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Roel Jansen - ‘108-vorm Yang-stijl Tai 

Chi - de namen van de vorm. 

 

 

 

Artikel: De weg van Qigong 

 

Qigong is aan een opmars bezig.  Dat 

betekent echter niet dat deze 

bewegingsvorm ook algemeen gekend 

is.  Dit korte artikel zet je alvast op weg. 

 

 

 

Interview Roel Jansen 

 

R. Jansen heeft in Den Haag een 

traditionele school in ‘energiewerk’.  

Waar hij o.a. Tai Chi, Qigong en Tit 

Khun onderwijst.  Hij is acupuncturist en 

auteur van verschillende boeken. 

 

www.kraanvogel.nl 

 

 

 

Interview Nourishing Destiny 

 

Johannes Bloemsma en Dominique van 

de Laar zijn samen de drijvende kracht 

achter het Nourishing Destiny model 

waarbij de I Tjing en Nine Star Ki 

centraal staan. 

 

www.nourishingdestiny.nl 

 

 



Boekentip ! 

Waarom is het voor Tai Chi-leraren 

zaak om de houdingen uit de Yang-stijl 

Tai Chi in het Chinees te kennen? Die 

kunnen toch, zoals in diverse andere 

Tai Chi-boeken ook gebeurt, gewoon 

vertaald worden naar het Nederlands?  

“Nee”, stelt Roel Jansen, “dat kan 

niet”.  

 

In zijn nieuwste boek, “108-vorm Yang

-stijl Tai Chi - de namen van de vorm” 

wordt duidelijk gemaakt waarom wij, 

niet-Chinese beoefenaren, er niet 

omheen kunnen om de Chinese 

naamgeving te blijven hanteren. Er 

wordt uitgebreid ingegaan op dubbele 

bodems in de Chinese taal en op de 

vraag of het gebruik van ‘geheime 

i n s t r u c t i e s ’  v i a  d e  C h i n e s e 

karaktertekens wel of niet bestaat; op 

basis daarvan wordt aangetoond dat 

een één-op-één vertaling van de namen 

van de houdingen vaak niet mogelijk 

is. 

 

Daarnaast is een uitleg van de 

betekenis van de namen van Tai Chi-

houdingen niet compleet zonder die 

Tai Chi-houdingen eerst in de culturele 

context van de krijgskunst Tai Chi te 

plaatsen, en dus gaat Roel Jansen diep 

in op vragen over de connectie tussen 

qigong en Tai Chi en het ‘intern’ zijn 

van Tai Chi, wat een stijl tot een stijl 

maakt en hoe de lange vorm van Tai 

Chi als onderwijsmethode werkt. Om deze vragen te kunnen beantwoorden worden commerciële en 

politieke belangen op het gebied van de beeldbepaling rondom Tai Chi eerst verduidelijkt, en vervolgens 

terzijde geschoven. 

 

Tot slot volgt een uitgebreide uitleg bij de namen van elk van de houdingen uit de 108-vorm Yang-stijl Tai 

Chi, waarbij rekening wordt gehouden met alles wat hiervoor in het boek is uitgelegd. 

 

Het boek is bedoeld voor gevorderde beoefenaars die, naast de Yang-stijl, op zijn minst working knowledge 

hebben van de Chen-stijl. Toch weet Roel Jansen redelijk stijl-vrij te blijven: door de keuze om zijn uitleg 

bij de houdingen niet te illustreren staat het elke lezer vrij om de uitleg naar eigen inzicht in te vullen, 

waardoor het een interessante bron van kennis wordt voor alle gevorderde Tai Chi-beoefenaars. 

 

Te verwachten publicatiedatum: najaar 2017. 



Artikel:  De weg van qigong. 

In onze vorige nieuwsbrieven kwam reeds meerdere malen het woord Qigong (Chi Kung) aan bod.  De 

meeste personen die we tot nu toe interviewden beoefenen of geven zelf les in één of andere vorm van deze 

bewegingsleer.  Het is onvermijdelijk dat je in de studie van Chinese geneeskunde dit onderwerp zult 

tegenkomen.  Dit artikel probeert de lezer op weg te helpen in zijn verkenning van de wereld van Qigong. 

 

Algemeen genomen worden er drie verschillende categorieën van Qigong benoemd1: Qigong voor Medische, 

Martiale of Spirituele doeleinden.  Waarbij elk van deze vormen van Qigong zijn eigen doelstellingen kent.  

Binnen de gezondheidsleer of Medische Qigong spreekt men met name over het openen van de kanalen 

(meridianen) om de doorstroom van qi te bevorderen2.  L. Kohn wijst erop dat alle fysieke praktijken erop 

gericht zijn op het richten (controleren of sterker maken) en het harmoniseren (openen) van qi.  Ook Dr. 

Jwing-Ming4 spreekt over het aanvullen van de reservoirs met qi.3  Maar het is ook een manier om lichaam, 

geest en de wereld om ons heen te leren kennen.5 Dit komt mede door het sterk meditatieve karakter van de 

training.   

