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Mijn naam is Harris Sleegers. Ik 

ben guasha docent en - therapeut 

en tevens eigenaar van het 

opleidingscentrum “Guasha 

Opleidingen Santai”.  
 

Mijn vader komt uit Indonesië en mijn 

moeder uit Nederland. Ik kende de 

schraaptechniek al sinds ik heel jong 

was. Omdat ik wel vaker last had van 

een verkoudheid, smeerde mijn 

Indische oma toen regelmatig mijn 

rug in met Kava Putih olie en ging 

dan met een munt aan het schrapen 

(Kerok). Dat vond ik heel erg 

onaangenaam, het was pijnlijk, en kon 

me niet inbeelden dat dit later tot mijn 

levensdoel zou gaan behoren.  

 

Door de tijd heen, kreeg ik steeds 

minder behandelingen met de munt. 

Je wordt ouder en je pad gaat verder. 

Rond mijn twintiger jaren hield ik me 

vnl. bezig met yoga en gaf ik een 

aantal jaren les. Rond mijn 40e kwam 

die behoefte om met mensen bezig te 

zijn, terug. Maar nu wou ik mij vooral 

richten op mensen vrij maken van 

klachten. Via allerlei omwegen ben ik 

bij Shiatsu terecht gekomen en werd 

ik Shiatsu therapeut. Ook dat heb ik 

een aantal jaren gedaan maar de 

beperkingen in het oplossen van 

problematiek frustreerden mij en dus 

ging ik verder op zoek.  
 

In die zoektocht kwam ik via een 

Amerikaanse website op ‘scraping-

therapy’ terecht. Dat bracht meteen de 

herinnering aan mijn oma terug. Deze 

maal kreeg ik echter meer inzicht in 

de achterliggende theorieën en 

besefte, dat wat mijn oma deed voor 

veel meer gebruikt kon worden dan 

enkel het voorkomen van een 

verkoudheid of bij spierpijnen. Dat 

triggerde mij en daar heb ik me verder 

in verdiept. Dat was zo rond het jaar 

2000. Uiteindelijk kwam ik in 

Amsterdam terecht bij een Chinese 

mevrouw die in haar huiskamer kleine 

groepslessen organiseerde. Na die 

ervaring liep mijn pad naar Mannheim 

in Duitsland om bij Mevrouw Wang, 

die cursussen gaf samen met Dr. 

König - les te volgen.  

 

Interview met Harris 

  

Daarna kwam ik via correspondentie 

met Professor Lu uit Helsinki steeds 

meer te weten over de achtergrond en 

werking van Guasha.  
 

Op een gegeven moment had ik 

dermate veel kennis verzameld dat het 

tijd werd om echt aan de slag te gaan. 

Dat heb ik dan ook gedaan via mijn 

shiatsu-praktijk. Ik ging mijn kennis 

van guasha, Chinese geneeskunde en 

shiatsu combineren en ik begon zo 

veel  mogeli jk de guasha te 

introduceren bij de cliënten die in 

mijn praktijk kwamen. Tenslotte was 

het meer guasha dan shiatsu wat ik in 

mijn praktijk gaf. In die eerste 5 jaar 

heb ik enorm veel ervaring opgedaan 

en leerde ik om steeds meer 

informatie te halen uit wat ik zag als 

gevolg van de behandeling.  
 

“Ik kreeg een eigen visie en 

ontwikkelde eigen technieken. 

Zo kwam het dat ik uiteindelijk 

werd gevraagd om les te geven. “ 
 

Na lang aandringen heb ik in 2007 

toegezegd en zo zijn we hier, 11 jaar 

later, waar ik zo’n 80 cursussen per 

jaar geef en meer dan 1000 mensen in 

Nederland en België heb opgeleid.  

Al jaren liep ik met de gedachte rond 

dat er geen Nederlandstalig boek was 

over Guasha en dat als ik ooit de tijd 

zou hebben, een poging zou wagen 

om hier aan te beginnen. Tenslotte is 

dat boek in 2017, in samenwerking 

met Dorine Erkens, tot stand 

gekomen.  
 

Wat is Guasha?  
 

Beknopt uitgelegd: 

 

Hoe groter die berg afvalstoffen, des 

te minder de doorstroming van Qi en 

Bloed, en hoe zieker iemand wordt. 

Zowel lichamelijk als geestelijk.  
 

 

 

 

Guasha is een techniek waarbij olie  

op de huid wordt aangebracht en 

met een gepolijste schraper, vaak 

steen of metaal, wordt het lichaam 

behandelt.  

 
De huid blijft intact, daar zorgt oa. de 

olie voor. Onder-huids treed er een 

soort zuigeffect op. Op de plaatsen 

waar veel afvalstoffen zitten heb je 

slechte doorbloeding.  

De capillairtjes, de kleine haarvaatjes, 

zitten vol met afvalstoffen, toxines. 

Daardoor zijn de wandjes van de 

haarvaatjes erg zwak geworden. Blijf 

je op die plaatsen de techniek 

herhalen op een zachte manier, dan 

wordt er als het ware gezogen aan de 

bloedvaatwandjes. Alléén op die 

plaatsen waar veel toxines zitten 

breekt zo’n wandje even, komt er een 

druppeltje bloed vrij en dat is een sein 

voor het lichaam om via het 

lymfesysteem dat gebied op te 

ruimen.  

