je kunt omgaan met
energie en beweging.
Ook uit bescheidenheid heb ik gewacht met het uitgeven van een boek. Nu
het er eenmaal is denk ik dat er nog wel een paar boeken zullen volgen. Er is
materiaal genoeg. Niet alleen wat oefeningen betreft maar vooral is er veel
informatie over de Taoïstische zienswijze van ‘doen door niet te doen’, de vijf
elementen-oefeningen, improvisatie, zelfontplooiing en het zelfregulerende
mechanisme van Tao.
Mensen meer energie geven, beter maken door Tai Chi Tao, acupunctuur,
homeopathie, meditatie, Shiatsu of wat dan ook, kan frustrerend werken als
de mens weer getroffen wordt door ziekmakende factoren als fabrieksvoeding,
milieuvervuiling, chemicaliën die in veel dingen zitten, ook in cosmetica,
bijwerkingen van medicijnen en gifstoffen in vaccins. Een Taoïst ziet altijd de
samenhang van de dingen. Vandaar dat ik ook de bedreigende factoren
benoem. Wat de mensen er mee doen is hun keus. Een kritische kijk is wel
belangrijk tegenwoordig. Als op een voedingsproduct staat dat het gezond is
kun je het beter niet kopen.
Gelukkig ontwikkelt zich een tegenbeweging van mensen die weer verse
groenten kopen en zelf bereiden. Tevens komen streekeigene producten meer
in de belangstelling. Ook de spiritualiteit neemt toe. Mensen richten zich meer
op ontspanning, zachtere benaderingswijzen, zoals Tai Chi Tao, en
kleinschaligheid. Daarbij behoort een stuk idealisme en een non-profit
benadering. Dat is de manier waarop ik werk.
Dit boek draag ik op aan mijn overleden vrouw Alie
Kraak die zo liefdevol in het leven stond en aan onze
kinderen en kleinkinderen die ons ten deel zijn gevallen.
Jan Kraak

Alie kraak

5

Wat is Tai Chi Tao?
Tai Chi vinden mensen mooi om te zien. Je ziet beoefenaars op een
langzame manier sierlijke bewegingen uitvoeren die onderdeel uitmaken van
een vaste vorm. Je doet er lang over om zo'n vorm te leren. Dat is niet het
geval met Tai Chi Tao. In Nederland wordt al lange tijd Tai Chi Tao beoefend.
Het is in 1978 door mij ontwikkeld. Uitgangspunt was om alles gemakkelijk en
laagdrempeliger te maken. Daarvoor gebruikte ik naast losse Tai Chioefeningen ook Qi Gong en vijf elementenoefeningen. Daarmee kon ik
mensen met klachten helpen met oefeningen en kleine vormpjes die ze nodig
hadden, zoals voor de schouders, nek, knieën, onderrug en dergelijke. Er
bestaat daarom een groot verschil tussen Tai Chi Tao en Tai Chi Chuan.
Als iemand aan Tai Chi doet dan heeft dat meestal betrekking op Tai Chi
Chuan en een bepaalde stijl. Als je zegt 'ik doe Tai Chi', dan wordt vaak
gevraagd 'welke stijl beoefen je?' Er wordt altijd in termen van een stijl
gedacht. Maar in Tai Chi Tao wordt niet in termen van een stijl gedacht, maar
in termen van Tai Chi. Tai Chi is immers gebaseerd op natuurlijke principes.
Niets in de natuur is absoluut onbewegelijk. Het enige constante in de natuur,
de kosmos, is de verandering. Er is steeds sprake van een scheppend proces.
Dat scheppend proces is uit Tai Chi als stijl gehaald. Daarom heb ik het er
weer ingestopt. Tai Chi Tao is gemakkelijk te leren. Iedereen kan meteen
meedoen en vloeit mee in de bewegingen. Er is ook geen sprake van
beginners-, gevorderden en vergevorderdengroepen.
Stamboom
Vanaf 1972, toen ik met Tai Chi in aanraking kwam, beweer ik al dat Tai Chi
voortkomt uit Tao Yin, de oudste vorm van Qi Gong. Qi Gong is zeer
uitgebreid, er zijn wel duizenden uivoeringen. Het bestaat onder andere uit
bewegingsoefeningen, zachte technieken voor ademhaling, meridianen,
drukpunten, meditatie, massage, zelfmassages, magnetiseren en andere
manieren om met energie te werken. Uit die technieken en principes is Tai Chi
Chuan ontstaan als een zelfverdedigingsvorm. De samenhang met Qi Gong is
daarna op de achtergrond geraakt. Je moet de hele stamboom bekijken.
Helaas is de Tai Chi Chuan-tak er van afgebroken en is de rest van de familie
vergeten. En ook de Tao. Eigenlijk is men vergeten dat de andere takken ook
bij Tai Chi horen.
Het begrip Tai Chi bestond al eerder
Het Taoïstische Yin en Yang-symbool wordt niet voor niets het Tai Chi-teken
genoemd. Het Yin en Yangteken werd in de Tao al het Tai Chi-symbool
genoemd ver voordat er een Tai Chi-stijl werd ontwikkeld. Dit teken wordt
weliswaar door leraren gebruikt, maar de Taoïstische filosofie en benadering
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is losgelaten. Niemand geloofde mij dat Tai Chi uit Qi Gong voortgekomen is
en niet los gezien kan worden van Tao.

Maar gelukkig stond het opeens zwart op wit. In de jaren 90 stond het eindelijk
in enkele boeken. In 'Het boek der Chinese gezondheidsoefeningen' van dr.
Dahong Zhou (De Driehoek) en 'De Tao van een gezond en lang leven' van
Da Liu (De Driehoek). Zij schreven dat Tai Chi een uitvloeisel is van Tao Yin.
Nu is Tai Chi Tao al flink over Nederland verspreid. Er is een heel netwerk van
leraren. Zij vormen de Oostelijke Groep van Tai Chi Tao en Qi Gong Leraren.
Tai Chi Tao is laagdrempelig en aanpasbaar aan iedereen. Tai Chi Tao kan
ook aangepast worden aan mensen met reuma, Fibromyalgie, ME, MS,
rugklachten, RSI, ouderen, kinderen, allerlei klachten, bedrijfsleven, kortom,
Tai Chi Tao is er voor iedereen, niemand uitgezonderd.
In Tai Chi Tao hoeft de deelnemer zich niet aan de leraar aan te passen, de
docent past zich aan de cursist of aan de groep aan. Er worden steeds
praktische tips en technieken gegeven. Steeds meer cursisten van Tai Chi
Tao gaan er toe over om er ook les in te geven. Dat komt omdat Tai Chi Tao
toegankelijker is en meer diepgang heeft.
Vanuit de leegte ontstaat het.
Vanuit de leegte bouw je het op. Er zijn zes ringen:
1. leegte, 2 water, 3. hout, 4. vuur, 5. aarde, 6. metaal.
Een cyclus en een proces van terugkoppelen.
Deze zes ringen zijn weer met zes andere ringen, die ermee verband houden,
verbonden:
1. voelen, 2. ontspannen, 3. samenhang, 4. opbouwen, 5. terugkoppelen,
6. leegte.
Dan pas kom je tot verfijnde energie om de spirituele licht-energie te
ontwikkelen.
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Niet een stijl is de weg. Een stijl zus en een stijl zo scheidt de mensen en
schept rivaliteit. Het gaat niet om een Chinese, Koreaanse, Japanse,
Indonesische, Okinawaanse of Westerse stijl. Jij bent de stijl. Het moet een
onderdeel van je zelf worden. Je kunt wel van diverse stijlen leren, maar pin je
er niet op vast, want dat belemmert je in je eigen ontwikkeling. Kijk niet op
tegen een leraar, kijk niet op tegen een meester, imiteer niet je leraar, maar
redeneer zelf en zoek de meester in jezelf. Dat is de visie van Tai Chi Tao.
Loop niet alleen in de voetsporen van de oude meesters.
Zoek waarnaar zij zochten.
Dansend door het leven. De basis is eenvoud. Als een rode draad loopt
zelfontplooiing door Tai Chi Tao.
Het lesgeven en beoefenen van Tai Chi Tao is gestoeld op Tao en dat wordt
meteen geïntegreerd. Tao is de open weg. Tao is de eenvoud en laten
groeien. Omdat Tai Chi is gebaseerd op natuurlijke principes, dan dient het
lesgeven ook op een natuurlijke Taoïstische wijze te gebeuren. Dat betekent
op een ongedwongen en speelse wijze. Zo gebeurt het in Tai Chi Tao. Er
wordt niet uitgegaan van trainen en techniek. Cursisten leren alle aspecten op
een speelse manier. Kijk naar wilde dieren in de natuur. De welpjes, de
puppy's, leren de vaardigheden spelenderwijs. Spelenderwijs leren ze de
vaardigheden voor de jacht.
Volgens de Chinese zienswijze is alles uit het niets, de wu chu ofwel nulpuntenergie, ontstaan. Uit de schijnbare vormloosheid ontstaat vorm. Er ontstaat
dan niet één vorm, maar vele honderden vormen. Net zoals in de natuur. Op
deze wijze is er geen sprake van een vaststaand feit maar voegt elke cursist
en docent iets toe. Je wordt deel van het Tao-proces. Spelenderwijs leer je
staand en in beweging te aarden, de houding te verbeteren en de energie
direct te voelen. Het is een wisselwerking en tweerichtingsverkeer. Docenten
hebben een aandeel in de ontwikkeling. Een docent leert ook weer van zijn
cursisten. En zo blijft de stamboom groeien en kun je de vruchten er van
plukken.
Nogmaals, Qi Gong en Tai Chi Tao en Tao zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Dat maakt Tai Chi Tao zo populair.
Tai Chi Tao-docenten zorgen er voor dat er geen hiërarchie is. Niemand is
boven de ander verheven. Het in zijn waarde laten van de deelnemer en het
ontwikkelen van zelfontplooiing staat voorop.
Een Tai Chi Tao-docent zorgt er voor dat de cursist de meester in zichzelf
vindt.
Tai Chi Tao is geen systeem. Een systeem is beperkend. In een systeem als
Tai Chi Chuan leer je bijvoorbeeld de vorm of de stijl. Een stijl is echter maar
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een klein onderdeeltje van Tai Chi. Bij een cursus in een vaste vorm moet
altijd volgens een uitgestippelde weg verlopen. Tussentijds instromen van
cursisten is niet mogelijk of wordt als storend ervaren. In veel cursussen moet
je wachten totdat er weer een cursus voor beginners start. Dat is heel anders
bij Tai Chi Tao. Daar leer je alles heel ongedwongen en al dansend.
In Tai Chi Tao kan men tussentijds instromen. Beginners, gevorderden of
vergevorderden kennen we niet in Tai Chi Tao. In Tao bestaat dus geen
hiërarchie. De methode is zo breed en gemakkelijk dat een nieuweling zonder
moeite kan deelnemen in een groep van cursisten die al meer dan 2 tot 10
jaar bezig is. In een vast systeem zal dit niet kunnen.
In een vast systeem wordt niet ingespeeld op klachten als aan de onderrug,
schouders, nek, knieën, darmklachten, enz. met passende oefeningen. Dat
gebeurt wel in Tai Chi Tao. Docenten Tai Chi Tao zijn flexibel en weten van de
hoed en de rand. Zij hanteren de vijf elementen-oefeningen, zij kunnen
overschakelen naar aanpasbare oefeningen, geven meditatie-oefeningen, ze
geven mooie ademoefeningen, zij gebruiken aura- en 13-chakra-oefeneningen
en je mag ook zittend op een stoel meedoen. Alles wordt gemakkelijk en
beeldend uitgelegd. Door het beeldende uitleggen leer je ook te visualiseren.
Aanpasbaar als water
Tai Chi Tao is als water. In Tao is dat een basisbegrip. Water vraagt zich niet
af welke vorm het zal aannemen. Water vormt zich naar de vorm die zich
voordoet. Water vormt zich naar het model van de kruik waar het in komt.
Water vormt zich naar de geul waardoor het stroomt, smal, breed of kronkelig.
Tai Chi Tao is laagdrempelig en daarom gemakkelijk te leren.
Er is keus uit een breed scala van mogelijkheden.
Er wordt op een natuurlijke manier gehandeld, de Tao is ook daadwerkelijk in
alles geïntegreerd. Er wordt simpel en speels begonnen. Elke cursist wordt in
zijn waarde gelaten. De deelnemer wordt niet in de techniek gezet door elke
keer correcties toe te passen en het doorstromen daardoor te stoppen. De
juiste manier van handelen wordt speels gedaan. In Tai Chi Tao bestaan geen
termen als fout, verkeerd en prestatie. Door zogenaamde contrast-oefeningen
op een leuke manier uitgevoerd, krijgt men het aarden, de beweging, de
houding, het voelen vanzelf door. Altijd wordt aan een nieuweling gezegd: ”Let
niet scherp op, concentreer je niet”. Let je scherp op of ga je je concentreren
op wat je moet doen, dan geeft dat spanning. Zo leer je de kunst van het leeg
zijn.
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Het Tai Chi teken komt voort uit Tao
Geestelijke vorming
We doen Tai Chi maar vergeten de Tao. Veel Tai Chi-Chuan en Qi Gongleraren steken hun energie in techniek. Sommigen citeren daarbij uit de Tai
Chi-klassieken. Daarin staat onder anderen iets over loslaten. Dat betekent
ontspannen en loslaten. Maar dat je je ook geestelijk moet loslaten wordt
gemakshalve vergeten. Daar wringt hem de schoen. Zo blijf je steken in het
uitvoeren van de techniek. Je voert de vorm uit, je doet wat oefeningen en je
gaat weer over tot de orde van de dag. De innerlijke, de geestelijke vorming
wordt totaal vergeten. Er treedt geen geestelijke verandering op.
De aanpak in Tai Chi Tao van de Oostelijke Groep Tai Chi Tao en Qi Gong
Leraren is totaal anders. Het gaat namelijk niet alleen om de vaardigheid van
een oefening, maar ook om meerdere energieniveaus ervan, diepgang,
invoelen, intentie, zelfontplooiing, aanpassingsvermogen en het zien van de
samenhang van alles…
Tai Chi Tao betekent werken met oefeningen gebaseerd op de vijf elementen
energieleer en vijf elementenoefeningen, Tao-filosofie, inspelen op kosmische
energieën en de veranderingen daarin. Je kunt natuurlijk wel plezier hebben in
het volgen of het geven van lessen, maar dat is iets anders dan het werken
aan je geestelijke rijping, de verdieping van de filosofie en wijsheid. Het gaat
immers om lichaam en geest.
Er wordt wel over gepraat en geschreven, maar het wordt niet geïntegreerd in
je dagelijks leven. Het geestelijke aspect blijft liggen. Het beoefenen van Tai
Chi en Qi Gong geeft een bepaalde energie, maar zonder innerlijke rijping, is
en blijft het een grove energie. Als je alleen op het uiterlijk gericht bent en je
wilt tonen hoe je kunt puShen of op een afstand iemand van zijn stuk kunt
brengen, dan is dat niet alleen een grove, maar ook een troebele energie. Het
is een niet-vriendelijke energie.
Om dit te begrijpen moet je weten dat alles energie is. Je manier van denken
bepaalt de energie in je lichaam, inclusief die van je hormonen en organen.
Hoe je gemoedstoestand is bepaald de werking van energie. Alles is energie.
Het is alleen de vraag hoe je die energie beïnvloedt. Wil je je bewijzen hoe
goed je bent of richt je je alleen op techniek dan ontstaat er een uiterlijke
energie. Je bent dan wel met ontspanning bezig maar je brengt geen innerlijke
rust en wijsheid die je integreert in alles wat je doet. Je bent teveel met de
techniek en de perfectie ervan bezig. Op een gegeven moment gaat het je
teveel beheersen. Een belangrijk aspect is de nierenergie. Dat is een oerenergie. Bij het bestrijden van angst en onzekerheid is de nierenergie
verzwakt.
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In Tai Chi Tao zijn er vijf elementenoefeningen om de nierenergie te
versterken. De nierenergie is ook verbonden met het beendergestel,
gewrichten en beenmerg.

Een voorbeeld van een nieroefening door Diane Friedlander en mij. Je stapt uit en je
brengt je handen op buikhoogte mee naar voren. Je brengt je voet weer op de
beginplaats en maakt met je handen een waaierachtige beweging naar buiten en
breng ze terug naar je buik. Hetzelfde doe met je andere voet voor. Dit herhaal je
steeds. Met deze oefening maak je ook je schouders losser.

Als je Tai Chi of Qi Gong benadert als een competitie en je brengt in Tai Chi
en Pushing Hands het wedstrijdelement dan richt je je op deze energie. Bij
een wedstrijd komt strategie en wilskracht kijken. Je bent qua strategie met de
wedstrijd bezig. De geestelijke ontplooiing komt steeds meer op de
achtergrond. Er ontstaat dan, wat we kunnen noemen, een eenzijdig
gevormde energie. Omdat er wedstrijdregels zijn wordt elke actie weer
onderbroken om opnieuw te beginnen zodat het doorstromen ook wordt
onderbroken.
De geestelijke wijsheid en integratie ervan in je leven speelt niet mee. Je leest
er wel over, je noemt het wel, maar je doet er niets mee. Vaak genoeg hoor ik
van een leraar of cursist, ik ga even mijn vorm lopen en dan knap ik weer op.
Vervolgens gaat men daarna weer over tot hetzelfde rechtlijnige denkpatroon
en dezelfde handelswijze.
Splitsing
Alles heeft een samenhang. Maar in de loop der eeuwen zijn veel zaken die
bij elkaar horen van elkaar losgekoppeld. Zoals bijvoorbeeld astronomie-,
astrologie- en geneeskunde, kunst en wetenschap, lichaam en geest,
sjamanisme en geneeskunde, spiritualiteit en geloof, het vrouwelijk aspect en
het geloof, Qi Gong en Tai Chi, natuur en mens, kosmos en aarde, en nu
wordt het sociaalmaatschappelijke aspect van de economie afgehaald zodat
er alleen maar puur economie overblijft. Hoewel Tai Chi uit Tao voorkomt, is
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de toepassing van Tao van Tai Chi gescheiden. Wat dan ontstaat is rationeel
handelen. Tao betekent de Open Weg, De Weg van De Natuur. Tao staat
voor kosmische wetten. Hoe meer je je daaraan onttrekt hoe rechtlijniger het
handelen wordt en de spiritualiteit verdwijnt.
Wij bestaan dankzij de kosmische invloeden, maar we onttrekken ons er aan.
Wat de kosmische invloeden betreft bevinden wij ons in een overgangsfase
van verandering. Het is een overgang die plaatsvindt tussen 1992 en 2012.
Het is de bedoeling dat we terugkeren naar de samenhang van alle dingen en
ons instellen op de andere energieën die op ons afkomen. Vanaf 1990 vestig
ik al de aandacht op deze en onderstaande ontwikkelingen.
Oude kennis
Wat er zich nu voordoet is voorspeld door oude beschavingen, onder anderen
die in China, India, Zuid-Amerika en Egypte. De kennis in het Maya-tijdperk
bijvoorbeeld was ongelooflijk precies. Ze wisten alles van de kosmische
cyclussen, de zonnecyclussen, de maancyclussen, de zonnewind enzovoort.
Ze wisten de omtrek van de aarde, dat de aarde en de zon om hun noordzuidas draaien, dat de zon invloed heeft op de vruchtbaarheid en menstruatie en
dat de zon een cyclus heeft van 28 en 32 dagen. De zon zorgt voor licht voor
de groeiontwikkeling en maakt bij de mens vitamine D aan. De zon heeft
invloed op ons hormoonstelsel. Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen.
Als bijvoorbeeld een vrouw maanden lang in een ruimte onder de grond zou
worden afgesloten van zon en licht hapert of stopt de menstruatie.
Invloeden zon
De fluctuerende energie van de zon heeft invloed op het elektro-magnetische
veld om de aarde. Omdat alles energie is, dus bestaat uit elektrisch geladen
deeltjes, heeft dit ook invloed op alles in ons lichaam, want daarin wordt ook
alles elektrisch aangedreven. Het gaat om de kwaliteit van de energie. Bij
mensen die gedreven, autoritair, negatief, wilskrachtig en perfectionistisch zijn
is het een bedreigende, donkere energie. Datzelfde geldt voor mensen die
lijden aan stress, depressiviteit, ongeduld, angst, onzekerheid. Je lichaam en
geest worden dan niet opgeladen met zuivere, heldere energie.
Wijsheid
Als je de samenhang van de dingen in de natuur en de werking van energie
weer kent, maak je plaats voor creativiteit, inzicht en wijsheid. Dan leer je
weer te anticiperen. Je vergroot je intuïtie. Dan ontdek je dat Tai Chi is
voortgekomen uit de Taoïstische oefeningen Tao Yin (Qi Gong) en het Tai
Chi-symbool is geboren uit Tao. Als je dat accepteert krijg je een veel bredere
inzicht en wijsheid. Nu doen velen nog verkrampt over de manier hoe je Tai
Chi moet toepassen, wordt vastgehouden aan de klassieken en vergeten dat
er ook nog een geschiedenis daarvoor was. De klassieken zijn niets meer dan
een momentopname. Na de klassieken is de ontwikkeling niet stil blijven
staan. Na de klassieken is de mannelijke kant van oefenen steeds meer
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benadrukt en de vrouwelijke bijdrage op de achtergrond gedrongen en zelfs
vergeten. Maar ook de energiekennis uit de oudheid is verwaarloosd. Je ziet
dat bij Qi Gong in lage standen. De blik is gewoon vooruit gericht. Bij een lage
stand stijgt de energie teveel omhoog. Dit moet je compenseren. Dat kun je
doen door met de ogen contact met de grond te maken. Richt je blik naar
beneden. Anders krijg je een opwaartse energiestuwing die negatief gaat
werken. Het wordt nogal eens vergeten.
Fijnstoffelijke energie
Wat we leren over Tai Chi en Qi Gong is de mannelijke versie. De vrouwelijke
inbreng was en is heel boeiend en ik maak er veel gebruik van. Een
voorbeeld. Door mannen is de nadruk op het centrum (dantien) komen te
liggen. Maar in de vrouwelijke visie werden drie centra benadrukt, namelijk
buikcentrum-hartcentrum en derde oogcentrum. Het hart als gevoelscentrum
en het derde oog als spiritueel centrum. Je krijgt hierdoor een veel
fijnstoffelijker en heldere, witte energie. Die energie is voor je gezondheid,
welzijn en spiritualiteit van groot belang. Opmerkelijk is dat misschien daarom
80 procent van de Tai Chi Tao-docenten uit vrouwen bestaat. Niet voor niets
wordt gesproken over moeder aarde, moeder natuur en moedertaal.
In Tai Chi Tao en vijf elementen (Wuh Sing) Tai Chi en Qi Gong van de
Oostelijke Groep van Tai Chi Tao en Qi Gong Leraren spelen gevoel en
zelfontplooiing een grote rol. Het geeft je veel meer aanpassingsvermogen en
mogelijkheden. Dat is Tao. Maar, helaas, dit belangrijke deel is eeuwen
geleden van Tai Chi losgekoppeld en ook van Qi Gong. De samenhang is
vergeten. Die samenhang is juist belangrijk want Tao betekent ook het
uitdiepen en toepassen van de wijsheid en dit integreren in alles wat je doet.
In het oefenen en in het dagelijks leven.
Doe je dat niet dan ontbreekt er duidelijk een belangrijk onderdeel.
Het gaat er om de energie te transformeren in een verfijndere energie zodat
en het begrip leegte en eenvoud te leren kennen. Keer terug naar de bron. De
eerste Chinezen waren zich in de oudheid er van bewust dat alles energie is
en dat uit een leegte komt. Zij spraken van Wu Chi, de lege cirkel, dat nu ook
de nulpuntenergie wordt genoemd. De Chinezen wisten toen al van de
quantumtheorie. Een uitdrukking was dat er niets in een deel van het
universum gebeurt of het andere deel weet er van.
Stijl geeft beperking en legt eisen op
Er zijn ook bepaalde stijlen in Qi Gong. Stijlen zijn opzichzelfstaande vormen
die een strikte vaststaande lijn volgen en waarin verder geen ruimte is om er
iets anders aan toe te voegen of weg te laten als dat nodig mocht blijken. In
feite zijn het beperkingen. Elk mens is anders. Men kan een mens niet
standaard behandelen. Een maagkwaal bijvoorbeeld kan vele oorzaken en
uitingen hebben. In de acupunctuur gaat men daar ook vanuit. Daarom zal de
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ene persoon met een maagkwaal op die wijze en andere personen met
schijnbaar hetzelfde weer op andere punten worden geprikt.
Ook is er een richting die medische Qi Gong wordt genoemd, maar het is
gewoon Qi Gong en elke Qi Gong kan ook medisch worden gebruikt zonder
dat je het per se medisch hoeft te noemen. Qi Gong is zo uitgebreid dat je niet
in één richting moet gaan denken. De ene Qi Gong moet de andere
aanvullen. Je kunt Qi Gong niet in een hokje stoppen, maar je moet het in zijn
geheel zien.
Daarom heeft een stijl zijn beperkingen. In Tao Chi Tao- Qi Gong wordt
uitgegaan van de wenselijkheid, behoefte en aanpasbaarheid. En de scala
aan mogelijkheden die de Tai Chi Tao-methode heeft is onuitputtelijk.
In Tai Chi Tao leer je dat alles vanzelf ontstaat en op zijn plaats valt.
Oefeningen als 'speel met de energiebal', 'beweeg je handen in de omgeving
om energie op te pikken', 'breng die energie om je heen', zijn gemakkelijke
prettige bewegings- en energie-oefeningen.
Je hoeft er niet bij na te denken. Zelfontplooiing wordt gestimuleerd.
Daarom kunnen cursisten Tai Chi Tao ook direct de oefeningen thuis doen en
integreren in hun dagelijks leven.
Je krijgt inzicht in de vijf elementenoefeningen. Dit zijn ook belangrijke
oefeningen om gericht verstoorde energieën weer in harmonie te brengen. In
de vrijheid van oefenen, leer je vanzelf Tai Chi Tao-vijf elementenvormen. Je
leert de vormpjes weer los te laten en te veranderen in op zichzelf staande
oefeningen, waarmee je ook weer kunt improviseren. Je leert hoe je steeds
moet versimpelen om weer uit te laten groeien in de vorm of in je eigen
gecreëerde vorm. Zo ontstaan er ongecompliceerd vele honderden vormen en
mogelijkheden. Omdat Tai Chi voortkomt uit Qi Gong, is Qi Gong
onlosmakelijk met Tai Chi Tao verbonden!
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De basis van alles is Qi Gong
De Qi Gong bestaat tevens uit zelfmassage, ook lopend in sierlijke
bewegingen, bewust of meditatief lopen en wandelen, verder zit in Tai Chi Tao
vinger- en hand- Qi Gong en de energievolle meditatieve Duizenden Handen
Qi Gong. Mooi is ook het kleefspel en het energiespel met tweetallen. Taomassage waarbij niet gekneed wordt, maar met cirkels en zonder aanraking
wordt gewerkt en met vibrerende energie. Holistic Pulsing is helemaal niet
nieuw, ook Quantum Touch, magnetiseren, Reiki enzovoort niet, het zit
allemaal in Qi Gong en is verwerkt in Tai Chi Tao. Tai Chi Tao-docenten zijn
nooit uitgekeken en scholen zich steeds bij. Holistic Pulsing? Quantum
Touch? Ik was er in 1978 al mee bezig. De zachte massagemethode noemde
ik Tao Massage.
Door het energetisch en simpel werken zijn er ook talrijke docenten die zich
hebben bekwaamd in Fibromyalgie en ME. De energie en de kracht van de
eenvoud is een uitkomst voor mensen met deze kwalen. Het betreffen hier
energetische kwalen en in Tai Chi Tao lossen we die dan ook energetisch op.
Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen.
Eenvoud
Tai Chi Tao is als een schatkamer. En die schatkamer heet Tao. Alle aspecten
van Chi en de quantumbenadering liggen in deze schatkamer opgeslagen. En
de schatkamer bevat nog meerdere schatkamers. Het laat je zien wat de
natuur je te bieden heeft. Zo is Tao het scheppend proces van de natuur. Tai
Chi Tao is gebaseerd op de natuur en het kosmische proces. Niets in de
natuur is absoluut onbeweeglijk. Het enige constante in de natuur is het
scheppend proces, de verandering. Tai Chi Tao is daarom geen star systeem
en er kan ook nooit verstarring ontstaan. Ook op geestelijke vlak niet.
Tai Chi Tao ontstaat uit het niets. Uit het niets ontstaat het. Als een Tai Chi
Tao-docent een nieuwe cursus start of een workshop moet geven, laat hij de
invulling afhangen van de aanwezige deelnemers. Hij houdt ook rekening met
beperkingen. In Tai Chi Tao wordt niet uitgegaan van dat de cursist zich moet
aanpassen aan de docent, maar past de docent de oefenstof aan de
deelnemer aan. Moet de miltenergie versterkt worden dan worden er
miltoefeningen gedaan.
Ontdekkingsreis
Door het ontbreken van rationaliteit, discipline, fout, verkeerd, concentratie,
precisie, prestatie, competitie, overwinning en een einddoel, wordt de energie
verfijnder. Rationaliteit en discipline werken beknottend en maakt energie tot
een grove, ruwe, donkere of troebele energie. De eenvoud en
ongecompliceerdheid van Tai Chi Tao zorgt voor verfijning van energie.
Alles is energie. Maar er kan niet gesproken van een energie. Er bestaat
grove, ruwe, donkere, vage, storende, niet goed afgestelde en troebele
energie. Deze energieën horen bij rationaliteit, prestatie, klagen,
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ontevredenheid, stress, pressie en competitiedrang. Omdat dit in Tai Chi Tao
ontbreekt worden deze energieën omgezet in verfijnde energie. Er bestaat
namelijk fijne energie, melkwitte energie, heldere energie en lichtenergie. Dat
zijn helende energieën. Op deze energieën richt Tai Chi Tao zich. Dat gebeurt
met simpele, zachte en vriendelijke handelingen.
Ik verwijs naar de veranderende, kosmische energieën. De planeten in ons
zonnestelsel nemen in helderheid toe en ook hun magnetische velden worden
sterker. De Aarde doet daar aan mee. Door de verandering worden allerlei
processen versneld. Positiviteit wordt positiever, negativiteit wordt negatiever,
geweld wordt gewelddadiger, slechte dingen worden slechter, goede dingen
worden beter. Dit zorgt voor verschuivingen, zowel maatschappelijk, politiek
en geestelijk. Dit komt omdat de nieuwe energieën voor een hoger bewustzijn
en een helend bewustzijn gaan zorgen.
De heldere, fijne energie is tevens een helende energie. De energie in Tai Chi
Tao is een fijne energie en houdt gelijke tred met de nieuwe, heldere energie
die nu ontstaat.
Kenmerkend voor de Tai Chi Tao-methode zijn de vijf elementenvormen en
losse oefeningen. Naast enkele reeds bestaande vijf elementen-vormen
ontwikkelde ik zelf nog een twintigtal vijf elementen-vormen. Deze vormen die
gemaakt zijn circuleren nu overal in den lande en ook ver daar buiten. Ook
niet Tai Chi Tao-docenten hanteren hier en daar de vijf elementen-vormen die
door zijn mij ontworpen.
Vijf elementen vormen zijn o.a. De Harmonie, De Vijf Seizoenen, Terug naar
de Bron, De Vijf Gouden Poorten, De Vijf Juwelen, De Vijf Energie Wielen, De
Tempel van Jade, de Vijf Energie Wegen, De Vier Windrichtingen, De
Bloeiende Lotus, en nog vele anderen. Vele andere vormen zijn ook door hem
ontworpen, zoals Tai Chi- Qi Gong 10 steps, De Tempelgroet, De Zuivere
Bron, Terug naar de Berg, De Pekingvorm op de vierkante meter, de Tai ChiQi Gong van de Pekingvorm, Schatten Verzamelen enz. Voorts zijn er de
loopoefeningen die heel meditatief werken. Ook elke houding uit bijvoorbeeld
de Pekingvorm kan worden uitgevoerd als Tai Chi Gong, dat wil zeggen dat 1
houding naar voren wordt gelopen en ongeveer 10 keer wordt herhaald,
voordat je naar een volgende houding gaat. Het is een gemakkelijke manier
om elke houding te doorvoelen. Dit maakt Tai Chi Tao toegankelijk voor
iedereen.
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Wat is Chi? Hoe verfijn je Qi Gong?
De levenskracht, de groeikracht en de adem-energie zijn feiten die bij Chi
horen. Chi is de allesomvattende energie. Alles heeft Chi. Je ademt en je
leeft.
De lucht om je heen bestaat uit elektrisch geladen deeltjes. De lucht zie je
niet, maar kun je voelen als je inademt. De lucht is een substantie. Je kunt
voelen dat de lucht een substantie is, door met je hand voor je gezicht te
wapperen. Je voelt dan de turbulentie, de verplaatsing van lucht. Dat wat je
niet ziet voel je dan toch.
Het heelal is vol Chi. Er is kosmische energie en aardse energie. De mens zit
daartussen en die energieën stromen door je heen. De Chi absorbeer je dag
en nacht. Hoeveel Chi doe je op? Als je gespannen bent verkrampt het
lichaam.
Dat heeft een negatieve invloed op het ademen en je neemt minder zuurstof
(Chi) op. Dat geeft blokkades en dat heeft invloed op je gezondheid en
welzijn.
In Tai Chi Tao leer je binnen een minuut wat Chi is. Je kunt bijvoorbeeld de
Chi omvatten door een denkbeeldige bal vast te houden en deze energiebal
kalm en sierlijk in cirkels te bewegen, horizontaal, verticaal, in een achtvorm,
klein en groot, wat je maar wilt. Binnen een minuut gaan je handpalmen
tintelen van de Chi. Als je dit vaker doet, dan hoef je alleen maar enkele tellen
die bal vast te houden. Hoe kan dat? Je bent zelf ook Chi, je handen stralen
warmte uit, tussen de handpalmen bevindt zich de lucht, de elektrisch geladen
deeltjes, en die worden extra opgeladen.

