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Voorwoord.

Dit boek behoort tot een serie van Nederlandstalige boeken over de Traditionele Chinese Geneeskunde. 
Het bestuderen van de Chinese Geneeskunde is op zichzelf al niet gemakkelijk en de meeste studieboeken zijn
nog altijd bijna uitsluitend verkrijgbaar in het Engels.
De door ons aangeboden teksten beschrijven de verschillende theoretische aspecten die de basis van de Chinese
Geneeskunde  vormen  op  een  zo  duidelijk  mogelijke  en  prettig  leesbare  manier  in  het  Nederlands,  zodat
Nederlandse (en Vlaamse) studenten de lesstof in hun eigen taal kunnen bestuderen. Inmiddels afgestudeerde
acupuncturisten en herbalisten kunnen deze boeken ook als naslagwerk gebruiken.
Alle  boeken uit  de reeks  zijn  tot  stand gekomen door eerst  de meest  gebruikte  en aanbevolen boeken van
verschillende auteurs (zie bronvermelding) in hun geheel te vertalen. 
Daarna is al  de op die manier verkregen – en elkaar vaak overlappende – informatie met betrekking tot  de
verschillende onderwerpen in een samenhangende en chronologische tekst gezet.
De Nederlandstalige boeken zijn daarom uiteindelijk ook meer volledig dan elke van de separate Engelstalige
bronnen, omdat informatie die in sommige van die boeken wel en in andere van die boeken niet vermeld wordt
ook in de Nederlandse tekst is verwerkt.
 
Over alle begrippen die in de tekst met vetgedrukte letters worden weergegeven, zoals bijvoorbeeld de namen van
acupunctuurpunten, kruiden of kruidenformules en Chinese medische termen zijn in de andere boeken volledig
uitgewerkte hoofdstukken terug te vinden.

Al onze teksten zijn uiteraard opgebouwd uit informatie die reeds in eerder verschenen boeken beschreven werd,
het is zeker niet de intentie geweest om de teksten van de auteurs daarvan klakkeloos over te nemen. 
Onze  bedoeling  is  louter  om  zoveel  mogelijk  van  de  beschikbare  fundamentele  informatie  gemakkelijker
toegankelijk te maken voor Nederlandstalige studenten en therapeuten. 
Commentaren, opbouwende kritiek en suggesties voor aanvullingen  zijn altijd welkom.

In alle boeken van deze serie wordt niet de term 'meridianen' maar de term 'kanalen' gebruikt om de verschillende
onderdelen van het complexe netwerk van trajecten waarlangs  qì zich door het lichaam heen beweegt aan te
duiden. Op de volgende pagina's vertellen wij waarom wij hiervoor gekozen hebben. 





De Nederlandse vertaling van de term Jīng Luò.

Er is door alle tijden heen in het Westen veel discussie geweest over wat een goede benaming zou zijn om de
trajecten waarlangs qì zich door het energetisch systeem van het lichaam heen beweegt aan te duiden. 
De term 'meridianen' wordt door veel artsen en therapeuten niet als de beste term gezien, maar deze benaming is
zo  ingeburgerd,  dat  bijna  iedereen deze benaming  gebruikt.  Wij  hebben echter  toch gekozen voor  de  term
'kanalen', ook al vergt het wellicht enige aanpassing en tijd om hieraan gewend te raken. 
Dit besluit hebben we genomen, omdat het Jīng Luò stelsel als geheel naar ons inzicht meer overeenstemming
vertoont met een samenwerkend geheel van communicerende vaten zoals het geval is bij een kanalenstelsel, dan
met het idee van statische lijnen dat wordt opgeroepen door de aanduiding 'meridianen'. 
De definitie van het woord meridiaan met betrekking tot acupunctuur in het Van Dale Groot Woordenboek van
Hedendaags Nederlands luidt: 

'Een denkbeeldige lijn over het lichaam die punten van levensenergie verbindt'. 

Het woord denkbeeldig zelf wordt in hetzelfde woordenboek verklaard als: 

'Slechts in het begrip bestaand, niet werkelijk, fictief, illusionair en imaginair'. 

Het zelfstandig naamwoord 'denkbeeld' wordt uitgelegd als: 

'Wat door het denken wordt voortgebracht, voorstelling van de geest, mening, weinig rekening houdend met de
werkelijkheid'. 