 

 

Dat is wat guasha in de basis doet, 

het zorgt er voor dat afvalstoffen 

worden losgemaakt en opgeruimd. 

Daardoor verminderen klachten en 

krijgen mensen meer energie. 

Guasha kun je voor alle mogelijk 

denkbare aandoeningen inzetten.  
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99% van onze aandoeningen en 

ziektes heeft te maken met het 

aanwezig zijn van afvalstoffen  

in ons lichaam.  
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Die transformatie zet zich vaak 

voor lange termijn door. Mensen 

blijven dan ook de behandelingen 

voortzetten ook al zijn ze al lang 

van de initiële klacht af.  

 

Hoe ziet zo’n traject er uit?  
 

Uiteraard is dat afhankelijk van de 

klacht maar standaard genomen 

wordt er 1x per 2 weken behandeld. 

Tenminste als er geen zware acute 

of chronische klacht is. Hoe lang 

dat voortduurt is iets wat je moet 

afwachten. De impact van de 

behandeling hangt sterk samen met 

de levensstijl van een persoon. Als 

ik bv. met guasha een persoon 

behandel vanwege stress klachten 

maar die persoon bouwt diezelfde 

klachten steeds weer opnieuw op, 

dan kun je wel even bezig zijn. Het 

is dus ook een kwestie van 

bewustwording tot stand brengen 

bij de cliënt. Guasha is tenslotte een 

holistische vorm van behandelen. 

We hebben dan ook therapeuten 

werken op allerlei fronten. Met 

kinderen, criminaliteit- en drugs-

problematiek als het gaat om het 

maken van die mentale switch, 

maar ook mensen met ernstig 

chronische ziektes of verlam-

mingen. Het zijn dus zeker niet 

alleen mensen met een stijve nek 

die baat hebben bij guasha.  

 

Hoe zit het dan met de 

diagnostiek?  
 

Diagnostiek gebeurt dus tijdens het 

behandelproces. We leren onze 

cursisten kijken naar wat ze zien, 

het is dus een vorm van na-

diagnose. We doen ook een voor-

diagnose aan de hand van 

vraagstellen en temperatuur voelen 

enz… maar de belangrijkste 

diagnose is de behandeling zelf.  

Daarnaast kijk je naar de mate en 

locatie van verkleuringen. Het is op 

zich een eenvoudige methode, de 

kracht van guasha zit in zijn 

eenvoud. 

 

Hoe ziet de opleiding er uit?  
 
Je hebt één cursusdag per 8 weken. 

In totaal zijn er 9 cursus dagen 

(binnenkort worden dat er 10). In 

die 8 weken is het een kwestie van 

het geleerde in je vingers krijgen. 

Er zijn opleidingen die bv. 3 

weekenden na elkaar doen maar in 

zo’n korte termijn kun je nooit de 

ervaring en kunde opdoen die nodig 

is om effectief te leren schrapen. Je 

moet een bepaalde gevoeligheid 

ontwikkelen en daarvoor heb je een 

hele hoop ervaring nodig. Die 

ervaring wordt bij ons ook echt 

getest.  

 

Na 1,5 jaar volgt er een examen en 

ja er zijn ook cursisten die niet 

slagen voor het diploma. Maar ook 

al ben je na die periode geslaagd, 

dan begint het pas. Dat is het 

moment waarbij je in contact komt 

met de meest uiteenlopende ca-

sussen. Ook dan zijn wij er voor 

onze cursisten.  

 

Via mailverkeer en nascholings-

dagen ondersteunen wij onze 

therapeuten bij het uitbouwen 

van hun expertise.  

Schraapt u altijd de rug?  
 

Nee, afhankelijk van de klacht kun 

je dit ook toepassen op armen, 

benen, handen, voeten, buik of 

borst. Hoewel de rug wel een 

centrale rol inneemt vanwege de 

reflexzones van onze organen, die 

op de rug aanwezig zijn.  

 

Guasha is heel bijzonder in die 

zin dat de therapeut een diagnose 

kan stellen tijdens of na de 

behandeling.  

 
Dus behandeling en diagnose ineen. 

Door het wel of niet verschijnen 

van onderhuidse bloeduitstortingen, 

kan men veel van het lichaam te 

weten komen. Maar niet alleen 

waar zij verschijnen, maar ook de 

kleur en andere factoren vertellen je 

over het probleem van het orgaan 

of de bijbehorende emotie die de 

klacht veroorzaakt. Vanwege de 

reflexzones is het dus zo dat je als 

het ware het gehele lichaam 

behandelt als je de hele rug hebt 

behandelt.  

 

Betekent dit dat de behandeling 

zich richt op puur lichamelijke 

klachten?  
 

