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0. Dankwoord
Ik heb met veel plezier en toewijding aan deze scriptie kunnen werken. Dat was niet zo grondig mogelijk 

geweest wanneer de moeders van mijn kinderen, Marin van Wijnen en Femke Haen, de zorg voor mijn 

kinderen niet op zich hadden willen nemen tijdens de uren dat ik verdiept was in de Chinese klassiekers. 

Aan hen beiden mijn dank daarvoor. Verder ben ik Kris Oosting, mijn scriptiebegeleider, dankbaar voor het 

mee de diepte in gaan, graven en spitten in de Chinese taal, worstelend met de verschillende mogelijke 

vertalingen van de karakters en het aanscherpen en verbeteren van aannames en conclusies. Als laatste wil 

ik nog de dank die ik voel voor het bestaan van de acupunctuur en haar wijsheid hier uitspreken, hoewel ik 

niet precies weet tot wie ik die dank moet richten. Wellicht de eerste sjamanen in het oude China die de 

acupunctuur ontwikkelden, of wellicht het Dào zelf, voor zover dat te bedanken is. De acupunctuur is voor 

mij en mijn patiënten werkelijk een ontwikkelingsweg die ons bij onze diepste natuur en bestemming brengt.

Raoul Grouls,

31 oktober 2012, Zeist.
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1. Inleiding

1.1 Motivatie voor dit onderzoek
De basisvakopleiding TCM bij Qìng-Bai startte haar eerste leereenheid met een prikkelend citaat uit de Shén 

Nóng Běn Cǎo Jīng (神農本草經 ; Divine Farmers Materia Medica)

Geneeskunde van de hoogste categorie is als voeding voor de individuele bestemming [命 Mìng] en 

correspondeert met de Hemel.1

Na deze hoogste categorie wordt nog een middencategorie genoemd, die zich vooral richt op preventie en 

correspondeert met de Mens en het laagste niveau dat zich richt op de genezing van ziekten en 

correspondeert met de Aarde.

Nu, aan het einde van mijn vakopleiding acupunctuur, blijft deze ʻhoogste categorieʼ mij fascineren. Tijdens 

de lessen op Qìng-Bai wordt er eigenlijk niet of nauwelijks gesproken over iets als 命 mìng (wat het Chinese 

woord is dat wordt vertaald met ʻbestemmingʼ), wat in zekere zin opvallend is nadat een opleiding start met 

een dergelijk  citaat. Niet alleen naar mijn toekomstige patiënten toe, maar ook naar mijn eigen leven. Wat is 

eigenlijk mijn eigen 命 mìng ? En hoe kan de TCM mij helpen om mijn 命 mìng te voeden? Want hoe zou ik 

patiënten kunnen helpen met het voeden van hun 命 mìng, als ik dat voor mijzelf niet zou kunnen?

Een onderwerp als 命 mìng blijkt echter zo diepgaand, dat het binnen de kaders van deze scriptie niet 

volledig kan worden uitgewerkt. Het streven met deze scriptie is dan ook beperkt tot het leggen van een 

goed fundament voor een dieper begrip van deze ʻHemelseʼ laag van de TCM en de consequenties van 

deze laag voor de beoefening ervan.

1.2 De onderzoeksvraag en opbouw van de scriptie
Centraal in deze scriptie staat de vraag: Wat is de betekenis van 命 mìng in het TCM wereldbeeld? Deze 

betekenis wordt zowel uitgediept aangaande een aantal klassieke Chinese teksten als voor moderne TCM 

teksten. De tweede vraag die gekoppeld is aan de eerste vraag is vervolgens: en wat heeft dit voor 

consequenties voor de praktijk van de behandeling volgens de TCM?

Om deze vragen te beantwoorden is de scriptie als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 2 staan de globale 

contouren beschreven van 命 mìng zoals dat uit het karakter zelf blijkt en een korte verkenning van 

Westerse beelden rondom ʻbestemmingʼ. Hoofdstuk 3 verkent een aantal essentiële bouwstenen van de 

Chinese filosofie die noodzakelijk zijn om de klassieke teksten goed te kunnen begrijpen. Hoofdstuk 4 

onderzoekt hoe 命 mìng werd gebruikt in een drietal klassieke Chinese teksten. Hoofdstuk 5 onderzoekt 

moderne TCM literatuur over 命 mìng. In hoofdstuk 6 wordt de betekenis van het onderzochte voor de 

praktijk bekeken en hoofdstuk 7 geeft de conclusie van het onderzoek,
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1.3 Over het vertalen van Chinese bronteksten
Door het gebrek aan moderne teksten die over 命 mìng handelen leunt het onderzoek sterk op de klassieke 

teksten. Met behulp van de internetsite ʻChinese Text Project2̓  was het mogelijk om in de oorspronkelijke 

Chinese teksten te zoeken naar het voorkomen van het karakter 命 mìng in plaats van afhankelijk te zijn van 

soms dubbele vertalingen van het Chinees via bijvoorbeeld het Duits naar het Nederlands.

Dit onderzoek richt zich met name op de de Analecten van Confucius, de Dào Dé Jīng en de Yì Jīng. Deze 

drie werken zijn geselecteerd omdat ze een grote invloed hebben uitgeoefend op de Chinese cultuur3 4

Het Chinees is echter een taal met een totaal andere structuur dan de meeste Westerse talen. Het Chinees 

is eigenlijk onvertaalbaar; een tekst moet geïnterpreteerd worden waardoor de vertaler er altijd een eigen 

kleur aan geeft5. Elk karakter is een beeld, waardoor de betekenis vaak meerdere lagen tegelijkertijd omvat. 

Sommige karakters zijn miniatuur-gedichten die een veel breder spectrum aan betekenissen beslaan dan de 

Westerse taal zou kunnen doen met één woord. Een mooi voorbeeld is het karakter 德 dé, dat vertaald wordt 

met betekenissen als deugd, moraal, vriendelijkheid, gedrag, dankbaarheid voelen. In eerste instantie kan 

het vreemd lijken dat een karakter zoveel betekenissen heeft, maar de onduidelijkheid wordt vooral 

veroorzaakt door het vertaalproces. Het karakter zelf is opgebouwd uit het teken voor ʻvoetʼ 彳 chì, ʻrecht, 

direct, perfectʼ 直 zhí dat is opgebouwd uit een oog en een lijn en 心 xīn dat een hart verbeeld met zijn 

vaten.6 Het beeld dat nu ontstaat is dat van iemand die in beweging is (met zijn voet) en op een perfecte of 

directe manier (het oog bekijkt een lijn van alle kanten en ziet geen afwijkingen) vanuit zijn hart handelt. 

Jarret schrijft zo bijvoorbeeld over dit karakter:7

The imagery of the character Dé also has an overtone suggesting the empowerment of intuition. According 

to the etymology of the character, intuition may be defined as the ability to directly bypass oneʼs mind and 

know spontaneously with oneʼs heart the heart of all things.