Iedere persoon die zich heeft verdiept in de Traditionele Chinese Geneeskunde weet, dat er niets denkbeeldigs,
onwerkelijks, fictiefs of imaginairs te bekennen valt binnen het  Jīng Luò stelsel. 
Het feit dat de Jīng Luò voor het blote oog niet zichtbaar zijn, maakt hen niet irreëel. 
Energie  heeft  geen  materiële  vorm,  maar  is  in  ieder  levend  wezen  aanwezig,  zonder  energie  is  het  leven
onmogelijk. Een gesproken woord kan men niet zien maar wel horen en een gedachte heeft geen fysieke vorm,
maar zowel gesproken woorden als gedachten hebben wel veel invloed op hoe we ons voelen.
Zij beïnvloeden allerlei organische, chemische en hormonale functies en ook onze mentale en emotionele reacties,
net zoals tastbare zaken zoals voeding of fysiek contact dat doen. 
Op precies dezelfde manier kan men energie dan misschien wel niet zien, maar de invloed daarvan wel ervaren. 
De definitie van het woord kanaal is volgens de dikke van Dale: 

• Een kunstmatige, gegraven waterweg. 
• Een smalle, natuurlijke verbinding tussen grote meren en zeeën.
• Een middel om iets te bereiken. 
• Een deel van een frequentieband bij televisie en radio. 
• Pijp of buis. 
• Afwateringskanaal. 

De  meesten van deze interpretaties komen volgens onze overtuiging veel  dichter  bij  het  begrip  dat  met  de
aanduiding Jīng Luò wordt bedoeld. 
De Nèi Jīng vergelijkt de Luò Mài bijvoorbeeld met de gegraven kanalen, die de oude wijzen aanlegden om water
tijdens periodes van zware regenval te kunnen opvangen. 
De tweede hierboven gegeven verklaring kan in verband worden gebracht met de metaforen van grote meren en
zeeën in het lichaam, waarover al in de vroegste klassieke teksten werd gesproken en die tot op de dag van
vandaag nog altijd als zodanig worden aangeduid. 
Dat de trajecten van het energetisch systeem een middel zijn om iets te bereiken is ook overduidelijk. 

Aldus wordt binnen de gehele reeks van onze boeken niet gesproken over meridianen of het meridiaanstelsel. 
Als de onderdelen van het Jīng Luò stelsel worden vertaald, zal dit zijn met het woord kanalen (en collateralen).
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1.1..

阴阳
Yīn en Yáng.

De meest belangrijke en meest onderscheidende theorie binnen de Chinese geneeskunde is de theorie betreffende
yīn en yáng. Men kan gerust zeggen dat alle Chinese medische fysiologie, pathologie en behandelingen uiteindelijk
kunnen worden herleid tot yīn en yáng. 
Het concept van yīn en yáng is verbluffend eenvoudig, maar tegelijkertijd zeer diepgaand. Men kan op rationeel
niveau denken dit concept te begrijpen, maar toch steeds weer nieuwe uitingen van yīn en yáng ontdekken, en
niet uitsluitend met betrekking tot geneeskunde, maar ook met betrekking tot alle andere aspecten van het leven. 
Het concept van yīn en yáng, samen met het concept van qì, is geheel eigen aan de Chinese denkwijze en heeft
de Chinese filosofie door de eeuwen heen volledig doordrenkt. Deze concepten zijn totaal en radicaal anders dan
de Westerse filosofische ideeën. 
In het algemeen gesproken, is de Westerse logica gebaseerd op de tegengesteldheid van fenomenen, dit is de
fundamentele, vooropgestelde aanname binnen de logica van Aristoteles. 
Volgens deze logica kunnen tegenstellingen zoals 'de tafel is rond' en 'de tafel is vierkant' niet allebei waar zijn.
Deze logica heeft de Westerse filosofische gedachten al meer dan 2000 jaar gedomineerd. 
Het Chinese concept van yīn en yáng is volledig anders, omdat yīn en yáng staan voor weliswaar tegengestelde,
maar tegelijkertijd ook complementaire kwaliteiten. Elk fenomeen kan binnen deze gedachtegang zowel zichzelf
zijn als zijn tegengestelde worden. Binnen yīn bevindt zich in variabele hoeveelheden ook altijd een component
yáng en binnen yáng bevindt zich in variabele hoeveelheden ook altijd een component yīn. 
De vroegste referentie aan yīn en yáng is waarschijnlijk de bespreking hiervan in de Yì Jīng, een boek uit de tijd
van ongeveer 700 jaar voor onze jaartelling. In dit boek worden yīn en yáng weergegeven door onderbroken en
ononderbroken lijnen. De combinatie tussen de onderbroken en ononderbroken lijnen in paren resulteert in vier
diagrammen, die staan voor uiterst yīn, uiterst yáng en twee mengvormen die daar tussen gelegen zijn. 
Wanneer  aan  deze  vier  diagrammen nog  een extra  lijn  wordt  toegevoegd,  ontstaan de  acht  trigrammen en
tenslotte volgen uit de acht trigrammen vierenzestig hexagrammen. Deze hexagrammen worden verondersteld om
alle mogelijke fenomenen van het universum te symboliseren. De onderbroken en niet onderbroken lijnen waaruit
de hexagrammen zijn opgebouwd, tonen hoe al deze fenomenen uiteindelijk voor wat betreft hun manifestatie
afhankelijk zijn van de twee fundamentele uitersten, yīn en yáng, in verschillende hoeveelheden.