Nee. Het hele proces is een samen-

spel van therapeut en patiënt. Je 

geeft mee wat er in het lichaam 

speelt en de persoon gaat met die 

informatie aan de slag. Vaak ligt 

emotie aan de grondslag. Alles wat 

je hebt meegemaakt ligt namelijk 

opgeslagen in het lichaam. Met 

guasha maak je dus bepaalde 

informatie los en dat is onderdeel 

van het genezingsproces waar je 

samen in gaat. Je ziet ook dat 

mensen gedurende zo’n traject echt 

een transformatie kunnen door-

maken.  

Stichting CNYS-TCM 

 

“Ik leer de cursisten in anderhalf 

jaar meer voelen met die steen dan 

je met je eigen vingers kunt 

voelen, dat is mijn taak. Dat 

betekent dat je voelt hoe het 

lichaam in elkaar zit, waar de 

blokkades en verklevingen zitten.” 
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Het praktijkgedeelte is dus erg 

belangrijk. Wat voor theorie 

komt erbij kijken?  
 

Natuurgeneeskunde, guasha en 

Chinese geneeskunde. Denk aan de 

vijf elementen leer, de meridianen, 

yin yang filosofie. Dat is zo wat de 

basis die je leert. Daarnaast hebben 

we dan allerlei bijscholingen om 

jezelf verder te ontwikkelen, zoals 

emotie-regulatie en Basiskennis 

TCM. Die bij-scholingen zijn enkel 

toegankelijk voor mensen die hier 

zijn opgeleid. De basis opleiding zet 

nl. een bepaalde visie uit en die 

visie trekken we door in de 

verdieping. 

 

U vermeld het meridiaan 

systeem, wordt er daarbij in de 

richting van de meridiaan 

geschraapt?  
 

Nee, bij guasha ben je immers 

minder bewust bezig op het niveau 

van de richting van energie-

stroming. Het is een belangrijk 

aspect maar niet zo belangrijk als 

bv. binnen de acupunctuur.  

 

In de Chinese filosofie is er een 

gezegde:  

 

alles wat niet in het lichaam thuis 

hoort, wordt afgevoerd van boven 

naar beneden.  
 

Zo simpel is het, dat is weer die 

eenvoud. Dat basis idee volg ik. 

Verder heb ik een heel eigen visie 

ontwikkeld op basis van mijn 18 

jaar ervaring.  

 

Wat onderscheid uw opleiding 

van andere aanbieders?  
 
De tijdsduur van de opleiding, 

namelijk anderhalf jaar. En het 

betaalsysteem.  

 

Bij ons betaal je nl. niet voor de 

gehele opleiding maar per module 

dat je aanwezig bent.  

 

Dat betekent dat je zelf je traject 

kunt bepalen en dus ook hoe ver 

je daarin wil gaan.  

 

Het voordeel daarvan is dat mensen 

die de rit uitmaken ook echt ge-

motiveerd en gepassioneerd zijn 

door wat ze doen. Ze oefenen en 

ontwikkelen hun vaardigheid tot in 

de puntjes. Dat zorgt ervoor dat 

iedereen die bij ons afstudeert als 

Santai Guasha therapeut ook echt 

zijn vak heeft geleerd. Het is een 

kwaliteitsgarantie voor onze afge-

studeerde therapeuten en het is een 

mooie kans voor mensen die minder 

gepassioneerd zijn om toch kennis 

te kunnen maken met de techniek.  

 

Heeft u nog 3 tips om gezondheid en welzijn te bevorderen?  
 

҉   Zoek een goede guasha therapeut . Men kan het ook preventief gebruiken.  

 

҉   Probeer met zo weinig mogelijk stress te leven.  

 

҉   Wees gelukkig en dankbaar voor dat wat je hebt.  
 

 

Tijdens de behandeling focus ik 

me op mijn gevoel. Ik probeer vnl. 

de stroom op gang te brengen, het 

maakt niet uit waar je begint 

zolang je maar begint. Zorg dat 

het gaat stromen. Wie ben ik om 

het te gaan manipuleren, het 

lichaam zal het wel zelf oplossen. 

Het gaat om dat zelfhelend 

vermogen activeren.  

Stichting CNYS-TCM 
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Op weg met de kanaaltheorie! 

Chinese  geneeskunde  ,  alsook  andere  Oosterse 

geneeswijzen zoals de Japanse en Koreaanse, hebben 

een belangrijke gemeenschappelijke basis.  Ze zijn nl. 

allen gebaseerd op het werken met de kanaaltheorie of 

meridiaan  theorie.   In  dit  artikel  willen  we  een 

verkenningstocht maken doorheen de geschiedenis van 

dit fenomeen om op die manier meer inzicht te krijgen 

in het hoe en waarom.  Daarnaast kijken we naar de 

reikwijdte  van  de  kanaaltheorie  en  welke  aspecten 

noodzakelijk zijn om tot een volledig begrip te komen.  

Het artikel heeft slechts als doel deze aspecten aan te 

stippen die jou op weg moeten helpen in je zoektocht 

naar volledig begrip. 

