Nieuwsbrief nr. 3—4e KW 2016

Stichting

Chinese Yang sheng &
Traditional Chinese Medicine

In dit nummer:
- Gast-optreden op uw event
- Interview Mirjam van Oeveren
(Qidynamic)
- Interview Xia You
(Lingzhi)

Gast-optreden op uw evenement
Als promotor van de Chinese gezondheidscultuur zijn wij regelmatig te gast bij andere non-profit
organisaties. Niet alleen om een lessenreeks te verzorgen zoals u in onze eerste nieuwsbrief kon lezen maar
ook om een introductie te geven in Chinese bewegingsleer aan de hand van een korte proefles of om een
evenement op te fleuren met stoelmassages voor het publiek. Op deze manier promoten we de Chinese
Yang sheng cultuur waarvan bewegen en massage een belangrijk onderdeel vormen.

In het afgelopen jaar waren wij o.a. te gast bij de Stichting MCNV (Medisch Comité Nederland-Vietnam)
waar wij d.m.v. stoelmassages en een korte introductie in Qigong de donateurs van de stichting extra in de
bloemetjes mochten zetten.

Daarnaast waren we tevens te gast bij Stichting “Ons Tweede Thuis” (voor mensen met een beperking)
waar wij de bewoners op een jaarlijkse barbeque mochten vergezellen. Elk jaar wordt op deze speciale dag
een thema gekozen waarbij de bewoners van de vestiging Hoofddorp gezellig samenkomen en ook hier
weer wat extra aandacht krijgen. Dit jaar stond de bijeenkomst in het teken van de Chinese cultuur waar de
stichting CNYS uiteraard niet bij mocht ontbreken.

Ook in Amsterdam zijn wij dit laatste kwartaal weer actief. Ditmaal op de dag van de mantelzorg. Mensen
die d.m.v. het ondersteunen van anderen in hun proces een steentje willen bijdragen aan de maatschappij
verdienen het dan ook om eens goed in de bloemetjes gezet te worden. Uiteraard is de Stichting CNYS
hartstikke blij dat zij hierbij mogen aanwezig zijn en deze bijzondere doelgroep mogen verwennen met een
gezondheids- ondersteunende stoelmassage.

In ons eerste jaar van bestaan hebben wij mogen vaststellen dat er ontzettend veel mensen zijn die zich
belangeloos inzetten voor anderen. Dat er bedrijven, organisaties en overheden zijn die projecten
ondersteunen waarmee veel deuren open gaan voor allerlei initiatieven. Ondanks alle kommer en kwel in
onze maatschappijen is het filantropische gedachtegoed ver van uitgestorven en zien wij dat er elke dag
talloze mensen zijn die zich inzetten om de wereld van hun medemens tot een betere plaats te maken.
Elke stichting kent dan ook het belang van vrijwilligers en elk goed bestuur besteed dan ook aandacht aan
het uiten van dankbaarheid voor hun belangeloze inzet. Een teken van appreciatie is vaak het enige wat
vrijwilligers van jou als organisatie nodig hebben om hun inzet te bestendigen. Onze gastoptredens zijn dan
ook onze manier om de doelstelling van de Stichting CNYS te combineren met het aanmoedigen van deze
mensen om zich te blijven inzetten voor anderen.
Net zoals elke non-profit organisatie kunnen wij onze activiteiten alleen maar uitvoeren door de
ondersteuning van derden. Financiering van projecten is vaak een hekel punt binnen elke organisatie die
zich wil inzetten voor het welzijn van anderen. We mogen dan ook trots zijn dat er binnen de Nederlandse
samenleving talloze fondsen en instellingen zijn waar wij als non-profit organisaties kunnen aankloppen
voor ondersteuning. Hoewel vele projecten niet realiseerbaar zouden zijn zonder deze ondersteuning blijft
deze vorm van financiering vooral een duwtje in de rug. Subsidiëring van projecten vereist immers steeds
een eigen inbreng. Voor deze inbreng zijn organisatie vaak afhankelijk van donaties of goede doelen acties
die veelal door diezelfde vrijwilliger worden uitgevoerd.
Hoewel mensen hun steun aan de Stichting CNYS kunnen betuigen door middel van donaties is dit een
inkomstenbron waar wij geen aandacht aan besteden. Wij laten mensen daar graag in vrij en besteden dan
ook geen aandacht aan donatiewerving. Wij richten ons in eerste instantie op het tot stand brengen van
samenwerkingsverbanden en het verspreiden van de Chinese gezondheidscultuur.
Voor de financiering van onze projecten hebben wij een partnerschap aangegaan met de onderneming Yang
sheng On Tour. In onze structurele opzet zijn wij dan ook een Stichting met onderneming. Deze
onderneming verzorgt stoelmassages, sportlessen, gastoptredens, enz. aan andere bedrijven of organisaties.
Op deze manier kunt u als bedrijf of organisatie dus ook genieten van een gastoptreden waarbij massages
en/of proeflessen worden aangeboden. Denk hierbij aan personeelsfeestjes, een sportdag samen met u op
een beurs staan om meer bezoekers naar uw stand te trekken, enz.
Als onderdeel van de Stichting gaat alle winst gemaakt door Yang Ssheng On Tour rechtstreeks naar
gezondheidsprojecten georganiseerd door de Stichting CNYS. Op die manier draagt u niet alleen bij aan de
gezondheidsondersteuning van uw eigen medewerkers maar werken uw acties ook door naar bredere lagen
binnen de maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen heet dat en dat is naar onze mening
een thema die elk bedrijf of organisatie hoog in het vaandel zou moeten dragen.