De filosofische school die de theorie van yīn en yáng tot in zijn meest doordachte vorm ontwikkelde, is de yīn-yáng
school. Vele verschillende filosofische scholen ontstonden in de periode van 'de strijdende staten' tussen 476 en
221 voor Christus en de yīn-yáng school was er hier een van. 

        Yīn                                    Yáng

                  Yīn en Yáng diagram                        

   Meest Yīn                         Yáng binnen Yīn                        Meest Yáng                        Yīn binnen Yáng 

                                                     De vier fasen van Yīn en Yáng

                                          De acht trigrammen
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De yīn-yáng school hield zich bezig met het bestuderen van yīn en yáng en van de Wŭ Xíng (de vijf elementen).
Deze school interpreteerde de natuur op een positieve en objectieve manier, en gebruikte de natuurwetten tot
voordeel van de mens, niet door te proberen om de natuur te controleren en te onderwerpen aan de mens – zoals
in de moderne westerse wetenschap – maar door met de natuurwetten in harmonie te leven. 
De theorieën van yīn en yáng en van de Wŭ Xíng dienden om de natuurlijke fenomenen te kunnen interpreteren
en te begrijpen, inclusief het menselijk lichaam in zowel gezondheid als ziekte. Deze theorieën groeiden uit tot het
gemeenschappelijke erfgoed van volgende filosofische scholen, met name van de Neo-Confuciaanse scholen uit de
Song-, Ming- en Qing dynastie. Deze scholen combineerden de meesten van de elementen uit de voorgaande
scholen om een samenhangende filosofie te vormen omtrent de natuur, ethiek, de sociale orde en astrologie. 
Yīn omvat de schaduwzijde, de zuidelijke zijde van een dal, de noordelijke zijde van een heuvel, de bewolkte
hemel, het donkere en het vochtige. Het karakter voor yīn heeft links het radicaal voor heuvel en bovenin bevindt
zich een fonetisch element, onderaan is er het karakter voor wolk. 
Yáng is de lichtzijde, de noordelijke zijde van een dal, de zuidelijke zijde van een heuvel, de onbewolkte hemel,
het heldere, lichte en warme. Het karakter voor yáng heeft ook het radicaal voor heuvel en rechts bovenaan het
karakter voor zon, rechts onderaan is een weergave van zonnestralen. Dus het karakter voor yīn verwijst naar de
schaduwzijde van een heuvel, het karakter yáng verwijst naar de zonzijde van een heuvel. 
Breder geïnterpreteerd, betekenen zij dus ook respectievelijk 'duisternis' of 'schaduw', tegenover 'licht' en 'helder'. 
Hieruit volgt, dat de nacht behoort tot yīn, en de dag tot yáng, rust behoort tot yīn en activiteit behoort tot yáng. 
Tussen de twee uiterste manifestaties van de dag en de nacht, vindt een constante cyclische afwisseling plaats, de
dag  correspondeert  met  licht,  zon,  helderheid  en  activiteit  (yáng),  en  deze  gaat  over  in  de  nacht,  die
correspondeert met duisternis, de maan, schaduw en rust (yīn). Vanuit dit perspectief bekeken, zijn yīn en yáng
de twee polen van een cyclische beweging, waarbij de een continu verandert in de ander, met ontelbaar veel
tussenstadia waarbij yīn en yáng in verschillende gradaties vertegenwoordigd zijn. 
De hemel, waar de zon is, is daarom yáng en de aarde is yīn. De Chinezen in de oudheid dachten aan de hemel
als was de hemel een rond gewelf, en zij beschouwden de aarde als zijnde plat. Daarom is de ronde vorm yáng en
de vierkante vorm is yīn. De hemel omvat de zon, de maan en de sterren waarop de Chinezen hun kalender
baseerden, dus de hemel correspondeert met tijd (yáng) en de aarde die verdeeld is in velden correspondeert met
ruimte (yīn). 
Omdat de zon opkomt in het oosten en ondergaat in het westen, is het oosten yáng en het westen yīn. 
Binnen de Chinese kosmologie werden de kompasrichtingen vastgesteld met de aanname dat men in de richting
van het zuiden keek. Als we met ons gezicht in de richting van het zuiden staan, is het oosten links (yáng) en het
westen  rechts  (yīn).  Bij  keizerlijke  ceremonies  was  het  gezicht  van  de  keizer  gericht  op  het  zuiden  en  zijn
onderdanen keken naar hem en dus naar het noorden. De keizer stond dus open voor de invloed van de hemel,
yáng en het zuiden, dus het zuiden is als de hemel, aan de bovenzijde en het noorden is daarom als de aarde, aan
de onderzijde. 
Links correspondeert dus met yáng en rechts met yīn. De karakters voor links en rechts tonen duidelijk hun relatie
met yīn en yáng.  Het karakter voor rechts bevat het symbool voor mond (de mond eet producten van de aarde,
die yīn is),  en het karakter voor links bevat het symbool voor werk (activiteit is yáng). 
Yīn en yáng zijn dus uitingen van dualiteit binnen het concept van tijd en vertegenwoordigen daarom beiden twee
tegengestelde stadia binnen de tijd, die zich continu met elkaar afwisselen. 
Elk fenomeen in het universum ondergaat binnen een cyclische beweging van pieken en dalen een afwisseling
tussen yīn en yáng en deze afwisseling zelf is de bewegende kracht achter alle veranderingen en ontwikkelingen
binnen dat fenomeen. Dagen veranderen in de nachten, zomers gaan over in winters, groei verwordt tot aftakeling
en andersom. 
Hierdoor is de ontwikkeling van alle fenomenen in het universum het resultaat van het samenspel tussen deze
twee tegengestelde stadia, gesymboliseerd door yīn en yáng en elk fenomeen bevat in zichzelf aspecten van
beiden, in verschillende gradaties van manifestatie. 
De dag behoort tot yáng, maar als de dag zijn piek bereikt heeft om 12 uur in de middag, zal het yīn dat zich in de
dag bevindt zich geleidelijk aan beginnen te ontvouwen en te manifesteren. Dus elk fenomeen kan behoren tot
een yīn of een yáng stadium, maar draagt tevens altijd het zaad van het tegengestelde stadium in zichzelf. 
Hetzelfde vindt plaats in de jaarlijkse cyclus van de seizoenen. 
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Lente en zonsopgang:       yáng binnen yīn (= het groeien van yáng). 
Zomer en middag:       yáng binnen yáng (= maximaal yáng). 
Herfst en zonsondergang:     yīn binnen yáng (= het groeien van yīn). 
Winter en middernacht:       yīn binnen yīn (= maximaal yīn). 