 

Qigong heeft betrekking op lichaam en geest  waarbij de essentiële aspecten zijn: lichaamsbeweging, 

ademhaling en geestelijke activiteit.6  Over het aspect lichaamsbeweging valt nog te discussiëren gezien 

Qigong in wezen gaat over qi circulatie en er ook statische methodes van beoefening bestaan zoals bij 

zittende, liggende of staande meditatie gebeurt.  Bv. bij Zhan Zhuang beoefening7 of bij Jinggong waarbij we 

de qi geleiden met de concentratie.8  Hoewel hier het lichaam uiterlijk in rust is, is er hier sprake van interne 

beweging.9   F. Yuliang spreekt over Qigong wanneer lichaamsbeweging en het bewust bewegen van de 

adem en geest tot één geheel gemaakt wordt.10 

 

In de meeste vormen van Qigong speelt de ademhaling dan ook een 

belangrijke rol.  Qi wordt (terecht of onterecht)* vaak vertaald als 

‘adem’.  SA Olson vertaalt Qigong zelfs als ‘Vaardig ademhalen’.11  

K. Schipper12 omschrijft deze oefeningen als het op orde stellen van 

de interne wereld d.m.v. het controleren van het ademritme en de 

circulatie van de lichaamsvloeistoffen d.m.v. activatie van de energie 

cyclus.   Het  doorlopen  van  verschillende  stadia  binnen  de 

ontwikkeling van je Qigong-vaardigheden kan gepaard gaan met 

verschillende vormen van ademhaling.13 

 

De samenhang van deze concepten vind je terug in het steeds opnieuw 

vermelden van Jing – Qi – Shen.  De theorie van Sanbao of ook wel 

de ‘drie schatten’ genoemd.  Een aspect die in de meeste Qigong 

literatuur behandelt wordt.  Wang Mu14 stelt dat als deze drie aspecten 

vol en overvloedig zijn, het lichaam sterk is.  Zijn ze verminderd of 

uitgeput dan ontwikkelt zich ziekte.  Hierbij kun je Jing – Qi – Shen 

relateren  aan  de  aspecten  van  Qigong  beoefening:  lichaam  – 

beweging of adem – geest of concentratie.*    

 

 
1. LK Chuen 1991- p.20 / Y. Jwing-Ming 2000 - p.8   2. LK Chuen 1991 - p.20 / Y. Jwing-Ming 2000 - p.10 

3. L. Kohn 1993 - p.133  4. Y. Jwing-Ming 2000 - p.10 5. R. Goris 1996 - p.13 / J. Guorui 1995 - p.16 

6. J. Guorui 1995 - p.17  7. LK Chuen 1991 / Interview C. Scheuten (A) / Interview P. Smit (B) 

8. F. Yuliang 1998 - p.61  9. L. Kohn 1989 - p.345  10. F. Yuliang 1998 - p.42 

11. SA Olson 2002 - p.6   12. K. Schipper 1993 - p.134 13. L. Kohn 1989 - p. 339 

14. W. Mu 2011 - p.15 

 

*Algemeen genomen, wordt het beter geacht woorden als Jing – Qi – Shen onvertaald te laten gezien elke 

taal een culturele uitdrukkingsvorm is en men zich dus beter kan verdiepen in de achterliggende cultuur van 

deze woorden om tot een beter begrip te komen van wat zij inhouden.   



Qigong is meer dan alleen een vorm van zelfhulp waarbij men dus via de combinatie van bewegen, 

ademhaling en concentratie aan zijn of haar gezondheid kan werken, ook binnen de geneeskunde heeft Qigong 

een plek verworven.  KM Sancier15 wijst erop dat Qigong significante veranderingen kan teweegbrengen bij 

het balanceren van het kanaal (meridiaan) en het bijhorende orgaansysteem.  Wel dient de gekozen Qigong 

oefening afgestemd te worden op de conditie van de patient.  Er is een berg aan onderzoek beschikbaar over 

het effect van Qigong op de gezondheid.  Onderwerpen die vaak aan bod komen zijn bv. kanker, bot-densiteit, 

astma, hartfalen maar ook onderzoeken naar effecten binnen de psychologie komen aan bod, zoals stress-

reductie, post-traumatisch stress syndroom of schizofrenie.  Opvallend bij de meeste onderzoeken is dat er 

steeds een dagelijkse trainingsfrequentie wordt aanbevolen net zoals in ons interview met P. Smit.  Binnen de 

Qigong therapie wordt ook weer onderscheid gemaakt tussen de Zelfhulp Qigong waarbij patiënten zelf 

bewegen en werken met hun eigen qi en de uitgaande qi-therapie (waiqi) waarbij patiënten behandelt worden 

met de qi van een goed getrainde arts.  Hierbij wordt vaak de qi van de patiënt van buitenaf gereguleerd om 

deze terug in balans te brengen of wordt deze aangevuld met qi overgedragen door de arts zelf.16  Hierbij dient 

men rekening te houden met het feit dat een dergelijk arts uitermate goed getraind en gekwalificeerd dient te 

zijn wil de behandeling succesvol zijn.  Het spreekt voor zich dat deze vereiste ervoor zorgt dat er slechts een 

handvol echt bekwame artsen zijn die zich van dergelijke techniek kunnen bedienen.   