Het karakter ontwikkelt op deze wijze volledig andere bijklanken dan een vertaling met bijvoorbeeld ʻdeugdʼ 

of ʻmoraalʼ in eerste instantie op zou kunnen roepen; het beeld van iemand die volgens ʻdeugdʼ en ʻmoraalʼ 

leeft zou zelfs het min of meer tegenovergestelde gevoels- en betekenislagen kunnen oproepen, zoals 

bijvoorbeeld iemand die sterk cognitief vanuit allerlei morele geboden leeft en het contact met zijn ʻhartʼ 

volledig verloren is. Vandaar dat in deze scriptie niet alleen de betekenis van karakters maar ook de 

etymologie van karakters wordt beschreven om zo toegang te geven tot de oorspronkelijke beelden waaruit 

de teksten waren opgebouwd. Op sommige plekken geef ik een eigen vertaling van een stuk tekst. Deze zijn 

niet bedoeld als een poging andere vertalers, die hoogstwaarschijnlijk veel meer kennis van de Chinese taal 

hadden dan ik heb, te overtreffen. Het is veel meer bedoeld om mijn eigen interpretatie náást de andere 

interpretaties te zetten en om mijn eigen proces van vertrouwd raken met de ʻgeest van de tekstʼ te delen 

met de lezer. De stukjes interlineaire vertaling en etymologie zijn in kaders gezet om de leesbaarheid van de 

tekst te vergroten.

In de citaten worden Chinese termen zeer uiteenlopend benoemd. Dào 道 is de ene keer ʻDaoʼ , dan weer 

ʻTaoʼ of ʻTauʼ. Vanwege de eenduidigheid heb ik ervoor gekozen om in dit gehele document consequent het 
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pīn yīn te gebruiken, een standaardnorm om Chinees in Latijnse letters weer te geven, zelfs als dat in het 

oorspronkelijke citaat niet gebeurde.
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2. Bestemming

2.1 Het karakter Mìng

De Chinese taal is opgebouwd uit beelden. Het vertalen van een Chinees karakter is hierdoor geen 

eenduidige zaak, zoals hiervoor ook al werd opgemerkt; elk karakter kan op meerdere manieren 

geïnterpreteerd worden. Zo wordt 命 mìng niet allen vertaald met ʻbestemmingʼ, maar ook met ʻlevenʼ, 

ʻorderʼ, ʻinstructieʼ 8, ʻzenden (op een missie)ʼ, ʻdiplomatieke missieʼ, ʻdwingenʼ, ʻinstructie gevenʼ, ʻwil van de 

hemelʼ, ʻlotʼ, ʻlevensduurʼ, ʻzeker wetenʼ 9. Wat meer helderheid geeft dan een lijst aan mogelijke vertalingen 

is de verkenning van het karakter zelf.

Het karakter 命 mìng is een karakter waar drie andere symbolen in terug 

te vinden zijn. Bovenin staat een driehoek (亼). Deze driehoek staat voor 

de ʻnotie van eenheid, assemblage, een verbinding van verschillende 

elementen, gerepresenteerd met drie lijnenʼ10. In dit karakter mag die 

eenheid begrepen worden als ʻde kosmische eenheid van hemel, aarde 

en mensheidʼ. Dit deel van het karakter kan verder gezien worden als een 

contract of geschreven opdracht omdat de bestemming gezien kan 

worden als de vervulling van ons contract met de Hemel 11. Rechtsonder 

staat een vierkant met een pootje (卩) wat een afbeelding is van een 

ʻknielende persoonʼ , ʻeen symbool van autoriteitʼ12. Linksonder staat een 

vierkant (口)wat een afbeelding is van een mond. 

Het karakter ʻMingʼ schetst dus het volgende beeld: de eenheid van Hemel, Mens en Aarde en het contract 

dat de Mens met de Hemel heeft gesloten, de Mens die de autoriteit van de Hemel erkent en respectvol 

knielt voor deze eenheid en het contract en vervolgens een mond die dit contract of deze eenheid 

verkondigd.

Een mooi beeld, dat echter ook een aantal vragen op kan roepen:

• Hoe kan een acupuncturist weten wat iemandʼs ʻcontract met de hemelʼ is?

• Het beeld dat de vertaling ʻbestemmingʼ oproept is een te bereiken doel, een ʻreisbestemmingʼ in de ʻreis 

van het levenʼ. Hoe kan een acupuncturist daar invloed op uitoefenen?

• Is een bestemming niet zo persoonlijk dat zij eigenlijk ʻonbenaderbaarʼ persoonlijk is? Met andere 

woorden, kan en mag je daar wel uitspraken over doen of zelfs maar in de buurt van komen als 

behandelaar?

Deze vragen bleken gaandeweg het onderzoek te wortelen in een aantal westerse aannames die kunnen 

worden opgeroepen door het woord bestemming. Gaandeweg dit onderzoek zal blijken waarom sommige 

vragen niet zonder meer zo gesteld kunnen worden.
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2.2 Westerse concepten van bestemming
Hoewel dit onderzoek zich vooral richt op het Oosterse concept 命 Ming, blijkt het goed te zijn om scherp te 

krijgen wat de aannames zijn die vrij snel worden opgeroepen door onze Westerse culturele achtergrond 

voordat dieper ingegaan wordt op het Oosterse beeld. In de ʻVan Daleʼ13 staan twee betekenissen: doel van 

het bestaan of doel van een reis. De Wikipedia heeft bij ʻbestemmingʼ enkel tekst over de betekenis als 

ʻreisdoel van een reizigerʼ of ʻde functie die is toegewezen aan een bepaalde zone in een bestemmingsplanʼ. 

De term ʻlotsbestemmingʼ verwijst op wikipedia door naar de pagina over ʻnoodlotʼ14 :

Lot of noodlot is een term die gebruikt wordt om de gedachte uit te drukken dat er een noodzakelijk en 

onveranderlijk verloop in het leven van een mens plaatsvindt, waarbij de persoon in kwestie niet bij machte 

is zelf invloed op deze gang van zaken uit te oefenen. [...] Als zodanig past de term binnen een 

deterministische wereldbeschouwing.

Het is echter de vraag of ʻbestemmingʼ niet een nét wat andere betekenisnuance heeft dat ʻnoodlotʼ. Een 

ʻbestemmingʼ is iets dat je kunt vervullen, maar ook missen. Een ʻnoodlotʼ is veel meer onvermijdelijk. 

In het boek ʻUw Missieʼ15  wordt de lezer geholpen een eigen missie voor zijn leven te vinden. Er worden drie 

kenmerken16 gegeven van een goede missie:

1. Een missie is slechts één zin lang.

2. De missie kan gemakkelijk begrepen worden door een kind van twaalf.

3. De missie kan onder grote druk onmiddellijk uit het hoofd worden opgezegd.

Daarnaast wordt er een soort formule gegeven waar een goede missie aan zou moeten voldoen17: drie 

werkwoorden die de grootste passie weerspiegelen, het principe of de kernwaarde waar je je leven aan wilt 

wijden en de doelgroep waarvoor je dit doet. Deze elementen samen vormen die éne zin die je zelfs ʻs 

nachts zou moeten kunnen uitspreken.