De twee tussenliggende stadia van lente en zonsopgang en van herfst en zonsondergang zijn geen neutrale stadia
tussen yīn en yáng in, zij neigen nog altijd primair ofwel naar yīn of naar yáng. 
De lente en zonsopgang neigen tot yáng en de herfst en de zonsondergang neigen naar yīn.
Dit maakt het mogelijk om de cyclus altijd terug te brengen naar een polariteit met twee stadia en om onderdelen 
van de cyclus in te delen bij yīn of yáng.  

Vanuit een ander perspectief bekeken, staan yīn en yáng voor twee stadia van verdichting binnen het proces van
verandering en transformatie van alle fenomenen in het universum. Zoals reeds gezegd, doorlopen alle fenomenen
verschillende fases van een cyclus, en binnen dit proces verandert ook de vorm. 
Wanneer water in meren en zeeën tijdens de dag verwarmd wordt, verandert het water in damp. 
Als de lucht in de avond afkoelt, condenseert de damp weer terug in water. 
Vorm bestaat uit materie van meer of mindere dichtheid. Yīn symboliseert de meer materiële en verdichte materie,
yáng symboliseert de meer immateriële, ijle materie. Dus water in de vloeibare vorm neigt tot yīn en hetzelfde
water in de vorm van damp neigt tot yáng. 
Deze dualiteit binnen de mate van condensatie van fenomenen werd in het oude China vaak gesymboliseerd door
de dualiteit tussen Hemel en Aarde. De Hemel symboliseerde alle ijle, immateriële, pure, zuivere en gasachtige
vormen van fenomenen, terwijl de Aarde alle verdichte, materiële, ruwe, grove en solide vormen van fenomenen
symboliseerde. 
De Sù Wèn vermeldt, dat de Hemel een accumulatie is van yáng en de Aarde een accumulatie is van yīn. 
Het  belangrijkste  om van dit  alles  te  begrijpen  is,  dat  de  twee tegengestelde  gradaties  van  condensatie  of
dichtheid van fenomenen niet onafhankelijk van elkaar zijn, maar constant in elkaar overgaan. 