 

Uit deze korte inleiding kunnen we afleiden dat Qigong een welbekend fenomeen is binnen de Chinese 

geneeskunde met een goed gefundeerde achterliggende theorie.  Bewegen is één van de hoekstenen van de 

Chinese gezondheidsleer en inzicht in Qigong is dan ook een onmisbare troef op het pallet van vaardigheden 

waarvan de Chinees geneeskundige arts zich bedient.   Maar ook voor hen die verder willen gaan dan 

lichamelijke gezondheid heeft Qigong een hoop te bieden. 

           T.V. 

 
15. KM Sancier 1996 (C)  16. B. Yongsheng 1992 
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Interview : Roel Jansen 

Mijn naam is Roel Jansen, ik kom oorspronkelijk uit Eindhoven.  Op mijn 12e levensjaar ging ik in de leer bij 

de Kun Tao meester Tan Eng Ho.  Kun Tao is een verzamelnaam voor Chinese vechtkunsten in Maleis-talig 

gebied.  Zelf heb ik een Nederlands-Indische achtergrond.  Hij gaf les in Tit Khun, een kunst die verder 

niemand kent zoals dat wel vaker het geval is met familiekunsten.  Toen ik na pakweg 15 jaar trainen zelf les 

ging geven merkte ik dat dingen niet vanzelf gingen.  Uiteraard zat daar een stuk onervarenheid als leraar aan 

vast maar er was ook een groot stuk wat ik niet anders kon aanduiden als ‘de sfeer’.  Het bleek dat bepaalde 

zaken die binnen mijn eigen trainingsgroep als vanzelfsprekend werden beschouwd binnen de groep waar ik 

zelf les aan gaf en die voornamelijk Hollandse mensen bevatte, helemaal niet zo vanzelfsprekend waren.  En 

daar liep ik tegen aan.  Om daar vat op te krijgen ben ik toen Sinologie gaan studeren met krijgskunst als 

onderzoeksrichting.  Via de opleiding ben ik toen in contact gekomen met een Chinese grootmeester.  Dat was 

Fei Yuliang, bij hem heb ik mijn eerste Qigong en Tai Chi lessen gekregen.  Vanwege mijn ervaring met 

Chinese leraren en mijn kennis van de Chinese taal werd ik al vrij snel zijn persoonlijke assistent.  Na 10 

leerrijke jaren waarbij we samen een aantal boeken hadden uitgebracht besloot ik om mijn eigen weg te gaan.  

Ik zou me verder richten op onderzoek van klassieke teksten en het spreken met meesters.  In de laatste jaren 

zijn er heel wat interviews vrijgekomen met mensen die nog opgeleid waren in het begin van de vorige 

eeuwwisseling.  Dat is heel kostbaar materiaal en al die dingen neem ik mee om mijn eigen Taiji verder vorm 

te  geven.   Dat  heeft  uiteindelijk 

geleid  naar  het  project  waar  ik 

momenteel mee bezig ben, een boek 

over de namen van de houdingen van 

Tai Chi, met de gehele context en 

achtergrond van zo’n houding.  Dat 

is in een notendop het verhaal dat ik 

doorlopen heb. 

 

Als ik het goed begrijp bent u een 

‘Scholar’,  waarbij  u  theorie  en 

praktijk  bestudeert  en  u 

specialiseert hierbij in Tai Chi? 

 

Mijn zwaartepunten liggen bij het doorgeven van Tit Khun en het verspreiden van de ‘Vijf Stappen’- Tai Chi 

van mijn School van de Kraanvogel.  Ik wil niet op commercieel niveau les geven maar op de oude manier, zo 

zit ook mijn school in elkaar.  Een kleine groep waarbij ieder op zijn eigen niveau traint, de één is dan bezig 

met Qigong, de ander met Tai Chi of Tit Khun.  De kunst moet leven, zonder dat dogmatische karakter wat je 

vaak ziet.  Mensen hebben echter eenmaal de neiging om te willen weten, hoe moet dat nu?  Dat willen ze dan 

van buitenaf aangereikt krijgen maar via de oude manier leer je dus om het binnen in jezelf te zoeken.  Elke 

leerling is anders, iedereen beweegt anders.  Ja er zijn bepaalde principes die je moet volgen maar elk lichaam 

en  temperament  vormt  het  uiteindelijke  resultaat  op  zijn  eigen  unieke  manier.  

Krijgskunst gaat over vrijheid, letterlijk door jezelf te kunnen beschermen maar ook in 

jezelf, je vrij maken van dogma’s e.d.  Dat is een heel belangrijk iets. 

 

Speelt gezondheid daar ook een rol bij? 