De NLP trainer Robert McDonald heeft de ʻDestination® Methodeʼ ontwikkeld. Op internet is een korte 

samenvatting van de methode te vinden18:

Een centrale vraag bij deze methode is dan ook steeds: "Wat wil je?" Met andere woorden: wat ziet de cliënt 

zelf als zijn of haar 'bestemming'? Naar welk doel wil de cliënt toewerken? Er wordt nauwkeurig onderzocht 

hoe die bestemming eruit ziet en hoe de cliënt zeker zal weten op deze bestemming te zijn aangekomen. En 

tenslotte wordt de vraag gesteld: "Wat houdt je tegen daar nu al te zijn?"

Waar een NLP trainer wellicht het extreme uiterste van het spectrum van betekenissen vertegenwoordigd, 

geeft Geert Kimpen een genuanceerder beeld:
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Ieder mens heeft zijn bestemming, maar niet ieder mens volgt zijn bestemming, want dat is de keuze. Soms 

kiezen mensen er toch voor om, ondanks dat er zoveel haken en ogen zitten aan het leven dat ze leiden, 

niet te veranderen uit angst voor het onbekende. Dat is de keuze en vrije wil van de mens. Ik zelf kon op een 

bepaald moment niet anders dan luisteren. Toen mijn dochter Zonneke geboren werd, moest ik eindelijk 

gaan doen waarvoor ik hier op aarde kwam: schrijven. 19

Een wat afwijkend beeld van de eerder genoemde visies is te vinden in de Antroposofie, wat in feite een 

opnieuw toegankelijk maken van de westerse esoterische wijsheid is geweest door Rudolf Steiner. In ʻKijk op  

Karmaʼ wordt de Antroposofische visie kort samengevat:

Op de terugweg naar de aarde komt het menselijke wezen - dan een wezen van geest en ziel - op het punt 

zich te omhullen met een nieuw levenslichaam. Vanuit zijn voorgeboortelijke intenties, die deels voortkomen 

uit de verwerking van het vorige leven (in feite van meerdere vorige levens), omhult hij zich met wat het 

levenslichaam voor de komende incarnatie zal worden. De consequenties van de evaluatie in de geestelijke 

wereld op de heenweg worden op de terugweg ingebouwd in lijf en lot. 20

In deze onvolledige verkenning van een aantal westerse perspectieven op bestemming zijn een aantal 

patronen te herkennen. Het eerste dat opvalt is dat de beelden zich lijken te bewegen langs een as, waar op 

het ene uiterste de ʻHemelseʼ invloed overheerst en de mens niet of nauwelijks invloed heeft. Aan het andere 

einde van het spectrum overheerst de menselijke invloed: het is de mens die zelf bepaalt wat zijn 

bestemming is en hoe hij daar kan komen. Daartussenin bevinden zich de perspectieven die een 

samenwerken tussen het geestelijke en menselijke voor zich zien. Voor Kimpen is de bestemming zowel iets 

waar hij naar kan ʻluisterenʼ, als iets waarin de mens de keuze heeft om de bestemming te volgen of niet. In 

de Antroposofische visie is de mens sterk ingebed in een geestelijke wereld en karmische wetten maar 

tegelijkertijd bouwt het ʻmenselijke wezenʼ tijdens zijn incarnatie vanuit de evaluatie van eerdere incarnaties 

zijn eigen intenties in zijn ʻlijf en lotʼ in. De Antroposofische visie is overigens de enige van de visies hier 

verkend die expliciet een samenwerking tussen geest en lichaam als onderdeel van de bestemming ziet.
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3. Bouwstenen
Om de klassieke teksten goed te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk om eerst een aantal essentiële 

bouwstenen van de Chinese filosofie nader te onderzoeken.

3.1 De Voorhemelse bouwstenen
De Chinese filosofie kent onderscheid in een ʻVoorhemelseʼ en ʻNahemelseʼ fase. De Voorhemelse fase 

beschrijft de periode voor de evolutie van het materiële bestaan, de Nahemelse fase is de periode waarin die 

evolutie op gang is gekomen.21

3.1.1 De Eenheid van de Dào
Het begrip 道 Dào is een van de meest omvattende en 

fundamentele begrippen uit het Chinese wereldbeeld. De uitleg van 

het karakter wordt mooi omschreven door Larre:

“...let us examine the character for Dào (道) ; it represents a head 

with its hair unbound (首) like that of a Chinese magician, and is 

associated with three footsteps (辶) evoking a dance step. It is the 

footstep of a magician. Traditionally the left foot is raised first; the 

right foor is brought forward; then the step begins all over again...”

“...The universe begins its day in the East and on the left and the 

magician takes the opening steps of his dance of Dào...”22

Het beeld is dus een magiër, een sjamaan, die in harmonie met de grotere verbanden van de kosmos een 

dans inzet. 道 Dào wordt vertaald met ʻwegʼ of ʻpadʼ23 maar ook met onder andere ʻreisʼ, ʻmethodeʼ, ʻwetʼ, 

ʻdoctrineʼ24. Het wordt gezien als de oorsprong van alles:

Er was ʻietsʼ dat ongedifferentieerd en volledig ontwikkeld was, dat (al) was geboren vóór Hemel en Aarde. 

Oh zo stil, oh zo leeg, op zichzelf staand en onveranderlijk, bewegend in cycli en onuitputtelijk, dat de 

Moeder van Hemel en Aarde genoemd kan worden. Ik ken zijn naam  niet. Ik zal het (maar) het Dào 

noemen.25

Het is overal aanwezig:

Het grote Dào vloeit overal.26

Het Dào is het verborgen geheim in alle wezens.27

en op een paradoxale manier tegelijkertijd leeg en vol, actief en passief:

Het Dào is wervelende leegt en toch, in gebruik zijnde, is het onuitputtelijk.28

Het eeuwige Dào handelt niet en toch is er niets dat ongedaan blijft.29
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Het karakterbeeld lijkt naar een bewustzijnstoestand te verwijzen waar de sjamaan één wordt met de 

kosmos en zo handelt. Het beeld dat in de Dào Dé Jīng wordt geschetst is veel meer dat van een 

existentiële oergrond, een paradoxale, vibrerende en stille, overal aanwezige en onvindbare achtergrond 

voor al het zijn. Door ons in overeenstemming te brengen met deze oergrond kan ons bewustzijn, ons 

handelen samenvallen met dit grotere geheel en stroomt het vrij door ons heen. Het mag duidelijk zijn dat 

het begrip 道 Dào zo veelzijdig, diepgaand en complex is dat er een apart onderzoek aan gewijd zou kunnen 

worden.