Zo zijn er in Tai Chi Tao honderden mogelijkheden om Chi op te wekken en voelbaar te maken.
Je kunt je geheel omhullen met die verfijnde energie Je hoeft je er niet op te concentreren.
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Een baby heeft Chi-kracht. Ik was door een manager uitgenodigd om na zijn
nieuwjaarstoespraak voor het personeel om datgene wat hij bedoelde met
oefeningen te ondersteunen. Twee mannen die vlak voor het podium stonden
schoten elke keer in de lach. Totdat ik het voorbeeld van de baby gaf. Ik liet
iedereen een vuist maken en vroeg ze om hard te knijpen. Dat deden ze totdat
ze rood aanliepen en even op adem moesten komen. Ik vroeg ze om een
zachte vuist te maken als een baby en vertelde als een baby je vinger in zijn
knuistje omvat je die vinger niet zomaar los kan krijgen. De baby doet dat niet
met kracht maar met Chi. Toen ik verder ging met mijn oefeningen lachte een
van de mannen niet meer. De andere man begreep er niets van. Na afloop
kwam de man naar me toe en zei dat zijn vrouw net een baby had gekregen
en dat hij dat knuistje om zijn vinger had gevoeld. De baby was er nog maar
net en had nog geen krachttraining gedaan. Hij vond het heel verwonderlijk.
Hij had de kracht van zachtheid ondervonden en begreep ineens de
oefeningen en wat ik vertelde.

Chi blokkeer je door prestatiedrang
De Chi blokkeer je als je rationeel, een Pietje Precies, negatief,
gepannen, vijandig, overheersend, hardnekkig, prestatiegericht of
onverschillig bent. De energie verandert dan in een donkere, ruwe,
troebele Chi. Je bent constant bezig dat te verergeren. Dat is wat in
de maatschappij gebeurt, omdat alles onder druk staat. De energie wordt
daardoor ruwer en agressiever.
Ben je positief, kun je relativeren, kun je kalm blijven, laat je je niet meeslepen
door de negatieve zaken die worden gecreëerd, ben je spiritueel en humaan,
dan ga je al goed met Chi om. In andere artikelen wordt hier verder op
ingegaan.
Tai Chi Tao is niet louter oefenen maar ook een bewustwordingsproces. De
methode is zacht, vriendelijk, ongedwongen, aanpasbaar en energetisch en
dat geeft een fijne energie. Technisch oefenen geeft een ruwe en koude
energie. Oefenen om de prestatie geeft een donkere, troebele energie.
Oefenen en jezelf niet veranderen geeft een tijdelijke energie en een niet
heldere Chi.
Het is een energie die niet blijft, en dus steeds weer vervaagt. In Tao Chi Tao
gaat het om het verfijnen van de energie, zodat die langer blijft en alles beter
doordringt. Je werkt toe naar een heldere energie, een melkwitte energie en
lichtenergie. Je krijgt daardoor inzicht wat Chi is en hoe je daar vriendelijk mee
om kan gaan.
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Stijlloos
Tai Chi Tao en de Tai Chi Tao Qi Gong zijn rustige en aanpasbare oefeningen
die niet aan een stijl gebonden zijn. Er zijn ook bepaalde stijlen in Qi Gong.
Zoals Falun Gong ofwel Falun Dafa, Zhong Gong en bijvoorbeeld ChiNeng.
Dat zijn opzichzelfstaande vormen die een strikte, vaststaande lijn volgen. Je
kunt in één van die vormen instructeur worden. Dat klinkt mooi maar dan ben
je nog niet een veelzijdige leraar. Elk mens is anders. In Tai Chi Tao wordt
hiermee rekening gehouden en voor iedereen heb je dan aanpasbare
oefeningen beschikbaar. Men kan een mens immers niet standaard
behandelen. Een maagkwaal bijvoorbeeld kan vele oorzaken en uitingen
hebben. In de acupunctuur en homeopathie gaat men daar ook vanuit.
Daarom zal de ene persoon met een maagkwaal op die wijze en andere
personen met schijnbaar hetzelfde weer op andere punten worden geprikt. Als
een oefening voor de lever vanwege schouderklachten niet kan worden
uitgevoerd dan ruilen we in Tai Chi Tao de oefening in voor een andere die de
schouders spaart. Het effect voor de lever blijft hetzelfde.
Er is in Qi Gong een richting ontstaan die medische Qi Gong wordt genoemd,
maar het is gewoon Qi Gong en elke Qi Gong kan medisch worden gebruikt
zonder dat je het per se medisch hoeft te noemen. Qi Gong is zo uitgebreid
dat je niet in één richting moet gaan denken. De ene Qi Gong moet de andere
aanvullen. Je kunt Qi Gong niet in een hokje stoppen, maar je moet het in zijn
geheel zien.
Daarom heeft een stijl zijn beperkingen. In Tao Chi Tao- Qi Gong wordt
uitgegaan van de wenselijkheid, behoefte en aanpasbaarheid. En de scala
aan mogelijkheden die de Tai Chi Tao-methode heeft is onuitputtelijk.
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Uitleg over de Qi Gong van Tai Chi Tao
Op de vraag wat is nu het verschil tussen Tai Chi Tao en Qi Gong is het
antwoord 'er is geen verschil'. Het zijn alleen andere bewegingen. Beiden
horen bijelkaar. Tai Chi is uit Qi Gong voortgekomen.
Toen eeuwen geleden de tak Tai Chi Chuan van de stamboom is verwijderd is
men zich sindsdien gaan vastklampen aan een stijl. Een vaststaande lijn.
Zonder Qi Gong. De band met de moeder werd verbroken. Maar ook met Tao,
het natuurlijk principe, waaraan alles ten grondslag ligt. Als het op die
natuurlijke principes is gebaseerd dan hoort het een levendig iets en een
scheppend proces te zijn. Immers, alles in de natuur is een steeds scheppend
proces. Het enige constante in de natuur is de verandering. Dat is ook de
betekenis van Tai Chi en Tao. Helaas, zijn er scheidingen aangebracht, is er
hokjesgeest ontstaan en is men van de oorsprong vervreemd.
Tai Chi betekent vrij vertaald: 'het grote geheel van energie' ofwel 'mijn
lichaam en geest in relatie met het steeds scheppend proces'. Zo bewandel je
de weg van Tao. Qi Gong (in den beginne Tao Yin genoemd) is zo oud als de
Chinese beschaving bestaat. Het begon met bewegingen die op de natuur,
het kosmische gebeuren, waren gericht. Het je geaard voelen in relatie met de
kosmische energie. Door rustige bewegingen maakte men contact met die
energieën. Het begin van alles is Tao. Het Yin en Yangsymbool van Tao heet
het Tai Chi-teken.
Het Yin en Yangsymbool wordt nog te pas en te onpas gebruikt net als het
woord Tao. Het wordt gebruikt als franje. En dat is jammer. Er wordt niet meer
gedacht aan de inhoud, het oerprincipe, van de levende natuur, het steeds
scheppend proces. Dat blijkt onder anderen uit het feit dat men bij Tai Chi
Chuan in termen van een stijl spreekt. Men spreekt in termen van een vast
systeem. Daarom werd de stijl losgekoppeld van Qi Gong en van Tao. In de
andere artikelen vergelijk ik de oorsprong met een stamboom, waaraan allerlei
takken zijn gaan groeien, voortbordurend op het begin. Alle takken aan de
stamboom zijn familie van elkaar.
Omdat de principes van innerlijke zachte kracht ook als zelfverdediging kon
worden gebruikt (Chuan) is deze tak van de stamboom gehaald en is een
eigen bestaan gaan leiden. Maar Tai Chi heeft een grotere inhoud en dat
wordt door het Yin en Yangsymbool uitgedrukt. Het Yin en Yangsymbool komt
voort uit Tao. Beiden duiden op het kosmisch proces, de oorsprong en
ontwikkeling, de cyclussen, de veranderingen en het scheppend proces.
Maar aan die stamboom van Qi Gong (de gezondheidsmethode van Tao) is
ook Tai Chi- Qi Gong ontstaan. Verschillende leraren vinden echter Tai Chi
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geen echte Tai Chi Chuan. Verschillende leraren denken dat Tai Chi en Qi
Gong niets met elkaar van doen hebben en behandelen Qi Gong als een apart
fenomeen. En zo vinden leraren ook, gezien uitspraken en publicaties, dat Tai
Chi- Qi Gong geen Tai Chi is. Het komt omdat men de geschiedenis begint bij
het ontstaan van Tai Chi Chuan. Maar daarvoor had Tai Chi en Tao al een
rijke geschiedenis achter zich. Het begrip Tai Chi bestond al lang voor Tai Chi
Chuan.
Tai Chi Tao is tevens Qi Gong
Nu ineens merkt men dat de belangstelling voor Qi Gong toeneemt. Maar ook
van Qi Gong maakt men weer een vast systeem. Zo vertelde iemand mij dat
bepaalde bewegingen in een Qi Gong-serie voor haar met twee RSI-armen en
handen niet konden worden aangepast. Waarschijnlijk was de Chinese Qi
Gonglerares bang dat ze anders een zonde zou begaan. In Tai Chi Tao zou
het geen probleem zijn geweest, omdat om een bepaald effect te sorteren er
meer wegen naar Rome leiden.
Bovendien zijn er gemakkelijke technieken om RSI te laten verdwijnen. De
technieken hiervoor worden ook gebruikt bij whiplash, frozen shoulder, neken schouderklachten en slijmbeursontsteking.
Hiervoor worden zachte vriendelijke technieken gebruikt en drukpunten. Ook
dit soort technieken is met Tai Chi Tao verbonden. Daarom is Tai Chi Tao ook
breder van opzet en toegankelijker voor iedereen. Tao massage is altijd
verbonden aan de bewegingsleer van Tai Chi Tao.
Voor de stoelmassages heb je in de Tai Chi Tao-methode geen speciale
massagestoel nodig. Op een gewone stoel heb je meer mogelijkheden. In
bedrijven kunnen de medewerkers het ter plekke aan elkaar doorgeven. Er
zijn dus geen één of twee masseurs in een bedrijf aanwezig. Een bedrijf met
50 personeelsleden heeft 50 Tao-masseurs, etc.
Tai Chi Tao bevat zoveel oefenstof dat het geen vast systeem kan zijn. Heb je
een vast systeem dan kun je een bepaalde serie niet aanpassen aan
bijvoorbeeld mensen met ME, MS, Fibromyalgie, reuma, RSI, schouder of
rugklachten, mensen in een rolstoel en noem maar op. Ik leer docenten en
cursisten ook de Windadem Qi Gong. En wijs er op dat deze ademtechniek
goed is voor mensen met kanker en chronische pijnen. (1 op 9 vrouwen heeft
borstkanker, 1 op de 3 mensen sterft aan kanker, 1 op de 5, dat is 3 miljoen
mensen, heeft chronische pijn) Tai Chi Tao-docenten hebben er geen moeite
mee. Zij hebben geleerd om te putten uit duizenden aanpasbare
mogelijkheden en zijn heel vindingrijk.
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Massage in China, gewoon op straat. De foto kreeg ik van
Barend Rooseboom, na zijn bezoek aan China.

Dit heb ik enkele jaren geleden ook al eens geschreven in het blad Taiji Vizier
van de Stichting Taijiquan Nederland. Nu er meer belangstelling gaat ontstaan
voor Qi Gong wil de Stichting daaraan meer aandacht besteden en
inventariseren wie er allemaal les in Qi Gong geven. Voor ons is dat niet van
toepassing omdat Tai Chi Tao een veel bredere opzet heeft dan Tai Chi
Chuan. Tai Chi Tao is doorspekt met Qi Gong en is verder gebaseerd op de
vijf elementen energieleer met de daarbij horende oefeningen en vormpjes.
De Tai Chi Tao-docenten passen het toe en kunnen via de Oostelijke Groep
van Tai Chi Tao en Qi Gong Leraren steeds nieuwe oefeningen leren.
Het is vreemd dat voorheen weinig aandacht is geschonken aan Qi Gong. Er
zijn inmiddels wel Qi Gong-leraren, maar de oefenstof is nog steeds beperkt.
Er zijn ontzettend veel soorten Qi Gong dus ook veel meer mogelijkheden,
combinaties en toepassingen.
In Tai Chi Tao worden vele soorten Qi Gong beoefend. Maar dan heel
toegankelijk en aanpasbaar voor iedereen.
Qi Gong bestaat niet alleen uit bewegingen, houdingen en stilstaande
standen. In Tai Chi Tao gebruiken we vijf elementen-Qi Gong, zachte en
vriendelijke massage-Qi Gong, zelfmassage-Qi Gong, magnetiserende-Qi
Gong, het werken met de energiebal, adem-Qi Gong, zittende-, staande-,
lopende- en liggende-Qi Gong, Qi Gong tegen chronische klachten- en pijn,
lichtenergie-Qi Gong, verfijnende energie-Qi Gong, visualisatie-Qi Gong, Tao
Yin-Qi Gong, zittende op een stoel-Qi Gong, yoga-achtige Qi Gong, afslank-Qi
Gong zonder minder te hoeven eten, zelfmassage-Qi Gong (zittend, liggend,
staand en lopend), Feng Shui-Qi Gong, healing Qi Gong, Tao Yin, Windadem
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Qi Gong, Qi Gong van de Duizenden Handen, enz. Er wordt in Tai Chi Tao al
tientallen jaren mee gewerkt.
In de Qi Gong van de Tai Chi Tao kun je hieruit bepaalde oefeningen kiezen.
Dus, wie Tai Chi Tao beoefend doet tevens Qi Gong. Daarom is Tai Chi Tao
zeer aantrekkelijk. De belangstelling voor de Tai Chi Tao-methode is
groeiende en bevindt zich in een stroomversnelling. In Tai Chi Tao Qi Gong
heb je veel alternatieve oefeningen, onder anderen in de Vogel Qi Gong. In
Tai Chi Tao is er niet zoiets dat je Bird Qi Gong instructeur kan worden. In Tao
Chi Tao- Qi Gong wordt uitgegaan van de wenselijkheid, behoefte en
aanpasbaarheid. En de scala aan mogelijkheden die de Tai Chi Tao-methode
heeft is onuitputtelijk.
Vijf Elementen-oefeningen
Een ander belangrijk punt in Tai Chi Tao is dat er gebruik gemaakt wordt van
vijf elementen-oefeningen en vormpjes. Ook allemaal aanpasbaar. Is een
hout-element-oefening waarbij de armen omhoog gaan niet mogelijk dan
wordt die ingeruild voor een houtbeweging waarbij de armen niet omhoog
hoeven. Alles is aanpasbaar en daarom is Tai Chi Tao ook laagdrempelig.
Ook zijn er in Tai Chi Tao oefeningen voor de aura en 13 chakra's, en is er
tevens Feng-Shui-Tai Chi Tao/Qi Gong door mij ontwikkeld, allemaal heel
ongedwongen en speels, maar direct voelbaar en effectief. In Tai Chi Tao
hoeft de cursist zich niet aan de leraar aan te passen, maar past de leraar zich
aan de cursist aan. Dat bevordert tevens het inzicht en zelfontplooiing. Van
begin af aan leer je alles aan te passen en ook te improviseren. Ziet de docent
dat bijvoorbeeld een arm niet goed mee kan komen dan worden er oefeningen
gedaan die de blokkade weer oplossen. Datzelfde geldt voor knieën, rug, nek,
het niet lang kunnen staan enz. Dat kan de docent Tai Chi Tao omdat hij/zij
niet vastgeroest zit aan een stijl.
Tai Chi Tao is geen stijl maar een levendige methode. In Tai Chi Tao is er
geen hiërarchie, geen beginners- en gevorderdengroep. Iedereen kan zo
instromen. Voor zowel de cursisten die al 5 tot 15 jaar meedoen als voor de
beginners is het geen bezwaar.
Nieuw energie concept
In de Qi Gong van Tai Chi Tao gaat het niet om techniek maar om het
verfijnen van energie, het invoelen en geestelijke ontwikkeling. Dit is een
belangrijk verschil met de Qi Gong zoals die over het algemeen wordt
gegeven. Tai Chi Tao en de daaraan verbonden Qi Gong werkt niet met
energie vanuit het oude concept, maar vanuit de nieuwe, kosmische
energieën ofwel met de transformatie die nu bezig is. Dat betekent dat de
nieuwe, kosmische energieën zich verfijnen en voor een versnelling zorgen.
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Deze verandering zorgt er ook voor dat er zes extra chakra's bijkomen.
Daarom werken we ook niet meer met zeven chakra's maar met de dertien
chakra's. Deze energievelden zijn als volgt:
1. stuitchakra,
2. buikchakra,
3. miltchakra,
4. zonnevlechtchakra,
5. hartchakra,
6. thymuschakra,
7. keelchakra,
8. derde oogchakra,
9. kosmische doorstromingschakra,
10. kruinchakra,
11. pijnappelklierchakra,
12. transformatiechakra,
13. transmutatiechakra.
Wat de mens in deze tijd nodig heeft is een heldere, verfijnde energie. Dat
vergt een verandering in denken. Je bent er niet mee om even een Qi Gong
te doen en dan weer over te gaan tot de orde van de dag zonder deelgenoot
te worden van de Tao en de nieuwe kosmische energieën.
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De Chi, Qi Gong en Tai Chi Tao met Chi
als belangrijkste factor
De Chi is de benaming voor de allesomvattende energie. Chi maakt een
belangrijk onderdeel van ons leven uit. We dienen dan ook een optimaal
gebruik van Chi te maken. De Chi wordt ondermijnd door stress, boosheid,
ongeduld en zorgen. Maar ook een verkeerde en te strakke houding,
waardoor de buikademhaling wordt belemmerd en het ademen te hoog wordt
opgetrokken. Door die gespannen houding wordt de wervelkolom te strak en
te recht. De Chi kan ook hierdoor niet goed stromen. De wervelkolom, je
levensboom, hoort te hangen. Als je ontspannen bent in lichaam en geest kun
je Chi beter opnemen. Chi is overal aanwezig. Met de Chi kun je contact
opnemen.
Chi kun je onderverdelen in bijvoorbeeld Jing en Shen. Jing is de Chi uit de
kosmos. Jing is belangrijk voor de uiterlijke vorm van de veranderingen in de
levende fijne energie.
Shen omvat een hogere vorm van energie en stelt Jing in staat zijn functies te
verrichten. Shen zorgt voor bewustzijn en het onderbewuste, en voor de
innerlijke leiding en bezieling. Het leven is een functie van materie. Jing is dus
de energie uit de kosmos, het is de oer-Jing en gekoppeld aan de oer-Chi. Dat
alles is een proces van Yin en Yang. Energie hoort bij de hemel en vorm bij de
aarde. Zij komen bij elkaar en scheppen samen het leven. Jing kan ook
beschouwd worden als etherkracht. Bij Jing gaat het om levenskracht en
groeikracht. Als de mens Chi opneemt is een deel daarvan Jing.
Baby en Chi
In de moederbuik neemt het kindje in wording zowel Jing als Shen-energie op.
Als de ongeborene gaat groeien komt het Jing tot volle wasdom. Dan pas
ontstaan hersenen en beendermerg. Daarom noemen de Chinezen de bron
van alle verrichtingen Jing. Het leidt de opbouw van het menselijk lichaam in
goede banen. Deze kracht verzorgt de ontwikkeling van een kind, de vorming
van het skelet, zenuwen en inwendige organen. Kortom, Jing zorgt voor de
groeikracht en Shen voor de geestelijke energie.
In de westerse anatomie wordt dit over het hoofd gezien. Interessant is een
onderzoek van voedingsdeskundige Caroline Spaaij van de
Landbouwuniversiteit in Wageningen in juni 1992. Zij onderzocht zwangere
vrouwen en ontdekte dat vrouwen in verwachting nauwelijks meer eten,
ondanks het feit dat zwanger zijn meer energie kost.
Dit stelt de wetenschap voor een raadsel, zo vermeldde zij.
Waar komen dan de extra calorieën vandaan die nodig zijn voor de groei van
het kind? Spaaij is met deze vraag blijven zitten.
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Zou zij de energieleer uit de Chinese geneeskunde kennen, dan zou haar veel
duidelijk worden. De ontwikkeling van het ongeboren kind wordt naast voeding
van de moeder mogelijk gemaakt door Chi-aspecten Jing en Shen. Een baby
heeft Chi-kracht. Als de baby je vinger pakt en vasthoudt is de greep zo stevig
dat de vinger bijna niet los te krijgen is. Dat doet de baby niet met spierkracht,
maar met Chi. De Chi is een zachte, klevende kracht. Het is een bijzondere
energie die meer aandacht verdient.
De foetus haalt de energie uit de nieren van de moeder. Bij de geboorte is de
nierenergie van de moeder uitgeput, maar vult zich snel weer aan. Blijft de
nierenergie zwak dan ontstaat er postnatale depressie. Het is dus zaak de
nierenergie door oefeningen van het element water toe te passen. De laatste
25 jaar is door de modernisering en verandering van de maatschappij, de
voeding, de leefwijze, de slankheidscultus met zijn diëten en lightproducten,
toevoegingen in de voeding, gejaagdheid e.d. de nierenergie bij heel veel
mensen verzwakt. Dat heeft in de Chinese energieleer ook weer gevolgen
voor andere organen.
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De kracht van visualisatie-meditatie
en de aanmaak van afweercellen
Wetenschappelijk bewijs
Het is al lang wetenschappelijk bewezen dat er een enorme kracht zit in
meditatie met visualisatie. In de jaren 50 en 60 ontkenden wetenschappers
nog dat er een relatie bestond dat het lichaam invloed kan hebben op de
geest en de geest op het lichaam.
Het is nog steeds zo. Medio jaren 90 is er een groots onderzoek geweest van
wetenschappers werkzaam aan universiteiten en ziekenhuizen. De uitslag
was dat bij het positief denken en meditatie meer afweercellen worden
aangemaakt. De resultaten bij kankerpatiënten was verbluffend. Het werken
met deze methode wordt psycho-neuro-immunologie genoemd.
Ondanks de bewijzen wordt het nog steeds op grote schaal genegeerd. Er zijn
wel meer dingen die in de reguliere gezondheidszorg over het hoofd worden
gezien. Zoals het ademen als stimulerende kracht tot genezing. Vooral
mensen die niet kunnen oefenen kunnen toch voor een goede bloed-circulatie
en energiedoorstroming zorgen door Tai Chi Tao/ Qi Gong ademoefeningen.
Meditatieve visualisatie en ademoefeningen vormen een goede combinatie.
Tai Chi Tao is meer dan alleen wat oefeningen doen. Bewustwording en
visualisatie, denkracht, beeldend denken, brengt verandering in het
lichaam teweeg.
Rond 1980 zijn wetenschappers pas op het spoor gekomen dat lichaam en
geest één geheel zijn en samenwerken. Rijkelijk laat want dat is al duizenden
jaren bekend, bijvoorbeeld in China. Ondanks dat het in het Westen enkele
wetenschappers ook erkenden dat er een relatie is, werd er niets meegedaan.
Later had men het wel over een gezonde geest in een gezond lichaam, maar
om deze twee zodanig met elkaar te verbinden dat ze invloed op elkaar
hebben, daarvan was men niet overtuigd. In de Chinese energieleer zijn
lichaam en geest niet apart van elkaar gescheiden om samen te werken, maar
vormen lichaam en geest één geheel.
Het onderzoek naar geestkracht
Medio de jaren 90 gingen enkele wetenschappers opnieuw aan de slag om te
kijken wat de invloed is van positieve meditatie. Zij ontdekten en bewezen dat
van een gerichte, positieve geestkracht een genezende werking uitgaat. De
groep wetenschappers is verbonden aan onder anderen de universiteiten in
Bristol, Rochester, Alabama, Aberdeen en Trier, hebben het dus bewezen. De
wetenschappers die het onderzoek deden zijn o.a. Stafford Lighton, Roter
Ader, Nicolas Hall, Janice Kiecolt Claser, Nicolas Cohen, Suzanne Felten,
David Felten, Angelique Buske- Kirschbaum, Leslie Walker en Ed Blalock.
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De VPRO TV heeft het onderzoek in 1997 uitgezonden.
Meer afweercellen
Met name kankerpatiënten deden aan het onderzoek mee. Het ging hierbij om
meditatie, ontspanning, visualisatie en positieve verbeeldingskracht om de
zieke plek gunstig te beïnvloeden en te helen. Het effect dat de
wetenschappers nu hebben aangetoond is, dat er meer afweercellen worden
aangemaakt. Er worden meer witte bloedlichaampjes geproduceerd die de
ziekte of een tumor aanvallen. Deze methode noemden zij psycho-neuroimmunologie.
Dr. Suzanne Felten van de universiteit van Rochester onderzocht de
zenuwuiteinden en spiercellen met een elektronenmicroscoop. Zij zocht de
relatie tussen lymfocyten en de hersenen. Lymfocyten zijn cellen voor het
immuunsysteem. Zij zag dat spiercellen verbinding hadden met lymfocyten.
Lymfocyten zijn cellen voor het immuunsysteem. Lymfocyten staan in relatie
met de hersenen. Wat zij ontdekte dat de andere cellen met de lymfocyten
communiceerden en dat er dus een relatie moet zijn tussen geest en het
immuunsysteem.
Dr. Ed Blalock van de universiteit in Alabama stortte zich er op en bevestigde
dat witte bloedlichaampjes er op reageerden. Hij wist dat adrenaline het
lichaam bij spanning of gevaar op scherp zet als waarschuwing en afweer,
zodat het ACTH-hersenhormoon in werking treedt en antilichamen laat
groeien. Hij ontdekte dat het brein en het immuunsysteem dezelfde taal
spreken.
Dr. Angelique Buske-Kirschbaum van de universiteit van Trier bekeek het nog
eens opnieuw. Zij nam de proef op de som. Een proefpersoon kreeg een
adrenaline injectie en een zoet snoepje te eten. Dat werd elke keer herhaald.
Daarna werden loze injecties gegeven zonder adrenaline en kreeg de
proefpersoon weer een snoepje. De persoon legde de relatie tussen de nepinjectie en het snoepje. Dus nu was de geest aan het werk. Er werd bloed
afgenomen. Het bleek dat in twee buisjes met bloed er meer witte
bloedlichaampjes aanwezig waren dan in het andere buisje. Het aantal witte
bloedlichaampjes was twee keer ze hoog. Wetenschappelijk is nu bewezen
dat de geest invloed heeft op immunocyten. Bij negatief denken wordt het
immuunsysteem aangetast, bij positief mediteren wordt het immuunsysteem
versterkt. Dat gebeurt ook bij rustige sierlijke oefeningen uit Qi Gong en Tai
Chi Tao.
China
In China werd al eeuwen lang geleden door middel van Qi Gong de
geestkracht gebruikt om te helen en het immuunsysteem te stimuleren. In
China wordt dit nog steeds toegepast bij patiënten. De technieken zijn ook in
Tai Chi Tao en de Tao meditatie opgenomen. Het maakt je rustig en
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weerbaarder. Het maakt je ook bewuster. Vanzelfsprekend ben ik erg blij met
het wetenschappelijk onderzoek. Hieruit blijkt dat positieve meditatie en
visualisatie serieus moet worden genomen. Je kunt het nog aanvullen met
Feng Shui en Feng Shui-Qi Gong.
Bij Feng Shui heb ik een Qi Gong is ontwikkeld. Het brengt de energieën in je
eigen lichaam en je omgeving in balans.
Op Discovery Channel is ook aandacht besteed aan de kracht van de
menselijke geest. Door in gedachten te joggen werd na enige tijd de conditie
verbeterd. Een jongen met kanker werd getoond. De jongen was gek op
science fiction. Hij keek altijd naar video's van Star Trek en Starwars. Hij had
daarvan ook video-spelletjes. Hij stelde zich voor dat kanker zijn vijand was.
Zijn kankercellen waren de indringers. De laser-guns gebruikte hij om op de
kankercellen te schieten en die te vernietigen. Ook het wegstralen (“beam me
up, Scotty”) gebruikte hij in zijn visualisatie. Hij straalde de kankercellen weg.
De artsen konden niets meer voor hem doen. Maar door het dagelijkse visuele
spel werd hij beter en heeft hij een mooie job. Er waren in de uitzending van
Discovery nog meer voorbeelden van positieve denkkracht.
Oefeningen voor het immuunsysteem
Door het onderzoek is bewezen dat positieve meditatie wel degelijk effect
heeft. In Tai Chi Tao heb je Tao-meditatie die gecombineerd kan worden met
meditatie van Duizenden Handen. Daarmee worden verfijnde energieverbindingen gemaakt. Het denken heeft invloed op emoties. Als je denkt aan
dingen die je ongerust maken, heeft dit invloed op je hartslag, bloeddruk en
ademhaling. Onderzoek heeft aangetoond als iemand rustig zit en zich
voorstelt dat hij een kwartier aan het joggen is, dit invloed heeft op hartslag en
ademhaling en verbetering van de conditie.
Ben je pessimistisch dan zal dat zich vermeerderen en dat heeft een
negatieve invloed op je humeur, je hormoonstelsel en je gezondheid.
Ben je positief dan vermeerderd deze instelling zich en werkt het gunstig op je
humeur, je gemoedstoestanden, je hormoonstelsel en je gezondheid. Het
heeft een gunstige uitwerking op je immuunsysteem.
Eenvoudige meditatie
Ga zitten en sluit de ogen. Voel je prettig. Na een halve minuut teken je jezelf
uit, volg de contouren van je lichaam. Na dertig seconden zeg je in jezelf “ik
voel me compleet, ik voel me ok”.
Ga daarna zes keer rustig in en uitademen. Blijft zitten en begin opnieuw. Trek
daar eens tien minuten vooruit.
Meditatie, zowel stil zittend en zittend met kalme bewegingen, en visualisatie
verzachten de pijn. Het is een duizenden jaren oude methode die verwerkt is
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in Tai Chi Tao. De geest wordt kalmer. De Bèta-hersengolven worden rustiger.
De Bèta-golven hebben 18 tot 24 trillingen per seconde, maar bij stress of een
drukke geest wordt het aantal trillingen te hoog. Het kan oplopen tot 30
trillingen of meer. Dat veroorzaakt spanning en belemmert een goede bloeden energie-doorstroming. Daardoor kom je niet in je Alfa-niveau en blijft het
lichaam opgejaagd. Daardoor wordt of blijft de pijn te erg.
In Tai Chi Tao maken we gebruik van een aantal methoden. Dat zijn: 1. kalme
ademoefeningen, en daarnaast de wind-ademhaling en de voorgeboortelijke
ofwel de omgekeerde buikademhaling; 2. De Duizenden Handen Meditatie; 3.
meditatie met enkele klanken; 4. visualisatie; 5. vijf elementen energieoefeningen. Voordelen van deze oefeningen zijn vermindering van stress, het
krijgen van een rustige geest, een betere bloed- en energiedoorstroming,
verbeteren van de weerstand, het afleiden van de pijnpunten, het verminderen
van de pijn, het verdwijnen van blokkades, het harmoniseren van verstoorde
energieën, het verkrijgen van meer energie zonder inspanning, de
energiereserve-tank die leeg is wordt weer aangevuld.
De Duizenden Handen Meditatie en visualisatie
De bewegingen van De Duizenden Handen leidt de pijn op bepaalde plekken
af. Enkele meditatieve oefeningen laten we gepaard gaan met geluid.
Bijvoorbeeld AMA, dat je laat horen in een langgerekte A, een langgerekte M
en weer met een langgerekte A. Dat wordt dan Aaaaaammmmmaaaaaaa. Dat
veroorzaakt een vibratie in je lichaam en in je omgeving. Dat herhaal je
maximaal 10 keer. Na het geluid blijf je rustig zitten om de trillingen na te
voelen. Dan begin je nogmaals.