 

De kanalen / Jing Luo – ook wel meridianen genoemd - 

zoals beschreven in Chinese Medicine (CM) worden in 

eerste instantie onderverdeeld in verschillende soorten: 

de 12 hoofdmeridianen – 3 hand yin, 3 voet yin, 3 hand 

yang en 3 voet yang; de 8 extra kanalen, 15 divergente 

collateralen,  oppervlakkige  collateralen  en  micro-

collateralen.  Daarnaast heb je de spier -pees kanalen 

alsook  12  huidzones  gerelateerd  aan  de  12 

hoofdkanalen.  Dit alles wordt als één groot 

netwerk gezien.1  Rosenberg2 wijst er op dat 

het  begrip  Jing tevens refereert  naar  ‘de 

draad  die  weefsels  samen  houdt  /  het 

organiserende principe’ en  betreft meerdere 

fysiologische systemen.  Zhang3 vermeld dat 

het gaat om een hiërarchische structuur.  

Die hiërarchische structuur is de weg die 

afgelegd  wordt  door  een  indringende 

pathogeen  zoals  beschreven  staat  in  de 

Yellow Emperor’s Classic of Medicine4  

 

De kanalen hebben verschillende functies 

maar vormt in de eerste plaats een systeem 

van  circulatie.5  Het  zijn  leidingen  waar 

doorheen  verschillende  soorten  energie 

stroomt.6 De Latijnse naam voor de studie 

van  deze  kanalen  heet  Sinarteriologie. 

Goldschmidt7  noemt  de kanalen dan ook 

‘circulation tracts’.  In dit circulatiesysteem 

vinden we qi en bloed8.  

Rekening houdend met het feit dat we vele soorten qi 

hebben.  Porkert beschrijft bv. 32 soorten qi9 Andere 

functies zijn het reguleren van yin en yang, weerstand 

bieden  tegen  pathogenen,  de  overdracht  van  naald-

sensatie en dus het reguleren van excess en deficiëntie.10 

Changguo11  wijst  dan weer meer op de relaties die 

ontstaan dmv de kanalen, wat nauwer aansluit bij het 

netwerk concept.  Dit door het verbinden van intern en 

extern, de organen onderling, de zintuigen enz…  De 

communicatie  met  en  tussen  verschillende  organen 

neemt hierbij  een prominente  rol  in.12   De organen 

worden dan weer gekoppeld niet alleen met de zintuigen 

maar ook met kleuren, seizoenen, emoties, enz… Deze 

onderlinge relaties zijn een studie op zich.  

 

De studie van de orbisiconography (tsang-hsiang) is de 

systematische  beschrijving  van  processen  die 

plaatsvinden in de microcosmos van het lichaam en de 

dynamische  relaties  die  beschreven  worden  door 

observatie van deze processen.   

 

Orbisiconografie  gaat  daarom in  eerste  plaats  over 

specifieke sferen (orbs genaamd) en 

als tweede de verschillende vormen 

van energie in deze sferen.  Een 

orgaan is dus een onderdeel van een 

sfeer.   Deze  sfeer  kent  trouwens 

veel meer relaties dan diegene die 

de meesten kennen zoals hierboven 

aangegeven  maar  omvat  ook 

stammen  en  takken,  planeten,  

droombeelden, positie tov de zon en 

maan enz… waarbij elke sfeer (lees 

geheel  van  relaties)  verschillende 

functies heeft.13     Het gaat tenslotte 

om een verbindend netwerk van 

functies en de kanalen zijn dan 

het  communicatiesysteem tussen 

deze verschillende functies.14  Op 

die manier wordt het lichaam één 

organisch geheel15 Het hoofddoel is 

hierbij om het lichaam te voeden – 

de  constructie  van16  –  en  het  te 

beschermen.17  

1. Changguo 2002; Chen Xinnong 1987; Wang ea. 2010 p.1;  

Yongsheng 1992   

2. Rosenberg 2017   

3. Zhang Wei-Bo ea. 2015   

4. Maoshing 1995 p.222   

5. Lei L. 2014    

6. Porkert 1978 p.197     

7. Goldschmidt A. 2009   

8. Kan Wen-Ma 2007; Lei L. 2014; Maoshcing 1995 p.214; Wang 

ea. 2010 p.1;Wei Tsuei 1989    
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9. Porkert 1978 p.168    

10. Chen Xinnong 1987 p.64    

11. Changguo 2002   

12. Changguo 2002; Kan Wen-Ma 2007; Maoshing 1995 p.214; 

Rosenberg 2017; Wei Tsuei 1989     

13. Porkert 1978 p.109    

14. Goldschmidt A. 2009 p.9     

15. Wei Tsuei 1989    

16. Bob Flaws 1999 p.50    

17. Maoshing 1995 p.203; Wei Tsuei 1989 
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De zoektocht naar de precieze werking van de kanalen 

is iets wat de moderne wetenschap uitdaagt.  Daarbij 

wordt in eerste instantie gezocht naar waar die kanalen 

nu precies liggen en welke fysiologische structuur dit 

onderbouwd.18  Deze is volgens Wang et al. tot op 

heden nog steeds niet gevonden.  Maar dat is misschien 

niet zo gek.  Immers meerdere teksten wijzen op het feit 

dat het gaat om onzichtbare kanalen19 en dat een kanaal 

geen  anatomische  structuur  is.20  Hoewel  er  wel 

meerdere onderzoeken een verband aantonen met het 

‘connective tissue’ van het lichaam.21  
 

Maar hoe is de kanaaltheorie dan tot stand gekomen?  