3.1.2 De vereniging van Hemel en Aarde
Uit de 道 Dào ontstaan in het allereerste begin Hemel en Aarde:

The Dào, the vast sea of potentiality, gives birth to the two, heaven 

and earth, the active and quiescent poles of the cosmos.30

Hemel 天 tiān is afgeleid van de afbeelding van een mens 人 met 

zijn armen uitgestrekt 大 en een groot hoofd 天. Aarde 地 dì is 

afgeleid van ʻAardeʼ 土 tǔ en 也 yě dat volgens de Shuōwén de 

ʻvrouwelijk yinʼ of vulva verbeeld. De twee universele polen, actief 

en passief, van Hemel en Aarde worden vervolgens verenigd door 

沖氣 Chōngqì.31 ʻChōngʼ wordt vertaald met ʻspoelenʼ of ʻvlaagʼ, 

ʻgeraasʼ. Het karakter ʻChōngʼ (沖) bestaat uit het teken voor 

ʻwaterʼ (氵) en het teken voor ʻmiddenʼ (中). ʻQìʼ (氣) dat vertaald 

wordt als ʻvitale energieʼ maar ook als bijvoorbeeld ʻademʼ of ʻluchtʼ 

bestaat uit het teken voor ʻrijstʼ (米) en het teken voor ʻluchtʼ of ʻgasʼ (气), oftewel de damp die van rijst 

afkomt.32

Hence the character pair chōngqì may be taken to denote the quality of qì that lies at the center of all things, 

which, like a giant whirlpool, perfectly harmonizes all dualities and extremes back into the unity that is the 

essential nature of each being.33

Deze drie oerkrachten, namelijk 天 Hemel, 地 Aarde en 沖氣 Chōngqì, vormen het ʻVoorhemelseʼ, oftewel de 

werkelijkheid voor de evolutie van het materiële bestaan.34 Dit principe is een fundamenteel principe dat door 

de gehele Chinese filosofie terugkeert op alle niveaus: de eenheid splitst zich in twee tegenpolen, die een 

dynamische verbinding aangaan. 

Vanaf het moment dat de kwaliteiten van deze twee universele polen een interactie (Chōng, 沖) met elkaar 

aangaan, spreekt men over de geboorte van de Drie. Vanuit de kosmologische visie wordt de Drie vaak 

voorgesteld door het fenomeen Mens (Rén, 人). Onthoudt wel dat het hier gaat om de potentiële Mens! [...] 

Aan het fenomeen Rén wordt het vermogen toegeschreven om de potenties van Tiān [Hemel] en Dì[Aarde] 

in zich te verenigen.35
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Deze drie krachten vormen een drie-eenheid, een basaal krachtenveld dat de blauwdruk is van al het 

bestaande. En de Mens wordt gezien een van deze drie kosmische krachten! Denk hierbij ook terug aan 命 

mìng zelf: bovenin staat een driehoek die ʻkosmische eenheid van hemel, aarde en mensheidʼ representeert. 

Het is de oer drie-eenheid zelf waarvoor in het karakter 命 mìng geknield wordt (卩) en die verkondigd (口) 

wordt!

3.1.3 De werkelijkheid als ʻfractalʼ
Een ʻfractalʼ is een term die in 1975 werd geïntroduceerd door 

Benoit Mandelbrot.36 Het is een wiskundige figuur die is 

opgebouwd uit een zichzelf eindeloos herhalend patroon. 

Interessant is dat de fractal-wiskunde gebruikt wordt om 

(schijnbaar) chaotische of natuurlijke systemen te beschrijven zoals 

bijvoorbeeld bergketens of de takstructuur van bomen. Het grote 

patroon herhaalt zich op steeds kleinere schaal, waardoor het grote 

geheel en het kleine detail afspiegelingen van elkaar worden.

Dit basisprincipe doordrenkt de Chinese filosofie vrijwel volledig.

The concept of the two beings harmonized and blended back into the one by a third factor is fundamental to 

all aspects of traditional practice. Even the phyical sensation of deqì, experienced by both patient and 

practitioner when an acupuncture point is needled, is a manifestation of the chōngqì in the microcosm as it 

harmonizes the unbalanced excess and deficient aspects of the patientʼs being from the two back into the 

one.37

Wat een fenomenaal idee! De macrokosmische schepping van het heelal wordt op kleinere schaal herhaald, 

weerspiegeld in de microkosmos van de acupuncturist die zijn patiënt behandeld! Alles wat in de 

macrokosmos bestaat correspondeert met iets in de microkosmos.38 In de westerse esoterie is dit denkbeeld 

overigens ook terug te vinden, wanneer Hermes Trismegistus zijn bekende uitspraak ʻZo boven, Zo 

benedenʼ doet.39

In de Huángdì Nèijīng Sùwèn wordt dit principe van fractale correspondentie toegepast op het menselijk 

lichaam in relatie tot het yin en yang van de cyclus van de dag:

From dawn to noon, this is the yang of heaven; it is the yang in the yang. From noon to dusk, this is the yang 

of heaven; it is the yin in the yang. From early evening to the crowning of the cocks, this is the yin of heaven; 

it is the yin in the yin. From the crowning of the cocks to dawn, this is the yin of heaven; it is the yang in the 

yin. The fact is, man, too, corresponds to this. Now, speaking of the yin and yang of man, then the outside is 

yang, the inside is yin. 40
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Vervolgens worden de correspondenties verder uitgewerkt, uiteindelijk met relaties tussen de organen, 

planeten, cijfers, geuren, kleuren, dieren, lichaamsdelen, emoties etc. etc.

3.2 De Nahemelse bouwstenen

3.2.1 De drie schatten
Als er wordt gesproken over ʻde drie schattenʼ wordt daarmee gedoeld op de drie substanties Jīng (精) , Qì 

(氣) en Shén (神). De drie schatten zijn wat ons als mensen is geschonken bij onze conceptie41. Ze 

corresponderen met de Voorhemelse oerkrachten: Jīng met de Aarde, Qì met de Mens, Shén met de 

Hemel.42 

3.2.2 Jīng
精 Jing wordt vertaald met verfijnd, perfect, excellent, essentie. Binnen de TCM verwijst het naar de 

ʻessentie van het levenʼ.43 Het karakter 精 Jīng bestaat uit het karakter voor rijst (米) dat voorkomt als 

onderdeel van 氣 Qì. De combinatie van de twee karakters waar het rechterdeel uit is opgebouwd (青) voor 

ʻgroenʼ , ʻde kleur van de natuurʼ. Het bovenste deel (龶) staat voor voor ʻlevenʼ , het onderste deel (月) 

betekent ʻmaandʼ en is een afbeelding van de maan, maar volgens Wenlin is het afgeleid van het karakter 

voor ʻcinnaberʼ of ʻroodʼ (丹). Het is een afbeelding van een stukje cinnaber (rode kwiksulfide) in een 

smeltkroes van een Taoïstische Alchemist.44 Het ʻcinnaber veldʼ is in de TCM (maar ook bijv. in Qìgōng of 

Oosterse gevechtskunsten) een verwijzing naar een plek in de onderbuik die gezien wordt als het centrum 

van de levensenergie.45 Het karakter 精 Jīng roept dus het beeld op waarbij essentiële voedende substantie 

(rijst wordt gezien als de ʻessentieʼ van het Chinese voedsel46) via een Alchemistisch proces wordt 

getransformeerd en leven voortbrengt.