Duizenden handen om in je kracht en centrum te komen.
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Duizenden Handen meditatie met geluid. Foto: linkerhand op de keel en rechterhand op
voorhoofd. Het geluid is een langgerekte oooooo. De houding en vibratie werkt op de
longenergie (het element metaal).

Terwijl je dit geluid 10 keer uitvoert heb je geen tijd om aan andere dingen te
denken. Je laat je helemaal in de klank meegaan. Dat geldt ook voor De
Duizenden Handen-oefeningen. Terwijl je bezig bent kun je ook niet aan
andere dingen denken. Beide technieken hebben een sterk effect op je
centraal zenuwstelsel. De pijnprikkels worden afgeleid. Innerlijk word je
rustiger. Als je dagelijks oefent wordt de spanning en daardoor de pijnprikkels
minder. Ook blokkades in je lichaam ga je hiermee opruimen.
Hand Qi Gong voor element aarde (milt). Doe het topje van je duim op de
topjes van de ringvinger en wijsvinger en blijf een paar minuten zo zitten en
wees je bewust van je milt.

Hand Qi Gong voor het element metaal (longen). Strengel de vingers inelkaar
en houd de wijsvingers gestrekt omhoog gericht. Blijf een paar minuten zo
zitten en wees je bewust van je longen.
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Meditatie loop
Behalve de meditatieve duizenden handen kent Tai Chi Tao ook meditatieve
loopseries. Bij een van die series wordt alle bewegingen kruislings uitgevoerd
om beide hersenhelften en coördinatie scherp te maken of te houden.
Daarnaast hebben de Tai Chi Tao-oefeningen en de vijf elementenoefeningen die je je aanleert een gunstige invloed.
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Pijn vreet energie. Je energiereserve raakt op, de reservetank is dan leeg en
vult zich niet meer aan. Met laagdrempelige en aanpasbare Tai Chi Tao krijg
je bij dagelijks oefenen meer energie. Na 7 weken verandert er reeds iets ten
gunste en daarna wordt er stelselmatig meer energie toegevoegd. De
visualisatie-oefeningen zijn dan gemakkelijker toe te passen.
Je gaat rustig zitten met je handen in je schoot. De mannen hebben dan de
linkerhand in de rechterhand liggen en de vrouwen de rechterhand in de
linkerhand. Je doet de topjes van je duimen tegen elkaar. Kom tot rust. Dan
begin je aan een visualisatie. Neem een mooi beeld in je gedachten en blijf
daarbij. Als je dat na een paar keer onder de knie hebt kun je de visualisatie
uitbreiden. Bijvoorbeeld met de volgende meditatie. Als je iets dwars zit en het
blijft bij je dan visualiseer je dat vlak voor je. In gedachten zet dit beeld steeds
verder van je af. Hoe verder iets van je af komt hoe kleiner het wordt. Je ziet
dan nog maar een klein stipje aan de horizon. Je hebt er dan al flinke afstand
van genomen. Als het achter de horizon verdwijnt ben je het probleem kwijt.
Hetzelfde doe je als je iets wil bereiken dat nog ver van je verwijderd is. Nu
visualiseer je andersom. Je haalt het beeld steeds dichter bij, stap voor stap.
Totdat het pal vlak voor je staat.
Mediteren naar niets. Leg je handen in je schoot stel je een mooie grote witte
roos voor. Het mag ook een witte waterlelie zijn of een spierwitte lotusbloem.
Blijf dit een paar minuten in je opnemen.
Dan laat je de witte bloem veranderen in mooie heldere bergkristallen. Ook
hieraan denk je enkele minuten. Dan worden de kristallen vager en vager
totdat ze geheel verdwijnen. Blijf op deze leegte mediteren. Minimaal 2
minuten. Na enkele dagen op deze wijze mediteren verdwijnt het tijdsbesef.
Bij deze meditatie valt er elke keer een loden last van je af.
Ademhaling
Door goed te ademen krijg je meer zuurstof naar de spieren en een betere
doorbloeding. Spieren die verkrampt zijn houden teveel afvalstoffen vast. Door
de volgende ademoefeningen los je het probleem op. Ontspan even met 1
of 2 keer zuchten. Zit of sta en adem rustig en uit, zo’n 6 keer. Wacht 10
seconden en begin opnieuw. Herhaal dat enkele keren.
Adem 2 keer kort in en 1 keer uit. Ook kun je 3 keer in en 1 keer uit
toepassen. Dat noemen we de windademhaling. Meestal doen we dat in een
loopoefening waarbij je een grote cirkel loopt. Het kan ook staand of zittend.
Je bouwt het op met een uitbreiding naar 10 minuten tot maximaal 20
minuten. Deze windademhaling wordt zowel bij mensen met kanker als
chronische pijn toegepast.
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Omgekeerde buikademhaling, oftewel foetusademhaling of voorgeboortelijke
ademhaling. Deze techniek is een reinigende ademhaling. Afvalstoffen worden
beter afgevoerd, de spijsvertering wordt verbeterd. Als je inademt trek je je
maag en buik plat. Dus bij inademen je buik en maag intrekken. Adem uit en
alles ontspant zich weer. Adem opnieuw op deze wijze.
Doe dat 6 keer, wacht 10 seconden en doe deze ademtechniek nog eens 6
keer.
Deze ademtechniek werkt reinigend en stimuleert eveneens de Chi in de
buik.
Al deze technieken helpen bij vele ziekten. In de Chinese geneeskunde
hecht men veel waarde aan de ademhaling. Ook adem is een medicijn.
Buik-energie
Alles is energie. Je hebt onder anderen kosmische en aardse energie. Tussen
hemel en aarde zit jij. De kosmische energie komt via je kruin naar binnen en
stroomt naar je buik. De aardse energie komt via de voeten binnen en stroom
omhoog naar je centrum. De twee energieën ontmoeten elkaar in de buik. Ben
je gespannen, ook in je bekkengebied, dan kunnen deze energieën
onvoldoende je buik bereiken. Het beetje energie in je buik kan door de
spanning van je lichaam niet of nauwelijks door je lichaam circuleren. Je hebt
dan ook blokkades waardoor de bloed- en energiecirculatie onvoldoende is.
Vandaar dat er in Tai Chi Tao veel aandacht wordt besteed aan het zacht en
vriendelijk losmaken van het bekkengebied en het aanleren van een
ontspannen houding. Je staat altijd met een knikje in je knieën waardoor je
bekken los zit en kan bewegen. Je wiegt altijd een klein beetje. Spanning
vloeit weg en spanning kan zich niet ergens nestelen. Je krijgt daardoor
automatisch een buikademhaling.
Warmte-oefening
Zit op een stoel. Leg de handen op elkaar, dames de rechterhand onder,
mannen de linkerhand onder. Cirkel 12 keer over je buik (blijf onder de navel)
van rechtsonder naar boven en dan naar links naar beneden en de cirkel
afmaken (dus met de klok mee). Na 12 keer laat je 10 seconden op je buik
rusten. Begin opnieuw en voel wat er gebeurt.
Herhaal dit voor de derde keer. Daarna gaat de cirkel de andere kant op, elke
keer 12 maal.
Blijf dan enkele minuten met de handen op de buik zitten en neem de warmte
in je op.
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De Chinezen beschouwen de buik als de zetel van de Chi en een
voorwaarde voor een goede gezondheid.
Visualisatie-kracht
Docent Martin Wessels uit Enschede werd een keer gebeld door een man die
vroeg of hij ook bij hem thuis les kon geven, omdat hij onmogelijk naar een
cursus kon. Hij belde aan en de deur werd geopend door een man die in een
rolstoel die via een staafje door zijn mond bestuurd werd. De man bleek
volledig verlamd.
Martin vond dit heel gewoon. Hij liet enkele vijf elementen vormpjes zien.
Alleen dit al had een gunstig effect op de man die het mooi vond en er rustig
van werd. Toen werden er samen enkele ademoefeningen gedaan. Na een
uur werd de les afgesloten en zei de man: Ik heb lekker geoefend. Hij voegde
er direct aan toe: Ja, mijn lichaam wil niet, maar mijn geest wel.
Ik zelf had tijdens workshops enkele keren de ervaring met een vrouw die
eenzijdig verlamd was. De verlamde arm werd bij therapieën meestal
verwaarloosd. Bij een oefening waarbij twee armen naar voren gaan kon zij
maar een arm gebruiken. Ik liet haar goede hand onder de andere hand doen.
De goede arm ging naar voren en de verlamde arm lifte mee en kwam zo in
beweging. Zo deden we verschillende oefeningen.
Haar man (die ook meedeed) leerde ik enkele zachte, vriendelijke
massagetechniekjes voor de arm en schouder. Het punt is namelijk dat de
verlamde arm niet verwaarloosd mag worden. De arm is verlamd maar er
stroomt nog wel bloed door. Doe je er niets mee dan is er geen goede
bloeddoorstroming. Op den duur wordt de arm onderontwikkeld, de spieren
slapper en de arm wordt dunner. Ik leerde de vrouw ook enkele zelfmassages
die ze met haar goede hand kon uitvoeren en vanzelfsprekend de
ademoefeningen en de visualisaties.
Kortom, dit zijn allemaal voorbeelden hoe je op een simpele manier je
lichaam en geest kunt oefenen om meer vitaliteit te krijgen.
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Energie is er in vele soorten
Vernieuwde energie opnemen. Wat gebeurt er om me heen?
In Tai Chi Tao gaat het om nieuwe energie. Energie bestaat uit trillingen.
De kosmische trillingen zijn al vanaf 1992 danig aan het veranderen. De
mens staat onder invloed van de nieuwe tijdsenergie die zich aan het
manifesteren is.
Niettemin zijn er nog velen, die zich met energie bezig houden, nog steeds
met het oude energie-concept bezig zijn. Waar het om gaat is de NIEUWE
ENERGIE.
Die nieuwe energie is een verfijnde energie
Dat betekent dat je aan je bewustwording moet werken om meer tot jezelf te
komen. Dat betekent dat je moet inspelen op de nieuwe, kosmische energie
die de aarde opneemt. Dat betekent dat je moet weten hoe
gemoedstoestanden, werkomstandigheden, klimaat, vervreemding invloed
hebben op onze trillingen en het Yin en Yang kunnen beïnvloeden.
De aarde stelt zich op de nieuwe frequenties in. De rationeel en traditioneel
ingestelde mens voelt dat niet. Daaronder bevinden zich ook docenten die Tai
Chi, Qi Gong, meditatie, Reiki, Yoga of alternatieve geneeswijzen geven.
Daarom is het ook belangrijk om te weten wat er om je heen gebeurt, niet
alleen sociaal, maatschappelijk, economisch, politiek, maar ook wat de
energieën betreft.
Ook de dingen in je leefomgeving bepalen je gemoedstoestand, je
afstandelijkheid, je vervreemding van natuurlijke ontwikkelingen, je weerstand,
je gezondheid en hoe je de dingen interpreteert, je trillingsafstelling. Als je wilt
helen is dat belangrijk. De mens moet je zien in context met zijn omgeving en
daar horen ook interne en externe factoren bij die hem uit balans brengen en
ziek kunnen maken. Kijk altijd naar de samenhang.
Samenhang en evenwicht
De Tao voelt al deze factoren aan. Tao is samenhang. De Tao gaat uit van
het natuurlijk proces, van de samenhang van alles. Niets staat los van
elkaar. Bekijk het dan ook in die samenhang. Tao is niet rationeel, want
dan is het geen Tao meer.
Qi Gong en Tai Chi zijn in hun oorsprong Tao. Als je Tao er af doet is er geen
binding meer met 'de natuurlijke weg' en wordt het techniek, het leren van
kunstjes en rechtlijnig denken zonder de samenhang en binding met de
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kosmische wetten in zijn geheel. Anders gebruik je er maar een klein
fragmentje van, geïsoleerd van de rest.
Op die manier pak je ook niet de juiste trillingen op. In andere artikelen over
'nieuwe energieën', 'communicatie en resonantie', Feng Shui- Qi Gong' en
'chakra's' ga ik daar dieper op in.
Niet vooruitlopen
Je moet het Tao-basisgegeven hanteren om het totaal van de Tao te kunnen
begrijpen. Dus niet vooruit lopen, of al een oordeel vellen op hetgeen er nog
moet komen. Alles is een geheel. Tao is geen fragmentje dit en een
fragmentje dat. Het gaat om zijn totaliteit. Alles hangt samen.
Er zijn nog meer factoren van belang voor een goed evenwicht en het
verfijnen van energie, namelijk aandacht voor kruintje, stuitje, centrum. En
vooral moet je kunnen loslaten.
Breder leren kijken
Om Chi verfijnd op te nemen moet je Tao begrijpen. Als je leraar Tai Chi Tao
en Qi Gong wil worden moet je ongecompliceerd en open beginnen, waarbij
inspiratie, gevoel en zelfontplooiing en het zien van de samenhang voorop
staat. Sommigen mensen die al andere opleidingen of disciplines achter de
rug hebben kennen vaak wel de principes van wat ze elders hebben geleerd
maar niet de basisprincipes van waaruit je nog meer kunt creëren.
Je hoort dan bijvoorbeeld “het les geven ben ik wel gewend, want ik ben
volleybaltrainer geweest”, of “ik kom uit of zit in het onderwijs”, “ik heb vroeger
gymles gegeven” of “ik ben coach van een sportclub”. Maar dit is nu juist geen
voordeel want het gaat in Tao om een andere benadering, een andere
filosofie.
Als je de eerste fase van inspiratie, gevoel en improvisatie achter de rug hebt,
komt in de tweede fase dat je dit meer gestalte geeft en deze grondbeginselen
gebruikt om er vorm en vele vormen aan te geven. Tao is vormloos maar
schept tevens vorm, vele vormen en ligt ten grondslag aan tienduizenden
dingen.
Dan pas krijg je minstens het 30-voudige aan mogelijkheden van een vormpje
of één oefening. Zo werkt dat in Tao. Je leert in Tai Chi Tao dat je verder met
je energiekennis kan, dat er vele soorten energieën zijn. Anders blijf je met
ruwe, grove, donkere, troebele energieën werken.
Waar het om gaat is fijne energie, verfijnde energie, heldere energie, witte
energie en lichtenergie. Lichtenergie? Ja. Veel mensen laten geen lichtenergie
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meer toe. Dat komt bijvoorbeeld voor bij mensen die somber, depressief,
afstandelijk, ongeduldig, autoritair of rationeel zijn.
Dit is stof om na te denken om je invalshoeken te herzien.
Achter jouw bewustzijn schuilt nog een groter bewustzijn. Ontdek je
innerlijke energie.
Laat je niet meeslepen in de illusie dat het alleen om prestatie gaat.
We trainen onze spieren. Hele volksstammen zijn in fitnesscentra er dagelijks
mee bezig. Daarnaast zijn er velen die op race- en crossfietsen over wegen
en door bossen fietsen. Maar een belangrijk aspect wordt vergeten. Het
trainen van de geest. Ook bij andere sporten wordt dat vergeten. Zelfs bij
oefenaars van Tai Chi. Die hebben het er wel over dat je moet loslaten, en
verwijzen daarbij naar de Tai Chi-klassieken, maar dat wordt dan vertaald in
'ontspannen'. Maar de juiste vertaling is dat je geestelijk moet loslaten. Na
elke les gaat men weer over tot de orde van de dag en men verandert niet en
voegt niets toe. Er blijft iets ontbreken, namelijk het integreren van het
geleerde in je dagelijks leven.
Het is het scheiden van actie en ontspanning.
Na het trainen denkt men al weer aan wat ga ik straks doen, worden er
plannen gemaakt om in de maatschappij deel te nemen aan snelheid en
prestatie. Zelfs tijdens de maaltijd werken de hersenen al weer in voren.
Daardoor ga je wat je beoefend, niet verinnerlijken.
Zo kun je niet echt van je maaltijd genieten en de maaltijd niet goed verteren.
Je vergeet de kwaliteit van het leven te verbeteren. De grondlegger van de
westerse geneeskunde Hippocrates beweerde het al ‘Ook voeding is een
medicijn’. Maar voeding is door de voedingsindustrie verarmd en voorzien van
allerlei niet gezondheidsbevorderende toevoegingen. Niet voor niets zijn er
meer allergieën gekomen, ziektes en onverklaarbare kwalen.
In Tai Chi Tao schenk ik aandacht aan voeding en wijs op zelf gaan koken,
eten volgens de seizoenen op basis van Yin en Yang, de vijf elementen en de
vijf smaken. Als je zelf de groentes snijd en de geur van het koken en bakken
waarneemt dan beginnen je spijsverteringssappen al te werken. Je verteert
dan alles beter en haalt er meer vitamines en mineralen uit. Schrap rauwkost
van het lijstje. Rauwkost is populair geworden door de slankheidscultus. Je
slankt er van af want je hebt er niets aan. Je spijsverteringssysteem is niet
berekend op het verteren van rauwkost. Het spijsverteringssysteem kost het
meer energie om het te verwerken dan dat je er uit haalt. Bovendien is het Yin
en het wordt ook in de winter gegeten en de winter is Yin. Yin staat hier voor
koud. Dus je voegt koude energie bij koude energie. En Yinne producten in de
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winter verkillen de milt. Je verzwakt de milt (zie de energieleer van de organen
elders in dit boek).
Tegenwoordig gaat alles gejaagd. Als je eet vul je je maag en denk je gelijk
aan de taken die je nog moet doen. Je vergeet je hoofd leeg te maken. Dat
gebeurt ook meestal onder het trainen. In Amerika en andere westerse landen
zit men op een hometrainer of roeimachine en kijkt men tegelijk naar de TV of
zelfs naar de beurskoersen. En daarna zeg je dat je in elk geval getraind
hebt. Denk niet steeds aan grote dingen. Een klein ding kan meer veranderen
dan grote dingen.
Waar het om gaat is om de bewustwording dat je ook je bewustzijn moet
verruimen. Als je een zwakke uitzicht/inzicht hebt dan heb je een zwakke
uitkomst. Kom eens een tot een meditatie. Maak je meditatie sterker dan
maak je je leven sterker. Dan verbeter je je inzicht, je spiritualiteit, je intuïtie en
je inspiratie. Een voorbeeld. Veel mensen en leiders gaan er prat op dat de
technologische ontwikkeling zo snel vooruit gaat. Maar we zien dat dit niet tot
verbetering van het welzijn en het leven leidt. Het leidt eerder tot meer
achteruitgang, tot ontslagen en zelfs tot vernietiging. Dat komt omdat de
geestelijke ontwikkeling sterk achter blijft.
Innerlijke energie
Ga eens rustig zitten om te mediteren. In de meditatie richt je je op je
ademhaling. Adem is je levenslucht. Levenslucht leidt tot levenslust. Geniet
van het waarnemen daarvan. Er zijn mensen die denken dat er in het
mediteren niets gebeurt. Door de innerlijke rust wek je een innerlijke energie
op. In Tai Chi Tao wordt regelmatig gemediteerd om te leren voelen.
Dat gebeurt ook in de bewegende meditatie en in het beoefenen van de
Duizenden Handen meditatie die ik in de Tai Chi Tao doorgeef.
Je komt dan tot een innerlijke energie. Je leert hierdoor de samenhang van
alles te zien. Niets staat los van elkaar. Je bewustzijn verbeteren geeft meer
diepgang. Je ontdekt dan dat de maatschappij je vormt en ook kan
misvormen. Als je je laat welgevallen dat anderen je steeds op het verkeerde
been zetten, dan geloof je die waarheid terwijl je in werkelijkheid in een illusie
leeft. Ontdek dat achter jouw bewustzijn nog een ander en groter bewustzijn
schuil gaat.
Vriendelijkheid
Daardoor kom je tot vriendelijkheid, mededogen en behulpzaamheid. Dat is
een levenskracht die we in deze tijd hard nodig hebben. Het is een scheppend
en een inspirerende energie. Het is een kracht naar geluk en welzijn en dat
inspireert ook weer anderen om je heen. Je zintuigen stellen zich daarop in.
Je word er completer door en je maakt anderen er completer door. Het wordt
een helend bewustzijn.
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Mediteren, zowel zittend, staand of lopend, brengt je dichter bij jezelf.
Menigeen denkt zichzelf te zijn maar zijn in feite geprogrammeerd. Er komt
meer belangstelling voor het meditatieve. Hier en daar ook in bedrijven. Maar
het doel is het bedrijf en de productie. Dat is je niet leeg maken.
Mediteren wil zeggen dat je je oefent in het leegmaken zonder doel. Daardoor
schep je voor je zelf ruimte voor nieuwe ideeën en verandering. Chinezen
noemen dat Woe Wei ofwel 'doen door niets te doen'.
Dat niets doen wil niet zeggen dat er niets gebeurt en dat je passief bent. Je
opent hierdoor het natuurlijk universeel proces, waardoor je inzicht wordt
verruimd en ook daardoor de samenhang van alles ziet. Dat je de samenhang
van wat er gebeurt ziet hebben degenen die aan de touwtjes trekken liever
niet. Want je laat je daardoor niet makkelijk van je stuk brengen en bent geen
prooi meer om te kunnen manipuleren. Om mensen te verdelen gebruikt men
technieken van individualiseren en verdeel en heers. Dat scheidt mensen en
groepen van elkaar, terwijl we toe moeten naar saamhorigheid en
verbondenheid.
Zelfregulerend mechanisme
Ga eens door meditatie kijken naar je normen en waarden en of die wel echt
van jezelf zijn. Heel wat normen en waarden zijn van een ander. Kom weer tot
jezelf, open je bronnen in jezelf. Verruim je bewustzijn door een
ontdekkingsreis in jezelf. Ruim daarom de ballast en de chaos in jezelf op.
Maak je leeg en je pure zelf wordt herboren en daardoor gaat alles beter
stromen. Je gaat daardoor ook positiever en spiritueler handelen en komen er
vanzelf positieve dingen op je af.
Zonder doel en door de leegte ontstaat er een zelfregulerend mechanisme.
En dat is het kenmerk van Tao.
Voor degene die denkt dat mediteren verloren tijd is, wil ik zeggen: als je op
slechte voet met de tijd staat, sta je op slechte voet met jezelf.
Neem tijd voor jezelf en een ander.
Energie verandert, wetenschap niet, maar hoe zit het met de alternatieve
kant?
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Nieuwe energie
Velen denken over energie nog in een oud concept. Net als er we nog
spreken over 7 chakra’s terwijl we er 13 ontwikkelen. Er staan ons
namelijk heel andere energieën te wachten. Het proces is al gaande. Ik
zal daarom Tai Chi Tao in het kort uitleggen als overgang naar die
nieuwe energieën en het verband hiermee.
In de alternatieve therapieën is het werken met energieën een bekende
aanpak. Het is in deze kringen de gewoonste zaak om energetisch te denken
en te handelen. Voor de reguliere geneeskunde is het moeilijk te bevatten.
De wetenschap is een establishment dat moeilijk te overtuigen is dat je kwalen
ook energetisch kan genezen. De wetenschap heeft het alleenrecht en
bepaald hoe een onderzoek er standaard moet uitzien. En dat doet men
vanuit hun denkwereld.
Hoe moet je ze overtuigen dat ze hun standaard moeten bijstellen? In Tai Chi
Tao (niet verwarren met Tai Chi Chuan) wordt Fibromyalgie en ME
energetisch opgelost. Het zijn energetische kwalen en die kun je ook weer
energetisch oplossen. Maar de wetenschap weet niets van de oorzaak van
Fibromyalgie en ME. Dat komt omdat nog steeds in verouderde, vastgeroeste
termen wordt gedacht.
Tai Chi Tao is een door mij ontwikkelde methode, gebaseerd op Qi Gong, vijf
elementen energie-oefeningen, en oefeningen voor de aura en 13 chakra's.
Het is een aanpasbare en laagdrempelige methode, zacht en vriendelijk,
eenvoudig maar effectvol. Binnen een minuut wordt de energie stromend
gemaakt. Tai Chi Tao is een bewegings- en gezondheidsmethode, maar geen
therapie. Het wordt gegeven als cursus. Ik noem het geen therapie. Dit om te
vermijden dat mensen het stempel van patiënt of slachtoffer opgeplakt krijgt.
Een kenmerk van Tai Chi Tao is dat de docent zich aan de cursisten aanpast.
Bovendien staat zelfontplooiing voorop. Zo kunnen cursisten op een
gemakkelijke manier via vijf elementen-oefeningen de verstoorde energieën
weer in harmonie brengen. Bovendien worden zeer gemakkelijke energieoefeningen gegeven, die staand, lopend of zittend en zelfs liggend kunnen
worden uitgevoerd.
De deelnemers leren hiermee te improviseren zodat ze op een gemakkelijke
manier dagelijks ook thuis kunnen omgaan met energie. Door op simpele
wijze binnen een minuut energie in je handen op te nemen kun je die
voorlangs achterlangs en opzij om je heen brengen zodat je een energieveld
om je heen creëert en die om je heen te brengt. Cursisten leren ook nu en dan
dagelijks 10-seconden oefeningen toe te passen. Zo kan op een gemakkelijke
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manier de helende energie in het dagelijks leven worden geïntegreerd. In 10
seconden ga je je even ontladen, zodat de energie blijft stromen.
Hiermee kom ik op een punt dat ook voor iedereen die energetisch werkt van
belang is. De vraag is of degenen die werken met acupunctuur, shiatsu, Qi
Gong, Tai Chi, Yoga, Reiki en magnetisme zich wel bewust zijn van het feit,
dat de kosmische en daarmee de aardse energieën aan het veranderen zijn
en dat je daarin mee moet veranderen. De aarde en daarmee ook de mens
staat onder invloed van die veranderende energieën. Sinds 1990 heeft Tai Chi
Tao zich al aangepast. En dat gebeurt nog steeds. Je kunt hierover informatie
krijgen op mijn site. Wat er in de loop van tijd is ontstaan is een troebele, ruwe
en donkere energie. Ik heb al opgemerkt dat de wetenschap op
gezondheidsgebied vastgeroest zit.
Maar nu moeten we voorkomen dat de alternatieve aanpak niet blijft vastzitten
in een verouderde energie-standaard.
Waar het om gaat is een heldere energie. Werk je daar mee dan verandert
deze energie in een melkwitte energie, om daarna te veranderen in een lichtenergie. De nieuwe evolutie zorgt ook voor verandering in onze DNAstructuur. De nieuwe, heldere energie zorgt er voor dat chakra's en
meridianen vervagen. Generaties later zal er sprake zijn van licht-energie.
Degenen die met energie werken kunnen zich hierop al voorbereiden.
Tai Chi Tao doet dat al vele jaren.
Wat is er aan de hand?
In Tao wordt gesteld 'er kan niets in een deel van het universum gebeuren of
heel het universum weet het'. Het gedrag van de mens staat onder invloed
van datgene wat er in het universum gebeurt. Die krachten spelen op ons in.
Over de wijzigingen in ons zonnestelsel hoor je van westerse wetenschappers
niets. In ieder geval maken ze het niet bekend. De Russische wetenschapper
dr. Dmitriev doet wel een boekje open en wijst er op dat de planeten een
energetische en atmosferische verandering ondergaan. De atmosfeer van
Mars wordt dikker. De Mars Observer verloor in 1997 een van zijn spiegels,
omdat de atmosfeer tweemaal dikker was geworden dan was berekend.
Daardoor was de wind op de kleine spiegel zo stevig, dat de spiegel werd
weggeblazen. Ook de atmosfeer op onze maan verandert.
De aarde heeft te maken met een verandering van de atmosfeer in de
bovenste lagen. In de bovenste atmosferische lagen vormt zich HO-gas zoals
nooit tevoren. Het bestond eenvoudigweg niet in de kwaliteit zoals het zich nu
vormt. Het heeft niets te maken met de opwarming van de aarde en CO2. In
plaats van een Global Warming is er sprake van Global Cooling veroorzaakt
door de activiteiten van de zon.
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Er is een samenhang tussen de kosmische ontwikkelingen en de
ontwikkelingen op aarde.
Het heeft alles te maken met de galactische synchronisatie van energie. De
magnetische velden van planeten en de zon zorgen voor de nieuwe
ontwikkeling. Dat betekent dat de helderheid van de planeten wordt vergroot.
Jupiter ontwikkelt een hoger energetische kracht, waardoor er zich een
zichtbaar ioniserende straling vormt tussen Jupiter en haar maan Lo.
De licht-energie is duidelijk te zien op foto's die recentelijk gemaakt zijn.
Het magnetisch veld van Jupiter is nu tweemaal zo groot geworden. De
magnetische velden van Neptunus en Uranus worden ook sterker en
helderder. De polen van deze planeten zijn bovendien 40 tot 50 graden
veranderd. Ook Venus ontwikkelt meer helderheid.