Daar overlap je met gezondheid.  Om te beginnen blijft je niveau in Tai Chi en Qigong altijd beperkt als je 

niet ook Chinese medicijnen hebt gestudeerd (ik ben acupuncturist).  Daarnaast is vrijheid een gevolg van 

open zijn, fysiek open zijn zoals je bv. bij Qigong doet, is heel belangrijk.  Zit je lichaam dicht dan is ook je 

geest dicht, dat gaat samen en dan creëer je damp.  Het dichtzitten zorgt ervoor dat de Qi niet kan 

transporteren.  Het openen van de meridianen is hier dus heel belangrijk.  Die openheid die zorgt er ook voor 

dat je vrijer kunt denken.   

“Krijgskunst gaat 

over vrijheid.” 



Het lijkt me heel erg dat je die verbinding maakt tussen de krijgskunst, gezondheid 

maar ook het filosofische aspect.  Vrij zijn als mens, dat houdt ook in dat je bepaalde 

mate van gezondheid hebt want als je ziek bent, ben je ook niet vrij.  En als je angstig 

bent omdat je jezelf niet kunt verdedigen, of angstig voor de gevaren van buitenaf, dan 

beperkt dat ook je vrijheid. 

Inderdaad, het maakt je ziek omdat je benepen raakt.  Naar mijn idee is dat ook de reden 

voor de grote hoeveelheid ziekte in onze maatschappij.  Ok, mensen worden ouder en er 

kan nu eenmaal meer vastgesteld worden.  Maar als je zo rondloopt dat je de dingen 

maar op hun beloop laat omdat ze nu eenmaal zo zijn, geef je het verzet op om je leven 

beter te willen.  Mensen zeggen wel dat ze accepteren zoals het is, maar dat doen ze heel 

vaak niet echt.  Eigenlijk leggen mensen zich er gewoon bij neer zonder het echt te 

accepteren en dat zorgt ervoor dat er intern nog steeds een strijd is, een blokkade.  

Qigong helpt je o.a. ervan bewust te worden dat die interne strijd er nog steeds is.  In dat 

opzicht is gezond zijn niet moeilijk, het is een kwestie van keuzes maken.  Uiteraard heb 

je mensen die een bepaalde genetische aanleg hebben of gewoon ontzettende pech maar 

voor een groot deel van onze bevolking zou gezond zijn niet al te moeilijk moeten zijn.  

    “Mensen maken zichzelf ziek door onnodig verzet, niet kunnen of willen kiezen in het leven.”  

 Die keuzes kunnen soms vervelend zijn om te maken.   

Simpel voorbeeld je zit met een levenspartner waar je eigenlijk niet meer bij wil zijn maar het loopt allemaal 

wel ok, dus je accepteert het, althans dat denk je.  Maar intern zit er wel degelijk een conflict en dat gaat dan 

woekeren.  Dat interne conflict heeft ook energie nodig en dat moet dan weer ergens anders gehaald worden.  

Energie die dan niet meer inzetbaar is voor je openheid, je weerstandsschild.  Hetzelfde met een afstompende 

baan die je alleen maar doet omdat het moet.  En zo zit het leven vol met conflicten die je openheid beperken.  

Daar moet je een keuze in maken, liefst voor het te laat is.   Als je ziek bent, dan ben je dus al te laat.  Dat is 

ook iets wat je leert bij de vechtsport.  Als iemand me vraagt hoe hij / zij uit een nekklem kan komen.  Dan 

antwoord ik steevast: kijk eerst eens hoe je in die nekklem terecht bent gekomen, want zit je in die nekklem 

dan heb je duidelijk daarvoor al iets verkeerd gedaan.  Je moet leren de juiste keuzes maken voordat iets 

gebeurt.  En in dat opzicht is gezond zijn dan weer wel moeilijk.  Het is makkelijk omdat het neerkomt op 

keuzes maken maar het is moeilijk voor mensen omdat veel mensen die keuzes niet willen, kunnen of durven 

maken. Ze zijn bang om bewust te leven, vaak wil men dat iemand anders voor hen keuzes maakt.  Dat 

iemand anders verantwoordelijk is.   

 

Is dat een gebrek aan vrijheid? 

Vrijheid is net als bij een auto, er zit in een gaatje in de benzinetank en je stopt het gaatje dicht, dat is alles.  

Maar je moet jezelf wel vuil willen maken om onder die auto te kruipen en daar is waar het vaak aan schort.  

In mijn lessen leg ik de nadruk op twee dingen.  Het eerste is het achterwege laten van morele oordelen.  Je 

mag iets heus wel leuk of vervelend vinden maar wil men er wat over zeggen doe het dan zonder moreel 

waardeoordeel.  Een klein voorbeeld: iemand die voor jou een klootzak is, is voor een ander misschien een 

held, dus wie bepaalt dat?  Of iemand die vandaag een klootzak is voor jou kan misschien morgen je held zijn, 

dus het is ook nog eens tijdelijk.  Leren neutraal kijken naar dingen is heel belangrijk en dat moet je ook 

leren tijdens bv. je Qigong training.  Je ervaart allerlei dingen, ok.  Observeer dat, maar geef er geen 

waardeoordeel aan.  Het tweede is “Ja maar”: daarmee geef je eigenlijk aan dat je de adviezen van de ander 

niet wil horen, dat je in je ego gekrenkt bent, enz…  Vermijd dus “ja maar”, gooi het uit je vocabulaire.  Dan 

hoor en leer je meer.  Let eens op je omgeving en bemerk hoeveel mensen het gebruik van die twee woorden 

steevast in hun routine hebben.  Die dingen moeten er uit.   