Hebt u als non-profit organisatie of bedrijf een leuk evenement voor de boeg en wilt
u het Chinese gezondheidsaspect daarin terug laten komen? Of wilt u meehelpen de
Chinese gezondheiscultuur te verspreiden of gewoon de bezoekers van je event
extra in de watten leggen, neem dan nu contact met ons op om samen de
mogelijkheden te bespreken.
Meer informatie over de stichting vindt u op :
www.cnys-tcm.com

Interview : Mirjam van Oeveren
Hallo, mijn naam is Mirjam van Oeveren, ik ben geboren en getogen in Dordrecht. Ik kom uit een gezin met 6
kinderen. Toen ik een jaar of 20 was ben ik vrij intensief gaan sporten. Dat was toen fitness, dat was
helemaal in. Na 8 jaar wou ik toch wat meer met de geest doen. Aan die apparaten trekken en met halters
spelen was toch niks voor mij. Toen ben ik Taiji gaan doen bij een Vietnamese man die hier in Dordrecht les
gaf op zijn zolderkamer. Dat was in 1988.
Het was dus voornamelijk het mentale aspect wat je in eerste instantie aantrok?
Dat zou je kunnen stellen ja. Ik kwam namelijk.uit een streng gelovig gezin, ik was dan ook heel loyaal en
volgzaam. Voor mij ging de wereld pas open toen ik het huis uitstapte op mijn 21e. Dan kom je ineens in een
wereld waar je niet zomaar op je familie kan terugvallen. Dat was voor mij de reden om fysiek aan de slag te
gaan. Maar dat was niet genoeg. Ik wou in balans komen. Chinezen zien dat toch niet los, lichaam en geest.
Ik denk dat dit het pad is die voor mij was uitgestippeld en dat nam ik met beide handen aan.
Wanneer ben je dan begonnen met deze school?
Ik werd onlangs nog gefeliciteerd door enkele vrienden met het 10-jarig jubileum. Sinds die tijd ben ik
officieel geregistreerd bij de KVK. Ik ben in 1988 begonnen, toen in 1990 die Vietnamese man vertrok zat ik
een half jaar zonder leraar maar had wel al de Taiji vibe te pakken. Ik voelde me er goed bij. Het mooie bij
Qigong en Taiji is dat iedereen zijn problemen naast zich neerlegt. Dat vind ik een mooi aspect van lesgeven.
Daarna ben ik bij Fei You Li Yang uit Den Haag begonnen. Bij hem heb ik zeker 20 jaar les gevolgd. Maar
na 20 jaar had ik het idee dat ik een andere meester nodig had, ik ben toen gaan zoeken en ben uiteindelijk bij
Yuan Li Min terecht gekomen.
Wat was het verschil tussen die twee?
Fei You Li Yang was Yang style Taiji terwijl Li Min uit
Wudang komt. Fei haalde zijn Qigong bij de Chinese Health
Qigong Association. Daar heb ik een heleboel diploma’s
behaald. Wat me achteraf het meeste opvalt is dat het bij de
Yang style voornamelijk ging om de uiterlijke vorm.
Tenminste zoals die hier in het Westen onderwezen wordt.
Je doet heel veel vormen. Ik ken leraren die in een les van
anderhalf uur 5 tot 7 vormen aan bot laten komen. Dat vind
ik toch wel erg veel. Via Lucia Ring-Watkins kwam ik in
Lembrun (Frankrijk) terecht waar ik een workshop volgde
van Li Min. Die tijd heeft me erg geraakt. De training, de
didactiek waarmee werd les gegeven. Ik was geraakt en
compleet in de war. Naar mijn gevoel gaat het bij Wudang
echt om de binnenkant, de ontwikkeling van qi.
Het gaat dus dieper dan de uiterlijke vorm?
Ja. Ik zal je een vb. geven. Ik had de opdracht gekregen van
mijn leraar om elke dag gedurende 49 onafgebroken dagen
met een minimum van 45 minuten per sessie in een Zhan
Zhuang houding te staan. (Staande meditatie) Dat doe ik nu
ondertussen al 60 dagen en het resultaat is opmerkelijk.