Het 精 Jīng staat in de TCM bekend als een vloeibare substantie die door het hele lichaam circuleert, in het 

bijzonder door de Qì Jīng Bā Mài (de Acht Bijzondere Meridianen). Het is de basis voor groei en 

ontwikkeling van o.a. botten, tanden, haar, Merg (dat beenmerg, hersenen en ruggenmerg omvat) en 

vruchtbaarheid, succesvolle conceptie en zwangerschap 47. Het 精 Jīng heeft echter ook een relatie tot 命 

mìng:

It is at this moment [the conception] that our constitution and destiny are imparted. This imprint, stored in the 

Jīng, constitutes our unique endowment from heaven, which, in turn, gives rise to our personal Shén (heart 

spirit).48

Onze 命 mìng is dus ʻafgedruktʼ op het moment van conceptie in onze 精 Jīng, onze essentie. Het bevat een 

fysieke blauwdruk van onze geestelijke bestemming.

3.2.3 Qì
De betekenis van het karakter 氣 Qì is reeds beschreven in § 3.1.2 bij de beschrijving van Chōngqì (沖 氣). 

Op het menselijke niveau zijn er vele soorten van Qì te onderscheiden in het lichaam maar het meest direct 

gerelateerd aan de 精 Jīng is de 元氣 Yuánqì . Yuán 元 wordt vertaald met primair, beginsel, oorspronkelijk 

en  is opgebouwd uit de bovenkant (二) die afgeleid is van shàng 上 dat ʻsuperieurʼ betekent, de onderkant 
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(儿) is afgeleid van rén 人 wat ʻpersoonʼ betekent. Jarret beschrijft de verhouding tussen 元 氣 Yuánqì en 精 

Jīng als volgt:

...considered relative to Jīng as pure potential, Yuánqì is “two”, the original Yin and Yang of the kidneys. The 

relationship of Jīng to Yuánqì is similar to that of the unnamed Dào to the named Dào, in that the unnamed 

Dào precedes the named Dào.49

Hier komt ook weer het allesdoordringende besef terug dat de werkelijkheid op elk niveau correspondeert 

met een ander niveau; hetzelfde basispatroon wordt keer op keer herhaald als in een fractal.

3.2.4 Shén
De Shén (神) correspondeert met de Hemel en wordt vertaald met ʻgeestʼ of ʻgodʼ50. 

Het karakter is opgebouwd uit het linkerdeel (礻) dat is afgeleid van 示 dat een altaar 

weergeeft en is opgebouwd uit de hemel bovenin (二) en daaronder drie verticale 

strepen die zon, maan en sterren weergeven. Het rechterdeel  (申) geeft twee handen 

weer die een iets vastpakken en stretchen51 maar afgeleid van tekens voor ʻregenʼ of 

ʻbliksemʼ52. Het oude zegel, hier rechts afgebeeld, laat deze herkomst duidelijker zien. 

Het beeld ontstaat zo van iets goddelijks, geestelijks, dat door twee handen wordt 

gepakt en naar beneden gehaald, alsof de ʻhemel zijn wil uitstrekt tot de aarde en het 

bewustzijn van de mensheidʼ 53 of iets goddelijks dat als een bliksem neerdaalt. Over de ontwikkeling van de 

betekenis van het karakter 神 Shén schrijft Lan Fengli, professor TCM aan de Shanghai Universiteit:

Shén originally refers to the lightening in the nature, and then was first metaphorized to mean the God who 

created the world, and then was extended to mean the spirits of the nature, the spirits of dead famous or 

great men (gods and ghosts), and the unpredictable wonderful changes.54

Hier wordt het diffuse karakter van de Chinese taal erg duidelijk zichtbaar: het oorspronkelijke beeld van een 

karakter heeft een bepaalde gevoelslaag die steeds intact blijft maar de exacte betekenis verandert mee met 

de context. De Yì Jīng geeft een mooie definitie van de 神 Shén in de Shuō Guà vers 6:

神也者、妙萬物而為言者也55 56

神 [shén]: geest, god

也 [yě]: ook, eveneens

者 [zhě]: iemand die...

妙 [miào]: wonderlijk, subtiel, fijn. Opgebouwd uit ‘vrouw’ 女 en ‘klein’ 少

萬物  [wànwù]: tienduizend dingen, alle levende wezens, universum.
而 [ér]: en, verder.

為 [wèi]: doen, worden, besturen. Het verbeeldt een olifant en een hand die hem leidt.
言 [yán]: woorden, taal, spreken. Een afbeelding van een fluit met een mond die erop blaast.
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De geest is op geheimzinnige wijze in alle wezens werkzaam.57

In de Yì Jīng , Xi Ci I hoofdstuk 5, wordt de 神 Shén nog op een andere wijze toegelicht. Dit hoofdstuk 

beschrijft de verschillende aspecten van het 道 Dào en begint met:

一陰一陽之謂道58

Datgene, wat nu eens het donkere en dan weer het lichte laat verschijnen, is het Dào.59 

In het hoofdstuk worden vervolgens een aantal verschijningsvormen van het 道 Dào beschreven. Het 

hoofdstuk eindigt vervolgens met een verwijzing naar de 神 Shén:

陰陽不測之謂神60

Datgene in Dào, wat niet door het lichte en het donkere kan worden gepeild, heet de Geest.61

In zijn toelichting schrijft Wilhelm (1971): 

一 [yī]: één, elk, eenmaal

陰 [yīn]: Yīn, het vrouwelijke, passieve, negatieve principe. Samengesteld uit ‘heuvel’ 阝, 
bovenin ‘nu’ of ‘vandaag’ 今 en onderin ‘wolk’ 云. Het verbeeldt de schaduwzijde van 

een heuvel.

陽 [yáng]: Yáng, het mannelijke, actieve, positieve principe. Samengesteld uit ‘heuvel’ 阝, 
bovenin ‘zon’ 日 en onderin ‘stralen’ 勿 . De zonnige zijde van een heuvel.

之 [zhī]: drukt de relatie uit tussen twee elementen.

謂 [wèi]: noemen, roepen. Links ‘woorden’ 言, rechts ‘maag’ wèi 胃 dat vanwege 
fonetische redenen in het teken staat.

道 [dào]: Dào, zie § 3.1.1.

陰 陽 [yīn yáng]: Yīn Yáng, zie hierboven.
不 [bù]: niet. Een afbeelding van een vogel die opstijgt naar de lucht 一

測 [cè]: onderzoeken, meten. Opgebouwd uit links ‘water’ 氵en rechts ‘principe’ of 
‘regel’ 则, samengesteld uit ‘schelp’ of ‘geld’ 贝 en ‘mes’ 刂. Mogelijk afgeleid van 

‘het in een schelp snijden van een patroon’.

之 [zhī]: drukt de relatie uit tussen twee elementen.

謂 [wèi]: noemen, roepen. Zie hierboven.
神 [shén]: geest, god.