 

Je geeft ook acupunctuur behandelingen, dat heb je gestudeerd.   Was dat ter ondersteuning van je 

training? 

Ik was daar vanuit mezelf wel mee bezig ja.  Tai Chi en Qigong hebben nl. veel overlap met de Chinese 

medicijnleer en met ‘neidan’ (interne alchemie),  dat kom je ook tegen in de teksten dus daar moest ik iets 

meer van weten.  In eerste instantie was ik Tuina gaan studeren maar de school waar ik studeerde verplichtte 

het om eerst acupunctuur te doen. 



Iets wat ik toen niet erg apprecieerde maar waar ik achteraf uiteraard geen spijt van heb gehad.  Uiteindelijk 

heb ik daar ook mijn eigen weg in gevonden.  Dat zit in mijn aard, ik duik de boeken in, ga onderzoeken en 

kom zo tot een manier van werken wat voor mij het meest gunstige lijkt.  Als je een boekentip wilt: de 

Neijing en de Nanjing, dat zijn de grote twee.  Maar ook met de acupunctuur had ik het gevoel dat er iets niet 

helemaal goed zat.  Dus ik ging terug naar mijn professor vanop de Universiteit.  Die vroeg toen aan mij: je 

weet toch dat die acupunctuur niet echt is hé?  Ik snapte er niks van.  Toen legde hij me uit dat acupunctuur 

eigenlijk in de 17e eeuw zowat uitgestorven was en dat er sindsdien ook geen verslagen meer waren van bv. 

behandelingen.  De acupunctuur die nu onderwezen wordt is als het ware opnieuw uitgevonden, dat was na 

1930 en later, na 1949, ook onder het communistische bewind.  Dat ben ik uiteindelijk gaan onderzoeken en 

het bleek dus dat hij hierin gelijk had.  Na de opkomst van het Westerse denken in China aan het eind van de 

negentiende en begin van de twintigste eeuw bestonden er alleen nog kruidenopleidingen. Dan kwam 

burgeroorlog, de wereldoorlog, alles ligt even stil en Mao Zedong die pakt dat eigenlijk weer op maar zelf is 

hij bv. nooit naar de acupuncturist gegaan.  Zijn persoonlijke arts was gewoon een Westers geschoold 

persoon.   Bij  het  heruitvinden  van  de  acupunctuur  hebben  ze  de  diagnostiek  gebruikt  van  de 

kruidengeneeskunde.  Die legt de link met de organen, terwijl bij acupunctuur het in eerste instantie gaat over 

de staat van de meridianen.  Als bloed en qi vrij kunnen stromen dan is de patiënt gezond, zo simpel is het.  

Je kunt hele interessante informatie vinden in boeken die handelen over oa. de balance methode en het 

palperen van de meridianen.   

 

Ik hoor je vaak terughalen naar het bestuderen van klassieke teksten, vind je dat een noodzakelijk iets om 

verder te komen in je krijgskunstbeoefening? 

Ja, dat is ook de traditie.  Uiteraard heb je soorten teksten, sommige teksten die zijn eerder reclame verhaaltjes 

dan echt serieus werk maar anderen zijn dan weer heel waardevol.  Die laatste teksten zijn vaak op vers.  De 

lestraditie was nl. zo dat terwijl de student de beweging oefende, de leraar de theorie reciteerde, vandaar dat 

het op vers stond.  In sommige Kungfu-films uit de jaren ’70 kom je dit af en toe nog tegen.   

Je wilt uiteindelijk een oude kunst leren begrijpen door ook de tijdsgeest te begrijpen.   Als je kijkt naar bv. 

Taiji, dan heeft die nu een heel ander karakter dan die toen had.  Yang Luchan, de grondlegger van de Yang 

stijl Taiji, was een beer van een vent.  Je had vroeger zoiets als een Keizerlijk examensysteem voor 

legerkandidaten.  Die examens kenmerkten zich door bepaalde verplichte oefeningen, zoals het gebruik van de 

een verzwaarde guandao.   Zo’n ding kon wel tot 120 kg wegen.  Hetzelfde als de sleutelsteen – een soort 

kettlebell zeg maar – waarmee dan allerlei zwaai oefeningen werden gedaan.  Deze oefenmethodes werden in 

vrijwel alle krijgskunstscholen onderwezen en ook door Yang Luchan getraind.  Het waren heus geen softe 