43

Hogere energie
Het magnetisch veld is sinds 1901 met 230 procent vermeerderd. Dat
heeft dr. Mike Lockwood van de Rutherford Appleton National
Laboratories in Californië bevestigd.
Het klopt met het onderzoek van dr.Dmitriev en het Russische Nationaal
Instituut van Wetenschappers in Novosibirsk hebben gedaan. Beiden wijzen
er op, dat de energetische veranderingen in ons zonnestelsel ons in een
hogere energie en heldere energie brengen. Overigens niets nieuws, want dit
alles is voorspeld door astronomische wetenschappers uit oude
beschavingen.
Die ontwikkeling heeft de aarde echter ook meer natuurrampen gebracht. Dr.
Dmitriev berekende dat natuurrampen tussen 1963 en 1993 met 410 zijn
vermeerderd. En die trend heeft zich voortgezet. Ook op het gebied van
oorlogsconflicten en genocide. Door de nieuwe energie komt alles in een
versnelling waardoor mensen op een hoger bewustzijnsniveau komen. Door
angst, oorlog, conflicten probeert men dit te dwarsbomen, maar ook positiviteit
en spiritueel bewustzijn neemt toe. De aarde richt zich uiteindelijk op de
frequentie van de nieuwe kosmische energieën.
Dat er iets aan het veranderen is blijkt ook het groeiend aantal Nieuwe
Tijdskinderen dat geboren is en nog geboren wordt. Ook zij zijn een voorbode
van de nieuwe energie. Deze kinderen zijn gevoeliger, denken in beelden en
zien en weten dingen die ze eigenlijk niet kunnen weten.
De gunstige verandering is niet tegen te houden. De kentering is ingezet. De
aarde waarschuwt de mensheid door de natuurrampen en sociaalmaatschappelijke schokgolven.
Het is of de aarde de rotzooi van zich afschudt, zoals een hond doet die net uit
het water komt. Er is een grote schoonmaak aan de gang. Mensen kunnen
zich nu beter spiritueler instellen en de weg opgaan naar eigen ontwikkeling.
Dat wat nu kosmisch gebeurt heeft ook sociaal en politieke consequenties. De
nieuwe energieën zorgen dus voor een versnelling. Negatief wordt negatiever,
positief wordt positiever.
Van groot belang is dat mensen zich hiervan bewust worden, om geen
speelbal van het negatieve te worden. De schokgolven volgen elkaar snel op.
En er zullen nog velen volgen.
Ongezonde druk
Beleidsmakers schieten door. Men is het spoor bijster. Men denkt in cijfers en
producten, ook als het om mensen gaat. En artsen, healers, de
gezondheidszorg krijgen de mensen die er ziek van worden.
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Daarom moeten zij weten wat er om hen heen en in de kosmos gebeurt. Dan
kunnen ze inspelen op de veranderde energieën. Doen ze het niet dan blijven
ze werken met het verouderde energie-concept en blijft het dweilen met de
kraan open.
Immers, er worden willens en wetens ook problemen gecreëerd, zoals het
ouderenprobleem, het asielzoekersprobleem, het hongerprobleem, het waoprobleem, het pensioenprobleem. Er zijn echter niet zulke problemen. Van de
beleidsmakers moeten we geloven, dat het problemen zijn. Je creëert angst
voor de toekomst. Mensen zijn opgejaagd, worden opgezadeld met stress,
werkdruk, burnout, RSI, schouder- en rugklachten. En als de mensen te dik
zijn geworden, mede door de voedingsindustrie, dan bedenken ze een vet-tax,
een boete op te dik zijn en verkeerd eetpatroon, een eetpatroon dat de
mensen niet zelf hebben bedacht maar dat door de industrie op de markt is
gebracht met verleidende reclame.
Mensen worden onnodig onder druk gezet en gebrandmerkt. Dat komt de
gezondheid niet ten goede.
Het ontneemt de waardigheid van mensen. Je mag mensen nooit hun
waardigheid afnemen. Mensen die hun waardigheid wordt ontnomen verliezen
vaak ook hun identiteit. Mensen zijn geen product. Alternatieve genezers
werken holistisch. Maar dat houdt niet op bij het menselijk lichaam. Daar hoort
ook de leefsituatie en leefomgeving bij. In het alternatieve circuit zal men daar
rekening mee moeten houden.
Oefenen in harmonie
Ik vertel dit omdat de veranderende, kosmische energieën voor een
versnelling zorgen. Nogmaals: positieve dingen worden positiever, negatieve
dingen worden negatiever. Anno nu zou de beschaving op een hoog peil
moeten staan, maar er is sprake van verwarring, afbraak, een stijgend aantal
zieke mensen, meer dikke mensen, meer medicatie, meer vaccinaties en de
voeding komt steeds meer uit het laboratorium, er is onvoldoende huisvesting
voor het onderwijs is, gymzalen die vies zijn, er wordt gewerkt met
minutenzorg, in verpleegtehuizen kan niet meer goed voor de mensen
gezorgd kan worden.
Mede door de versnellings-energie die nu heerst lopen negatieve zaken uit de
hand. Dat zorgt op een gegeven moment voor een omslag, soms heel
plotseling en heftig. Er is daarom een positieve tegenhanger nodig om alles
weer om te buigen in positieve energie en een humane aanpak. Doe je niet
mee dan wordt niet alleen de mens zieker maar ook de maatschappij in al zijn
geledingen.
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Om de situatie te veranderen is er een verandering in jezelf nodig, een
verandering in denken en handelen in harmonie met de nieuwe, kosmische
krachten. De alternatieve genezers kunnen hun ogen daarvoor niet sluiten.
Dit je bewust worden kan je helpen je humaner op te stellen en gebruik te
maken van bezinning. Haal kracht en wijsheid uit de vernieuwende energieën.
De geografische pool is al sinds 1992 veranderd, hetgeen de Noordzuidverbinding heeft gewijzigd. De ontwikkeling in ons zonnestelsel heeft invloed
op plasma, waardoor alles helderder wordt.
We komen onder invloed van lichtenergie. Het gaat hier om een
bewustmakende energie die de functie van onze planeet (en wat er op leeft)
wijzigt. Het harmoniseert ook de DNA-spiraal.
Dat leidt ertoe dat er op een gegeven moment spontaan een massale evolutie
zal plaatsvinden zowel fysiek als geestelijk. De energie is niet meer dezelfde
als voor twaalf jaar geleden. Het betekent dat je meer moet verfijnen en
vereenvoudigen. Daardoor wordt de aanpak, hoe vreemd het ook klinkt,
totaler. Je hoeft maar één ding te doen, je als gezondheidswerker instellen op
de nieuwe, heldere energie en datgene wat je geleerd hebt bij te stellen.
De Tai Chi Tao oefeningen kunnen staand of zittend worden uitgevoerd. Als je
zit, zet de voeten met de voetzolen op de grond om te aarden. Door de Tai
Chi Tao en de aanverwante Qi Gong, hand- Qi Gongoefeningen en Feng
Shui- Qi Gong krijg je nieuwe levenskracht. Neem tijdens het oefenen een
positieve gedachte in je hoofd en geniet daarvan. Visualiseer ook dat je je
ontdoet van balast. Oefen vanuit je middelpunt. Alles voer je ontspannen en
geaard uit met een lichte aandacht en een innerlijke glimlach. Dit als geheel
wordt dan ook zo in elke vezel en cel van je lichaam opgenomen. Je kunt dit
integreren in alles wat je doet.
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Visualisatie- Qi Gong
De mens is geen machine. Meesters uit de oudheid kenden deze waarheid
al. De mens staat in voortdurend contact met energieën. Die energieën
kunnen verzwakken. De mens beschikt over een herstelvermogen en een
zelfgenezend vermogen. Die kunnen we aanboren. Verscheidene
wetenschappers hebben na onderzoek geaccepteerd dat op sub-atomisch
niveau, de geest direct de materie beheerst en dat alles een geheugen heeft.
Het wordt niet langer ontkend dat bijvoorbeeld cellen en spieren een
geheugen hebben.
Wetenschappers hebben ontdekt dat alle cellen in ons lichaam zich constant
vernieuwen in een verschillend tempo. Na zeven maanden vindt er een totale
mutatie plaats. In die periode kan het lichaam ziek worden als het tempo van
zelfgenezing en zelfregeneratie zich niet kan meten met het tempo van
schade en letsel door negatieve factoren.
Die negatieve factoren zijn negatief denken, teveel piekeren, onvoldoende of
slechte voeding, eenzijdige voeding, elementaire voedingstekorten, negatieve
omgeving, trieste familie-omstandigheden, twijfelen aan je zelf, angst en
onzekerheid, stress.
Samenhang
Alles is energie, elektriciteit, trilling, vibratie. Die energie kan verzwakken
of op een andere manier aangetast worden. Ook emoties kunnen bepalen
hoe we ons voelen. Gedachten kunnen onze emoties bepalen maar ook
andere prikkelingen.
Een wetenschappelijk onderzoek in China heeft uitgewezen dat het
opladen van de verschillende energieën, golven uitzenden zoals
infrasonische, elektromagnetische en infrarode golven.
Emoties prikkelen bepaalde uitwerkingen in lichaam en geest. Zijn dat prikkels
vanuit negatief en somber denken, wordt ook de ademhaling hierdoor negatief
beïnvloed. Als je over angstige dingen denkt gaat je hart sneller kloppen.
Als je in spanning zit vernauwt dit de bloedvaten. Als je een fobie of
hyperventilatie hebt dan krijg je het al benauwd bij de gedachte dat je ergens
naar toe moet. Denk je aan een zure bom dan kan het water je al in de mond
lopen. Alles heeft een samenhang en het een kan het ander beïnvloeden, ten
gunste of ten kwade. Door een positieve instelling ontstaat een positieve actie.
Zoals het negatief werkt kun je ook positieve energieën en prikkelingen
opwekken.
Positieve visualisatie brengt een positieve reactie op lichaam en geest te
weeg. Je trekt daardoor ook positieve, kosmische energieën aan. Alle
energieën worden op een betere frequentie gebracht. Dat geeft een beter
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gevoel en je komt weer beter in je vel te zitten. Dat is de kracht van
visualisatie-Qi Gong.
Ondersteuning met vijf elementen
Het geheel kun je ondersteunen door de vijf elementen-Qi Gong uit het Tai
Chi Tao. Daarin zitten energie-technieken voor de organenparen, zoals
nieren/blaas, lever/galblaas, hart/dunne darm, maag/milt (en alvleesklier),
longen/dikke darm.
Een zwakke nier-energie zorgt voor stress, onzekerheid, twijfel en het niet
meer onder controle hebben van de wilsenergie (je doet teveel).
Een verstoring van de lever/galblaasenergie die hiervan het gevolg is zorgt dat
je ongeduldig wordt, wat gepaard kan gaan met driftige uitvallen. Daarvan
komt weer dat je hart te druk en te vurig wordt. De hart-energie schiet door
naar maag, milt, longen en het hart geeft daardoor geen energie meer af aan
de nieren, die daardoor verzwakt blijven. De nieren en blaas zijn verbonden
met het hormoonstelsel en de blaas ook nog eens met de middenhersenen.
Door de verstoring verzwakt ook weer de maag en milt, met name de milt. De
milt is een belangrijk orgaan. De milt maakt afweercellen aan, zorgt voor de
kwaliteit van het bloed, de spijsvertering en is verbonden met het
lymfeklierstelsel. De vijf elementen-Qi Gong zorgen weer voor herstel en een
goed evenwicht.
Aarden
Belangrijk in de cursussen Tai Chi Tao is het aarden. Hierbij leer je ook
aarden in beweging. Als je de aanwijzingen opvolgt dan ontstaat er
beheersing en stabiliteit.
Je kunt veel trainen, sporten, etc. maar zonder aarden ontlaad je moeilijk. Ook
een goede doorstroming wordt bemoeilijkt. Het blijft allemaal op het uiterlijke
gericht. Je komt niet tot jezelf.
'In Tai Chi Tao wordt in elke les aanwijzingen gegeven van aarden, vrij
bewegen, tot jezelf komen, voelen van de energieën in je en om je heen. Er
wordt gewerkt aan de vijf elementen, chakra's, aura en het aarden. Dit alles
werkt reinigend, helend, aardend en verbetert de tastzin en intuïtie'.
Als je echter teveel met jezelf bezig bent kom je moeilijk tot al deze aspecten.
Als je altijd ongeremd en naar buiten gericht bent ontgaat je ook de essentie.
Wat zacht moet, doe je dan vaak toch te hard. Je zult het middelpunt niet
kunnen vinden. Je wordt dan steeds naar onrust en onzekerheid
toegetrokken. Tai Chi Tao is zo compleet dat daar alles in zit om je weer
compleet te maken.
Naast IQ hebben we nu ook EQ, emotionele quotiënt.
Werk ook aan, wat ik noem, je Spirituele quotiënt.
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Nuances in Yin en Yang en Chi

Energie
Bij Yin en Yang gaat het niet om vaste, eenzijdige begrippen. Het gaat
niet om hokjes, dat kan niet omdat er zoveel verschijningsvormen en
invloeden zijn die de mate van Yin en Yang bepalen.
Yin kun je onderverdelen in gewone, kleine en grote Yin. Dat geldt ook voor
Yang. De intentie van Yin en Yang wordt bepaald door energieën, koud en
warm, seizoenen, emoties, nat en droog.
Yin en Yang zijn tegenpolen die niet zonder elkaar kunnen. Het is een
bewegende energie. Energie is kwalitatief en functioneel heel verschillend en
bestaat uit een scala aan energieën. Te weten: menselijke energieën,
overgeërfde energieën, afweerenergieën, ademenergie, geestelijke energie en
groeienergie. Dan zijn er energieën van de vijf elementen: water, hout, vuur,
aarde en metaal en verder kosmische energieën als zon, planeten, maan,
elektromagnetische energie, wind, hitte, droogte, vocht, kou. Er is een
voortdurende beïnvloeding, als stimulatie, remming, blokkade, doorstroming.
Trillingen
Je kunt ook spreken van gewone Yin of Yang, snelle en trage Yin of Yang. Dit
alles valt onder Yin en Yang. Je spreekt van gewone, kleine of grote Yin en
van gewone, kleine of grote Yang. Of van gewone, volle en lege Yin of Yang,
maar ook van heldere of donkere Yin of Yang. De winter is Yin (koud), de
zomer is Yang (warm). Maar een warme winter is een andere Yin. Een koude
zomer is een andere Yang. Dat komt omdat de energietrilling anders is. De
dag is Yang. Tussen 12.00 en 14.00 uur is bij mooi weer of in de zomer de
zon op een hoogtepunt. Tot 12 uur 's nachts is het Yang. Maar dat is een
andere Yang als het koud is en Yin wordt toegevoegd, of als het koud is en
regent. Dus met Yin en Yang houd je rekening met deze factoren.