Mijn leraar vertelde me dat de transformatie zou komen, maar dat deze anders is
voor iedereen. Nu snap ik waarom. Die transformatie speelt zich nl. af op
verschillende niveaus. Mijn hele levensritme is ondertussen verandert, ik ben
gedisciplineerder, ik eet anders, mentaal ben ik rustiger en fysiek ben ik sterker, op
beide gebieden ben ik weerbaarder geworden. Het is de beste anti-depressiva die je
kunt bedenken. Je leert, je moet leren, je kunt niet anders dan loslaten. Het eerste
wat ik en mijn partner opmerkten was dat onze reuk anders werd. Je zintuigen gaan
erdoor veranderen. Je ziet en hoort scherper, je geur wordt anders, je rug verticaler
en ga zo maar door. Ook mijn interne beleving is heel anders geworden waardoor
mijn Taiji en Qigong beoefening plots op een heel ander niveau worden uitgevoerd.
Mijn hart is hier (wijst naar het Dantian). Het is goud, voor iedereen.
Je geeft Taiji en Qigong, ben je dan overgeschakeld in je lesgeven ook?
Zelf geef ik twee avonden Taiji en twee maal Qigong in de ochtend. We geven hier naast Taiji en Qigong ook
Kungfu. Daarnaast is er maandelijks een workshop waarin de basisprincipes van de Wudang school aan de
orde komen. Incidenteel verzorg ik workshops in bedrijven en in het onderwijs. Het overschakelen naar
Wudang ging niet zonder slag of stoot. Je verliest er studenten mee. Sommige mensen houden er nu eenmaal
van om veel vormen te doen en dat is hun volste recht natuurlijk. Maar op een gegeven moment moest ik de
knoop doorhakken en ben ik in de stijl van de Wudang school gaan lesgeven. We doen wel nog eens de 24
vorm in de les. Opvallend is dat deze vorm nu veel krachtiger is geworden. Li Min vertelt me dat er zeker
ook goede Yang style meesters zijn maar ik veronderstel dat het onderricht in het Westen zich veelal beperkt
tot de uiterlijke vorm. Dat betekent dus niet dat die innerlijke aspecten er niet zijn. Noch dat het geen waarde
zou hebben zonder die aspecten. Uiteindelijk ben ik dan toch overgestapt omdat ik dus voor mezelf daar ook
verder in wou gaan verdiepen. Ik ben zo’n 4 jaar geleden in de leer gegaan bij één van de discipels van Li
Min, Charles-Henri Belmonte. Hiervoor ben ik meerdere malen per jaar naar Albi (Frankrijk) gereisd. Deze
opleiding duurde 3 jaar, dhr. Belmonte is hier ondertussen ook al 2 maal geweest om een workshop te
verzorgen.
Wat betekent dit alles als je er het begrip gezondheid naast zet?
Gezond zijn betekent voor mij in lichaam en geest. Je kan fysieke kwalen hebben maar als je mentaal sterk
bent heeft dat een heel andere impact dan wanneer je dat niet bent. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Het fysieke en mentale moeten in harmonie gaan. Dat is wat ik gezondheid noem. Eén van de
dingen die ik bv. in Wudang leer is het belang van een ontspannen borstkas, je haalt de druk weg van je hart.
De emoties, boosheid, verdriet, woede, jaloersheid, … kunnen een mens ernstig ziek maken. Ik kan genoeg
voorbeelden opnoemen van mensen die op die manier ernstig in de problemen zijn gekomen, niet alleen
psychisch maar ook op het fysieke niveau. Als je gaat bewegen komt er een ontspanning. Je traint jezelf
fysisch, je wordt soepeler, de doorstroming wordt beter, het voeden van de nierenergie, enz. terwijl je toch ook
het mentale aspect voedt. Het tot rust komen, de concentratie, enz… In mijn les vindt je mensen met
parkinson, schizofrenie, manisch depressieven maar ook gezonde mensen. Iedereen haalt er iets uit wat voor
haar/hem van waarde is. Ik zou bijna zeggen, iemand is gezond als hij/zij een blij hart heeft. Dat is ook de
grote meerwaarde van Taiji en Qigong, het pakt het mentale en het fysieke aspect aan.
Zou u nog 3 tips willen geven aan onze lezers om hun welzijn en gezondheid te verhogen?
1.
2.
3.