mensen, daar heb je enorme kracht voor nodig.  Hetzelfde geldt voor de Qigong die we nu kennen.  Met het 

woord ‘Qigong’ werd van oudsher verwezen naar (het doen) circuleren van Qi.  Qigong als specifieke 

oefenmethode zoals wij die nu kennen die stamt van pakweg 1900.  Daarvoor had je natuurlijk allerlei 

gezondheidskunsten die wel heel ver terug gaan in de tijd.  Een voorbeeld is daoyin, een verzamelterm waar 

bijvoorbeeld  de  baduanjin  en  de  wuqinxi  (Vijf-Dieren-Spel)  onder  vallen   Nu  is  Qigong  vnl.  een 

verzamelnaam voor allerlei vormen, maar een Daoyin is iets heel anders dan een Qigong.  Uiteraard zitten er 

gemeenschappelijke kenmerken in maar ook zaken die tegenstrijdig zijn.  Zo wordt de Daoyin gekenmerkt 

door het overstrekken van de ledematen, iets wat je bij Qigong niet terug vindt.  

 

Hebt u nog drie tips voor onze lezers ter bevordering van gezondheid en welzijn? 

1. Stop met waardeoordelen en stop met “Ja maar”  

2. Wees altijd open 

3. De gevolgen van 1 & 2 - Los die zelf op, neem je 

eigen verantwoordelijkheid. 



Mijn naam is Dominique van de Laar en samen met Johannes geef ik vorm aan Nourishing Destiny.  In 2013 

ben ik me gaan verdiepen in Feng Shui.  Dit is een Chinese techniek die de relatie tussen de mens en zijn 

omgeving als onderwerp heeft.  Door aanpassingen te doen in je omgeving, woning of kantoorpand, kun je 

voor een betere energie (qi) in die ruimte zorgen, wat een stimulerend effect heeft op je energiehuishouding, 

balans.  Eerst heb ik een basisjaar Westerse Feng Shui hier in Nederland gedaan en daarna een 2 jarige 

opleiding in Londen bij het European College of Feng Shui waar ik les kreeg van Master Howard Choy.  Een 

man die meer dan 40 jaar ervaring heeft in het praktiseren en lesgeven van de klassieke Feng Shui.   

 

Waar ligt het verschil als je het hebt over Westerse vs Klassieke Feng Shui? 

In de Westerse variant werken ze bv. niet met de werkelijke windrichtingen.  Dat vond ik op zich erg vreemd, 

Feng Shui betekent immer letterlijk vertaald Wind Water.  Dus daar miste ik iets, daarom ging ik op zoek naar 

iets wat dichter bij de bron lag.  In de klassieke Feng Shui is het 

belangrijk dat je werkt met de natuurlijk cycli.  Niet alleen de 

windrichtingen spelen een rol maar ook de tijd.  Bijvoorbeeld het 

bouwjaar van een woning.  Om deze verschillende energieën in kaart te 

brengen wordt er bij Klassieke Feng Shui ook gebruik gemaakt van een 

kompas, de zogenaamde Luo Pan.  Elk jaar of elk tijdstip heeft een 

bepaalde energie die actief is. 

 

Dat doen jullie dan in combinatie met de Yijing waar jij mee werkt, 

Johannes? 

Dat klopt deels.  Ikzelf deed diezelfde opleiding Westerse Feng Shui en werd erg geboeid door een bepaald 

onderwerp wat daar aan bod kwam, nl. het astrologie gedeelte, met name de Nine-Star-Ki.  Het was 

fascinerend te zien hoeveel informatie je uit cijfertjes kon halen met betrekking tot het type mens wat iemand 

is.  De cijfers die bij de Nine-Star-Ki worden gebruikt corresponderen met de trigrammen van de Yijing.  Ik 

was benieuwd of hier ook hexagrammen uit vielen te destilleren.  En of die ons een gedetailleerd beeld 

konden geven over de veranderingen die in iemands leven 

plaatsvinden.  Na enige research omtrent de integratie tussen Nine-

Star-Ki en de Yijing, kwam ik tot de conclusie dat hier niks over te 

vinden was en ben ik deze relatie zelf gaan uitwerken.  Dit werd het 

Nourishing Desitny Model. 

 

Wat is die Nine-Star-Ki? 

Op het moment dat je wordt geboren is er een hemelse en een aardse energie, wanneer die integreren, dat is 

het moment van de geboorte en ontstaat het mensgetal.  M.a.w. de geboortedatum van iemand verschaft je 3 

getallen.  Deze getallen geven je een hele hoop informatie over niet alleen wie je bent, maar ook wat je doet.  

Gecombineerd met de Feng Shui kun je dan ook bepalen in wat voor ruimtes of omgeving iemand het meest 

tot zijn / haar recht zal komen.  Er zijn nou eenmaal ruimtes waar je je prettig voelt, waar je bijvoorbeeld 

lekker kunt werken of slapen.  En andere waar je je helemaal niet prettig voelt.  Nine-Star-Ki gecombineerd 

met Feng Shui geeft inzicht in waarom dat is.   