Middag
Zuid

 Zomer

Zonsopgang
Oost
Lente

Zonsondergang
West
Herfst

Middernacht
Noord
Winter
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In de meest zuivere en ijle vorm, is yáng totaal immaterieel en correspondeert met pure energie, en yīn is in de
meest grove en verdichte vorm totaal materieel en correspondeert met vaste materie. 
Vanuit dit perspectief bekeken, zijn energie en materie dus niets anders dan twee verschillende stadia binnen een
en hetzelfde continuüm, met tussen de twee uiterste manifestaties in een oneindig aantal mogelijke stadia van
verdichting. 
De Sù Wèn vermeldt, dat yīn rustig is en dat yáng actief is, yáng geeft leven, yīn doet het leven groeien, yáng
wordt getransformeerd tot qì, yīn wordt getransformeerd tot materie.  
Omdat yáng correspondeert met creatie en activiteit, correspondeert het natuurlijkerwijze ook met expansie en
yáng stijgt. Omdat yīn correspondeert met condensatie en materialisatie, correspondeert het natuurlijkerwijs ook
met contractie en yīn daalt.
De relatie en de wederzijdse afhankelijkheid van yīn en yáng worden zeer goed tot uitdrukking gebracht in het
beroemde symbool Tài Jí.

• Hoewel yīn en yáng tegengestelde stadia vertegenwoordigen, vormen yīn en yáng samen een eenheid en
zij vullen elkaar wederzijds aan. 

• Yáng bevat het zaad van yīn en yīn bevat het zaad van yáng (weergegeven door de kleine zwarte en witte
vlekjes).

• Niets is totaal yīn of totaal yáng. 
• Yáng verandert in yīn en yīn verandert in yáng.

Kāng Tài 康泰 Filosofie, fysiologie en diagnostiek

4



Yīn Yáng

Duisternis Licht 

Maan Zon 

Schaduw Helderheid 

Rust Activiteit 

Aarde Hemel 

Plat Rond 

Ruimte Tijd 

West Oost 

Noord Zuid 

Rechts Links 

Materieel, substantieel Immaterieel, niet substantieel

Vorm Energie 

Contractie Expansie 

Groei Productie

Daalt Stijgt 

Onder Boven 

Water Vuur 

Er zijn vier belangrijke aspecten te onderscheiden binnen de relatie tussen yīn en yáng.

1: De tegenstelling tussen yīn en yáng.
Yīn en yáng zijn de tegengestelde stadia van ofwel een cyclus binnen de tijd, ofwel van de mate van verdichting
van materie. Niets in de natuur valt buiten deze bewering, en het is juist deze interne tegenstelling die aanleiding
geeft  tot het ontstaan van de aandrijvende kracht die nodig is om alle veranderingen, ontwikkelingen en de
ontbinding van fenomenen te kunnen doen plaatsvinden.  
Omdat echter niets totaal yīn of totaal yáng is, is de tegenstelling altijd relatief en nooit absoluut.
De yīn of yáng kwaliteit van een bepaald fenomeen is niet werkelijk intrinsiek aan het fenomeen op zich, deze
kwaliteit kan alleen maar als zijnde yīn of yáng beschouwd worden in vergelijking met een ander fenomeen. 
Daarom is het strikt genomen fout om te zeggen dat een bepaald iets 'yīn' of 'yáng' is, een fenomeen kan slechts
meer  of minder yīn of meer of minder yáng zijn in vergelijking met iets anders. 
Heet behoort bijvoorbeeld bij yáng en koud bij yīn, hierdoor kan gezegd worden dat het klimaat in Amsterdam
yáng is ten opzichte van het klimaat op de noordpool, maar tegelijkertijd is het klimaat in Amsterdam yīn ten
opzichte van het klimaat in Marokko. 
Hoewel alle fenomenen zowel yīn als yáng bevatten, is er ook nooit sprake van een statische verhouding van 50%
yīn en 50% yáng. De lichaamstemperatuur bijvoorbeeld, is bijna constant binnen zeer nauwe grenzen, waarbinnen
de temperatuur in minimale mate continu fluctueert. Dit is niet het resultaat van een statische situatie, maar van
een dynamische balans tussen vele verschillende, gelijktijdig op elkaar inwerkende en aan elkaar tegengestelde
invloedssferen. 