Voorbeeld water
Energie is trilling. Alles is trilling. Ook Yin en Yang is trilling. Er zijn gewone,
snelle en trage trillingen. De watermoleculen trillen normaal. Wordt water ijs
dan trillen de moleculen langzamer. Wordt water verhit en overgaat in damp
dan zijn de trillingen uiterst snel. Ook in ons lichaam spelen zich dergelijke
processen af. Zo hebben zon en maan invloed op water. Maar dat niet alleen.
De maan zorgt voor eb en vloed. Ons lichaam bestaat voor 75 tot 80 procent
uit water en de maan heeft ook invloed op de mens. De avond die nog Yang is
wordt minder Yang door bepaalde invloeden. Ons spijsverteringssysteem wil
's avonds rust (Yin). Als je altijd laat eet, bijvoorbeeld na 20.00 uur, dan kost
dat het lichaam energie. Als je na een maaltijd rond 18.00 uur ’s avonds nog
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weer gaat kanen, dan kost dat nog meer energie. Je wordt daardoor overdag
gauwer moe.
De avond is Yang, maar je lichaam wil Yin. Na overdag gewerkt te hebben
heb je de avond om te relaxen. Daarom is het niet verstandig je 's avonds nog
druk te maken, bijvoorbeeld door nog even flink te sporten of te joggen. Je ziet
tussen 21.00 en 23.00 uur dat toch nog veel gebeuren. Wordt dit structureel
dan put je, of je lichaam uit of je veroorzaakt storingen in de energie- en
hormoonhuishouding. Serotonine heb je overdag nodig, want dat is een
werkhormoon. Maar 's avonds dient zich melatonine aan, dat je nodig hebt
voor je rust.
Ook je hersengolven, met name de bètagolven moeten weer de juiste trilling
krijgen. Blijven deze trillingen te hoog dan houd je stress vast en slaap je niet
ontspannen.
Nog meer factoren
Yin en Yang wordt tevens beïnvloed door hoe je leeft en welk voedsel je
eet.
Dus de mens beinvloedt zijn Yin en Yang en daarmee ook zijn bioritme,
hormoonhuishouding en energiecirculatie. Ook de cultuur is bepalend. In
bepaalde culturen of kringen is er bijvoorbeeld bij mannen sprake van een
machogedrag. Dat is een gemaakte houding, het lijkt flink (Yang), maar is in
wezen zwak, teer en wankelig want het is doorspekt met faalangst.
We weten 'vrouwen zijn Yin' en 'mannen zijn Yang'. In het Yin zit ook een
beetje Yang, in het Yang zit een beetje Yin.
Er kan, zoals al opgemerkt, bijvoorbeeld grote Yin ontstaan. Yin wordt dan
omgeven door Yin. Een voorbeeld. Als vrouwen lange tijd dag en nacht met
elkaar optrekken en bijelkaar zijn, dan ontstaat er een synchronisatie.
Vrouwen worden omgeven door vrouwen. Yin wordt omgeven door Yin. De
menstruatie, die bij elk eerst op verschillende dagen viel, stemt zich op elkaar
af en gaat vrijwel gelijk lopen. Bij mannen die in een mannengemeenschap
leven gaat het mannelijke overheersen, ook het denken en het gevoel wordt
rationeler. Yang wordt omgeven door Yang.
Maar een vrouw die in een mannencultuur verkeert, neemt de mannelijke
trekjes over in rationaliteit. Om zich waar te maken wordt, ondanks haar
vrouwelijkheid, het handelen en denken harder.
Zo verschuiven Yin en Yang
Het gaat niet om vaststaande begrippen van dit is Yin en dat is Yang. Er zitten
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nuances in. Yin en Yang staan onder invloed van bepaalde krachtvelden en
van zwak en sterk.
Elk seizoen heeft zijn eigen Yin of Yang. Het is nooit hetzelfde, want van
invloed zijn ook klimaatswisselingen, droogte, warmte, hitte, koud, vochtige
warmte of koude, vocht, regen, wind, storm, donker en licht, zon en schaduw.
De trillingen worden anders.
Dieren, planten en mensen reageren op die schommelingen. De
zonsverduistering is daarvan een goed voorbeeld. Naarmate de zon
verduisterde reageerden planten en dieren hierop.
De Teunisbloem bijvoorbeeld, die bij licht de bloem sluit en ' s avonds bij het
donker worden de blaadjes open laat springen, gaat bij zonsverduistering
midden op de dag open! Dieren raken er ook van in de war. Voor een vogel in
een kooi, wordt de dag een nacht als er een doek over de kooi wordt gedaan
om licht weg te nemen. De tsjilpende vogel wordt ineens stil en gaat slapen.
Kippen gaan met het bioritme op stok. Maar om ze meer eieren te laten
leggen laat men de lampen branden, zodat ze het besef van rust kwijt raken.
Uitgaande energie en andere invloeden
Het heeft te maken met energie die zich niet met het bioritme terugtrekt maar
naar buiten blijft stromen. Daarvan is ook sprake bij slapeloosheid. De
overschakeling naar Yin is niet optimaal of lukt niet. De avond is Yang maar
verschuift naar Yin wat de spijsvertering, actie en energie betreft. Vroeger
hield de mens zich aan het ritme.
Ze stonden rond 5 uur of 6 uur 's ochtends op en gingen om 9 en 10 uur 's
avonds naar bed. Door een andere leefwijze, de industrialisatie is dit ritme
naar later verschoven. Ondanks dat de avond Yang is trekt het Yang zich
terug als je bijvoorbeeld om 22.00 uur gaat slapen. De nacht is Yin. Als je aan
slapeloosheid lijdt dan is voor jou de nacht niet Yin. Zelfs in gebieden met veel
lichtreclame en verlichting van gebouwen heeft invloed op het bioritme van
dieren.
Dus, allerlei invloeden, temperatuur, klimaatswisselingen,
gemoedstoestanden, licht en donker etc. hebben invloed op wisselwerking en
samenwerking van Yin en Yang. Yin is dan een andere Yin en Yang een
andere Yang.
Tai Chi Tao houdt daarmee rekening en kan ook de oefeningen er aan
aanpasssen.
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Chakra's en Geest en de werking van Chi
Voor het welzijn van de mens moeten zaken als vervreemding en
blokkades worden opgeheven.
Wetenschappelijk komt de mens voort uit sterrenstof. De kosmos leverde en
levert de bouwstoffen en energieën. Van sterrenstof werden en worden
sterren en planeten gevormd. Zo is de aarde ontstaan. Overal in het heelal
bevindt zich water. Dit water wordt als ijs met andere bouwstoffen door
kometen door het universum getransporteerd.
Wetenschappelijk is vastgesteld dat energie niet verloren gaat. Energie blijft
en transformeert zich in allerlei vormen. Dit is door de wetenschap aanvaard.
Anders wordt het als je stelt dat alles energie is en dat die energie verstoord
kan worden en tot klachten en ziektes leidt. De wetenschap pakt dit dan niet
energetisch aan.
De medische wereld is het er wel mee eens dat lichaamsbeweging goed is
voor een mens. Gesproken wordt dan van 'een gezonde geest in een gezond
lichaam'. Maar onder een gezonde geest verstaat men gewoonlijk dat je
verstand door beweging goed blijft functioneren en je verstand helder blijft.
Het werken aan het innerlijke, door kalmte, rust en meditatie, wordt niet
genoemd. Laat staan dat ze het hebben over Chi. Kortom, verstand en geest
worden van elkaar gescheiden en met elkaar verward. We zien om ons heen
dat dit klopt. De mens die sport, of dit nu recreatief of wedstrijdgericht is, krijgt
toch stress, wordt depressief, krijgt psychische klachten en daardoor weer
allerlei kwalen. Om dit te voorkomen is meer nodig.
Elektrische impulsen
De wetenschap bekijkt het lichaam rationeel en anatomisch. In de wetenschap
bestaat een mens uit spieren, botten, organen en hersenen. Dit is wel een
zeer beperkte kijk op de mens. Er wordt dus niet uitgegaan van energiebanenen punten, van chakra's en van een aura. Allemaal energieën.
Alles werkt op elektrische impulsen. Die elektrische impulsen zorgen dat
neuronen, hormonen enzovoort functioneren en goede signalen afgeven. Als
die energieën worden verstoord heeft dit invloed op de gezondheid en het
welzijn van de mens.
Het is dus niet zo gek dat de energetische mens zijn energieën goed moet
afstellen. Die energieën kunnen door blokkades, psychische druk, maar ook
door negatieve invloeden van hoogspanningskabels, elektromagnetische
velden, teveel elektro-smog, teveel straling, verstoord worden.
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Daarom wordt in Tai Chi Tao aandacht besteed aan het opwekken van een
beschermende, helende energie. Zeer jonge kinderen zien en spreken al van
lichtenergie en lichtwezens. In oude geschriften wordt al gesproken van 'het
licht' en mensen met een bijna-doodervaring spreken van een lichttunnel.
Het licht is de verbinding met onze oorsprong.
De lichtbron
Voor onze geboorte doorlopen we al een chakrafase. Maar dan niet van
onderaf, de wortelchakra, maar van bovenaf, het kruinchakra. Het kruinchakra
is met de kosmos verbonden, met de kosmische energie en de
scheppingsenergie.
Bij een embryo kan de lichtenergie door het kruinchakra naar binnen stromen.
Naar mate het kind zich in de moederschoot ontwikkeld komen de andere
chakra's erbij. Tegen het einde van de zwangerschap vormt zich het
stuitchakra. Deze chakra is verbonden met de aarde. Het ongeboren kind
wordt hierdoor al voorbereid op de aardse energie. Let wel, reeds in de
moederschoot kunnen zich bij het kind al blokkades voordoen.
De moeder en vader dienen er dan ook rekening mee te houden dat hun
gedrag en leefgewoonte, de woonsituatie, het milieu, stress, invloed op het
kind heeft, zowel op lichamelijk als geestelijk gebied.
Zorg dan ook voor een goede prettige sfeer, voor geduld, bescherming,
aandacht, liefde, goede muziek, warmte en zorg. Ook na de geboorte.
Na de geboorte zijn de fontanellen de eerste negen maanden nog open.
Daarna beginnen de fontanellen zich te sluiten. Het kruinchakra blijft tot 7 jaar
nog met het kosmische verbonden. Daarom zijn veel kinderen in die leeftijd
nog verbonden met de geesteswereld en de kosmische energie.
Door rationaliteit, conditionering, raakt die verbinding verbroken. Zo kunnen
mensen vervreemd raken van hun chakra's en van het feit dat alles energie is
en dat dit invloed op hen heeft.
Voor het welzijn van de mens moeten die zaken als vervreemding en
blokkades worden opgeheven.
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Chi, de kracht van eenvoud
Groot is klein
Het klinkt vreemd maar de kosmos bestaat uit ‘eenvoud'. Alles in het
universum is een veelvoud van eenvoud. Alles in de natuur is eveneens een
veelvoud van eenvoud. Alles wat groot en compact is bestaat in feite uit kleine
deeltjes.
De kosmos lijkt ingewikkeld, maar is het in feite niet. Dit principe hanteren we
in Tai Chi Tao.
Elk klein deeltje is weer opgebouwd uit meerdere kleine deeltjes. Neem je de
natuur als voorbeeld dan kan één handeling ook opgedeeld worden in meer
mogelijkheden. Alles bestaat uit energie (Chi). Alles, tot in de kleinste
onderdeeltjes. In iets simpel schuilt heel veel kracht. Vooral voor je
gezondheid. Om aan je conditie te werken heb je geen inspanning en kracht
nodig. Je hebt genoeg aan Chi, aan balans, harmonie en doorstroming. Dat
kun je bereiken met simpele handelingen uit Tai Chi Tao.
Mensen met beperkte mogelijkheden, zwakheid, slechte conditie kunnen hun
conditie verbeteren zonder inspanning en met simpele onderdelen. Daarmee
kun je je longen en spieren verbeteren. In de reguliere kringen zal men
zeggen dat dit niet kan omdat ze niet weten wat Chi is en kan doen.
Je kunt de Chi weer terugkrijgen. Het is een beperkte zienswijze om te denken
dat gezondheid en welzijn alleen maar kan worden bereikt door middel van
inspanning, loopband, hometrainer en gewichten.
We moeten inzien dat het lichaam uit meer bestaat dan alleen maar
longen en spieren.
Levensvlam
Als je als voorbeeld een kaarsvlam neemt, dan brandt die met een goede
vlam. Zet je over de brandende kaars een glazen stolp dan wordt de vlam
steeds kleiner naarmate het zuurstof door verbranding opraakt. Zo kan een
mens zichzelf ook opbranden. Til je de stolp weer iets op dan komt er weer
een vleugje zuurstof binnen en laait de vlam weer iets op.
Als je elke keer de stolp maar een klein beetje op kan tillen dan voeg je steeds
zuurstof toe. Op een gegeven moment til je de stolp hoger op en krijg je nog
meer Chi. Op een gegeven moment haal je de stolp helemaal weg. De
levensvlam is niet meer gevangen en kan zich nu beter ontplooien.
Zo werkt het ook met de kleine, zachte, vriendelijke, rustige, niet-forcerende
oefeningen uit Tai Chi Tao. Er komt dan een omslag. Alles begint beter door
te stromen, blokkades verdwijnen en de lege reservetank begint ook weer vol
te lopen. Dan gaat ook weer het zelfgenezend vermogen werken.
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Zuurstof is jouw brandstof. Het is energie. De lucht om je heen bestaat uit
elektrisch geladen deeltjes. Je zwemt eigenlijk in een zee van energie. Maar
als je door stress gespannen bent dan adem je niet goed. Je krijgt dan
onvoldoende energie. Als je ademhaling niet goed functioneert, dan krijg je
onvoldoende energie. Als je pijn hebt dan kost dat energie Er ontstaan
blokkades en de circulatie van bloed en energie verloopt niet goed meer. Alles
in je lichaam wordt onvoldoende voorzien van zuurstof.
Een vuur wordt kleiner als de brandstof opraakt. Als het vuur bijna uit is en
nog smeult kun je dat weer aanwakkeren door er in te blazen. Of door er lucht
naar toe te waaieren. Je kunt ook het voorbeeld noemen van een barbecue. Is
het vuur niet meer voldoende dan doe je de schuif open van de barbecue en
er kan weer meer lucht bij. De open schuif zorgt dan voor een betere
doorstroming. De lucht kan dan weer beter bij de houtskool. Zo is het ook bij
mensen. Door de zachte oefeningen hoe klein en kort ook worden de kanalen
weer geopend. Je voorziet je levensvlam dan van Chi (brandstof).
In Tai Chi Tao leer je tegelijkertijd je te bezinnen anders tegen de dingen aan
te kijken, zodat je niet weer in dezelfde valkuilen trapt waardoor je ziek bent
geworden. Prestatie- en werkdruk, stress, je laten leven door normen en
waarden die je opgelegd krijgt gooi je van je af, want je kunt ook iets bereiken
op een andere wijze.
Biljartspel
De kleine energetische oefeningen helpen daarbij. Je moet het niet robuust
aanpakken maar heel teder. Deze aanpak sorteert een speciaal effect.
En daarbij gebruik je kleine, zachte, aanpasbare, kalme bewegingen, Chiademoefeningen en vijf elementenoefeningen. Het is net als met het
biljartspel. Je kunt tegen de bal stoten om hem te laten rollen, maar dat is niet
genoeg om hem de goede kant op te laten gaan. Het is de kunst de bal een
speciaal effect te geven. Je raakt de bal net even anders dan met een
rechttoe rechtaan stoot. Je kunt dat ook met een oefening doen. Met Tai Chi
Tao bereik je ook het goede effect.
Mensen die er erg aan toe zijn, bijvoorbeeld met Fibromyalgie, ME of burnout,
hebben vaak niet de puf om iets te doen. Ze denken dat er toch niets aan te
doen is. Bij ME, Fibromyalgie (FM), burnout, is er energie weggelekt en de
energiereserve-tank volkomen leeg. De bijkomende klachten vreten ook
energie.
Kortom de levensvlam is een klein waakvlammetje geworden. De fut is er uit.
Er wordt vrijwel geen energie meer opgenomen. Het lichaam in zijn totaliteit
krijgt onvoldoende zuurstof.
Dat kun je niet verbeteren met inspanning en het opvoeren van de prestatie.
Kleine dingen
Het zijn juist de kleine dingen die het hem doen om het lichaam weer vitaliteit
te geven zonder inspanning. En dat alles kan je tot op hoge leeftijd blijven
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volhouden. Je gaat andere normen en waarden aanleggen. Normen en
waarden die van jezelf zijn.
Je gaat er niet meer van uit dat je hard voor jezelf moet zijn. Als je van
vriendelijkheid voor jezelf uitgaat, dan stop je ook met het steeds vechten
tegen jezelf. Als je dat niet doet blijf je een vijand van jezelf. Je bent dan niet
bezig met 'leven' maar steeds met het 'overleven'.
Alleen is dat voor sommige mensen in het begin moeilijk te begrijpen. Dat
komt vooral door de fitnesscultus, rationaliteit en het denken in sport-termen.
Men zit daarin dan gevangen. Maar er zijn andere wegen en dat merken
mensen op de Tai Chi Tao-cursussen. Het gaat om het natuurlijke proces van
Yin en Yang, de Chi, de vijf elementen, aura, 13 chakra's, de Tao,
ongedwongen bezig zijn, zachtheid en vriendelijkheid. Dat geeft tegelijk een
innerlijke rust en harmonie. Het vergroot je zelfkennis, zelfontplooiing en
intuïtie. En dat alles door de kracht van eenvoud.
In Tai Chi Tao zijn er hele kleine 10-, 30 seconden- en 1 minuut-oefeningetjes.
Je gebruikt één tot drie van deze simpele handelingen om spanning te
ontladen en nieuwe energie op te doen.
Je leert deze techniekjes over de hele dag en ook in je werk te integreren. Je
kunt dan niet meer de uitvlucht gebruiken dat je geen tijd had om te oefenen.
Door 30 seconden een loslaatoefening te doen bouw je geen spanning op. Als
je je even ontspant dat zet die ontspanning zich in de volgende actie door.
Doe je het niet, dan creëer je spanning op spanning. Als je aan de
tussendoortjes begint dan gaat er een nieuwe wereld voor je open. Je voelt je
na afloop veel beter. Tai Chi Tao is dus heel praktisch in het dagelijks leven
en in je werk.
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Tai Chi Tao ook voor beperkingen
Les aan gehandicapten
Niets is wat het lijkt. Als je denkt beperkingen te hebben zijn er toch veel
mogelijkheden voor je. Daar gaat Tai Chi Tao van uit. Tai Chi Tao is een
gezondheids-, energie-, en bewegingsleer.
Neem een homp klei, dat is niet wat het lijkt. Het lijkt vormloos,
bewegingsloos. Maar het bied je duizenden mogelijkheden.
Je kunt er een vaas van maken, maar vazen hebben vele vormen, dus je kunt
je echt uitleven. Je kunt er een fruitschaal van maken, maar ook andere
schalen, schotels, borden, je kunt er bekers van maken met of zonder oor. Je
kunt er een beeld van kneden en ook hier heb je weer tientallen
mogelijkheden. Enzovoort. Het houdt niet op. En daar waar de mogelijkheden
ophouden kun je verder met je verbeeldingskracht. Want verbeeldingskracht is
geestkracht en de geest helpt je verder.
Tao staat voor de open weg. Tao staat voor de natuur. En de natuur kent een
grote verscheidenheid, diversiteit en de natuur heeft een grote
aanpasbaarheid. Zo ook Tai Chi Tao.
Als je Tai Chi Tao doet dan is dat een ontdekkingsreis en een kijkje in veel
schatkamers.
Je hoeft er maar een minimum aan energie in te steken om een maximale
energie op te doen.
Eigenlijk ligt de energie, de levens-energie, voor het oprapen. In de natuur, in
het universum, is alles energie. En je kunt die energie laten stromen.
Heb je blokkades dan stroomt de energie niet goed. Je ademt dan ook niet
goed. Je levensenergie staat dan op een laag pitje. Vuur heeft zuurstof nodig,
je levensvlam ook. Je kunt de energie laten stromen door beweging en zonder
beweging. Maar ook alleen door een goede ademhaling. Je kunt het ook in
beweging brengen door geluid, want geluid is trilling. En trilling brengt energie
in beweging. Ook muziek is louter trilling. Je hebt slechts vijf notenbalken en
als noten ‘a b c d e f g a’ of ‘do re mi fa sol la si do’. Door verschillende
rangschikkingen en ritmes zijn er al miljoenen composities ontstaan. En er
ontstaan steeds weer nieuwe composities. Dit gegeven wordt ook in Tai Chi
Tao gehanteerd.
Ook emoties veroorzaken vibraties. Zelfs een gedachte is al energie en
veroorzaakt in je lichaam al een energie, negatief of positief, het is maar net
wat je denkt. Denk prettig dan krijgt je een prettige energie. Denk je somber
dan krijg je een sombere, donkere energie. En dat is negatief. Ook bepaalde
bewegingen hebben frequenties. In Tai Chi Tao werk ik veel met de vijf
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elementen-energieën. Je hebt er misschien wel van gehoord: water, hout,
vuur, aarde, metaal. Die aanduidingen en de daarbij behorende bewegingen
werken op organen en meridianen. En je kunt ze ook bewerken door alleen je
vingers in bepaalde posities te brengen of te stimuleren.
In Tai Chi Tao is er sprake van een proces van ontdekken en herontdekken,
van scheppen en plezier beleven, van energie opdoen en spanning ontladen.
Allemaal heel ongedwongen en speels. En je ontdekt ook nog mogelijkheden
tot meer zelfontplooiing. Zelfontplooiing ontwikkelen is je meer vrijheid
gunnen. Bewegingsvrijheid maar ook geestelijke vrijheid.
Wat ver weg lijkt, is toch dichtbij. Je hoeft niet achter een meester aan te
blijven lopen. Ontdek de meester in jezelf. Dus zoek het ook dichterbij. Zoek
het ook bij jezelf. In Tai Chi Tao wordt dat gestimuleerd.
'De maan lijkt ver weg. De maan die weerspiegelt in de vijver is dichtbij.
Wat is ver?'
Bekijk het eens anders. Anders denken geeft vele ideeën. Je ziet dan veel
meer mogelijkheden en aanpassingen. Dat maakt het voor jou een stuk
gemakkelijker. Waar het verstand geen oplossing vindt kun je verder met
verbeeldingskracht.
Tai Chi Tao houdt niet op bij de vorm of bij een vaste stijl. Wat je aan vorm
ziet is niet de werkelijke uiting. Dat is ook met de natuur zo. De Taoïsten
zeiden al vanaf het begin 'Wat je ziet van de natuur is niet de werkelijke natuur
zelf'. We weten er nog maar een beetje van.
Dan, als we weer een stukje meer weten wil dat niet zeggen dat de
wetenschap op een ‘natuurlijk’ wijze gaat handelen. Ze willen elk stukje naar
hun hand zetten en vergeten de samenhang met het geheel. Zij zorgen elke
keer voor ontkenningen en beperkingen.
Tao is de open weg. Tao geeft meer mogelijkheden. En wat je nog niet weet
kun je wel voelen, gebruiken en begrijpen. Dus wat je niet kan verklaren is er
wel en kun je al gebruiken.
Wees daarom open. Voel, probeer, improviseer, voel je prettig. Er is niet een
manier om een oefening voor de nieren te doen, maar er zijn talrijke
oefeningen voor. Als de een niet kan doe je een andere. Of je past de
oefening aan. Je maakt hem bijvoorbeeld iets kleiner. Dat werkt ook.
Het element water, voor je nieren en blaas, heeft vele mogelijkheden. Zo
is het ook met de andere elementen. Beperk je niet, zet je zelf niet in een
keurslijf, bevrijd je ervan en er openen zich veel meer mogelijkheden.
Een dag Tai Chi Tao met gehandicapten
Toen ik een keer een dag Tai Chi Tao mocht geven aan lichamelijk
gehandicapten wist ik niet wat ik voor oefeningen zou doen. Pas ter plekke
zag ik wat voor mogelijkheden en beperkingen er waren. Maar in Tai Chi Tao
hebben ook beperkingen hun mogelijkheden.
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Omdat er enkele in een rolstoel zaten en weinig konden bewegen en één man
helemaal verlamd was, heb ik me 's morgens op hen gericht. De oefeningen
om zich los te voelen en te openen werden als een bevrijdende ervaring
beleefd. Doe je armen opzij en open je en zeg 'Haaa...'. Elk gebaar ging met
een geluid. Ze werden allemaal geïnspireerd door mijn performance en
beleefden alles mee. Vooral degenen die hun armen niet konden bewegen. Ze
voelden toch energie door zich stromen.
Ik deed verder enkele ademoefeningen, zoals het ruiken van een bos
bloemen, als het opnemen van nieuwe energie en dat alles als een
meditatieve gebeurtenis.
Ze konden zich het goed voorstellen.
Mijn uitleg was dat het niet gaat om hoe de beweging is maar dat het gaat om
de beleving en de intentie. Dat geeft een goede energie en een goed gevoel.
De werking van de visualisaties konden ze in lichaam en geest ook goed
voelen.
De energiebal vasthouden en bewegen gaf tinteling in de handen. Een vrouw
met één arm dacht gewoon aan twee armen, twee handen en de bal en het
lukte. Degene die dat niet konden kregen hulp van de begeleiding die dan de
handen van hen bewogen. Het werken met een partner vonden ze ook een
ervaring. De een ging voor de ander zitten.
Eentje hield zijn handen beschermend boven de knieën van de ander, zodat
er een warmtestraling ontstond, maakte dan horizontale cirkels, hield dan de
handen weer stil en herhaalde dat nog een keer. Iedereen kreeg warmte en
tintelingen in de knieën. Bijzonder was dat aan de verlamde man werd
gevraagd om aan de knieën van zijn partner te denken. De vrouw die met hem
werkte kreeg daardoor ook warme knieën. Zo leerde men dat alles energie is
en dat je bij beperkingen nog veel kunt. Een gedachte is ook energie. Met
inleven en beleven kun je nog veel doen. De bekende schilder Paul Klee zei:
‘Het gaat niet om de bloem, maar om de kracht die doet groeien’. De kracht zit
hem niet het uiterlijke. Het gaat om de intentie en een breder
voorstellingsvermogen.
Omdat er voldoende begeleiders waren kon ik ook meerdere en andere
oefeningen doen. Verder heb ik enkele vijf elementen-vormpjes voorgedaan
en dat vonden ze mooi om naar te kijken. Het aantal energie-oefeningen heb
ik in de loop van de dag uitgebreid met steeds een terugkoppeling naar
eenvoud.
Tai Chi Tao is daarom ook geschikt voor mensen met een handicap.
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De vijf elementen en hun betekenis voor je gezondheid
Meridianen en Organen
De nierenergie is een belangrijke basis- en levensenergie. De ongeboren
baby haalt energie uit de nieren van de moeder. Na de bevalling is de
nierenergie van de moeder vrijwel uitgeput. De nierenergie wordt vanzelf weer
aangevuld. Sinds 1985 is daar een kentering in gekomen door de dieetcultus
en het veranderde voedingspatroon dat de energie en zeker de nierenergie
zwakker maakt. Dat is de reden dat sindsdien de postnatale depressie is
toegenomen.
In de vijf elementenleer veroorzaakt de uitgeputte nierenergie verstoring van
de energieën van de lever/galblaas, hart/dunne darm, maag/milt en daarna
longen/dikke darm.
Het vuur overwoekert dan de longen en dat veroorzaakt neerslachtigheid.
Bij de organen horen ook gemoedstoestanden.
In de vijf elementen Tai Chi en Qi Gong van Tai Chi Tao wordt door vijf
elementen-vormen en oefeningen direct invloed uitgeoefend op de meridianen
en organen. Tai Chi Tao noemt niet alleen de vijf elementen, maar Tai Chi
Tao bevat ook daadwerkelijke vijf elementen-oefeningen en vormpjes. Dat
maakt Tai Chi Tao zo bijzonder en aantrekkelijk. De elementen zijn water
(nieren/blaas), hout (lever/galblaas), vuur (hart/dunne darm), aarde
(maag/milt/alvleesklier), metaal (longen/dikke darm). Hieronder staat de
werking van de organen.
NIEREN: de energie van de nieren regelt zowel de fysieke en geestelijke
werking. Een goede nierenergie biedt weerstand aan geestelijke spanningen
door regulering van de hormonale afscheiding. De nieren ontsmetten en
zuiveren het bloed. Daardoor wordt opeenhoping van zuur voorkomen. Een
zwakke nierenergie verstoort het geestelijk evenwicht, maar ook de
leverenergie en de energie van het hart. Het water-element is te zwak om het
vuur in toom te houden. Er ontstaat dan teveel vuur in het hart. De
samenwerking van energie tussen hart en nieren wordt verstoord. Het hart
kan geen of onvoldoende energie teruggeven aan de nieren.
De nierenergie blijft zwak. Dat hart en nieren samenwerking vind je ook terug
in de uitdrukking "in hart en nieren" met iets bezig zijn. Bij een zwakke
nierenergie ontstaat ook stress.
De nieren hebben een relatie met de oren. Kinderen bijvoorbeeld die gezien
hun leeftijd zindelijk moeten zijn maar nog lange tijd in bed plassen gaan in
hun gehoor achteruit. Jongeren schaden hun nierenergie door harde muziek
die uit luidsprekers knalt of via de oortjes uit hun walk- of discman tettert.
De nieren hebben relatie met de beenderen, gewrichten en merg. De
nierenergie kan geregeld worden met oefeningen of drukpunten.
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Tussen de tweede en derde lendenwervel zit aan de rechterkant een punt
voor de aanmaak van cortisone (bijnier) en het punt aan de linkerkant zorgt
dat door zuivering van bloed, urine wordt geproduceerd. De energie van de
nieren is een oerenergie en is verbonden met de seksuele energie. De nieren
zijn verder verbonden met het beendergestel, gewrichten en oren. De nog
ongeboren baby haalt energie uit de nierenergie van de moeder.
BLAAS: de blaasenergie is verbonden met het middendeel van de hersenen
en zorgt voor samenwerking met het hormoonstelsel van de nieren en de
hypofyse. De blaas is verbonden met het autonome zenuwstelsel. Dit staat
weer in verband met de voortplanting- en urineorganen. De blaas elimineert
tevens het eindproduct van het zuiveringsproces van lichaamsvocht en urine.
De blaas en nieren werken nauw samen. De blaas heeft dus vele functies en
is dus niet zomaar een reservoir waar vandaan urine wordt geloosd.
LEVER: de lever analyseert en zuivert bloed dat door de milt wordt
aangemaakt. De lever bouwt weerstand op tegen ziekte en houdt de
lichamelijke energie op peil en zorgt voor de afbraak van schadelijke stoffen.
De lever maakt tevens cholesterol aan. De kwaliteit van de lever bepaalt
daarom ook de kwaliteit van cholesterol. De lever slaat tevens bloed op en
geeft dat met behulp van het hart weer af. Een verstoorde leverenergie kan
het bloed te lang vasthouden. Het bloed wordt dan donker van kleur. Een
verstoorde lever leidt ook tot ongeduld, drift en woede. Te lang slapen en
vermoeidheid schaden ook de leverenergie. Voorts is de lever verbonden met
pezen (en spieren omdat het hart het opgeslagen bloed in de lever rond moet
pompen) en ogen. De lever is belangrijk voor de spijsvertering. De lever speelt
een cruciale rol en is een grote verdeler en regelaar.
GALBLAAS: de galblaas verdeelt de voedingsstoffen. Dit orgaan brengt
energie door het hele lichaam in evenwicht met steun van hormonen, gal,
speeksel, maagzuur, insuline in de ingewanden. De galblaas werkt samen met
de lever die ook gal aanmaakt voor de galblaas. Als de leverenergie is
verstoord is dit ook schadelijk voor de galblaas.
HART: het hart staat voor medegevoel, liefde, hartstocht en vreugde en heeft
daardoor invloed op de emoties en geestelijke kwaliteit. Het hart pompt het
bloed door het lichaam, en als geheel via de hersenen en de vijf zintuigen. Het
hart zorgt ook dat stimulansen van buiten aangepast worden aan het
inwendige milieu van het lichaam. Bij een zwakke nierenergie komt er teveel
vuur in hart. Bij hartklachten (vuurziekte) en hartkloppingen is het belangrijk de
nierenergie te versterken. De milt zorgt mede voor de aanmaak van bloed, de
lever slaat bloed op en het hart pompt het bloed door het lichaam. Er moet
dan ook goed klikken tussen deze drie organen. Het hart is verbonden met de
kringloopmeridiaan. Ook de drievoudige verwarmermeridiaan hoort bij het
element vuur. Bij het hart horen liefde, vreugde, lachen, creativiteit, warmte.
Lachen is gezond voor het hart. Lachtherapie waarbij je gedwongen tot
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lachen wordt aangezet is niet echt gezond als je dat een kwartier tot 20
minuten achter elkaar moet doen. Dat kan het hart op den duur schaden.
Er is ook een gezegde dat je je dood kan lachen. Zeker mensen met
longkwalen zoals astma kunnen er benauwd van worden. Gewoon
lachen in golven, waarbij je ook even op adem kan komen om dan weer
verder te lachen, is wel ok.
DUNNE DARM: de dunne darm verplaatst en verteert voedsel en bestuurt
daardoor het gehele lichaam. De dunne darm en het hart horen bij elkaar.
Spanningen en stress hebben een nadelige invloed op de dunne darm. Ook
de spijsvertering heeft er onder te lijden. Bij een verstoorde relatie van beiden
wordt de bloedsomloop negatief beïnvloed. De dunne darm is verbonden met
de drievoudige verwarmermeridiaan.
KRINGLOOPMERIDIAAN: de kringloop heeft relatie met het hart en de
bloedsomloop. Deze meridiaan is verbonden met het bloedsomloopstelsel,
hartzakje, stelsel van slagaderen en de hartslagader en vult de functie van het
hart aan. De kringloopmeridiaan regelt de gehele voeding en bloedcirculatie
en zorgt voor stabiliteit en evenwichtigheid.
DRIEVOUDIGE VERWARMER: deze meridiaan vult de functie van de dunne
darm aan en regelt ook het geestelijk welzijn en de inwendige organen door
energie door het hele lichaam te laten circuleren. Deze meridiaan beschermt
de functie van het klierstelsel. De drievoudige verwarmer is tevens van belang
voor de spijsvertering en lichaamstemperatuur. Er zetelen drie punten van
deze meridiaan in de maag. De bovenste is verbonden met de borst en de
voedingsenergie, de middelste is verbonden met de afweerenergie (uitgaande
actieve energie en ‘s avonds en ‘s nachts trekt deze energie zich terug
hetgeen nodig is om te slapen), het onderste punt is verbonden met de
energie boven en onder de navel (afvoer- en reinigende energie) en met het
gebied tussen anus en geslachtsdeel en bekkenholte.
MAAG: de maag is verbonden met de functie van slokdarm, twaalfvingerige
darm, voortplantings-mechaniek, eierstokken en eetlustgevoel. Door de relatie
met de eierstokken heeft de maag ook invloed op de menstruatiecyclus. De
eierstokken hebben ook een relatie met de schildklier. De energie van de
maag is naar beneden gericht. Wanneer de energie verstoord is en omhoog
stijgt geeft dit problemen als volheid, boeren en een tegengestelde werking
van de slokdarm, alsmede hoofdpijn.
MILT: de milt is een belangrijk orgaan. De milt heeft invloed op het
spijsverterings- en gistingsproces en regelt ook de functie van de alvleesklier.
De milt maakt speeksel aan. De milt regelt de gal in de maag, en stoffen die
de dunne darm uitscheidt, voortplantingshormonen die verbonden zijn met de
eierstokken en borst. De milt is verbonden met het bindweefsel en
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ondersteunt de spieren (voor het glad houden van de spieren). Geestelijke
vermoeidheid en zorgen hebben een schadelijke invloed op de milt. De milt
speelt een belangrijke rol bij aanmaak en kwaliteit van bloed en afweercellen
(het bloed wordt door de lever opgeslagen). Voorts is de milt verbonden met
het lymfeklierstelsel voor ontgiftiging en vochthuishouding in de huid. Bij teveel
zoetigheid, het eten van rauwkost, teveel Yinvoedsel (vooral in de winter, een
Yinperiode), wordt de miltenergie verzwakt. Het spijsverteringssysteem is niet
uitgerust om rauwkost te verwerken; de milt verkilt daardoor. De milt wordt
door de veranderende voedingscultus en leefwijze steeds meer verzwakt.
LONGEN: de longen nemen Chi (qi) op uit de lucht door het ademen. Deze
energie is van belang om te functioneren en afweer op te bouwen. Door
uitademing worden overtallige gassen uitgescheiden. Te snelle ademhaling in
een ontspannen toestand veroorzaakt spanning en vernauwing van
bloedvaten. De uitademingscapaciteit wordt te zwak. Afvalstoffen worden te
lang vastgehouden. Een zwakke longenergie en een teveel aan vuurenergie in
het hart maakt deze toestand erger. Dat komt door een verzwakte nierenergie.
Dit is ook een van de oorzaken van stress en depressie, postnatale depressie
en manische depressiviteit. De longen werken samen met de dikke darm
(uitscheiding). Bij een verstoring wordt psychisch teveel vastgehouden. (zie
ook de nierenergie).
DIKKE DARM: de functie van de dikke darm heeft invloed op de longen. Een
goed functionerende dikke darm zorgt voor een goede energie. Bij problemen
wordt in de geestelijke verwerking teveel vastgehouden. De dikke darm levert
ook energie aan de maag. Verstoring van de dikke darm geeft ook problemen
als arm-, nek- en schouderklachten, aangezichtspijn, langdurige verkouden
blijven en lopende neus. De dikke darm levert tevens energie aan de maag.
Daarnaast hebben de Tai Chi Tao-oefeningen en de vijf elementenoefeningen die je je aanleert een gunstige invloed.
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Enkele vijf elementen-oefeningen