 

Waarvoor gebruikt u het? 

Ikzelf gebruik dus niet alleen de Nine-Star-Ki maar echt de integratie van dat model met de Yijing.  Je kunt 

het gebruiken bij elk soort vraag die kan leven bij zowel een particulier maar ook bij bedrijven.  Je kunt er 

bv. teams mee duiden, hoe een team werkt of wat voor jaar een bedrijf tegemoet gaat.  Op die manier kan het 

de uitwerking van je visie, de planning van een bedrijf gaan ondersteunen. Maar ook naar gezondheid toe: wat 

voor potentiële ontwikkelingen zijn voor jou waarschijnlijk?  Je zou het als acupuncturist als diagnostisch 

instrument kunnen gebruiken.  Als er een vraagstelling is, dan is het waardevol.   

Interview : Nourishing Destiny 

Johannes Bloemsma & Dominique Vd Laar 

De relatie tussen Nine-Star-Ki en de 

Yijing, dat is wat nu het Nourishing 

Destiny model is geworden. 



Dat is ook wat jullie doen vanuit het bedrijf Nourishing Destiny? 

Met Nourishing Destiny bieden we verschillende concepten aan maar de basis is altijd het Nourishing Destiny 

model waarmee we werken en dat is die integratie van de Nine-Star-Ki en de Yijng.  Uit die combinatie krijg 

je hexagrammen en dus een bepaald profiel.  Dat doen we voor zowel particulieren 

als voor bedrijven.  Dit alles doen we aan de hand van consulten en trainingen.  

Voor particulieren werken we niet alleen met persoonlijke consulten maar ook 

met workshops waarbij we dan de deelnemers laten zien hoe je zelf het model 

kunt toepassen.  Dat kan bv. nuttig zijn als je zelf werkzaam bent als coach of 

therapeut. Voor bedrijven werkt dat iets anders,  voor hun is het minder van belang 

dat ze het zelfstandig kunnen toepassen.  Het gaat steeds over waar je vandaan komt, waar je nu bent en waar 

je heen gaat.  Op die manier helpt het model je het grotere plaatje te begrijpen en dus je besluitvorming beter 

te kunnen onderbouwen.  Voor bedrijven is het echt een vorm van bedrijfstraining.  Zo werken we vaak met 

teams, wie kun je het beste waar plaatsen, hoe verloopt communicatie, wat voor elementen hebben de 

individuele leden in zich.  Het gaat over structuren en groepsdynamiek.   

 

Kun je een concreet voorbeeld geven van hoe jullie met dit model een bedrijf ondersteunen? 

Wat betreft het bedrijfsleven kun je eigenlijk onderscheid maken in 2 types acties.  De ene is een 

teambuilding en de andere is meer in de vorm van een consult, dit laatste is dan eerder met de manager of 

directeur van een bedrijf.  Bij de teambuilding ga je per persoon een profiel aanleggen, dat doe je dus aan de 

hand van zijn / haar geboortedatum.  Dat profiel geeft inzicht in wie iemand is, op welke manier hij redeneert 

of handelt, manier van communiceren enz…  Op die manier kun je dus ook gaan inzien welke relaties wel en 

welke minder goed zullen werken.  Dat is uiteraard belangrijk als je mensen wil laten samenwerken.  Ook 

voor de Human Resources kan het een heel handige tool zijn.  Wat voor functie is het en welke element 

correleert daarmee, als je die dan linkt met de persoon met een overeenkomstig element als kenmerk heb je 

vaak al meteen een betere match. 

 

Wanneer je het consult doet met iemand van de bedrijfsleiding dan komt die meestal met een specifieke vraag.  

Hoewel je ook algemeen advies kunt geven, zeker als het gaat om bv. het opzetten van het beleid of uitwerken 

van een visie.  Dan kun je gaan kijken wat voor jaar een bedrijf tegemoet gaat zodat ze haar doelstellingen 

hierop kan aanpassen.  Wat betreft de hulpvraag kan ik je een vb. geven van een bedrijf waar we onlangs te 

gast waren.  Zij waren al een paar jaar bezig met een project op poten zetten maar dat wou maar niet lukken.  

Het hele proces verliep moeizaam en ze zaten eigenlijk een beetje vast in dat proces.  Ik leg dan de patronen 

waaruit dan hexagrammen ontstaan.  Het patroon was hier ‘het huwende meisje’.  Dit wijst erop dat je niet 

alles zelf in de hand hebt.  Dat vertaalde ik toen als zijnde dat zij waarschijnlijk ingestapt waren op iets waar 

al contracten vast lagen.  Het leek er op dat er al afspraken gemaakt waren en het bedrijf kon niet anders dan 

zich hier al aan te houden.  Dan kijk ik met wie hadden zij te maken, welk hexagram.  In dit geval was dat 

hexagram 20.  Het schouwen.  Dat bestaat uit trigram Aarde onder en trigram Wind boven.  Je maakt dan net 

zoals bij het gebruik van een Yijing consult gebruik van associaties.  Aarde heeft bv. te maken met land, 

boeren of pacht.  Daar lag ook het trigram hout, wat wijst op groeien, bouwen.  Mijn conclusie was: hoogst 

waarschijnlijk willen jullie ergens gaan bouwen maar jullie hebben problemen met de bodem, het land, 

iemand die niet wil verkopen?   Dat bleek helemaal te kloppen.  Zij wouden nl. gaan uitbreiden door een 

nieuw bedrijf te bouwen maar de boeren hielden dat tegen.  . 