De echte oorsprong van de theorie is zoals Porkert22 

aangeeft waarschijnlijk helemaal verloren gegaan in de 

duisternis  van  de  antieke  geschiedenis.   Unschuld23 

echter beweerd dat de theorie niet door de ‘ancient 

masters’  is  ontwikkeld  maar  door  naturalistische 

filosofen van de 3e en 2e eeuw VC en dat om wel heel 

specifieke redenen.  Wat vast staat is dat deze periode 

heel erg bepalend was voor de ontwikkeling van de 

Chinese geneeskunde.  Met name de Han dynastie (206 

VC – 220 NC).24 In deze periode vinden we de eerste 

gedetailleerde  referenties  naar  het  lichaam  en  zijn 

functies.25   

 

Sommige auteurs gaan er echter van uit dat het systeem 

reeds in de Zou Dynastie (771-221 VC) was ontstaan 

maar dat het pas later werd uitgeschreven.27 Wat we met 

zekerheid kunnen zeggen is dat de formalisering van de 

kanalen  een  grote  sprong maakte  toen  in  de  Song 

Dynastie (960-1127) Wang Weiyi de opdracht kreeg 

van de overheid om een werkstuk te compileren waarbij 

men acu-punten en kanalen zou kunnen verifiëren.  Dit 

werkstuk leidde tot het welbekende ‘Bronzen beeld’ dat 

als standaard gehanteerd zou worden.28   

Over  de  oorsprong  van  de  kanalen  zijn  twee 

tegengestelde meningen van belang.  Een eerste is dat 

het ontstaan van de kanaaltheorie gelinkt is aan de 

langdurige  beoefening  van  acupunctuur.   De  lijnen 

zouden in kaart zijn gebracht door het observeren van 

de naald-sensatie die ontstaat bij het prikken van acu-

punten.29 Andere bronnen spreken dit dan weer radicaal 

tegen.  Om te beginnen zou de kanaaltheorie de basis 

zijn geweest voor de ontwikkeling van acupunctuur en 

niet andersom.30 Ook Hong31 stelt dat de acu-punten 

geplaatst werden op de lijnen.  Lei30 gaat zover om te 

stellen dat het kanaalsysteem en het acupunctuur-

systeem  –  waarvan  de  eerste  veel  eerder  werd 

ontwikkeld  –  in  eerste  instantie  los  stonden  van 

elkaar.  De integratie van deze twee systemen zou pas 

tot stand gekomen zijn bij het eerder vermelde werk van 

de Gele Keizer.   Hij gaat ervan uit dat de ervaringen 

van qi-circulatie tijdens Qigong beoefening de basis 

zijn geweest voor het ontstaan van de kanaaltheorie.  

Verschillende  beoefenaren  hadden  hierbij  vaak 

verschillende  gewaarwordingen  wat  zou  verklaren 

waarom je ook afwijkende locaties van kanaalsystemen 

tegenkomt in de literatuur.32 Niet voor niets was er vraag 

naar een geformaliseerd systeem.  Ook Wei33 wijst er op 

dat je enkel door het aanscherpen van je gewaar -zijn 

van yin en yang via qigong en taiji beoefening en het 

openen van je lichaam pas echt het kanaalsysteem en 

zijn punten kunt leren begrijpen en dus een goede arts 

worden.   Die  mening  deelt  ook  bv.  de  Shanghai 

University of TCM die Qigong en Taiji onderwijs als 

een onmisbaar onderdeel zien van hun curriculum. 

 

Waar de oorsprong ligt zal misschien nooit duidelijk 

zijn maar wat wel duidelijk is geworden is dat kennis en 

vooral begrip van het kanaalsysteem een veel bredere 

studie is dan van de kanalen alleen.   

De macro -kosmos van de wereld weerspiegelt in de 

micro -kosmos van de mens.    Daarom net  als  er 

constellaties zijn in de hemel en rivieren op aarde, zijn 

er kanalen in de mens.35  

18. Wang ea. 2010   
19. Ho 1997 p.25  
20. Lei L. 2014 p.2   
21. Wang ea. 2010; Zhang ea. 2015 p.1 

22. Porkert 1978 p.197  
23. Unschuld 2003 p.168  
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24. Ho 1997 p.21   
25. Goldschmidt 2009 p.7   
26. Kan Wen-Ma 2000; Lei L. 2014; Porkert 1978 p.197   
27. Hong 2004 p.80; Lei L. 2014   
28. Goldschmidt 2009 p.34; Kan Wen Ma 2000 

29. Kan Wen Ma 2000   
30.Lei L. 2014  
31. Hong 2004  
32. Sun 2004   
33. Zang Wei-Bo 2015  
34. Goldschmidt 2009; Ho 1997 p.16; Lei L. 2014; Liu Zheng-Cai ea. 

1999 P.41  
35.Chapter 27 Su Wen—Lei L. 2014; Liu Zheng-Cai ea. 1999 

Eén van de kernconcepten in Chinese geneeskunde 

is de theorie van overeenstemming.34   

Hemel en mens stemmen met elkaar overeen.   