Element water (nieren)
Breng je ruggen van de handen vlak voor je buik dicht bijelkaar en stap met je linkervoet naar
voren, waarbij de handen ook naar voren gaan. De handen blijven op buikhoogte. Je brengt de
handen van elkaar en open je, schuif in je bekken iets naar achteren en breng armen schuin
naar beneden. Breng handen weer terug naar buik en zet de linkervoet weer terug. Dit gaat in
een rustige vloeiende beweging.

Stap nu met je rechtervoet naar voren, breng je handen naar voren en open je door armen opzij
te doen, maar de handen blijven op buikhoogte. Dus niet hoger opheffen.
Oefening om nieren te versterken. Leg de ruggen van je handen op je nieren. Draai dan je
bovenlichaam naar links en kijk links achterom… Draai rustig terug en kijk rechts achterom.
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Element hout (Lever)

Sta in begin stand, breng beide handen naar links, handpalmen open. Op de foto staat de pose
van de armen, de rechterhand is ter hoogte van je linker elleboog. Je gewicht is op je
linkerbeen. Trek de handen terug en breng ze naar de rechterkant.
Wieg zo van links naar rechts en doe dit minimaal 12 keer.

Doe de ene hand in de andere en doe je linkervoet naar voren, breng handen iets naar
beneden en steek de armen dan schuin omhoog. Stap terug en doe hetzelfde met het
rechterbeen voor.
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Element vuur (hart)

Vingertoppen op je hart. Doe linkerarm opzij en rek hem 2 keer in 2 korte rukjes uit.
Linkerhand weer op je hart en rechterarm opzij en in 2 korte rukjes langer maken.
Minimaal 6 keer.

Maak met je handen een kleine bal met de linkerhand boven en draai bovenlichaam naar links
Maak de bal wat groter met een inademing (de linkerhand komt dan tot aan je sleutelbeen en
de rechterhand tot je onderste rib. Maak met uitademen weer een kleine bal. Doe dit 6 keer.
Maak met je handen een kleine bal met de rechterhand boven en draai bovenlichaam naar
rechts. Maak de bal wat groter met een inademing (de rechterhand komt dan tot aan je
sleutelbeen en de linkerhand tot je onderste rib. Maak met uitademen weer een kleine bal. Doe
dit 6 keer.
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Element aarde (milt)

Je hebt beide handen op de heupen liggen met de handpalmen omhoog gericht. Je duwt je
linkerhand schuin voor je lichaam langs opzij naar rechts en trekt die hand terug naar de heup.
Dan duw je met de rechterhand schuin voorlangs naar links. Minimaal 10 keer.

Armen iets opzij en naar voren om handen op de maag te leggen en stap tegelijk met
rechtervoet naar achteren en maak een vriendelijke buiging.
Zet achterste voet weer bij en verzamel met je handen energie naar de maag, zet tegelijk
linkervoet naar achteren en buig. Doe dit minimaal 8 keer.
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Element metaal (longen)

Strek je wijsvingers en breng je handen op je heupen. Doe linkervoet naar voren en strek je arm
met gestrekt wijsvinger naar voren. Trek je hand weer naar je heup en stap met rechtervoet
naar voren terwijl je je linkerarm naar voren strekt. De voet die je naar voren zet plaats je op de
bal van je voet zonder er op te leunen. Het gewicht blijft op je achterste been. Minimaal 6 keer.

Maak met je handen een driehoek en plaats die voor je keel. Draai op je linkerhak naar links,
wikkel je voet af en duw het driehoekje naar voren. Breng het weer terug naar je keel en draai
linkervoet weer in om naar rechts te draaien en de driehoek vanaf de keel naar voren te duwen.
Doe dit minimaal 6 keer.
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De armen hangen langs je lichaam. Breng de armen links omhoog (de handpalmen naar elkaar
toe gericht). Terwijl je die beweging maakt gaat je rechterhak van de grond. Boven breng je de
handen rechtstandig midden voor je lichaam weer naar beneden. Maak de beweging naar
rechts en breng je linkerhak van de grond. Voer de oefening 6 keer of meer uit.

Dit zijn maar enkele voorbeelden. Er zijn nog tientallen oefeningen voor
elk orgaan. Voorts zijn er andere oefeningen zoals hieronder enkele
worden weergegeven.

Buikspieroefening. Zit op een stoel, benen gestrekt. Maak vuisten op maaghoogte met
inademen en breng vuisten op buikhoogte terwijl je naar achteren leunt met uitademen. Zoals je
ziet blijven de armen rond. Minimaal 6 keer.
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Oefening voor de taille. Doe je linkervuist op je linkerheup. Breng gewicht en heup naar rechts
terwijl je je rechterarm over je hoofd brengt. De hak van je linkervoet komt van de grond. Bij het
omhoog brengen van je rechterarm adem je in, maak je de boog dan adem je uit. Voer de
beweging ook de andere kant uit. Minimaal 6 keer.

Omgekeerde buikademhaling (foetus ademhaling). Strengel vingers inelkaar. Trek de handen
op tot keelhoogte met een inademing en trek tegelijk je maag en buik in. Handen naar beneden
en adem uit en ontspan buik en maag… Minimaal 8 keer.
Dit is een reinigende ademhaling en goed voor de spijsvertering…
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Spierversterkende oefening. Strek van beide handen de wijs- en middelvinger,
buig pink en ringvinger en leg daar je duim op. Maak nu cirkelachtige
bewegingen, links en rechts. Breng daarna de armen naar links en keer de
handpalmen naar buiten en strijk als het ware voorlangs naar rechts en dan
weer naar links. Ga zo enkele keren heen en weer. Leg dan de handen, met
de vingers nog in dezelfde stand naar je heupen en duw naar voren. Trek de
handen weer terug op de heupen en duw. Doe dit 4 keer. Laat dan de vingers
weer los. Deze oefening is Yang en geeft kracht. Door de houding van de
handen worden de punten erop gestimuleerd.
Er zijn vele honderden energetische oefeningen in Tai Chi Tao en Qi
Gong.
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De energetische en ontspannende waarde van
Tai Chi Tao
Tai Chi Tao verbetert je immuunsysteem
In de New Scientist stond in 1992 een vergelijking gepubliceerd naar de
werking van Tai Chi en fysieke inspanning vergende sportbeoefening.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat het aantal afweercellen (T-cellen)
bij Tai Chi-ers met 40 procent toenam, tegen een daling van T-cellen bij
mensen die zeer intensief sport beoefenen.
In Tai Chi Tao heb je nog meer mogelijkheden van oefenen, bijvoorbeeld de
vijf elementen-oefeningetjes en -vormpjes waarmee je nog beter en gerichter
kan werken om blokkades weg te nemen, energie te laten circuleren en in
korte tijd vitale energie op te doen. Je hoeft je dus niet uit te putten en in het
zweet te werken om een gezond resultaat te behalen. Je kunt Tai Chi Tao ook
staand, lopend of zittend uitvoeren.
De Universiteit van Toronto heeft aangetoond dat de gemiddelde hoeveelheid
energie die nodig die is om met 5,5 km per uur te wandelen ook bereikt kan
worden door een kwartier Tai Chi te doen. En dat terwijl je slechts in Tai Chi
kalm en licht beweegt.
Omdat je in de Tai Chi Tao-methode, in tegenstelling tot Tai Chi Chuan, in een
kwartier ook nog gericht kan werken voor bijvoorbeeld schouders- en nek, of
knieën, onderrug, en ook nog de vijf elementen-oefeningen kunt toepassen, is
het effect nog groter.
De onderzoekingen hebben aangetoond dat de hoeveelheid energie die nodig
is om de inspanning van joggen of soortgelijke activiteit, groter is en meer
energie kost dan bij het uitvoeren van Tai Chi. Hoewel de bewegingen
langzaam en sierlijk worden uitgevoerd werd een gemiddelde hartslag van
105 slagen per minuut gemeten in combinatie met een bloeddruk van 128/70
mmHG, een longventilatie van 8,54 liter per minuut en een hoeveelheid
gebruikte energie van slechts 2,3581 Kcal. per minuut. Berekend is dat in vijf
minuten slechts 11,92 Kcal. aan energie wordt verbruikt.
Bij het oefenen zijn alle spieren van de gewrichten van romp en ledematen op
een ontspannende manier actief. Voor elke aparte beweging zijn alle spieren
van je lichaam van top tot teen bezig. De ademhaling verloopt op een
natuurlijke manier. Je kunt de ademhaling ook gelijk laten lopen met de
beweging. De bloedsomloop wordt daardoor verbeterd. Omdat het centrum de
spil van de beweging is wordt de bloedscirculatie in de buikholte verbeterd
waardoor ook de spijsvertering beter functioneert.
Zacht en toch beter effect
Tai Chi Tao omvat veel gemakkelijke oefeningen gericht op ontspanning, het
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opdoen van nieuwe energie zonder inspanning, de aura, de 13 chakra's, de
vijf elementen water-, hout-, vuur-, aarde-, metaal ofwel nieren/blaas-,
lever/galblaas-, hart/dunne darm-, maag/milt/alvlees-, longen/dikke darm, 18
vitale punten, de Duizenden Handen-Qi Gong, energetische hand- en
vingerposities, oefeningen ter verbetering van de spijsvertering (ook om
gewicht te verminderen), zitoefeningen voor rug, schouders en nek, benen,
knieën, voeten, buik, en vele mooie Qi Gong-methoden die voor iedereen op
maat gesneden kan worden, kortom Tai Chi Tao is gemakkelijk en
laagdrempelig en kan aan iedereen aangepast worden.
Chi voor spieren en longen
In Tai Chi Tao wordt ook gewerkt met het opnemen van energie via het
perineum en de hypofyse (derde oog). In andere sportbeoefening zijn dit soort
zaken van zacht en vriendelijk oefenen, aarden, de vijf elementen en de
chakra's niet aan de orde.
Vergeten wordt dat een mens uit meer bestaat dan longen en spieren
alleen. In de westerse denkwijze wordt aan actie gedacht om de
longcapaciteit te vergroten, in Tai Chi Tao kun je zonder inspanning
middels Tai Chi Tao vijf elementen- en ademoefeningen een betere
longcapaciteit en sterkere spieren krijgen.
In de westerse denkwijze worden zwakke spieren versterkt met stevige en/of
kracht-oefeningen. In Tai Chi Tao doe je dat met bepaalde handposities,
adem- en meridiaanoefeningen om de spieren meer zuurstof en Chi te geven.
Daardoor worden ze sterker en soepeler.
Het kan dus heel anders. Dit is vooral belangrijk voor mensen met
Fibromyalgie, ME, MS, astma, reuma, etc. Bovendien hebben de oefeningen
een gunstige invloed op het endocriene stelsel, hormoonhuishouding, de
hypofyse en pijnappelklier en de balans tussen rode en witte
bloedlichaampjes.
De spieren worden van energie voorzien door de speciale, ontspannende
ademhaling voor het verspreiden van zuurstof naar alle delen van het lichaam
en de cellen, het stimuleren van de lever-energie (lever heeft invloed op
spieren en pezen), door het strekken van de wijs- en middelvingers tijdens het
maken van mooie kalme bewegingen. Het werkt tevens gunstig op de longen.
Er zijn ook speciaal rustige oefeningen voor de longen en speciale elementenoefeningen. Ook voor mensen met longemfyseem, astma en bronchiënaandoening heeft Tai Chi Tao een gunstig effect…
Door verandering en verbetering van de houding krijgt je bekkengebied meer
ruimte en krijg je een natuurlijke buikademhaling. Door speciale in- en
uitademing (door een kleine opening tussen de lippen waardoor de lucht rustig
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kan ontsnappen) worden de longblaasjes elastischer.
Het inademen is zacht, en is gelijk aan het ruiken van op een boeket bloemen.
De Chi-oefeningen en testen, zoals de in Tai Chi Tao en ook in Aikido worden
gebruikt, geven zonder krachtinspanning een betere weerbaarheid. Met name
mensen met minder spierkracht en conditie geeft dit meer zelfvertrouwen.
Tai Chi Tao kun je staand doen, maar ook door het steeds verzetten van een
voet op de plaats tijdens het vloeiend uitvoeren van oefeningen, je kunt het
lopend doen of zittend op een stoel. Tai Chi Tao is voor iedereen aanpasbaar.
Een onderdeel van Tai Chi Tao is ook de energetische Duizenden Handen-Qi
Gong zittend op een stoel. Tientallen andere energetische oefeningen kun je
zittend uitvoeren voor de knieën, enkels en de benen.
Het is voor iedereen belangrijk de diverse oefeningen ook op de stoel te
kennen. Ook sporters die een blessure hebben opgelopen kunnen er profijt
van hebben. Door de technieken uit Tai Chi Tao kunnen zij zich beter
voorbereiden en na een inspanning herstelt het lichaam zich sneller.

Zit op een stoel. Schep met je rechterhand schuin voorlangs (handpalm omhoog gericht) en
adem in. Als schept doe je ook de hakken van de grond. Doe hetzelfde met je linkerhand. Goed
voor schouders, nieren en benen. Minimaal 10 keer.
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Armen opzij met inademen en breng handen naar je buik en trek je linkerknie iets op en duw je
linkervoet naar voren terwijl je uitademt.

Armen opzij, adem in, en hef rechterknie iets op breng handen naar je buik en schop met
uitademen. Doe dit minimaal 6 keer.
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Trek je handen op tot aan je keel met en de hakken van de grond met een inademing.
Draai handpalmen naar beneden en laat handen en hakken zakken met een uitademing.
Minimaal 6 keer. Reguleert Chi, goed voor lever en benen.