2: De wederzijdse afhankelijkheid van yīn en yáng.
Hoewel yīn en yáng elkaars tegengestelden zijn, zijn zij ook wederzijds van elkaar afhankelijk en zij kunnen niet
zonder  elkaar  bestaan.  Alles  bevat  aan  elkaar  tegengestelde  krachten  die  elkaar  wederzijds  uitsluiten,  maar
tegelijkertijd van elkaar afhankelijk zijn. De dag is tegengesteld aan de nacht, er kan niet alleen maar activiteit zijn
zonder rust, en contractie wisselt af met expansie. 
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3: De wederzijdse consumptie van yīn en yáng.
Yīn en yáng zijn altijd met elkaar verweven binnen een voortdurende staat van dynamisch evenwicht, welke in
stand wordt gehouden door een constante aanpassing van de relatieve niveaus van yīn en yáng. 
Wanneer ofwel yīn ofwel yáng uit balans raakt, dan heeft dat onvermijdelijk effect op het andere aspect en deze
gebeurtenis verandert de onderlinge proporties tussen yīn en yáng, waardoor er een nieuwe balans gevonden
wordt. Naast de normale, minieme fluctuaties binnen de balans tussen yīn en yáng zijn er vier mogelijke situaties
van disbalans, namelijk een overheersing van yīn, een overheersing van yáng, een tekort aan yīn en een tekort
aan yáng. 
Als het yīn in eerste instantie overheerst, dan zal het exces van yīn het yáng consumeren, waardoor er een
afname plaatsvindt in yáng. 
Als het yáng in eerste instantie overheerst, dan zal het exces van yáng het yīn consumeren, waardoor er een
afname plaatsvindt in yīn. 
Als yīn in eerste instantie zwak is en tekortschiet, dan is yáng schijnbaar in exces en als yáng in eerste instantie
zwak is en tekortschiet, dan is yīn schijnbaar in exces. Deze excessen zijn slechts schijnbare excessen, omdat het
exces alleen bestaat in relatie tot de tekortschietende kwaliteit, het exces bestaat niet in absolute zin. 
Deze vier situaties kunnen worden verduidelijkt door diagrammen (zie figuur op pagina 13).
Het  is  belangrijk  om het  verschil  tussen  de  situatie  waarbij  yīn  overheerst  en  de  situatie  waarbij  het  yáng
tekortschiet goed te begrijpen. Deze twee situaties kunnen hetzelfde lijken, maar zijn zeker niet hetzelfde. 
In het geval van overheersing van yīn, is de overheersing van yīn primair en als gevolg van deze situatie wordt het
yáng door het yīn geconsumeerd. 
In het geval van een zwakte van yáng, is de zwakte van yáng primair en als een gevolg daarvan lijkt yīn in exces
te zijn. Dit is echter slechts een schijnbaar exces en is alleen relatief aan de zwakte van yáng. 
In het geval van overheersing van yáng, is de overheersing van yáng primair en als gevolg van deze situatie wordt
het yīn door het yáng geconsumeerd. 
In het geval van een zwakte van yīn, is de zwakte van yīn primair en als een gevolg daarvan lijkt yáng in exces te
zijn. Dit is echter slechts een schijnbaar exces en is alleen relatief aan de zwakte van yīn. 

4: De transformatie van yīn naar yáng en van yáng naar yīn.  
Yīn en yáng zijn geen statische kwaliteiten, zij transformeren daadwerkelijk in elkaar, dus yīn kan veranderen in
yáng  en  yáng  kan  veranderen  in  yīn.  Deze  veranderingen  gebeuren  niet  willekeurig,  maar  kunnen  slechts
plaatsvinden op een bepaald moment en binnen een bepaald stadium van ontwikkeling van een fenomeen. 
De zomer verandert op deze manier in de winter, de dag verandert in de nacht, het leven verandert in de dood,
hitte in koude enzovoorts. De verandering van yīn naar yáng of andersom is afhankelijk van twee voorwaarden.

• Dingen  kunnen  alleen  veranderen  door  inherente  interne  eigenschappen,  aangevuld  door  externe
oorzaken. De interne eigenschappen zijn primair, omdat een verandering alleen kan plaatsvinden als de
interne condities aanwezig zijn voor de verandering. Een ei zal veranderen in een kuiken als er warmte
aan het ei wordt toegevoegd, omdat het ei in zichzelf de capaciteit tot verandering tot een kuiken in zich
draagt. Toevoeging van warmte aan een steen zal geen kuiken produceren. 

• De tweede voorwaarde is de tijdsfactor. Yīn en yáng kunnen alleen in elkaar veranderen op een bepaald
moment en in een bepaald stadium van ontwikkeling, waarop de condities rijp zijn voor de verandering. 
In het voorbeeld van het ei betekent dat, dat het ei slechts zal uitkomen na het aantal dagen dat nodig is 
om de verandering te kunnen doen plaatsvinden. 