Het model levert je een 

alternatieve manier 

van kijken naar je 

besluitvorming. 



Je moet weten, ik start altijd vanuit de cijfers, het patroon en ik wil eigenlijk het liefst zo weinig mogelijk 

weten van hun.  Dit doe ik met een heel specifieke reden.  Doordat ik uit de patroonlegging zo gedetailleerd 

kon beschrijven wat er mogelijks aan de hand was won ik al hun vertrouwen.  Dat is belangrijk omdat zij ook 

vertrouwen moeten hebben als ik vervolgens met hen een oplossing ga zoeken.  Nu was het zo dat het 

vervolg sprak dat er in e maand juni van dat jaar een wind fase zou zijn, wind is gerelateerd aan hout en hout 

overheerst aarde in de vijf-fase-theorie.  De beste tijd voor actie zou dus zijn in die maand juni want dan 

sprak de energie van dat moment in hun voordeel.  Zij zijn toen een rechtszaak aangegaan in de maand juni 

en het resultaat daarvan was dat ze nu kunnen gaan bouwen.  Daarbij gaat het in dit voorbeeld dus vooral 

over de timing van hun beslissing.  Gaan zij die rechtszaak aan een paar maanden eerder dan kon het 

resultaat wel eens heel anders uitgedraaid zijn.     

 

Hoe komt het Feng Shui aspect aan bod in dit hele verhaal? 

Timing is sowieso al een onderdeel van het Feng Shui verhaal.  Bij bedrijven kun je gaan kijken hoe 

werknemers bv. gepositioneerd zijn tegenover elkaar, waar afdelingen liggen binnen een gebouw enz… Bij 

particulieren komt dit wat nadrukkelijker aan bod.  Je gaat dan kijken naar het profiel van iemand en aan de 

hand van dat profiel kun je gaan bepalen in wat voor omgeving iemand bv. het beste tot zijn / haar recht zal 

komen, of tot rust kan komen.  Concreter kun je gaan kijken in welke richting staat bv. je bed of welk soort 

hout zijn de meubels, welke kleuren worden er gebruikt, je hebt hier enorm veel mogelijkheden om te gaan 

schuiven en betere harmonie te creëeren.  We vertrekken weliswaar altijd vanuit een hulpvraag.  Tenslotte, 

als het niet gebroken is dan moet je niks herstellen.   

 

Wordt het model ook gebruikt om gezondheid te bevorderen? 

Je kunt er zeker dingen uithalen om de link te leggen met gezondheid.  Het profiel van een persoon kan je 

een beeld geven van de constitutie van een persoon, de aanleg.  Daarnaast geeft inzicht in jezelf vaak een 

invloed op je psychisch welbevinden, het kan bv. helpen om bepaalde dingen los te laten.  Daarnaast kan de 

manier waarop je je huis inricht bv. een invloed hebben op hoe je tot rust komt in je huis, hoe je slaapt, enz...  

En dat heeft dan natuurlijk wel weer een invloed op je gezondheid.  We waken er echter wel voor dat we niet 

als therapeut gaan optreden.   

 

Hebben jullie nog 3 tips voor onze lezers voor het verhogen van gezondheid en welzijn? 

 

1. Leer relativeren en het grotere plaatje zien.  Verleden, heden en toekomst. 

2. Wees je bewust van de invloeden in je leven.  

3. Blijf groeien en vergeet niet te genieten van het proces, het leven. 



Dao Yin Yang Sheng Gong is een medische Qigong ontwikkeld door Professor Zhang 

Guang De van de Beijing Sport Universiteit.  De 12 bewegingen refereren naar de 12 

meridianen van de Chinese Geneeskunde.  Het is gebasseerd op oa. de Yin Yang theorie 

en de Wuxing (5 fases) theorie.  Dao Yin Yang Sheng Gong oefeningen behoren tot de 

Yangsheng - voeden van het leven - oefeningen, waarbij zowel lichaam als geest worden 

gecultiveerd.  Gracieuze bewegingen die op een soepele manier samen smelten.  Het is 

makkelijk te leren, veilig en betrouwbaar.  Geschikt voor verschilldende niveau’s van 

beoefening en heeft effect op fysieke klachten, het sterken van het lichaam, balanceren 

van de geest en het verlengen van de levensduur.  In november is er weer een unieke 

kans om kennis te maken met deze erg effectieve bewegingsvorm  Doe je gezondheid 

een plezier en kom meedoen met deze exclusieve workshop. 
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