18



Er blijft een rest over, die door dit tegenspel van krachten [van yīn en yáng] niet verklaard kan worden, een 

laatste waarom. Deze laatste diepte van het Dào is de geest, het goddelijke, ondoorgrondelijke ervan.62

De 神 Shén kan dus op basis van deze teksten gezien worden als 

een kracht die in alle wezens werkt en een onmeetbaar blijft, 

transcendent aan de yīn en yáng. De 神 Shén is onderdeel van het 

道 Dào, maar blijft een éénheid. De 神 Shén is op het niveau van 

dualiteit van yīn en yáng niet te peilen. De 神 Shén zou gezien 

kunnen worden als dat wat altijd verbonden blijft met een 

transcendente eenheid. En, wat hier wordt beschreven als een 

kosmische kracht, een ultieme ʻspiritʼ is dus eveneens één van de 

drie schatten die in onszelf huist, die ons geschonken zijn bij onze 

conceptie. Om de veelheid aan niveauʼs goed te kunnen begrijpen kan het beeld van de fractal behulpzaam 

zijn. De 神 Shén is op de grootste schaal een goddelijke geest, op ʻgeheimzinnige wijze in alle wezens 

werkzaamʼ. Op kleinere schaal zien we hetzelfde principe terug, maar nu als een natuurgeest, als 

samenvatting van het geestelijke principe in de mens of weer als onderdeel daarvan het geestelijke aspect 

van het Hart (心 Xīn). Dus, één principe, dat eindeloos herhaald wordt op steeds kleinere schaal. Het grote 

geheel komt op kleinere schaal, het totaal wordt weerspiegeld in het detail. Het patroon wordt overal 

aangeduid met de term 神 Shén , de context bepaalt het niveau waarop de 神 Shén geplaatst moet worden.

3.3 De vijf bewegingen
Tot nu is vooral een samenhang in drie krachten besproken: de 道 

Dào, die de oorsprong is van alles en de drie krachten Hemel, 

Chōngqì en Aarde, ook wel Hemel, Mens en Aarde. Dit 

basispatroon van drie krachten wordt in de mens weerspiegeld in 

de Drie Schatten 精 Jīng, 氣 Qì en 神 Shén. Om de klassieke 

teksten goed te kunnen begrijpen is het echter zinvol om de 

basisconcepten nog iets verder te verkennen. Een volgende stap is 

het indelen van de ontwikkeling van het 道 Dào in vijf bewegingen. 

Vaak wordt er gesproken van de ʻVijf Elementenʼ , maar de 

oorspronkelijke term is wǔ xíng 五行 en het tweede karakter verbeeldt twee voetstappen en kan vertaald 

worden als ʻgaanʼ , ʻlopenʼ , ʻactieʼ. Het lijkt dus correcter te zijn om te spreken van fases of bewegingen dan 

van elementen. De eerste fase correspondeert met de beweging 水 Water en de Nieren (肾 Shèn) en 

representeert de ʻpotentiële basis voor alle manifestatie in het levenʼ63. Uit het 水 Water ontstaat de 

beweging 火 Vuur waarmee de schepping van de twee polen van 天 Hemel en 地 Aarde correspondeert. Het 

火 Vuur correspondeert met het Hart (心 Xīn). De schepping van het 火 Vuur wordt gezien als de tweede 

fase. De derde fase correspondeert met de beweging 木 Hout en de Lever (肝 Gān): het is de functie van het 

木 Hout om het 水 Water en 火 Vuur elkaar te laten ontmoeten, te laten mengen. Tot zover is het driegelede 

proces van 天 Hemel, 人 Mens en 地 Aarde herkenbaar zoals dat eerder is besproken. De vierde fase 

correspondeert met de beweging 金 Metaal en de Longen (肺 Fèi) en wordt geassocieerd met ʻde terugkeerʼ, 
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maar die terugkeer wordt op twee manieren uitgelegd: enerzijds wordt geschreven dat ʻde vierde fase de 

terugkeer aanduidt van de dualiteit van 水 Water en 火 Vuur, terug naar de oorspronkelijke natuur van de 道 

Dào als één.ʼ64 Er wordt echter in één adem door geschreven dat ʻde vierde fase van het 道 Dào ook een val 

uit de oerstaat van eenheid kan representerenʼ en dat ʻde eenheid van de 道 Dào uiteindelijk uiteenvalt om 

het universum te overspoelen met de tienduizend dingenʼ65. Deze vier transities bewegen zich om een 

centrum, dat gezien wordt als de vijfde fase en correspondeert met de beweging 土 Aarde en de Milt (脾 Pí). 

Numerologisch worden de getallen van één tot vijf toegewezen aan de schepping van de vijf bewegingen in 

de Voorhemelse fase. In de Nahemelse fase worden deze getallen elk met vijf vermeerderd, aangezien vijf 

het getal van de Aarde is66 en de Nahemel de fase is nádat de materiële evolutie is begonnen.
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4. De klassieke teksten

4.1 De Analecten van Confucius
In de Analecten van Confucius komt het karakter 命 mìngʼ 24 keer67 

voor. Niet alle hits zijn relevant voor dit onderzoek, omdat het 

karakter soms wordt gebruikt om een gewone boodschap of opdracht 

die wordt gegeven aan te duiden.

De eerste keer is in het hoofdstuk ʻWei Zhengʼ (為政) wat vertaald 

kan worden als ʻhet uitoefenen van regeringsmachtʼ68. Vers 4 luidt als 

volgt:

子曰：「吾十有五而志于學，三十而立，四十而不惑，五十而知天
命，六十而耳順，七十而從心所欲，不踰矩。」

The Master said, "At fifteen, I had my mind bent on learning. At thirty, I stood firm. At forty, I had no doubts. At 

fifty, I knew the decrees of Heaven. At sixty, my ear was an obedient organ for the reception of truth. At 

seventy, I could follow what my heart desired, without transgressing what was right."69

Confucius beschrijft een proces dat start op zijn vijftiende met “zhì yú xué” (志于學). 志 ʻZhìʼ  wordt hier door 

Legge vertaald met ʻmindʼ. De Zhì is het geestelijke aspect dat correspondeert met de beweging Water en de 

Nieren. Wenlin70 geeft als betekenissen van 志 Zhì: wil, aspiratie, ideaal, ambitie. Het karakter is opgebouwd 

uit de bovenste component (士) die een groeiende plant weergeeft en daarmee het idee van ontwikkeling, 

vooruitgang, continuïteit.71  De onderste component betekent ʻhartʼ (心) en geeft een hart weer, met een kom 

en de vaten die daaruit komen.72  Zijn 志 Zhì was dus gericht op leren. Het interessante is dat het karakter 

voor leren (學) aan de bovenzijde een karakter heeft (𦥯) dat twee handen verbeeld die in het midden lijnen 

(爻) vastpakken, daaronder (冖) een omslag. Deze lijnen representeren de vaste en gebroken lijnen die de 

trigrammen in de Yì Jīng vormen. De onderzijde van het karakter (子) betekent ʻkindʼ. Het karakter voor leren 

roept dus het beeld op van een kind dat boven een omslag met twee handen de veranderlijke lijnen van de 

Yì Jīng omvat. Het proces eindigt op zijn zeventigste; de laatste 10 karakters hieronder nog een keer 

herhaald:

七十而從心所欲73

七十 (qīshí) : zeventig

而 (ér) : en, verder

從 (cóng): volgen. Het karakter toont bovenin twee mensen (从) die elkaar volgen, links een 
voetafdruk (彳) en onderin een voet ( ).