Matigheid
Volharding
Veel bewegen

Interview : Xia You
Mijn naam is Xia You. Ik kom uit China en woon nu 20 jaar in Nederland. Deze praktijk is onderdeel van
ons familiebedrijf. We hebben in totaal 4 locaties. Zelf zit ik nu al weer een paar jaar op deze locatie aan de
Pieter Calandlaan in Osdorp—Amsterdam. Mijn broer is hier 10 jaar geleden begonnen, nadat zijn dochter
de locatie in Rotterdam overnam. We dragen de praktijk graag over aan onze kinderen. Die moeten dan wel
alle diploma’s halen. Zelf studeerde en werkte ik in China en Nederland.
Kunt u wat meer vertellen over acupunctuur en uw praktijk?
Als je bij ons komt, weet je meestal wel wat acupunctuur is en wat wij hier precies doen maar veel mensen
weten inderdaad niet wat Chinese geneeskunde inhoudt. Vaak denken mensen zelfs dat er medicijnen in de
naalden zitten. Dat is dus zeker niet het geval. Je hebt verschillende soorten naalden die je op verschillende
locaties kunt zetten afhankelijk van wat de persoon nodig heeft. Op zich kan ik de basis vrij simpel
uitleggen. Het werkt met meridianen die door het hele lichaam lopen, 12 hoofdmeridianen. Je hart, je lever,
je milt, enz… en dan zijn er speciale punten op elk van die lijnen. Elke lijn is dus gekoppeld aan een orgaan
maar ook de onderlinge samenwerking is heel belangrijk. Echtgenoot: Chinese geneeskundigen zeggen dat
ziekte een soort van blokkade is. Met de naalden probeer je dan die blokkade op te heffen. Dat lijkt dus wel
op wat een huisarts nastreeft, nl. evenwicht. Alleen wij streven naar een evenwicht in energiestromen en de
huisarts naar een evenwicht van chemische processen. Tegenwoordig is er veel baanbrekend werk waarbij
het bestaan van deze meridianen wordt aangetoond maar een ervaren Chinees geneeskundige kan die ook
voelen. Op die manier weet je dan waar je de naald moet zetten, hoe diep, enz… Dat is onze manier om
tegen het lichaam te zeggen:
houd nu maar op met vervelend
zijn en genees jezelf.

Je stimuleert dus
genezend vermogen?

het

zelf-

Je verbetert in principe jouw
eigenschappen.
Door
het
oplossen van de blokkade
stimuleer je het functioneren van
het betreffende orgaan en dus
van je lichaam. Elke meridiaan
heeft een speciale functie.
Daarnaast zijn er ook samenwerkingen, een synergetisch effect zeg maar.
Vinden mensen makkelijk hun weg naar de praktijk?
Dat is best moeilijk. Meestal zijn mensen al naar de huisarts en het ziekenhuis gegaan. Vaak lopen ze eerst
jaren rond met een bepaalde klacht voordat ze bij ons terecht komen. Het probleem is onbekendheid,
daarnaast ook de verzekering. Bij de huisarts hoef je niet contant te betalen, bij ons wel. Financieel zijn de
mensen dus wel vaker bezorgd. Zelf zou ik graag wat nauwere samenwerkingen zien tussen de huisarts en de
acupunctuur. Hoe we dat beter kunnen doen vind ik een belangrijke vraag. Ik zal je een vb. geven. Als
acupuncturist kunnen we net zoals de reguliere arts geen kanker genezen, wat we wel kunnen is de
neveneffecten van chemotherapie behandelen. Chemotherapie is enorm zwaar voor het lichaam en het
opvangen van die harde klappen kan met acupunctuur ondersteund worden waardoor bv. misselijkheid
minder wordt.