De Neijing was de eerste die een 

systematische omschrijving gaf van de 
kanaaltheorie en zijn acu-punten.26  
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36. Porkert 1978 p.45  37. Maoshing 1995; Porkert 1978  38. Liu Zheng-Cai ea. 1999 Maoshing 1995; Porkert 1978 
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Deze macro –kosmos wordt in Chinese filosofie bestudeerd 

aan de hand van de principes van yin en yang en de 

verschillende energetische fases die zij doormaken.  De yin 

yang theorie is veel meer dan de welgekende dualiteit maar 

gaat over veranderingsprocessen, de combinaties van yin 

en yang zoals vol yin en jong yin.  Maar ook de wuxing - 5 

fasen,  in  tegenstelling tot  het  vaak onterecht  vertaalde 

elementen36 zijn een spel van yin en yang.  Voor zij die de 

hexagrammen kennen is dit uiteraard niks nieuws.  De 

basis  hiervoor  ligt  nl.  in  de  Yijing  –  het  boek  der 

veranderingen en deze speelt dan ook een cruciale rol in het 

begrijpen van de Chinese geneeskunde.  Niet voor niets 

beginnen  de  meeste  handboeken  TCM  met  de 

hoofdstukken Yin/Yang gevolgd door Wuxing.   

Maar ook het minder bekende ‘Phase energetics’ is 

een belangrijk concept.37  Dit  is  de studie  van de 

energetische processen die plaatsvinden in de kosmos 

en volgens de theorie der overeenkomst dus ook in de 

mens.   De  basis  hiervoor  ligt  in  de  Daoïstische 

kosmologie  en  omvat  aspecten  zoals  de  Hemelse 

Stammen en Aardse Takken.38  

Zoals we in het artikel hebben kunnen lezen is de 

studie en het begrip van de kanaaltheorie een werk 

van lange adem.  Het gaat om allerlei soorten en 

maten die als netwerk het lichaam tot één geheel 

vormen.  Zij doen dit door als communicatie-systeem 

op te treden tussen de verschillende sferen of orbs.  

Deze orbs zijn dan weer een verzameling van functies 

binnen het lichaam die eveneens gekoppeld zijn met 

de  macro  –kosmos.   Immers  de  theorie  der 

overeenkomst bepaalt dat als wij het lichaam willen 

kennen, dan dienen wij de wereld en het universum 

om ons heen te bestuderen.  En hoewel de oorsprong 

van de theorie misschien onduidelijk is, kunnen de 

theorieën van Yin/Yang – Wuxing – Stammen en 

Takken maar ook het beoefenen van Qigong ons op 

weg helpen om tot een beter begrip te komen van deze 

mechanismen.   

Jia You! 
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Interview met An Sterken 

Mijn naam is An Sterken - Sinds 14 jaar verdiep 

ik me in Feng Shui en sinds 10 jaar in Ba Zi - 

Chinese Astrologie.  

Beroepsmatig geef ik advies aan ondernemers 

en bedrijven.  Oa. hoe ze hun werkplek 

kunnen optimaliseren met Feng Shui, hun 

talenten kunnen ontdekken en mensen zo in 

hun kracht zetten vanuit Ba Zi.  Hierdoor haalt 

men meer voldoening uit de job zodat er ook 

minder ziekteverzuim optreed, mensen voelen 

zich beter en zijn productiever als ze op hun plek 

zitten.  Dat is een totaalpakket wat ik aanbied 

naar ondernemers toe. Daarnaast geef ik 

workshops en opleidingen binnen het gebied van 

de Feng shui en Ba Zi opdat mensen meer flow in 

hun leven kunnen brengen. 

Je gaat dus heel mensgericht te werk? 

Dat is inderdaad het standpunt van waaruit ik 

vertrek.  Wie je bent en op welke plek je zit.  Je 

kunt wel de ruimte gaan inrichten maar als de 

persoon zich niet lekker in zijn / haar  vel voelt of 

de job die hij / zij vervult niet bevredigend is, dan 

werkt het niet.  We kijken heel erg naar het 

profiel van een persoon.  Ben je een performer 

qua persoonlijkheid maar zit je op een boek-

houdfunctie dan zal je minder gelukkig zijn want 

je haalt geen voldoening uit je werk.  Dus we 

gaan eerst kijken: waar zit voor jou, liefst binnen 

je huidige job-gebied, een mogelijkheid om te 

groeien.  Daarna pas gaan we de werkplek 

aanpakken om er ook iets leuks van te maken 

zodat je meer productief bent net omdat de 

werkplek inspiratie en energie genereert. 

Daarbij gebruik je principes van Feng Shui 

- wat is dat nu die Feng Shui? 
 

Kort uitgelegd is Feng Shui de studie die nagaat 

hoe jouw woon- en werkomgeving jou 
beïnvloeden. De manier waarop je denkt, je 

gevoel, humeur en je gezondheid. Maar dus ook 

op de manier waarop je functioneert, je 

productiviteit, enz… We bestuderen het effect 

van waar je woont en werkt op het geheel van 

jouw leven. 

 

Het gaat dus vnl. over de omgeving, en bij 

Ba Zi dan? 