23



Met zeventig volgde ik mijn hart naar de plek van zijn verlangens.74

 Legge vertaald dit zoals eerder geciteerd met ʻhet volgen van wat mijn hart verlangdeʼ. 

不踰矩75

zonder dat wat juist (recht) is te overschrijden76

Met de vijf fasen in het achterhoofd, in combinatie met de Chinese perspectief dat ʻalles wat in de 

macrokosmos bestaat correspondeert met iets in de microcosmosʼ77, eerder (§ 3.1.3) door mij geduid als de 

ʻfractalʼ, zou er in dit stuk tekst dus een verbinding gezien kunnen worden tussen de 志 Zhì (Wil) en de 心 

Xīn (Hart) , maar ook tussen het 水 Water en 火 Vuur, tussen 地 Aarde en 天 Hemel, tussen 精 Jīng en 神 

Shén. Er is een heel leven nodig om 天 Hemel en 地 Aarde met elkaar te verbinden. Op de leeftijd van vijftig 

verschijnt de 天命 Tiān Mìng, de ʻdecrees of Heavenʼ. Deze wordt 知 ʻgekendʼ, een karakter dat is 

opgebouwd uit  矢 shǐ ʻpijlʼ en 口 kǒu ʻmondʼ. Dit roept het beeld op van ʻspreken alsof er met een pijl doel 

wordt geraaktʼ. Wanneer de leeftijden symbolisch worden opgevat, verschijnt de 天命 Tiān Mìng bij het getal 

vijf, het getal dat bij de beweging 土 Aarde hoort en als as fungeert waar al het andere omheen beweegt en 

transformeert. Confucius roept hier het beeld op dat het hele leven in het teken staat van het verbinden van 

天 Hemel en 地 Aarde, waarbij in het midden van dit proces de Hemelse Bestemming gekend wordt. De 

bestemming is de as waar de verbinding tussen 志 Zhì en 心 Xīn, tussen 地 Aarde en 天 Hemel, omheen 

beweegt. Het is een scholingsweg die begint met het scholen van de 志 Zhì die moet leiden tot een vrije 

omgang met de ʻverlangens van het hartʼ zonder dat dit tot excessen leidt.

Een andere relevante vers, waar het karakter 命 mìng in voorkomt, is in het hoofdstuk ʻZi Hanʼ (子罕) wat 

vertaald wordt als ʻWaar de meester zelden over sprakʼ78. Het eerste vers luidt als volgt:

子罕言利，與命，與仁 

心 (xīn) : Hart

所(suǒ): Plek. Het karakter toont een deur (户) en een bijl (斤), wat iets verbeeld als ‘het 

bouwen van een levende plek’.

欲 (yù): verlangen. Opgebouwd uit 谷 gǔ dat vallei of graan betekent en de mond van een 

vallei verbeeldt met daarnaast 欠 qiàn dat ‘verschuldigd zijn’of ‘tekort’betekent en een 

persoon met een wijd open mond verbeeldt.

不 (bù): niet

踰 (yú): overschrijden
矩 (jǔ): letterlijk een winkelhaak, opgebouwd uit een pijl (矢) en het woord voor‘groot’(巨) 

dat een weergave is van een winkelhaak.“Het richten op het volmaakt rechte”.
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The subjects of which the Master seldom spoke were: profitableness 利 , and also the appointments of 

Heaven 命 , and perfect virtue 仁 . 79

Het vierde karakter, dat Legge vertaald met ʻprofitablenessʼ , winstgevendheid (lì 利), komt overigens ook 

voor in de tekst bij het eerste hexagram van de Yì Jīng die later (§4.2.2) nog wordt behandeld. Het gewicht 

van 命 ʻmìngʼ wordt getoond doordat het in dit rijtje van drie ʻontzagwekkende onderwerpenʼ wordt 

opgenomen. Een ander vers, dat vergelijkbaar is met deze, staat in het hoofdstuk ʻJi Shiʼ (季氏) wat vertaald 

wordt als ʻHoofd van de Ji-clanʼ.80 Vers acht luidt:

孔子曰：「君子有三畏：畏天命，畏大人，畏聖人之言

Confucius said, "There are three things of which the superior man stands in awe. He stands in awe of the 

ordinances of Heaven. He stands in awe of great men. He stands in awe of the words of sages.” 81

Ook hier weer wordt de nadruk gelegd op het grote ontzag dat 命 mìng verdient.

4.2 Yì Jīng, het Boek der Verandering
De Yì Jīng (易经) is in het westen veelal bekend als ʻHet boek der 

veranderingenʼ, vaak gespeld als I Ching of I Tjing. De eerste lagen van 

de tekst worden gedateerd op het einde van het 2e millennium v. Chr.82 

Het is een filosofisch werk, dat in 64 hexagrammen de veranderingen 

van het 道 Dào beschrijft. Elk hexagram is opgebouwd uit zes lijnen, 

die elk Yīn of Yáng van aard kunnen zijn. Bij elk hexagram staan 

korte teksten en commentaren. Elk van de zes lijnen kan bovendien 

ʻoud Yīnʼ of ʻoud Yángʼ zijn en dus op het punt staan om in zijn 

tegendeel om te slaan, zoals de Yánge namiddag op het punt staat over te 

gaan in de Yīnne nacht. De Yì Jīng werd gebruikt als orakelboek. Via een 

ingewikkelde techniek waarbij vijftig duizendbladstelen (waarvan er negenenveertig worden gebruikt; één 

wordt apart gelegd en representeert het 道 Dào) worden geteld of een wat eenvoudigere techniek waarbij 

met drie munten wordt geworpen wordt een van de 64 hexagrammen geselecteerd. Dit hexagram geeft als 

een orakel antwoord op de vraag of situatie die gesteld werd tijdens het vaststellen van het hexagram. C.G. 

Jung schrijft in het voorwoord bij de Nederlandse vertaling van R. Wilhelm over de werking van het orakel:

Terwijl de Westelijke mentaliteit zorgvuldig schift, afweegt, uitkiest, classificeert, isoleert, omvat het Chinese 

beeld van het moment elke bijzonderheid, tot in het kleinste, absurdste detail, daar al deze ingrediënten 

tezamen het geobserveerde moment vormen. Zo komt het, dat wanneer we de drie munten opgooien, of de 

negenenveertig duizendbladstelen doortellen, deze toevalsdetails deel uit zullen maken van het beeld op het 

moment van de observatie - een deel, dat ons onbelangrijk schijnt, doch in Chinese ogen van het hoogste 

belang is.83
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De relevantie van de Yì Jīng voor de TCM wordt kort en bondig verwoord door Zhang Jingyue, ʻthe 

celebrated renaissance mind of Chinese medical scienceʼ (1583-1640) :

醫者易也
Yī zhě yì yě 84 85

Oftewel: ʻgeneeskunde is veranderingʼ. De Yì Jīng als ʻklassieker der veranderingʼ krijgt hiermee een 

essentiële en fundamentele plek in de studie van de TCM! Het karakter 命 mìng komt in de Yì Jīng, inclusief 

commentaren, 33 keer voor. Voor dit onderzoek worden hieronder de meeste relevante passages belicht.