Wat is belangrijk om een goede geneeskundige te zijn?
Praten met de patiënt is een enorm belangrijk onderdeel. Niet alleen voor de diagnose maar ook als
onderdeel van de therapie. Je moet de situatie van de patiënt leren kennen om zo het beste advies te kunnen
geven. Veel mensen hebben geestelijke problemen, gezinsproblemen, niet alleen het lichaam dus.
Daarnaast is het heel belangrijk dat je zelf ook een goede levensstijl aanneemt, dat je zelf gezond bent. Als
je vertrouwen hebt in jezelf en zelf gezondheid uitstraalt, dan geeft dat vertrouwen aan de patiënt.
Empatisch vermogen, oprechte belangstelling en kennis zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg.
Echtgenoot: Ook moet je het verhaal achter het verhaal van de patiënt leren opmerken. Soms vertelt iemand
een heel vreemd klinkend verhaal wat misschien voor jou heel onlogisch klinkt, maar het is wel de manier
waarop de patiënt zijn of haar klacht ervaart en beleeft. Dat is belangrijker dan wat jij erover denkt. De
patiënt staat centraal. Als je niet empatisch kunt zijn en de patiënt niet centraal kunt stellen dan moet je
niet in de zorg gaan werken. Je hoeft zelf als patiënt trouwens niet te geloven in acupunctuur, het werkt! Er
wordt wel eens gesuggereerd dat het alleen maar een soort placebo effect is. Maar nou even serieus, als je
niet kunt lopen van de pijn in je rug, dokter noch ziekenhuis kunnen je helpen, maar met een paar naaldjes
blijft het wel tot een half jaar weg, dan interesseert je het toch niet of het placebo is of niet. Nee je komt
terug, want je kunt wel weer een half jaar verder. We kunnen inmiddels het bijzondere effect van placebo
bewijzen.
Ook in Nederlandse ziekenhuizen worden namaak operaties gedaan, compleet met
operatiekamer, narcose en alles er op en er aan, maar zonder operatie. Dan ervaart de patient toch
genezing. Bij de ziekte van Parkinson gebeurt dat door placebo medicijn, het lichaam gaat zichzelf
genezen. Fantastisch! We weten dat acupunctuur het lichaam activeert om de noodzakelijke stoffen voor
verbetering aan te maken.

Zelf ben ik in een familie van acupuncturisten opgegroeid, dus ik heb het van jongs af aan
meegekregen. Toch heb ik ook een 5 jarige full-time universitaire opleiding gedaan waarna ik jarenlang
stage heb gelopen, overal meekijken, enz… Daarnaast is het belangrijk dat je blijft studeren, jezelf blijft
ontwikkelen als arts en als mens.

Xia You:

Wat is voor u gezondheid?
Eerst en vooral eten, 3x per dag, op tijd eten en gezond eten. Daarnaast is slapen heel belangrijk. Ik
ondervind dat heel veel mensen slecht slapen. Te laat naar bed. Je zou op zijn laatst rond 23u naar bed
moeten gaan en in de ochtend 6 of 7 uur er uit. 23u – 01u is de tijd van de galblaas, dan produceert de gal
de stoffen die nodig zijn om te ontgiften. Als je niet goed slaapt dan werkt dit orgaan minder goed en
wordt je lichaam dus ook minder gereinigd. Op die manier kan het slechte vet niet afgevoerd worden, met
overgewicht en blokkades als gevolg. Ook slaan veel mensen het ontbijt over, daar kan ik echt boos om
worden. Zo creëren mensen vaak problemen voor zichzelf. Mensen leefden vroeger veel meer naar het
ritme van de natuur. Door alle moderne technologie zijn we dat contact enigszins verloren. Je leef-ritme is
dus cruciaal voor je gezondheid. Gezondheid gaat dus over de manier waarop je leeft.
Hebt u nog 3 tips voor onze lezers om welzijn en gezondheid te verhogen?
1.
2.
3.

Bewegen is de basis van gezondheid. Daarna komt onderhoud.
Goede voeding en nachtrust
Niet te lang wachten om de acupuncturist op te zoeken. Wie snel reageert en ondersteuning zoekt,
die is ook snel weer van zijn klachten af.
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Interessant vanwege:
Houdingscorrigerend &
Vitaliserend effect
Werkt door op het hele lichaam
Ondersteunt de gezondheid
Verlicht spanningen

Makkelijk doordat:
Over de kleren heen
Weinig benodigde ruimte
Licht draagbare stoel
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Een gezond bedrijf behoeft
Gezonde en gemotiveerde
werknemers
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