Toepassing van de theorie van yīn en yáng binnen de geneeskunde. 

Men zou  kunnen  beweren,  dat  alle  fysiologie,  pathologie,  diagnostiek  en  behandelingen  binnen  de  Chinese
geneeskunde uiteindelijk kunnen worden teruggebracht tot de fundamentele theorie van yīn en yáng. 
Elk fysiologisch proces en elk symptoom of teken kan geanalyseerd worden in het licht van de theorie aangaande
yīn en yáng. Uiteindelijk is ook elk behandelingsprincipe gericht op een van vier mogelijke strategieën, namelijk op
het tonifiëren van yīn, het tonifiëren van yáng, het elimineren van een exces van yīn of het elimineren van een
exces van yáng. 
Een goed begrip van de toepassing van de theorie van yīn en yáng met betrekking tot de geneeskunde, is daarom
van zeer groot belang in de praktijk, er is geen Chinese geneeskunde zonder yīn en yáng. 
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Elk deel  van het lichaam heeft  een meer yīn of een meer yáng karakter,  maar ook hier  weer moet worden
benadrukt, dat dit karakter slechts relatief is. Het borstgebied is yáng in relatie tot het abdomen (omdat de borst
hoger gelegen is dan het abdomen), maar yīn in relatie tot het hoofd (omdat de borst lager gelegen is dan het
hoofd). 

Yīn Yáng

Beneden Boven

Intern Extern 

Anterior-mediale oppervlak van de ledematen Posterior-laterale oppervlak van de ledematen

Voorzijde Achterzijde  

Borst, abdomen Rug 

Structuur, vorm, materie Functie 

Lichaam Hoofd 

Onder de taille Boven de taille

Zàng (yīn organen) Fŭ (yáng organen)