Bloedvaten
Er loopt nog een onderzoek door wetenschappers en de hartstichting naar
dichtslibbing van aders en bloedvaten. Ze willen graag weten hoe het komt dat
het onderzoek naar roken en de dichtslibbing niet heeft opgeleverd wat ze
dachten. Rokers met die kwaal en die twee jaar niet rookten werden twee jaar
gevolgd. Het niet-roken leidde niet tot resultaat: de aders bleven dicht. Ook
het dichtslibben van aders is een energetische kwestie en een verstoring van
Yin en Yang. Sporten helpt ook hier niet. Elke keer zit men op een verkeerd
spoor. Ook hier zou men gebruik kunnen maken van de energetische waarde
van Tai Chi Tao en zijn vijf elementen.
Soepelheid hart
In een onderzoek moet worden toegegeven dat souplesse meer doet dan
kracht. De soepelheid van de hartspier blijkt van groter belang dan de kracht
waarmee deze het bloed rondpompt. Dit concludeert de cardioloog Jean
Bronzwaer in zijn promotieonderzoek aan het VU-medisch Centrum (4-102003). In de duizenden jaren oude Chinese geneeswijzen wordt niet van
kracht en inspanning uitgegaan maar van energetische, rustige, zachte
oefeningen. Tai Chi Tao is hierop gebaseerd. De wetenschap zou hier vanuit
moeten gaan.
Na een hartinfarct wordt in de nabehandeling van inspanning uitgegaan
(loopband, hometrainer etc.) om het hart weer (zogenaamd) op peil te
brengen. Dit geeft het hart energetisch te veel vuur. J.K. Bronzwaer
constateert dat medicijnen die de hartspier versterken juist een averechts
effect hebben en zelfs tot de dood van de patiënt kunnen leiden. Uit zijn
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onderzoek blijkt ook dat soepelheid van de hartspier beter is bij hartfalen, dan
kracht. 'Een soepeler hartspier heeft als voordeel dat de linkerkamer, van
waaruit zuurstof en voedingsstoffen door het lichaam worden gestuurd, meer
bloed kan opnemen, terwijl de bloeddruk relatief laag blijft', zo stelt hij.
In Tai Chi Tao wordt bij hartklachten ook de nier-energie versterkt, hetgeen
gunstig werkt op het hart. Is de hart-energie goed, dan geeft het hart energie
terug aan de nieren.
Er is ook een oude uitdrukking die luidt 'in hart en nieren met iets bezig zijn'.
Dat dateert nog van heel vroeger. Toen wist men blijkbaar meer dan nu over
de relatie hart en nieren.
Deze kennis komt uit het Yin en Yangprincipe en de vijf elementen van de
Chinese geneeswijzen, duizenden jaren geleden al opgetekend. Wat we uit
het bovenstaande leren is dat energetische, zachte, vriendelijke oefeningen,
gebaseerd op de vijf elementen en Chi, zoals in Tai Chi Tao, beter werkt dan
kracht en zweterige inspanning. Werk op een rustige manier met de
allesomvattende Chi.
Je leert beter met je lichaam en energie om te gaan. Tai Chi Tao ontwikkelt de
zelfontplooiing, alles gaat heel ongedwongen. Je leert het spelenderwijs. Je
leert speels om ook kleine 10 seconden-oefeningetjes in je dagelijks doen te
integreren, waardoor je tussendoor elke keer even spanning loslaat. Als je
dingen doet verbruik je energie en ga je door dan bouw je spanning op. Is er
spanning dan zet die spanning zich in de handeling door, enzovoort,
enzovoort. Slaak je 2 keer een zucht van verlichting dan ontspant dat en die
ontspanning zet zich dan in de actie door die je doet.
Of zucht en doe 3 keer een ademoefening om energie op te doen en
tussentijds even brandstof (zuurstof) bij te tanken. Je blijft dan energie
houden. Er zijn veel van die kleine Tai Chi Tao-foefjes. En ze kosten geen tijd.
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Belangrijk voor het hart
Inmiddels zijn er onderzoeken geweest die pleiten voor de beoefening van Tai
Chi en Qi Gong. Ondanks dat in de wetenschap geconstateerd wordt dat er
een helende waarde van de zachte, vloeiende bewegingen uitgaat, weten ze
niet hoe dat komt. In maart 2004 verscheen er weer een onderzoek dat de
goede uitwerking van Tai Chi bewees. Onderzoekers van The Tufts NewEngland Medical Centre in Boston publiceerden hun bevindingen in het
Journal Archives of Internal Medicine. Zij onderzochten 47 studies op gezonde
beoefenaars en patiënten met chronische klachten. Onderzoeker dr.
Chenchen Wang zegt er over: “De goede effecten op balans, soepelheid,
verbetering van kracht, verbetering van de cardiovasculariteit, de goede
uitwerking op stress staan vast. Maar wij zijn nog steeds onzeker hoe het Tai
Chi exact werkt. Het mechanisme is ons nog onbekend”.
Ik kan alleen maar zeggen dat dit komt omdat in de wetenschap het effect
anatomisch bekeken wordt en niet vanuit de werking van energie waardoor de
energiestroom via energiebanen en de innerlijke uitwerking voor het goede
effect zorgt. Daarom blijft het voor hen vooralsnog een mysterie.
Geen zweet en inspanning toch resultaat
Een ander onderzoek van vooraanstaande wetenschappers werd in
vakliteratuur en andere media gepubliceerd (5-7-2001) aangaande vervetting.
Geconcludeerd werd dat sport of dieet alleen niet werkt. Een groep
wetenschappers is in het najaar van 2001 begonnen met een uitgebreid
onderzoek om uit te vinden hoe de leefstijl van Nederlanders kan worden
aangepast. De Nederlandse Hartstichting trok er 3,6 miljoen gulden (destijds)
voor uit. De planning is om het onderzoek in 2006 klaar te hebben.
Zouden deze wetenschappers en de hartstichting de Chinese vijf elementenenergieleer voor verbetering van de spijsvertering en de vijf elementen van de
voeding kennen, dan is het probleem zonder die miljoenen en de lange
looptijd van het onderzoek, in een mum van tijd opgelost. Mensen hoeven dan
niet meer calorieën te tellen en zich niet meer in het zweet te werken om
gezonder en ontspannender te worden.
Er loopt nog een onderzoek door wetenschappers en de hartstichting naar
dichtslibbing van aders en bloedvaten. Ze willen graag weten hoe het komt dat
het onderzoek naar roken en de dichtslibbing niet heeft opgeleverd wat ze
dachten. Rokers met die kwaal en die twee jaar niet rookten werden twee jaar
gevolgd. Het niet-roken leidde niet tot resultaat: de aders bleven dicht. Ook
het dichtslibben van aders is een energetische kwestie en een verstoring van
Yin en Yang. Sporten helpt ook hier niet. Elke keer zit men op een verkeerd
spoor.
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Ook hier zou men gebruik kunnen maken van de energetische waarde van Tai
Chi Tao en zijn vijf elementen.
In Tai Chi Tao wordt bij hartklachten ook de nier-energie versterkt, hetgeen
gunstig werkt op het hart. Is de hart-energie goed, dan geeft het hart energie
terug aan de nieren. Er is ook een uitdrukking die luidt 'in hart en nieren met
iets bezig zijn'. Zo zijn er verschillende voorbeelden die pleiten voor de
energetische waarde van Chi en Tai Chi Tao, waarbij ook Qi Gong hoort.
De Super Slow methode
Een onderzoek in februari 2003 door de Human Studies Department
University of Alabama at Birmingham naar fitness toonde aan dat super slow
training beter is dan de traditionele manier van snelle training. Er werden twee
groepen getest, eentje met de traditionele aanpak en de andere met super
slow-methode. De langzamere methode maakte meer spierweefsel aan. Bij
het tillen van gewichten werd door de conventionele groep een gewicht elke 2
seconden opgetild met een totaal van 12 keer, terwijl de trage groep het elke
keer na 10 seconden deed in slechts 5 herhalingen. Het neerlaten van de
gewichten deden beide groepen in 4 seconden.
De super slow-groep deed het programma slechts een keer per week voor 30
minuten, terwijl de traditionele groep 2 tot 3 keer per week 30 minuten
oefende. De traditionele groep verbruikte 45 procent meer energie dan de
super slow-groep. De super slow-groep had bovendien meer
uithoudingsvermogen om door te gaan met het liften, dan de snellere groep.
Toch besloot 95 procent van de super slow-groep niet voor de slow-methode
te kiezen, ondanks het goede resultaat. Dat bewijst dat zij in feite al zo
geconditioneerd zijn in snellere en heftiger training dat zij het tragere maar
niets vinden. Dit idee is inherent aan de jachtige maatschappij. Het betekent
dat er ook nog een mentale omslag nodig is om tot een rustiger aanpak te
komen Dr. Joseph Mercola wijst er op, dat de super slow-methode niet nieuw
is omdat het in 70-er door Ken Hutchins jaren al is ontdekt, toen hij hiermee
goede resultaten behaalde bij mensen met osteoporose.
Meer conditie door louter visualisatie
Zoals reeds opgemerkt is wetenschappelijk aangetoond dat door positieve
meditatie meer afweercellen werden aangemaakt.
Een onderzoek door psycholoog Dave Smith in Manchester heeft aangetoond
dat je je conditie ook kan verbeteren door louter aan bijvoorbeeld hardlopen te
denken. Na 15 seconden denken aan het bezig zijn met hardlopen kwam er
adrenaline vrij en begon het hart 20 slagen per minuut sneller te slaan. Ook
ging hij de toeneming van kracht meten van de pink. De proefpersonen
moesten hun pink in een buis steken. De ene groep moest elke keer de pink
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tegen de rand van de buis drukken, de andere groep moest alleen maar
denken dat ze dit deden. Bij degenen die het daadwerkelijk deden nam de
kracht met 30 procent toe en degenen die er alleen maar aan dachten met 16
procent. Dus het werkt. Dit is vooral belangrijk voor mensen die niet door een
handicap of een blessure kunnen trainen, aldus Dave Smith.
Dr. Candace Pert van het Medical Research Centre in Washington onderzocht
de chemische reacties tussen denken en lichaam. De stoffen die vrijkomen
door denken gaan via de bloedstroom naar onderdelen in het lichaam. 'Het
bewustzijn kan moleculen aanmaken', was haar conclusie. 'We zijn een
mengsel van geest en materie'. Zij vindt dat dit in de gezondheidszorg zou
moeten worden gebruikt.
Het onderzoek van Dave Smith werd in Amerika nog eens overgedaan. De
wetenschappers wilden behalve de toename van de kracht van de pink ook
toepassen op de biceps. Het resultaat werd bekend gemaakt op een
bijeenkomst van de Society for Neuro Science in San Diego in november
2001. De deelnemers aan het onderzoek waren tussen de 20 en 35 jaar. De
groep denkers deden dit vijf keer per week. Bij de denkers werden duidelijk
elektrische impulsen bij de motor-neuronen van hun armspieren
waargenomen. Na twee weken werd het resultaat van de biceps gemeten. Er
werd 13,5 procent toename aan sterkte geconstateerd.
Verkeerd trainen
Bij trainen wordt door nog velen gedacht dat er pas resultaten komen door er
goed tegen aan te gaan. Vooral de laatste jaren heerst deze misvatting
doordat hard trainen en afslanken aan elkaar gekoppeld worden. Bovendien
heerst het misverstand dat je pas goed getraind hebt, als je goed zweet.
Neem het squashen. Mensen maken zich druk in een gesloten ruimte met
weinig zuurstof en slaan de bal als een bezetene tegen een muur. In
werkelijkheid verbranden ze geen vet omdat er onvoldoende zuurstof in het
bloed zit. Ook het trainen met apparaten en gewichten wordt niet goed
gedaan. Als je geen body builder wilt worden moet je een licht programma
gebruiken.
Forceer de spieren niet. Spieren hebben minstens 40 tot 95 uur nodig om
volledig te herstellen. Flink aan trainen geeft je een misleidend goed gevoel.
En dat komt door stresshormonen. Na rondom een uur intensieve training
ontwikkelen zich stresshormonen, die de spierontwikkeling weer afbreekt. Ga
je kort maar zwaar trainen, bijvoorbeeld met gewichten, dan lopen de spieren
heel snel vol met melkzuur om het gewicht nog te kunnen bewegen.
Risico's voor afgetrainde vrouwen
Training en juiste voeding om de prestatie te volbrengen of tot hogere hoogte
te brengen staan ook in de belangstelling. Vooral sportvrouwen gaan vaak
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een ander eetgedrag vertonen. Daarbij hebben ze niet in de gaten dat ze
grote gezondheidsrisico's lopen.
Zowel vrouwelijke topsporters, jonge sporttalenten en zelf recreanten,
krijgen er mee te maken door het krijgen van eetstoornissen (letten op
de lijn), het uitblijven van menstruatie en grote kans op botontkalking.
Uitingen zijn nier- en blaasklachten, schildklierproblemen, botontkalking
en verminderde kans op vruchtbaarheid. De hormoonhuishouding raakt
in de war.
Uit onderzoeken in Amerika blijkt dat naar schatting 30 procent van alle
vrouwelijke topsporters eetproblemen heeft. Maar bij een aantal takken van
sport waarin gewichtsklassen tellen loopt dat percentage op naar 70. Met
name het streven naar een laag vetpercentage is gevaarlijk. Bij vrouwelijke
prestatie- of duursporters is bij 40 tot 50 procent sprake van wegblijven van de
menstruatie. Dat komt omdat een te laag vetpercentage de menstruatie
verstoord. Er is namelijk een duidelijke relatie tussen te weinig vet en de
hormoonhuishouding van het lichaam.
Belasting duursport
”De belasting van het hart van duursporters is groter dan algemeen wordt
aangenomen”, zegt cardioloog en promovendus Jan Hoogsteen. “Daar komt
nu langzaam verandering in. Men ziet dat er grenzen zijn aan de
belastbaarheid van het hart”. Hij is zelf ook duursporter op de fiets. Ook door
zijn eigen beroepsgroep zijn hartproblemen van wielrenners, schaatsers en
andere duursporters lange tijd gebagatelliseerd. Begin jaren negentig was
men verbaasd door de plotselinge dood van diverse wielrenners, onder meer
Bert Oosterbosch, Connie Meijer, en Johannes Draaijer. Dit was voor de
Nederlandse en Belgische Wielrenunie aanleiding de Commissie Cardiologie
in het leven te roepen.
Hoogsteen werd daar lid van. Duursporters als wielrenners, triathlon-atleten
en marathonlopers ontwikkelen na verloop van jaren een vergroot hart. “Bij
wielrenners worden de hartkamers groter, bij triathleten blijkt een verdikking
van de wand van beide hartkamers plaats te vinden. Bij marathonlopers zijn
die veranderingen minder duidelijk aanwezig”…
Bij hen bleek het spierweefsel van de rechter hartkamer voor een deel
vervangen te zijn door vet- en littekenweefsel. Verder werden in het hart ook
ontstekingshaarden gevonden. Het is zeer waarschijnlijk dat deze afwijkingen
een gevolg zijn van hun intensieve sportinspanningen. Volgens Hoogsteen
wordt ook door cardiologen onderschat, hoe groot de belasting van het hart
van een duursporter als wielrenner is.
In rust pompt het hart per minuut zo'n vier tot vijf liter bloed door het lichaam.
In een wielerkoers is dat vele malen groter. Het hart van een professionele
wielrenner pompt dan gedurende zo’n 6 tot 7 uur 30 liter per minuut rond.
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Voor het hart is dat een enorme belasting. Het reageert daarop met groter te
worden. Aan dat groter worden zit een grens. Wordt die grens op den duur
overschreden dan kan de verwijding van het hart tot hartziekten leiden.
Er kan aan toegevoegd worden dat fanatieke sporters een sporthart
creëren. Moeten ze drie tot vier weken vanwege een blessure rusten dan
is de overgang van grote inspanning naar geen inspanning een soort
shockeffect voor het hart en de rest van het lichaam. Heb je een
sporthart en je traint niet goed af bij het stoppen met de sport dan krijg
je ook problemen.
Hormonen en sport
Ouderen moeten in beweging blijven maar moeten zich niet bij het sporten
inspannen. Dit in verband met het feit dat bij mensen boven de 50 jaar de
hormoonhuishouding en de energie van de organen anders is geworden. Dat
wordt steeds over het hoofd gezien. Namelijk, dat inspannende bezigheden
voor mensen boven de 50 en 55 jaar niet gezond zijn. We zien dat er voor
ouderen tegenwoordig fitness, aerobic, tennis en andere prestatiesporten
worden georganiseerd. Begeleiders en trainers gaan ervan uit dat ook
ouderen nog best het onderste uit de kan kunnen halen en nog best hun
grenzen op lichamelijk gebied kunnen verleggen.
In de energieleer zijn genoemde inspanningen niet zo verantwoord als ze
lijken. Ze veroorzaken een teveel aan stresshormonen, zoals adrenaline en
cortisol, dat door de bijnieren wordt aangemaakt. Een teveel aan
stresshormonen kan boven de 50 jaar schadelijk zijn. Boven de 50 jaar is het
hormonale stelsel minder geschikt voor bovenmatige inspanning en
competitiesport. Bovendien veroorzaakt het een neurologische belasting. Het
veroorzaakt stress. Doordat het hormoonstelsel bij ouderen anders werkt dan
op jongere leeftijd, blijven stresshormonen te lang in je bloedbaan zitten. Dat
is slecht voor het bindweefsel en gewrichtsbanden. In de vijf elementen
energieleer, zoals we dat in Tai Chi Tao gebruiken, komt de leverenergie rond
je 50ste op een lager pitje te staan, rond je 60ste is dat je hartenergie, rond je
70ste je miltenergie en rond je 80ste je longenergie. Vanaf 50 jaar gaan ook
verschillende hormonen het rustiger aandoen. Als je ze door inspanning
opjaagt is dat tegen-natuurlijk.
Valse schijn
Dat je desondanks na inspanning toch een voldaan gevoel hebt komt doordat
de stresshormonen je oppeppen. De inspanning bij sporten, fitness, hardlopen
en dergelijke, kan wel een goed gevoel geven, maar dat komt door de
gedachte dat men nog tot zoiets in staat is en door de stresshormonen. Het
goede gevoel is in feite valse schijn. In feite is het lichaam bij mensen boven
de 50 jaar niet meer berekend op inspannende werkzaamheden en sport. Dit
is nu wetenschappelijk ook bevestigd. Het wereldbekende Max Planck
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Instituut in München, heeft in 1995 onderzocht wat er met hardlopers boven
de 50 jaar gebeurt.
Onderzoekster Isabelle Heuser van het instituut kwam tot de conclusie als
hierboven beschreven en ontdekte tevens dat het ook nog een bepaalde
invloed op de hersenen heeft. Het is echter al langer bij ons bekend dat bij
inspanning het bloed naar één plek trekt. Het bloed wordt dan aan andere
plaatsen in het lichaam onttrokken. Voor ouderen is dat zeker niet goed.
Bovenstaande gegevens pleiten voor een verantwoorde beoefening en Tai
Chi Tao is daar bijzonder geschikt voor.
Het leren van de energetische Tai Chi Tao en Qi Gong-oefeningen en vormen
hebben het voordeel dat je verantwoord kunt bewegen en geen blessures
oploopt.
Je hebt ook een goede tegenhanger als je hard en zwaar moet werken. Je
kunt veel gemakkelijker ontspannen en op een eenvoudige manier nieuwe
energie opdoen. Hard trainen en tot het uiterste gaan is voor velen een
verslaving. Ze kennen geen ander alternatief. En dan zit je met lege handen
als je bijvoorbeeld een blessure hebt opgelopen of ziek bent geworden. Dan
staat het stil en dat is een shock-effect voor het lichaam en niet goed als je al
een sporthart hebt. En als het zeer heet weer is dan wordt er toch nog heftig
getraind of hard gelopen, en dat is natuurlijk niet verantwoord. Het
bovenstaande geeft aan dat soepelheid en kalmte boven inspannende kracht
gaat.
Door campagnes worden mensen aangezet tot sporten. Daarbij worden ook
fitnesscentra ingeschakeld. De een gaat tennissen, de ander squaShen, de
ander hardlopen of naar de sportschool. Niet getraind gaan ze er fanatiek
tegenaan. Weer die inspanning, weer de prestatie, terwijl het ook anders kan.
De fitnesscultus kan een valkuil zijn. Want je gaat van het ene uiterste naar
het andere uiterste. Het ene uiterste is niets doen, onvoldoende of ongezond
eten of stress, het andere uiterste is dat je je te lang inspant en weer teveel
van je vergt. Om zogenaamd je conditie te vergroten wil je, al of niet daartoe
aangespoord, de lat steeds hoger leggen, met de illusie dat je goed bezig
bent. Wees niet te gretig. Kies de gulden middenweg.
Het beste is om te leren hoe je echt kunt ontspannen en met minder
inspanning toch je conditie en gezondheid kan vergroten.
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Tai Chi Tao Valpreventie, goed aarden, speels bewegen
Ook voor ouderen die slecht ter been zijn
Zonder moeite speels en los bewegen in alle richtingen door Tai Chi Tao
en de Qi Gong van Tai Chi Tao
Niet alle ouderen lopen risico om te vallen. Ouderen die kwetsbaar zijn vinden
veel baat bij de Tai Chi Tao-methode van de Oostelijke Groep van Tai Chi Tao
en Qi Gong Leraren. Zij leren op een ongedwongen, leuke wijze goed te staan
en te bewegen. Ook worden Tai Chi Tao energetische vijf elementenoefeningen gebruikt om de gezondheid te verbeteren. Daarom is de Tai Chi
Tao-methode ook populair bij ouderen. Mensen met reuma, Fibromyalgie en
ME die er heel slecht aan toe waren, geven nu zelf les in Tai Chi Tao en Qi
Gong van Tai Chi Tao.
Nu kwam mij ten gehore dat uit de VS een methode is ontwikkeld bestaande
uit 10 oefeningen die gehaald zijn uit een Tai Chi-stijl van 108 houdingen. Die
10 oefeningen worden daar gebruikt als valpreventie. Is er meer dan die 10
oefeningen? Neen. Dat is zeer beperkt. Je kunt het niet uitvoeren als je
pijnlijke knieën of zwakke enkels hebt. In het IZA Magazine wordt van die
methode melding gemaakt als de mogelijke oplossing. Dichterbij, hier in
Nederland, werkt iedere Tai Chi Tao-docent aan aarden, geaard bewegen en
tal van andere mogelijkheden om op een speelse wijze een betere houding te
krijgen en knie- en enkel-klachten te verbeteren.
Wat de IZA in de picture brengt is niets bijzonders. Men heeft een beperkte
methode op het oog. De oudere deelnemer moet ook vragen beantwoorden
over hun dagelijkse activiteiten en manier van leven. Na drie maanden worden
er weer vragen gesteld in het kader van een onderzoek. Er hoeft niets
gevraagd of bewezen te worden. Wat moet er bewezen of onderzocht worden
van iets wat al duizenden jaren met succes in China wordt gedaan? Tai Chi
Tao is een methode die daarop is gebaseerd en die al jaren met succes wordt
uitgevoerd door ouderen en jongeren.
Een Tai Chi Tao-docent laat de deelnemer in haar waarde en past zich, wat
de oefenstof betreft, aan de cursist aan. Met alleen een aanpak van 10
oefeningen kun je verder geen kant op. Niet elke oudere met valkansen kan er
aan meedoen. Er zijn ook ouderen die slecht ter been zijn. Je hebt meer
mogelijkheden nodig. Dat is mijn jarenlange ervaring. Er zijn ook ouderen met
zwakke of pijnlijke benen-, knieën- of enkels. De 10 houdingenvorm is voor
hen te zwaar en ongemakkelijk. Dan houdt het met de VS-methode op.
Vergeten wordt dat er meer is dan één Tai Chi-vorm. Je vindt in de Tai Chi
Tao prachtige mogelijkheden in de vijf elementenoefeningen en -vormpjes, de
Tai Chi- Qi Gong, de Acht Brokaten-vormpjes, en de Qi Gong van Tai Chi
Tao. Om aan valpreventie te doen is het ook nodig de oudere gemakkelijker
leren te bewegen, zonder een bepaald patroon. Dat leren ze onder anderen
door het spelen met de energiebal, links en rechts, naar voren lopend, naar
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achteren stappend. Dat allemaal geaard en vanuit het bekkengebied. Je kunt
op deze wijze alle kanten op bewegen.
Op die manier wordt op een natuurlijke weg en ongedwongen geoefend. Het
lichaam wordt op deze manier soepeler. Dat voorkomt het vallen. Maar als je
aangestoten wordt en je struikelt ergens over dan kan iedereen vallen. Als je
dan valt kom je soepeler op de grond terecht
De eenvoudige weg
Maar, zoals gezegd, zijn er ook ouderen met pijnlijke of zwakke gewrichten,
knieën of enkels. Tai Chi Tao heeft voor die groep zittende Qi Gongoefeningen, zacht en vriendelijk, die de klachten aan de benen sterk
verminderen en wegnemen. Dat wordt afgewisseld met wat simpele, staande
oefeningen om de houding te verbeteren. Op een ongedwongen en natuurlijke
manier wordt het staan en lopen zo verbeterd. Op de stoel wordt ook de rugen nekwervels soepel gemaakt. Deze oefening is bovendien rustgevend,
werkt op maag- en buik en kan worden uitgebreid naar de stofwisseling en de
hypofyse.
Deze oefeningen werken met de allesomvattende energie Chi. Ze zijn mede
gebaseerd op de vijf elementen-energieleer van water, hout, vuur, aarde en
metaal. Het element water, de nierenergie, is goed voor het beendergestel. De
nierenergie heeft een relatie met de botten, gewrichten, oren en
zelfvertrouwen.
Verder bevat Tai Chi Tao simpele handelingen met de ademhaling en een
bepaalde stand van de vingers om de spieren te versterken, zonder de
spieren aan te spannen.
Ook om een evenwichtsstoornis op te heffen zijn er maar een paar simpele
oefeningen nodig, gericht op de drievoudige verwarmermeridiaan en de
galblaasenergiebaan. Ook een probaat middel bij Menière. In Tai Chi Tao
wordt uitgegaan van het totaal en de samenhang.
Oogafwijkingen en evenwicht
Bij oogafwijkingen richt ik me ook op oogoefeningen en de energie van de
lever. De lever en de ogen hebben een relatie. Voor de lever zijn er simpele
elementenoefeningen in Tai Chi Tao.
Een slecht gezichtsveld hoeft geen bezwaar te zijn om de mensen te leren
aarden. Het aarden leer ik de mensen staand, lopend en zittend. Ze leren
staand een knikje in de knieën te maken zodat hun stuitje (die hoort bij de
aarde) laten hangen. Tevens is dan de wervelkolom en zijn de schouders
ontspannen en zakt het zwaartepunt naar onder de navel. De voeten bevinden
zich dan steviger op de grond zonder er bij na te denken.
Belangrijk is ook dat ze zich bewust worden van hun voeten. Net als je met je
handen iets kan pakken, voelen en aftasten, kun je dat aftasten en voelen ook
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met je voeten doen. Ze stellen zich voor dat met elke stap de voet niet de
grond raakt, maar zelfs enkele centimeters in de grond gaat.
Ook het bewust zijn van de houding en voeten en handen, kortom het hele
lichaam, gebruik ik. Daarbij speelt ook de ruimte om zich heen een rol. Dat
leren ze ook weer staand, lopend en zittend. Het in je zelf zitten in relatie met
je omgeving, en je bewust zijn dat jij het middelpunt bent, vergroot het
ruimtelijk gevoel. Ze leren zich op deze ongedwongen en vrij te bewegen.
Met de beperking van een slecht gezichtsveld en oogballen die op en neer
gaan, leren ze aan valpreventie te doen. Gebreken worden dan
gecompenseerd en niet als een belemmering gezien.
Is er sprake van duizeligheid of Menière dan voeg ik daar energetische
oefeningen voor de nieren en de drievoudige verwarmer meridiaan aan toe.
Maar er zijn meer invalshoeken. In alles pas ik ook Tai Chi Tao-Qi Gongoefeningen toe om op een rustige manier jezelf goed neer te zetten, hetgeen
tevens de spierkracht vergroot zonder inspanning.
Ik heb ouderen in de cursus die met hun evenwicht moeite hadden en
ongedwongen en spelenderwijs hun balans terug kregen.
Tai Chi Tao-docenten werken niet met scorelijsten, intake-gesprekken, om te
voorkomen dat de mensen zich patiënt of slachtoffer of een kneusje voelen.
Het is geen academische aanpak maar een ongedwongen, natuurlijke
benadering. Het is gewoon een kwestie van mee laten te doen en inspelen op
de behoefte van elke afzonderlijke deelnemer zonder dat ze het merken dat
het om hem/haar gaat.
Jong en oud
Tai Chi Tao heeft de schatkamers van de energetische oefeningen uit China
geopend en er een laagdrempelige en aanpasbare methode van gemaakt.
Als je breder kijkt gaat het niet alleen om het verbeteren van de houding bij
ouderen. Ook jongeren hebben baat bij de Tai Chi Tao-Qi Gong en
bewegingsoefeningen. Het beendergestel van jongeren is zwakker geworden
en hun houding is te strak. Heel wat klachten komen voort uit een verkeerde
houding. De motoriek bij al veel kinderen en jongeren is slecht. En daarom
beperken we ons in Tai Chi Tao niet alleen tot ouderen.
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Voor kinderen heel belangrijk

Foto links Willy Veeken uit Opmeer op podium geeft les op een school in haar woonplaats.
Foto rechts, een groep meisjes van de scouting krijgt les van Debby Lindeboom uit Wijhe.

Omdat Tai Chi Tao een gemakkelijke, effectieve methode is bestaan de
cursussen meestal uit zowel jonge mensen als ouderen. Voor kinderen is het
gemakkelijk op school te doen, dat kan in de klas, recreatieruimte of buiten.
Ze hoeven niet speciaal naar een sportzaal of sportveld. Tai Chi Tao leert ze
bewegen en tegelijk rust te krijgen.
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Fibromyalgie en ME. Velen weer beter door Tai Chi Tao
Ex-patiënten geven nu zelf les in Tai Chi Tao
Mediabericht 25-1-2005. Het chronisch vermoeidheidsyndroom CVS, ook wel
bekend als ME, is een serieuze ziekte. Artsen mogen patiënten die hieraan
lijden dan ook niet onderschatten. Dat stelt een commissie van de
Gezondheidsraad die onderzoek deed naar CVS. Van de commissie maakte
oud-minister Els Borst deel uit. Commentaar: Een loos bericht, de regering
vindt het geen ziekte. Dat is een schandaal. ME en Fibromyalgie zijn wel
degelijk een ziekte. Op 14 februari 2005 maakt de Gezondheidsraad
bekend dat ME, houdt u vast, geen ziekte is. Wie kun je nog vertrouwen?
Dat ze het niet weten komt omdat het een energetische kwaal is. Het is
ontstaan door het weglekken van energie!!!
10 augustus 2005 het volgende bericht: Mensen met het
vermoeidheidssyndroom hebben minder grijze stof in hun hersenen. Dit wordt
gelanceerd als hoopvol voor de betreffende mensen. Maar...
Een spoor of een verkeerd spoor?
Mensen met ME hebben minder grijze stof in hun hersenen dan gezonde
mensen. Nu kan de kwaal erkend worden. Maar nu komen de mensen met
ME of Fibromyalgie in de medische molen en dat gaat weer miljoenen kosten.
Want wat is de vraag, krijgen ze door de ziekte minder grijze hersencellen of
zijn ze ermee geboren? Er komt dan een vervolgonderzoek, miljoenen euro's,
en dan moeten ze iets ontwikkelen, een pil ofzo, of ze ontdekken een afwijking
aan een gen waaraan gesleuteld gaat worden. De wetenschap blijft gissen.
Het is veel simpeler dan ze denken. ME of Fibromyalgie is gewoon en
eenvoudigweg een energetische ziekte die ontstaat door het weglekken van
energie (Chi). Een energetische kwaal moet je ook energetisch oplossen.
Bij Fibromyalgie en ME moet beiden dan ook energetisch oplossen. Dus niet
met gymnastiek, medi-fitness, fysiotherapie, gewone massage en soortgelijke
benaderingen. Het lichaam bestaat uit meer dan alleen maar spieren, longen
en gewrichten. Je lost de oorzaak niet op als je je daarop blijft richten.
Tai Chi Tao is er op gericht de disbalans op een kalme, energetische wijze om
te zetten in harmonie. Zonder inspanning wordt tevens nieuwe energie
opgenomen. De stresshormonen worden gekalmeerd. Er wordt op geen
enkele wijze energie verspild. Daarom werkt deze methode zo goed en zijn
velen beter geworden. Je hoeft er dus niet mee te leren leven. De Tai Chi
Tao-oefeningen zijn gemakkelijke, energetische oefeningen, zacht en
vriendelijk.
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Mijn filosofie is 'wat je zacht en vriendelijk met je lichaam doet, komt als een
zachte, vriendelijke energie weer terug'. Het wordt ook zo in je centraal
zenuwstelsel opgeslagen. Door de Tai Chi Tao-oefeningen komt daardoor de
ontspanning van binnenuit. Gespannen spieren worden niet van buitenuit
bewerkt, door het werken met spieren en massage, maar door energie van
binnenuit.
Onnodige kosten
De vermoeidheidsziekte ME kost jaarlijks 285 miljoen euro. Dat kan nog wat
worden, want de ziekte breidt zich nog steeds uit. Vergeten wordt dat er
evenveel mensen aan Fibromyalgie lijden. Het bedrag kan men verdubbelen
en dan kom je op 570 miljoen euro per jaar. De Tweede Kamer wil een groot
onderzoek naar ME en dat kost ook weer veel geld. De mensen met
Fibromyalgie worden er niet bij betrokken. Het onderzoek is trouwens
helemaal niet nodig. Fibromyalgie heeft dezelfde oorzaak en symptomen als
ME.
De wetenschap weet nog niet wat de beide ziekten precies zijn en wat de
oorzaak is. Het is heel simpel. Beiden zijn ergo-lytische kwalen want er is
sprake van verlies aan energie. Er lekt energie weg, de weerstand wordt
verzwakt en de hormoonhuishouding raakt verstoord. Met name de productie
van serotonine en melatonine is van slag geraakt. Medicijnen helpen niet. Het
is een energetische kwaal en de behandeling bestaat uit mooie, zachte en
vriendelijke technieken die geen energie vergen maar wel energie opleveren.
Het wordt dus energetisch opgelost.
De Oostelijke Groep van Tai Chi Tao en Qi Gong Leraren brengt al jaren
mensen met ME en Fibromyalgie weer op de been. De adressen van mensen
die genezen zijn staan op deze site. Verschillende zijn zelf docent Tai Chi Tao
geworden. De miljoenen bedragen kunnen dus drastisch naar beneden
gebracht worden. Behalve energie behoeft er dus ook geen geld verspild te
worden.
Voorbeelden
Fybromyalgie is meer dan moeheid, pijn en ongemak. Het lichaam verkeert in
disharmonie en de energieën zijn uit balans. Daardoor ontstaan bijkomende
klachten, zoals bijvoorbeeld verminderde weerstand, slapeloosheid, slechte
doorbloeding en zuurstoftransport, verstoorde leverenergie, zwakke
nierenergie, darmklachten, hyperventilatie, hartkloppingen en nog veel meer
ongemakken.
Bij ME zie je dezelfde oorzaken en symptomen
Tai Chi Tao is een methode die zich overal bij kan aanpassen. Van 1986 tot
1998 gaf ik jaarlijks regelmatig gratis workshops in het landelijk
vakantiecentrum voor reumapatiënten Groot Stokkert in Wapenveld. De
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workshops werden daarna door Marretje Leenders verzorgd. Behalve mensen
met reuma kwamen er ook mensen met Fibromyalgie.
Tijdens het vijfjarig bestaan van de Patiëntenvereniging voor
Fibromyalgiepatiënten in 1991 te Bunnik introduceerde ik geheel gratis Tai Chi
Tao voor ongeveer 800 bezoekers.
Ik heb toen ook de Tai Chi Tao-docenten Martin Wessels en Ben Reeders om
medewerking gevraagd. Ben Reeders had ernstige Fibromyalgie. Hij zat in
een rolstoel maar door Tai Chi Tao kwam hij weer op de been. Hij geeft nu
met zijn vrouw Astrid les in Zwitserland, waar hij nu woont. Nu zijn er meer Tai
Chi Tao-docenten die met groepen mensen met Fibromyalgie werken. Het
mooie is dat er nu ook docenten zijn die zelf Fibromyalgie of ME hebben
gehad.
Ina Bolhuis uit Hoogeveen kon totaal niets meer doen. Haar huisarts stuurde
haar naar de cursus Tai Chi Tao in Zuidwolde. Hoe dat verder gegaan is heeft
zij verteld in het blad Beter (december 1997). Hetzelfde verhaal kan Marga
Veldkamp-Soen uit Heino vertellen. Haar huisarts wist geen oplossing. Ze kon
niets meer en moest stoppen met werken. Door een voorlichtingsavond kwam
zij in aanraking met Tai Chi Tao. Het ging daarna steeds beter met haar, ze
volgde enkele opleidingen Tai Chi Tao en geeft nu zelf les, zowel aan mensen
met Fibromyalgie en ME als aan gezonde mensen en ouderen.
Thea Lagendijk uit Nieuwerbrug kampte ook jaren met Fibromyalgie. Door Tai
Chi Tao herstelde zij weer en nu geeft zij les.
In een gesprek, dat Martin Wessels, Ben Reeders en Jan Kraak op 13
november 1996 met de bekende reumatoloog prof. Rasker in Enschede
hebben gehad, zijn de resultaten die bij mensen met reuma en Fibromyalgie
met Tai Chi Tao zijn behaald besproken. Ben Reeders was patiënt van prof.
Rasker. Deze heeft Ben Reeders, die niet meer kon werken en zich zelf vrijwel
niet meer kon aan- en uitkleden, in een rolstoel zat en op krukken moest
lopen, door Tai Chi Tao zien opknappen. Cursisten van o.a. Ben Reeders, die
ook bij prof. Rasker kwamen, knapten ook op. Ben Reeders was voor 100
procent afgekeurd. Puur wetenschappelijk is er misschien nog niets bewezen,
maar de resultaten met Tai Chi Tao zijn verbluffend. In het gesprek zei de
reumatoloog tegen ons: “Fysiotherapie helpt niet bij mensen met
Fibromyalgie”.
Met mij is prof. Rasker het eens dat Fibromyalgie en ME zusjes van elkaar
zijn. Prof. Rasker sprak zelfs van tweelingzusjes.
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Ben Reeders ex-Fibromyalgiepatiënt
geeft nu al jaren les in Zwitserland

Altijd actief geweest
Zowel mensen met ME als Fibromyalgie geven allemaal dezelfde reacties: ik
ben altijd actief geweest, vroeger kon ik alles aan, vroeger heb ik het altijd
druk gehad maar ik had er geen last van... En toch is het lichaam ineens
uitgeput.
Ten onrechte wordt Fibromyalgie wel eens weke delen reuma genoemd. Dat
kan tot verkeerde conclusies leiden. Aan de hand van de vijf elementenenergieleer kun je zowel bij ME als Fibromyalgie het volgende analyseren: 1.
stress; 2. aanmaak van teveel stresshormonen waardoor er geen rem is; 3.
verzwakte nierenergie (houdt verband met stress); 4. door teveel
stresshormonen verzwakt het bindweefsel (ook vermeld in het boek Radionica
over resonantietherapie/ David V. Tansley/De Driehoek): 5. door drukte
onregelmatig of te vlug eten; 4. verstoring bioritme; 5. verminderde weerstand
hierdoor; 6. verzwakte miltenergie waardoor onvoldoende afweercellen
worden geproduceerd; 7. andere oorzaken die verband houden met de vijf
elementen-energieleer.
Tai Chi Tao speelt hierop in. De aanpasbare energie-techniekjes die geen
inspanning vergen geven nieuwe energie, brengt op een kalme, zachte,
aanpasbare manier het lichaam weer in beweging waardoor je mobieler wordt,
herstellen de verstoorde energieën en vullen de opgeraakte energiereserve
weer aan. Daarom hebben ook mensen met ME baat bij Tai Chi Tao. Tevens
verbetert je zelfbeeld en zelfvertrouwen. Voorts leer je de dingen te relativeren
en anders aan te pakken, zodat wat je doet geen onnodige energie meer kost.
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Op zachte wijze worden blokkades weggenomen, nieuwe energie
opgedaan en de uitgeputte energiereserve weer aangevuld.
Tai Chi Tao is niet alleen heilzaam voor mensen met Fibromyalgie en ME,
maar ook voor ouderen, gehandicapten, kinderen, sportmensen, mensen met
depressies, stress, RSI, whiplash, onrust, astma, onzekerheid, overactiviteit,
hyperventilatie, kortom Tai Chi Tao heeft vele mogelijkheden in zich.
Tai Chi Tao bestaat uit zachte, kalme, korte techniekjes om de Qi (Chi), de
alles omvattende energie te stimuleren.
Sinds begin 1980 toen het lijnen steeds meer in de schijnwerpers werd
gesteld zijn de lightproducten en afslankproducten gepropageerd. De laatste
jaren is daar de 0-procent vet bijgekomen. Het betekent geen verbetering van
de voeding maar een ernstige verslechtering. Steeds meer mensen worden
zwak, voelen zich moe en dit zal alleen maar toenemen. In de light- en 0procent vetproducten zitten de gevaarlijke zoetstoffen die langzaam het
zenuwstelsel aantasten. Sinds 1980 is ook Fibromyalgie en ME toegenomen.
Het roer kan om
De Tai Chi Tao-oefeningen hiervoor zijn gebaseerd op de vijf elementenenergieleer, waardoor de energiestromen weer beter gaan functioneren. De
bloedcirculatie wordt verbeterd en daardoor verbetert ook het
zuurstoftransport. De vijf elementenoefeningen zijn kalmerend en hebben een
gunstige invloed op de verzwakte energie van de nieren, lever en milt
Ze verbeteren de weerstand en de energiecirculatie. De spieren krijgen
daardoor ook meer zuurstof.
Afvalstoffen worden sneller afgevoerd, de organen gaan weer beter
functioneren, je krijgt weer meer energie, de bijkomende kwalen slijten weg en
elke keer voel je je meer opbloeien. En alles gebeurt op een heel
ongedwongen, gezellige manier. We noemen het ook geen therapie, omdat
iemand dan altijd als patiënt wordt aangemerkt en dat schept een afstand. Het
is niet leuk om steeds in een patiënten- of slachtoffer-rol te verkeren en
afhankelijk te blijven.
Tai Chi Tao is er ook op gericht u onafhankelijker te maken en
zelfontplooiing te ontwikkelen.
Kortom, Tai Chi Tao is leuk om te doen.
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Ex-Fibromyalgie-patiënte Thea Lagendijk uit Nieuwerbrug is al weer enkele jaren Tai Chi Taodocente, hier met Jan Kraak aan het oefenen.