Ba Zi is de Chinese Astrologie.  Wij noemen dat 

profielanalyse. Die is gebaseerd op je 

geboortegegevens.  Dat gaat echt over de persoon 

zelf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fengshui gaat over de omgeving.  Die twee gaan dan ook 

ideaal samen, zeker wanneer je een bedrijf gaat coachen.  

Zonder de Ba Zi kun je wel advies geven over de werkplek 

maar dan houd je geen rekening met de persoon die erin 

moet werken.  Bij de combinatie met Ba Zi doe je dat wel 

en is je consult dus van veel grotere waarde voor het bedrijf   

En daarbij gebruik je dan de geboortegevens van 

diegene die in die ruimte werkt? 

Ja, bij Ba Zi neem je de geboortedatum en uur en aan de 

hand daarvan ga je persoonlijkheidskenmerken vaststellen.  

Dat doe je dan via een Ba Zi kaart.  Daar vind je de 

persoonlijkheidskenmerken van iemand maar dus ook de 

evolutie die die persoon zal doormaken.   

 

“Het hele systeem is gebaseerd op het stammen en takken 

principe zoals je die ook in de Chinese geneeskunde 

terugvindt.  Dat is zowat de blueprint, hoe jij intrinsiek 

echt bent.  Je levensloop, de 10-jarige cycly die je 

doormaakt en welke thema’s er op welk moment van je 

leven een rol zullen spelen.” 

 

Op die manier breng je ook het dynamische aspect van 

het leven van een persoon in kaart.  Dat is dan weer heel 

interessant voor bv. carriere coaching of 

beleidscoaching.  Waar kun je je als bedrijf op richten, 

waar zit je doelgroep, enz… Het is dus echt een heel 

interessante business-tool maar je kunt het evengoed 

inzetten om de gezondheidsproblematiek van een persoon 

in kaart te brengen.  

 

Enig idee hoe dat werkt? 

Ik ken enkele acupuncturisten die het gebruiken om een 

diagnose te stellen of te toetsen om een beeld te krijgen van 

de aard van een klacht.  Je kunt op die manier ook 

vaststellen of iemand een zwakte heeft of een aanleg voor 

een bepaalde ziekte.  Dan kun je de omgeving of de 

voeding afstemmen om die zwakte te ondersteunen.   

Stichting CNYS-TCM 
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Heb je het zelf ooit gebruikt bij klanten mbt gezondheid? 

 

Zeker.  Uiteraard als iemand klachten heeft raad ik hen altijd aan om naar een 

dokter te gaan, ik ben geen therapeut.  Maar toch kun je een persoon goed helpen 

met Feng Shui.  Je kunt gaan kijken welke kamer of ruimte goed is voor het 

herstel en welke het herstel belemmeren.  Zeker bij vermoeidheidsklachten zoals 

burn out kan dat een grote rol spelen.  Soms kan het verplaatsen van de plek waar 

je slaapt al enorme wonderen doen.  Je zou versteld staan hoeveel invloed dat kan 

hebben. 

Je vermeld klassieke Feng 

Shui - waar verschilt die met 

moderne Feng Shui? 

 

Moderne Feng Shui is een vorm 

van westerse Feng Shui.  In 

klassieke Feng Shui ga je werken 

met de windrichtingen, een 

aspect wat je in de moderne 

variant niet vindt.  We werken 

met qi flow van buiten naar 

binnen trekken en daar komen 

formules aan te pas.  In moderne 

Feng Shui vind je weinig tot 

geen formules terwijl dat er in de 

klassieke variant meer dan 650 

zijn. Dat zijn ingewikkelde 

wiskundige formules die je in 

combinatie met je Luo - Pan gaat 

opstellen.  Om dat onder de knie 

te krijgen moet je echt wel een 

paar jaar flink studeren.  Feng 

Shui is een heel erg rationeel 

iets.  Je hoeft er dan ook 

helemaal niet in te geloven, het 

werkt gewoon. 

Stichting CNYS-TCM 

In Chinese metafysica is geluk  

- en gezondheid hangt daar natuurlijk mee samen –  

opgebouwd uit drie pijlers.   

 

De eerste is wie jij bent, je persoonlijkheid, je talenten, enz…   

Dat is wat je gegeven is.   

 

Het tweede aspect is waar je woont en werkt, d 

at heeft een sterke invloed op je geluk en dus ook je gezondheid.   

 

De derde pijler is wat je doet met het hele pakket.   

Als je van nature een heel creatief persoon bent maar je beland in een heel 

doffe omgeving waar je creativiteit zich niet kan uiten, dan zal dit een 

negatieve impact hebben op je geluk en gezondheid.  

 

Kunt u Feng Shui nog meer verduidelijken? 

 

Bij Feng Shui gaat het niet over de persoon maar over de omgeving.   

 

“Een groot misverstand in Feng Shui is dat mensen zich enkel bezig houden met 

de binnenkant van een huis.  De kleuren, een kussentje hier, een plantje daar.  

Daarover gaat het dus helemaal niet!  Dat is binnenhuisarchitectuur en dat is 

niet waar Feng Shui over gaat.  70% van Feng Shui gebeurt aan de buitenkant 

van een huis, de omgeving dus. “ 

 

Het belangrijkste in Feng Shui is het creëren van een omgeving waar alles stroomt.  