Bloed en lichaamsvloeistoffen Qì 

Yíng qì Wèi qì

De achterzijde van het lichaam is het gebied waar alle yáng kanalen stromen (met uitzondering van het kanaal
van  de  maag).  Deze  kanalen  vervoeren  yáng  energie  en  hebben als  functie  om het  lichaam tegen externe
pathogene factoren te beschermen. Het ligt in het karakter van yáng om zich aan de buitenzijde te bevinden en
om te beschermen. De kanalen op de achterzijde van het lichaam behoren dus tot  yáng en kunnen worden
gebruikt om het yáng te versterken en de weerstand tegen externe pathogene factoren te verhogen, maar ook om
pathogene factoren uit het lichaam te verdrijven wanneer deze het lichaam reeds hebben aangevallen.
De voorzijde van het lichaam is het gebied waar alle yīn kanalen stromen. Deze kanalen vervoeren yīn energie en
hebben als functie om het lichaam te voeden en te verzorgen. Het ligt in het karakter van yīn om zich aan de
binnenzijde te bevinden en te voeden en te verzorgen. De yīn kanalen worden vaak gebruikt om het yīn te
versterken. 
Het hoofd is de plaats waar alle yáng kanalen ofwel eindigen ofwel beginnen, zij ontmoeten elkaar allemaal op het
hoofd en vloeien op het hoofd in elkaar over. 
De relatie tussen het hoofd en yáng energie komt op verschillende manieren tot uiting. 
Ten eerste neigt yáng energie te stijgen en in pathologische situaties, zullen hitte of vuur ook neigen te stijgen.
Omdat het hoofd het bovenste deel van het lichaam is, zal yáng qì (fysiologisch of pathologisch yáng qì) dus naar
het hoofd stijgen. Onder pathologische omstandigheden kan dit leiden tot een rood gezicht en rode ogen. 
Het hoofd wordt ook gemakkelijk beïnvloed door pathogene factoren met een yáng karakter, zoals wind en hitte.
Tenslotte kunnen, omdat het hoofd de verzamelplaats is van alle yáng kanalen, punten op het hoofd gebruikt
worden om yáng qì te doen stijgen als dit om willekeurig welke reden onvoldoende gebeurt. 
De borst en het abdomen zijn in relatie tot het hoofd meer yīn en deze gebieden worden gemakkelijk beïnvloed
door yīn pathogene factoren zoals koude en damp. 
Het externe van het lichaam omvat de huid en de spieren en behoort tot het yáng aspect, de huid en de spieren
hebben de functie om het lichaam te beschermen tegen externe pathogene factoren. 
Het interne van het lichaam omvat de interne organen en behoort tot het yīn aspect, de interne organen hebben
de functie om het lichaam te voeden en in stand te houden. 
Het  deel  van  het  lichaam boven  de  taille  behoort  tot  het  yáng  en  wordt  gemakkelijk  beïnvloed  door  yáng
pathogene factoren zoals wind. 
Het deel van het lichaam onder de taille behoort tot het yīn en wordt gemakkelijk beïnvloed door yīn pathogene
factoren zoals damp. 
De yáng kanalen stromen aan de posterior-laterale oppervlakte van de ledematen, de yīn kanalen stromen aan de
anterior-mediale oppervlakte van de ledematen. 
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Sommige organen behoren tot yīn en andere organen behoren tot yáng. 
De yáng organen zijn de Fŭ, zij transformeren en verteren de ingenomen voeding en dranken en separeren de
'onzuivere' resten van het spijsverteringsproces van de 'zuivere' essenties om de 'onzuivere' resten vervolgens uit
te scheiden. 
De yīn organen zijn de Zàng, zij slaan de zuivere essenties op die het resultaat zijn van de transformatieprocessen
die door de Fŭ op de voeding worden uitgevoerd. 
De Zàng slaan op en scheiden niet uit, de Fŭ transformeren en verteren en slaan niet op. 
Dus de Fŭ, in overeenstemming met de correlatie van yáng met activiteit, zijn continu bezig met zich te vullen en
te legen, met het transformeren en het separeren van voeding en met het uitscheiden van de afvalstoffen van
voeding om qì te produceren. Zij staan in contact met het externe via de mond, de anus en de urethra. 
De Zàng daarentegen, houden zich niet bezig met transformatie, vertering en uitscheiding, maar slaan de pure
essenties op die door de Fŭ uit de voeding worden onttrokken. 
Deze vitale substanties zijn qì, bloed, lichaamsvloeistoffen en Jīng. 
Yīn correspondeert met structuur en yáng correspondeert met functie. Sommige organen worden yáng genoemd
en sommige organen worden yīn genoemd, maar omdat niets volledig yīn of yáng is, heeft elk orgaan zowel een
yīn als een yáng aspect. Het yīn aspect bestaat uit de structuur van het orgaan zelf en het bloed, het Jīng en de
vloeistoffen  die  in  het  orgaan  aanwezig  zijn.  Het  yáng  aspect  wordt  vertegenwoordigd  door  de  functionele
activiteit  van  het  orgaan.  Deze  twee aspecten  zijn  ook  aan  elkaar  gerelateerd  en  zijn  onderling  van  elkaar
afhankelijk. 
De functie van de milt bijvoorbeeld, bestaat uit het transformeren en transporteren van de essenties die aan de
voeding onttrokken worden, deze functie is een uiting van het yáng aspect van de milt. 
Qì dat op deze manier vanuit de voeding wordt geproduceerd wordt daarna getransformeerd tot bloed, het bloed
is yīn en draagt op zijn beurt bij aan de vorming van de structuur van de milt. 
Yáng transformeert qì, yīn vormt de structuur. Ook deze onderlinge samenwerking en afhankelijkheid komt tot
uiting in het Tài Jí symbool. 

Qì is yáng in relatie tot het bloed. Het bloed is ook een vorm van qì, maar het is een meer verdichte en materiële
vorm van qì en om die reden meer yīn. Qì heeft de functie om te verwarmen, te beschermen, te transformeren en
te  doen  stijgen,  dit  zijn  allemaal  typische  yáng  functies.  Het  bloed  heeft  de  functie  om te  voeden  en  te
bevochtigen, dit zijn typische yīn functies. 
Wèi qì is yáng in relatie tot Yīng qì. 
Wèi qì circuleert in de huid en de spieren (yáng gebied) en heeft als functie het lichaam te beschermen en te
verwarmen (yáng functie). 
Yīng qì circuleert in de interne organen (yīn gebied) en heeft als functie om het lichaam te voeden en in stand te
houden (yīn functie). 
De  tegenstelling  tussen  yīn  en  yáng  wordt  binnen  de  geneeskunde  gereflecteerd  in  de  tegenstellingen  die
aanwezig zijn in het lichaam, de tegenstellingen tussen de functies van de organen en binnen de tegenstellingen
die zich voordoen in de symptomatologie bij ziekte. Ongeacht hoe gecompliceerd alle symptomen en tekens ook
kunnen zijn, zij kunnen allemaal worden herleid naar hun fundamentele yīn- of yáng karakter. We kunnen de
basale kenmerken van yīn en yáng gebruiken om ons te helpen symptomen en tekens te interpreteren. 

De yáng functie van de milt transformeert 
en transporteert Gŭ qì, Gŭ qì wordt 
naar de longen en het hart gebracht. 

In het hart wordt Gŭ qì getransformeerd
tot bloed, het bloed is yīn en

vertegenwoordigt het yīn
aspect van de milt.
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