Fibromyalgie wordt onterecht weke delen reuma genoemd
Het heeft niets met reuma te maken. Dit verklaarde ook (wijlen) dr. Soerjanto,
als gepensioneerd revalidatie-arts tijdens een lezing op 27 oktober 1998. Hij
stelt dat Fibromyalgie niet onder de reumatoloog hoort te vallen.
Hij onderkent dat Fibromyalgie wetenschappelijk niet te bewijzen is, maar dat
je er vanuit moet gaan dat het wel bestaat. Volgens Soerjanto lijken de ziekte
van Lyme en ME op Fibromyalgie.
Hij noemt Fibromyalgie en ME een ergo-lytische ziekte. Een term uit de
westerse geneeskunde voor gebrek aan energie. Ergo betekent arbeid of
energie en lytisch betekent verlies aan. Kortom: een tekort aan energie.
Over het verschil met reuma stelde hij dat bij reuma vier verschijnselen
aanwezig moeten zijn: “pijn, roodheid, warmte, zwelling”.
Omdat Tai Chi Tao zo goed werkt hebben mensen mij weleens gevraagd om
de reguliere medici hiervan te overtuigen.
Zij zullen er zeker van gehoord en gelezen hebben. Maar ze blijven bij hun
eigen toko. Patiëntenverenigingen blijven ook neutraal, benoemen het wel
maar kiezen geen partij. Ik vertel dan dat zij anatomisch denken en wij
energetisch in termen van Yin en Yang en vijf elementen.
Het is daarom jammer dat instanties, artsen, reumatologen,
fysiotherapeuten, enkele uitzonderingen daargelaten, deze
uitgangspunten niet willen en zelf niet kunnen aanvaarden.
Het is heel erg belangrijk dat artsen en uitkeringsinstanties van de Tai
Chi Tao-methode op de hoogte zijn.
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We worden er helaas voortdurend mee geconfronteerd dat patiënten met
Fibromyalgie en ME verplicht een training moeten ondergaan die veel te
zwaar voor ze is.
Maar als ze weigeren en aangeven dat ze liever Tai Chi Tao willen doen, dan
wordt daar niet naar geluisterd. Dit ondanks het feit dat de patiënten duidelijk
maken dat ze bij Tai Chi Tao echt baat hebben. Ze krijgen vaak geen
medewerking en dat is heel frustrerend. En ook jammer, want het alternatief is
er.
Maar omdat steeds meer mensen de weg naar Tai Chi Tao weten te vinden
zal er vanzelf een doorbraak komen.
Het is de zachtheid en vriendelijkheid die zal overwinnen. Zo veel te meer
mensen overstappen naar Tai Chi Tao zoveel te meer docenten komen er.
Fibromyalgie en ME en acupunctuur
Acupunctuur kun je voor veel ziekten gebruiken. Maar bij Fibromyalgie en ME
is het onvoldoende.
Er treedt de eerste weken wel verlichting op, maar later niet meer. Een
acupuncturist moet zich bij Fibromyalgie en ME niet alleen op naalden
verlaten. Het heeft alleen zin als er de energetische, zachte, vriendelijke Chioefeningen van Tai Chi Tao, gebaseerd op de vijf elementen, bijgeleverd
worden.
De persoon kan dan energetisch zonder moeite elke dag een kwartiertje tot
een half uur oefenen. Elke dag. De persoon wordt minder afhankelijk, voegt
weer meer energie toe, en heeft ook later nog veel aan de oefeningen. Elke
dag zelf naalden zetten is moeilijk, elke dag de fraaie lichte Chi-oefeningen
doen is gemakkelijker.
Bij Fibromyalgie en ME zijn er heel wat storingen en blokkades in die energie
ontstaan. Vroeger hebben ze veel gekund, waren ze actief en konden ze alles
aan. Daardoor zijn er veel stresshormonen aangemaakt. Daardoor blijft men
actief. Voor het gevoel kan het allemaal. Todat het niet meer kan. Want het
kost allemaal veel energie. Eigenlijk te veel. De stresshormonen blijven te
actief en te lang in het bloed zitten, waardoor het bindweefsel verzwakt. Er
ontstaan blokkades, waardoor de bloed- en energiecirculatie wordt verstoord,
daardoor blijven afvalstoffen te lang in de spieren en het bloed zitten.
De milt- en leverenergie wordt verstoord. De milt zorgt voor de kwaliteit van
het bloed, de aanmaak van afweercellen, de spijsvertering en de milt is
verbonden met het lymfklierstelsel (voor o.a. ontgiftiging).
De lever is o.a. met de functie van de spieren verbonden, de lever slaat bloed
op, maar door verstoring van de leverenergie is de afgifte van het bloed niet

94

altijd optimaal. De weerstand van het lichaam wordt zwakker.
Eigenlijk begint het allemaal met het verzwakken van de nierenergie. Een
goede nierenergie zorgt voor kalmte en beheersing. Een verzwakte
nierenergie zorgt voor meer stress. Dat werkt weer door naar de lever, van de
lever naar het hart, van het hart naar de milt, van de milt naar de longen en
dikke darm...
Dit is de volgorde van de vijf elementen: water, hout, vuur, aarde, metaal. Er
ontstaan allerlei energetische blokkades waardoor allerlei bijkomende
klachten ontstaan. Omdat het energetisch is weten artsen vaak niet wat er aan
de hand is. Zij hanteren immers niet het natuurlijke proces van alles en niet de
vijf elementen-energieleer.
Die Tai Chi Tao-oefeningen zijn gebaseerd op de vijf elementen-energieleer,
waardoor de energiestromen weer beter gaan functioneren. De bloedcirculatie
wordt verbeterd en daardoor verbetert ook het zuurstoftransport.
Het verbetert de weerstand en de energiecirculatie.
De spieren krijgen daardoor ook meer zuurstof.
Geen medicijnen
Het is opmerkelijk dat Soerjanto verklaarde, dat Fibromyalgie niet met
medicijnen te behandelen is. Hij stelde verder dat je gevoelig bent voor
weersomstandigheden en dat de kwaal bij overbelasting verergert.
Soerjanto werkte ook op de Leidse universiteit. Hij wilde een onderzoek doen
naar Fibromyalgie, maar kreeg hiervoor geen gelegenheid. Bloedonderzoek
naar afvalstoffen in spieren en het toepassen van acupunctuur mocht niet. Hij
wees er op dat enkele stoffen niet of onvoldoende aangemaakt worden, zoals
serotonine.
Zijn conclusie was dat er sprake is van een zuurstofblokkade in de spieren en
een disbalans van de bloedvoorziening. Precies zoals ik vele jaren eerder
analyseerde op grond van de Chinese energieleer.
Belangrijk is zijn opmerking dat gewone en sportmassage niet goed is.
Niet goed zijn verder zwaar tillen, ramen zemen, strijken en andere
spierbelasting. Je moet ook geen baantjes zwemmen.
Analyse
Deze analyse is in 1986 ook door mij gemaakt toen ik in aanraking kwam met
mensen met Fibromyalgie en ME. Aan de hand van de vijf elementenenergieleer kon ik ook de energetische kant meer benadrukken en de
gevolgen van het uit balans raken van het lichaam en zijn energieën…
Ik heb het energetisch benaderd vanuit de Chinese vijf elementen-energieleer.
De energievolle, aangepaste oefeningen uit Tai Chi Tao geven nieuwe
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energie en zorgen voor een betere doorbloeding en zuurstoftransport door de
spieren. Voorts werken de vijf elementen versterkend en harmoniserend op
onder anderen de nieren, lever en milt.
Nog steeds worden de mensen met Fibromyalgie en ME behandeld met
willekeurige medicijnen, pijnstillers, met belastende bindweefselmassage,
fysiotherapie en belastende oefeningen. Wat de massage en oefeningen
betreft gaat men er ten onrechte van uit dat de spieren weer met versterkende
spieroefeningen behandeld moeten worden en dat de longcapaciteit dient te
worden verbeterd met oefeningen voor het uithoudingsvermogen.
Elke inspannende belasting moet je vermijden
Men gaat er gewoon aan voorbij dat je spieren ook via de lever kunt
verbeteren en dat je je conditie ook zonder enige inspanning kan
verbeteren.
De zachte, vriendelijke manier van Tai Chi Tao dringt diep door in alle vezels
en cellen van het lichaam en het zenuwstelsel. Dat geeft een energetische en
zachte vriendelijke response terug. Niets wordt geforceerd. Je wordt weer
doordrenkt met energie. Doordat je met energie en zachtheid werkt aan de
hand van de vijf elementen-energieleer neem je bovendien de oorzaak weg.
Zoals gezegd, geldt dit ook voor het vermoeidheidssyndroom ME. Ook bij ME
is er sprake van een ergo-lytische oorzaak.
Het is daarom onjuist de spieren te belasten want dat kost energie die je in
feite niet hebt. Je kunt de spieren van meer energie en doorstroming voorzien
zonder enige belasting. Met Tai Chi Tao kun je zonder inspanning de spieren
van meer bloed en zuurstof voorzien. Daardoor lossen ook opgehoopte
afvalstoffen op. Bovendien zorgen vijf elementenoefeningen voor de lever
voor verbetering van de spieren, pezen en bindweefsel zonder dat je de
spieren daadwerkelijk gebruikt. Het is een heel andere benadering en
gedachtengang.
Het is daarom jammer dat instanties, artsen, reumatologen, fysiotherapeuten,
enkele uitzonderingen daargelaten, deze uitgangspunten niet willen en zelf
niet kunnen aanvaarden.
Het is heel erg belangrijk dat artsen en uitkeringsinstanties van de Tai Chi
Tao-methode op de hoogte zijn.
We worden er helaas voortdurend mee geconfronteerd dat patiënten met
Fibromyalgie en ME verplicht een training moeten ondergaan die veel te
zwaar voor ze is.
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Maar als ze weigeren en aangeven dat ze liever Tai Chi Tao willen doen, dan
wordt daar niet naar geluisterd. Dit ondanks het feit dat de patiënten duidelijk
maken dat ze bij Tai Chi Tao echt baat hebben. Ze krijgen vaak geen
medewerking en dat is heel frustrerend. En ook jammer, want het alternatief is
er.
Maar omdat steeds meer mensen de weg naar Tai Chi Tao weten te vinden
zal er vanzelf een doorbraak komen.
Het is de zachtheid en vriendelijkheid die zal overwinnen. Zo veel te meer
mensen overstappen naar Tai Chi Tao zoveel te meer docenten komen er.
Niet voor niets groeit de Tai Chi Tao-methode zo snel.
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Helend bewustzijn een stap naar een nieuw begin
Je zelfbeeld is niet meer datgene wat het zou moeten zijn: stel het bij.
Je bewustzijn omzetten in ontspanning en positiviteit.
Lichaam en geest zijn één. Heb je met veel negatieve zaken te maken of
je maakt je steeds ongerust of boos, dan heeft dat een negatieve invloed
op zowel je lichaam en geest. Alles wat je denkt heeft uitwerking op je
lichaam en geest. Het zet zich om in daden en emoties. Denk je steeds
negatief dan zal zich dat versterken.
Alles is energie. Je eigen energie kun je gunstig of ongunstig beïnvloeden met
wat je doet en wat je denkt. Het werkt als een vermenigvuldiging. Heb je een
onvrede met je werk dan zal je dat dag en nacht met je meedragen. Dus ook
in je slaap.
Ongunstige gedachten beïnvloeden ook je organen. Onzekerheid, angst en
teveel stress is slecht voor de nieren. Ongeduld, driftigheid, woede is slecht
voor de lever. Spanning, stress, teveel vuur-energie, het gemaakt vrolijk
overkomen, een verzwakte nier-energie is allemaal slecht voor het hart.
Tobben, je zorgen maken, pessimisme, is slecht voor je milt. Neerslachtigheid,
het niet meer zien zitten, zwaarmoedigheid is slecht voor de longen.
Je gemoedstoestand, je stemming, heeft ook invloed op de werking van je
hormoonhuishouding. Die kan daardoor gunstig beïnvloed of in de war raken.
Het heeft ook invloed op je hersengolven. Zeker als je niet tot rust kan komen,
een zogenaamde doorzetter bent en steeds maar denkt dat je altijd bezig
moet zijn.
Als je gaat slapen wordt geprobeerd door dromen tot een verwerking te
komen. Als je belastende invloeden niet los kunt laten en omzetten in
positieve gedachten en handelingen dan zal de disharmonie toenemen. Als de
last structureel geworden is zal je lichaam en geest niet goed kunnen
uitrusten. Denk dus niet aan negatieve dingen, maar aan de goede dingen die
er zijn, zowel overdag en voordat je gaat slapen. Werk niet aan problemen,
maar aan oplossingen. Je zult beter kunnen slapen en dromen.
Zelfbeeld
Iedere verandering in de geest geeft een negatieve of een positieve vibratie in
het fysieke lichaam. Al onze daden zijn het resultaat van instructies door de
geest aan het lichaam gegeven. Staan we op slechte voet met het positieve
proces dan scheppen we een afbraakproces. Sta even stil om je af te vragen
'waar ben ik mee bezig?' Neem jouw zelfbeeld eens onder de loep. Ben je nog
wel jezelf of is je zelfbeeld door anderen en materiële zaken vervormd?
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Bedenk ook dat rationeel rechtlijnig denken een kille energie is. Het zorgt voor
vervreemding.
Denken produceert energie, negatief en positief. Negatief denken veroorzaakt
negatieve energie, positief denken produceert positieve energie. Verbeter
jouw zelfbeeld.
Het zelfbeeld is vaak een vertekend beeld. Is jouw zelfbeeld wel de
werkelijkheid of is het een door de omgeving opgedrongen werkelijkheid?
Je zelfbeeld is niet wat je denkt te zijn. Er zijn veel normen en waarden van
anderen bijgekomen. Maar zijn het wel jouw normen en waarden? Spiegel je
niet aan anderen. Je kunt je wel laten inspireren, maar ga nooit imiteren!
Wees jezelf. Maar velen denken zichzelf te zijn, maar ze laten zich leven door
anderen.
Denk maar aan normen van anderen die beweren dat je slank moet zijn, dat je
geen overgewicht mag hebben, dat je light-, magere- en slankproducten moet
eten, dat roken zeer gevaarlijk is maar aspartaam niet, terwijl ze niets doen
tegen werkdruk, genetisch gemanipuleerde gewassen en voedingsproducten
die een gevaar voor de volksgezondheid en het ecologisch evenwicht vormen.
Ga jouw zelfbeeld eens laag voor laag na en stel het bij. Koppel terug. Dat is
nodig om weer tot jezelf te komen. Kom tot rust. Dat kan ook overdag en
tijdens je werk. Maar dat kan alleen als je van jezelf leert houden. Anders blijf
je jezelf wegcijferen. Als jij jouw identiteit aan anderen ontleent en ze zijn er
niet meer dan sta je met lege handen. Of ben je er ziek van geworden dan
nemen ze de benen. Je zit dan met de scherven.
Als je daardoor uitgeschakeld bent dan sta je geheel op jezelf. Maar doordat
je van jezelf vervreemd bent weet je niet hoe je tot een oplossing moet komen.
Je kent jezelf niet meer. Jouw eigen intuïtie is zo teruggedrongen dat het
antwoord uitblijft. Dan is het de hoogste tijd om tot bezinning te komen. Kom
dan tot andere inzichten en invalshoeken. Vrouwen hebben van nature een
grote intuïtie, maar velen raken dit ook al kwijt. Blijf daarom als vrouw 'vrouw'
en blijf spiritueel.
Docenten, healers, medici, therapeuten moeten zich niet alleen bezig houden
met hun behandelingswijze maar moeten ook weten wat er rondom hen in de
maatschappij gebeurt en waardoor mensen ziek worden. Je kunt ze wel even
oplappen maar als ze weer ziek worden door onwetendheid over gevaren van
genetische gemanipuleerde voeding, aspartaam in lightproducten en snoep,
vitamines en zelfs medicijnen, de rotzooi die in vaccines zitten, de talloze
bijwerkingen van medicijnen en medicamenten die niet werken maar wel
bijwerkingen hebben, ja, dan is het dweilen met de kraan open.

99

Heelheid
Denk niet in hokjes. Het gaat om heelheid. Om te genezen moet je het
natuurlijk proces weer leren begrijpen. De Tao. Dan kom je tot helende
energieën. Het gaat bij het helen om de kapotte stukjes weer tot één geheel te
maken. Kortom: heelheid en harmonie. Helen wil zeggen het geheel, dus
lichaam, geest en omgeving.
De omgeving dien je niet te vergeten. Bij het helen wordt dit door healers
meestal vergeten. Omgeving wil zeggen de dingen die je ziek gemaakt
hebben of die jou op het verkeerde spoor hebben gezet. Verander die
omgeving of zoek er een positieve compensatie voor. Omgeving wil ook
zeggen de natuur, de bloemen, de bomen, dieren, hemel en aarde, het
universum. Leef daar in harmonie mee.
Dan ontwikkel je weer je creatieve vermogens vanuit jezelf. Je intuïtie wordt
beter ontwikkeld. Je ontwikkelt een positief bewustzijn. Je komt tot je diepere
zelf. Die positieve instelling gebruik je voor het slapen gaan, zodat het in je
dromen en het onbewuste bewustzijn wordt opgeslagen. Gebruik die positieve
instelling ook bij het wakker worden. Gebruik het in je doen en laten en in je
Tai Chi Tao-oefeningen. Maak er één geheel van. Dan wordt het helende
bewustzijn een deel van je leven.
In Tai Chi Tao maken we een onderscheidt in energie. Met een mentaliteit vol
stress, techniek, rationaliteit, het willen winnen, prestatiedrang, krijg je een
ruwe, grove, kille, donkere, troebele en bedreigende energie. Met een
positieve instelling van liefde, harmonie, zachtheid, vriendelijkheid,
tevredenheid, het inzien van heelheid, creëer je een fijne vorm van energie,
die je nog verder kan verfijnen in heldere, witte en lichtenergie. Daar put je je
gezondheid en innerlijke bewustzijn uit. Neem hiervoor de tijd.
Tijd is leven
Tijd is leven. Toch spreekt men in het westen en de zogenaamde moderne
economie over 'tijd is geld'. In deze gedachtengang moet je 'tijd altijd invullen'.
Vandaar ook de uitdrukking 'de tijd doden'. We kennen ook de uitdrukkingen
'dat kost teveel tijd' of 'dat is tijdrovend' en 'ik heb geen tijd' of dat is
'tijdverspilling'.
Er is je wijs gemaakt dat je tijd kunt sparen. Maar tijd kun je niet sparen. Je
kunt tijd verstandig of onverstandig gebruiken. Voorspellers en techneuten
hebben gezegd, dat je tijd kunt sparen door het gebruik van allerlei technische
snufjes, zoals magnetron, mobiele telefoon, fax, internet, laptop, email,
gemaksvoedsel, kant- en klare maaltijden, sneller vervoer en elektrische
huishoudelijke apparaten, pilletje slikken en griepprik halen om door te gaan.
Toch is de maatschappij jachtiger geworden. We worden geconfronteerd met
hogere werkdruk, minutenzorg, het snelle geld en de 24-uurs economie.
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We moeten ons nog steeds haasten om ergens op tijd te komen.
Tweeverdieners schaffen zich een dure keuken van 15.000 euro of nog
duurder aan, maar hebben geen tijd om er in te koken. In het weekend zijn ze
moe of moeten naar tennis of de golfbaan en gaan daarna uit eten, laten een
pizza bezorgen of stoppen toch maar weer een kant en klaarmaaltijd in de
magnetron. We leven niet, we zijn bezig met overleven. We zijn bezig met een
voortdurende strijd tegen de tijd. Wat economen, managers en politici
vooruitgang noemen is in feite vernietiging. Dit de omgeving waarin je leeft.
We zien dat de maatschappij en de mens zieker wordt.
Vraag je eens af 'wat moet je nog meer doen om tijd over te houden? En
waar leidt dit alles toe?'
De helende werking van tijd
Tijd is er ook voor een moment van rust. Tijd kun je ook gebruiken om je te
bezinnen. Tijd is er ook om niets te doen. Uitrusten en tijd voor jezelf nemen is
geen tijdverspilling, maar noodzakelijk voor het herstel van jouw lichamelijke
en geestelijke krachten.
Als je op slechte voet met de tijd staat, dan sta je op slechte voet met
jezelf.
Leer geestelijk los te laten en lichamelijk te ontspannen om lichaam en geest
in harmonie te brengen. Dus denk positiever over tijd.
Lichaam en geest geven zelf aan wanneer je even tot rust moet komen. Je
staart dan een poosje gedachtenloos naar iets. Of je bent even aan
dagdromen. Dat is een natuurlijk iets. Het is een vorm van meditatie. Het
woord meditatie heeft de volgende betekenissen. Het Latijnse woord 'meditari'
waarvan meditatie is afgeleid, betekent nadenken, oefenen in bezinnen. In het
Indo-Germaans betekent 'med' zoeken, ontdekken, meten. Medisch en
medicus zijn er ook van afgeleid. Helaas is dat in de medische wereld
vergeten.
Neem even tijd voor het leegmaken van je hoofd, neem tijd voor het loslaten
van spanning, neemt even tijd om je leeg te maken. Vul de leegte op met
positieve ideeën en voornemens. Dat is de eerste stap om tot 'zelf helen' en
gezondheid en harmonie te komen. Maak het tot je leefwijze en je ontdekt een
geheel nieuwe wereld waarin je een boeiende en bevrijdende ontdekkingsreis
maakt.
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Disclaimer
Alle informatie in dit boek en op mijn site is er op gericht mensen meer en
andere mogelijkheden te laten zien zodat zijzelf een betere keuze kunnen
maken.
Ieder kan deze informatie vrijblijvend tot zich nemen of aan de kant schuiven.
Ook is het niet de bedoeling om bijvoorbeeld de reguliere gezondheidstheorie
te veroordelen, hoewel de reguliere wetenschap vaak de alternatieve
gezondheidsmethode ontkent of in discrediet brengt. Ik ga ervan uit dat beiden
naast elkaar kunnen bestaan en elkaar kunnen aanvullen. Het gaat niet om
het één en het andere, het kan ook en-en.
De gezondheid begint niet met een pilletje maar met het bewust maken van
meer mogelijkheden en tevens andere wegen. Hierbij kan niemand een
monopolie claimen.
Bij mij is er is geen sprake van commercie. Wat ik doe is zowel gratis of tegen
onkostenprijs. Er wordt niet op verdiend.
De aangeschafte videoband of DVD mag worden gekopieerd en verder gratis
worden doorgegeven als cadeautje. De rechten blijven bij mij.
Om de informatie en de Tai Chi Tao uit te dragen wordt veel onderzoekswerk
en studie gedaan, gearchiveerd, doorgegeven, contacten onderhouden,
kortom er worden vele onbetaalde uren ingestoken. Dat mensen aan de
informatie iets hebben is een beloning genoeg. Dat ze het doorvertellen is
winst.
Als je de informatie en de geleerde oefeningen doorgeeft, dus met anderen
deelt, en daardoor iedereen leert meer aan zichzelf te werken, kunnen ook de
kosten van de gezondheidszorg gedrukt worden. Het zal miljoenen schelen.
Bovendien, door de oefeningen en informatie met elkaar te delen, ontstaat er
een prettige maatschappij.
De opzet van Tai Chi Tao is tevens te werken aan: Liefde, Gezondheid,
Welzijn, Geluk, Vriendelijkheid, Samen Delen, Verdraagzaamheid, Vrede,
Bevorderen van Zelfontplooiing, Innerlijke Kracht en nog eens Liefde.
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Belangrijke links:
http://www.jankraak-taichitao.nl
http://www.hetzesdeelement.nl/
http://www.Chichoice.nl/
http://www.taiChiTaocenter.nl/
http://www.sungTao.nl/
http://www.Chinesegeneeskunde.info/
http://www.taiChiTaonoordholland.nl/
http://www.delotusbloem.be/
http://www.taiChiTaocenter.nl/
http://www.TaoYin.nl/
http://www.jolandamul.mysites.nl/
http://www.TaoChi.nl/
http://www.klassiek-homeopaat.info/
http://www.kalihamsa.nl/
http://www.taijiquan.nl/
http://www.taiChiTaoamersfoort.nl/
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Disclaimer
Kenmerkend voor de Tai Chi Tao-methode van Jan Kraak zijn de vijf
elementenvormen en losse oefeningen. Naast enkele reeds bestaande vijf
elementen-vormen ontwikkelde Jan Kraak zelf nog een twintig-tal vijf
elementen-vormen. Deze vormen die door hem gemaakt zijn circuleren nu
overal in den lande en ook ver daar buiten, zoals o.a. in Engeland, Israel,
België etc. Ook niet tai chi tao-docenten hanteren hier en daar de vijf
elementen-vormen die door Jan Kraak zijn ontworpen.
Vijf elementen vormen zijn o.a. De Harmonie, De Vijf Seizoenen, Terug naar
de Bron, De Vijf Gouden Poorten, De Vijf Juwelen, De Vijf Energie Wielen, De
Tempel van Jade, De Bloeiende Lotus, Openen van de Hemelse Poorten, De
Vijf Kosmische Energieën en nog vele anderen.
In Tai Chi Tao hoeft de deelnemer zich niet aan de leraar aan te passen, de
docent past zich aan de cursist of aan de groep aan. Er worden steeds
praktische tips en technieken gegeven. Steeds meer beoefenaren van Tai Chi
Tao gaan er toe over om er ook les in te geven. Dat komt omdat Tai Chi Tao
toegankelijker is en meer diepgang heeft.
Vanuit de leegte ontstaat het.
http://www.jankraak-taichitao.nl
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