Er moet qi flow zijn, is er geen qi flow dan heb je geen goede Feng Shui.  En qi 

flow komt altijd van buiten.  Dus je wil qi flow van buiten naar binnen toe, rondom 

het hele huis en zorgen dat het niet zo weer langs de achterkant wegstroomt.   

 

Als energie wegstroomt zien we bv. dat er vaker rugklachten zijn, dat geld wel 

binnenkomt maar ook zo weer weggaat.  Daarbij komt landschapsfengshui.  Dat 

speelt meer op het niveau van stedenbouw.  Rekening houden met bv. bergen en 

rivieren, het landschap dus.  Wat ik hier uitleg is meer op microniveau.  Je kijkt 

naar de vorm van het huis en met de klassieke Feng Shui ga je ook werken met de 

vijf elementen en met de windrichtingen.  Als bv. het zuiden ontbreekt in een huis 

dan is dat het vuurelement dat ontbreekt.  Als je weet welke karakteristieken met 

vuur overeenkomen dan weet je dus ook welke aspect in je huishouden kunnen 

ontbreken.  Daarnaast heb je de kompasschool die werkt met de Luo Pan – het 

Chinese kompas.  We kijken naar de oriëntatie van het huis.  Deze wordt bepaald 

met het kompas en aan de hand daarvan gaan we een energiekaart berekenen van 

het huis.  Deze toont de energetisch sterke plekken.  Het komt er op neer om op die 

plekken veel fysiek aanwezig te zijn.  Bv. waar in je huis is een goede plek om de 

slaapkamer te vestigen en waar kun je beter de werkkamer situeren. 
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Dat klinkt heel wat anders dan de Huis en Tuin Feng Shui boekjes.  Hoe kun je nu als leek weten of je 

een goede Feng Shui specialist in huis haalt? 

 

Je kunt beginnen met te kijken naar de ervaring van iemand.  Een echte Feng Shui specialist wordt je immers pas als 

je veel ervaring hebt opgedaan.  Je kunt cursussen zat volgen maar het is de praktijk die je uiteindelijk leert die 

theorie om te zetten in succesvolle resultaten.  Vervolgens stel je vast waar ze als eerste naar kijken als ze bij jou 

thuis komen.  Een goede Feng Shui specialist gaat eerst en vooral de buitenkant bekijken.  Hij of zij gaat niet enkel 

kijken maar kan je ook uitleggen wat de invloed is van die buitenkant op jouw huis.  Ook het Chinese kompas is 

een onmisbare tool.  Niet een klein exemplaar die erop lijkt maar het echte ding, met alle Chinese karakters die erbij 

horen en die de persoon in kwestie dus ook moet kunnen uitleggen.  Hoe kun je Feng Shui en de Luo – pan toepassen 

als je de karakters niet kunt lezen?  Een expert kan concrete adviezen geven en op een begrijpelijke manier 

uitleggen hoe hij of zij bij deze adviezen komt.  Je geeft geen theorie mee aan de klant maar wel direct toepasbaar 

advies in mensentaal.  

 

Heeft u nog 3 tips voor onze lezers hoe ze aan de hand van Feng Shui principes hun gezondheid en 

welzijn kunnen verhogen? 

 

1.  Zorg dat er aan de voorkant van je huis energie aankomt.   

  Sta met je rug naar je huis en kijk om je heen.  Is de ruimte open?   

 

2.  Zorg dat de energie niet wegstroomt.   

  Is de achterkant van je huis of tuin dicht?  Is het beschut?   

 

3.  Wees alert op Sha – qi.  Negatieve energie. Bv. van een lantaarnpaal.   

  Alles wat niet natuurlijk is.  Is het er wel? Probeer het dan weg te steken zodat het niet meer 

 zichtbaar is.  Wat niet zichtbaar is, heeft minder effect.  

Stichting CNYS-TCM 

 

Mocht je interesse hebben om zelf Feng Shui te leren, dan is de 

Feng Shui Winter School hiervoor ideaal.   
 

In 4 dagen tijd leer je zelf hoe je  

meer flow, rust en ondersteuning op gezondheidsvlak  

in je huis en leven kan creëren.   

 
 

Zin om zelf Bazi—profielanalyse te leren? 

Dan kan je de online cursus  

‘Bazi Lifecoaching’ volgen. 
 

 

Alle info vind je op www.ansterken.com 
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Yang sheng CONNECT 

Yang sheng ON TOUR 

Yang sheng TRAVEL 

 

Lees je graag ons magazine? 

Wil je graag een steentje bijdragen aan de promotie  

van Chinese Yang sheng en TCM? 

 

Abonneer je dan nu en ontvang 3x/jaar dit magazine bij jou in de bus! 

Ga naar onze website www.cnys-tcm.com/magazine en bestel nu! 

 

Because Health is our most important asset 

Yang sheng! 

EDUCATION 

RESEARCH 

SPORT 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jouw ADVERTENTIE hier? 
 

Neem dan contact op: 

 

info@cnys-tcm.com 

0166-610469 
 

 

         

www.cnys-tcm.com 