4.2.1 Shuō Guà, de Bespreking der Hexagrammen
In de Shuō Guà (說卦), het commentaar bij de Yì Jīng dat ʻbespreking der hexagrammenʼ betekent, staat 

direct in het eerste vers het karakter 命 mìng. De vertaling van Wilhelm luidt:

De heilige wijzen maakten in oude tijden het Boek der Veranderingen aldus: om op geheimzinnige wijze de 

lichte Goden [神明 shén míng]  te helpen vonden zij het duizendbladorakel uit. [...] Zij brachten zichzelf in 

harmonie met ZIN [道 Dào] en LEVEN [德 Dé] en stelden in overeenstemming daarmee de juiste regelen 

voor het goede en rechtvaardige op. Doordat ze de ordening van de buitenwereld tot het einde doordachten 

en de wet van het eigen innerlijk tot in de diepste kern vervolgden, kwamen zij tot een juist begrip van het lot 

[命 Mìng].86

Als de laatste twee regels in het oorspronkelijke Chinees er naast worden gezet, staat er:

和順於道德而理於義，窮理盡性以至於命。87 88

yī (醫): medische wetenschap. Linksboven staat 医, dat een omhulsel (匚) voor pijlen (矢) 
verbeeldt. Rechtsboven staat het karakter 殳 dat ‘raak’ of ‘treffer’ betekent. Het karakter 

onderin (yǒu 酉) wordt vertaald met ‘wijnvat’ en verbeeldt een ‘oude vaas, gebruikt voor 

het maken en bewaren van gefermenteerde dranken’ aangezien artsen kruidenmengsels 

gebruiken. Het karakter verbeeld dus een ‘rake treffer met een kruidendrank’. Interessant is 

dat oudere karakters voor geneeskunde in plaats van yǒu 酉 onderin 巫 wū hadden staan dat 

twee sjamanen 人 aan de het werk 工 gōng verbeelden, zie ook de beschrijving van het karakter 

Líng 靈 in § 5.1.4.
zhě (者): iemand die... Yī zhě samen staat voor ‘arts’

yì (易): verandering, of het boek der verandering. Het karakter beeld een kameleon af, die 

makkelijk van kleur verandert. Oudere vormen verbeelden waarschijnlijk water dat over een vat 

heen stroomt, of water dat van het ene vat in het andere wordt overgeschonken.

yě (也): ook
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Zij brachten zichzelf in harmonie met Dào 道 en Dé 德 en realiseerden zo de principeʼs van rechtvaardigheid 

義. Doordat zij de principeʼs tot het uiterste volgden realiseerden zij het diepste van hun natuur 盡性 en 

vonden zo hun bestemming 命 .89

De bestemming wordt hier geplaatst als de uiterste vervulling van een bijzonder diepgaand proces. Het 

zichzelf in harmonie brengen met de eenheid van het universum, de 道 Dào, en vervolgens van daaruit te 

handelen, volmaakt vanuit hun Hart, oftewel Dé, bracht hen tot de principeʼs van rechtvaardigheid of de 

goede natuur in zichzelf. Er wordt een harmonie beschreven met het universum die zo diepgaand is, dat de 

principeʼs worden gevonden van het handelen in overeenstemming met dit grotere geheel, zodat alles wat 

gedaan wordt juist is, afgestemd op dit grotere geheel. Het tot het uiterste volgen van deze principes leidt tot 

het vinden van de diepste natuur, zodat de bestemming wordt gevonden. De bestemming van de mens is 

dus blijkbaar iets dat in het diepst van onze menselijke natuur ligt opgeslagen en dat te vinden is bij een 

volledige overeenstemming met het universum. 

和 [hé] : harmonie; van rijst (禾) en mond (口) dat iets uitdrukt als ‘voldoende graan om te 

eten, wanneer de mensen een harmonieuze relatie met de natuur hebben’.

順 [shùn]: in dezelfde richting; van rivier (川 ) en hoofd (頁)
於 [yū]: drukt de relatie tussen twee delen van een stellingname uit.

道 [dào]: de Dào, zie eerdere uitleg

德 [dé]: deugd. Het karakter is opgebouwd uit voetstap (彳) en volmaakt (直) dat is ontstaan uit 

de afbeelding van een ‘oog’ (目), een rechte lijn (一) en ‘tien’ (十): een lijn, van alle 

kanten bekeken, zonder afwijking. Onderin staat het karakter voor hart (心). Het roept het beeld 

op van een mens, die handelt vanuit zijn hart op een volmaakte manier, zonder afwijking. 

‘Dé’ staat voor de wijze waarop de ‘Dào’ in de praktijk wordt gebracht.

而 [ér]: en

理 [lǐ]: principe. Opgebouwd uit ‘jade’ (王) en de combinatie van ‘veld’ (田) en 

‘aarde’ (土) wat een ‘stad van 25 of 50 families’ aanduidt. Een verklaring is het 

‘polijsten van edelstenen volgens hun structuur’.

於 [yū]: drukt de relatie tussen twee delen van een stellingname uit.

義 [yì]: rechtvaardigheid; opgebouwd uit ‘schaap’ (𦍌) die een ‘goede natuur’ 
vertegenwoordigd en 我 dat ‘ik’ betekent. 

窮理 [qìóng lǐ]: het nagaan van de wortel van dingen; de uiterste principes. Qìóng 
betekent uitputtend, extreem of arm, lǐ betekent principe zie hierboven.

盡性 [jìn xìng]: het vervullen van iemand’s natuur; jìn (盡) wordt vertaald met ‘uiterste 
limiet’, waarbij onderin vuur (灬) en een kom (皿) staan die ‘as’ betekenen; een actie die 

tot het einde toe is doorgevoerd. Xìng (性) betekent ‘natuur’ of ‘sexe’ en is opgebouwd 

uit 忄 dat afgeleid is van ‘hart’ en 生 dat geboorte betekent.

以至於 [yǐ zhì yū]: zodat, zodanig dat

 命 [mìng]: bestemming
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De Yì Jīng wordt hiermee dus neergezet als een boek dat de diepste principeʼs van het leven beschrijft en 

de ʻlichte Godenʼ (神明 shén míng), of anders vertaald ʻde stralende geestʼ helpt. De Yì Jīng helpt ons om in 

overeenstemming te komen met het universum, de 道 Dào, daarin juist te handelen en in overeenstemming 

te komen met onze diepste natuur en bestemming.

Wanneer dit statement serieus genomen wordt, dan is een uitspraak als 醫者易也 yī zhě yì yě, medische 

wetenschap is verandering, te begrijpen doordat de geneeskunde en  

de Yì Jīng op het diepste niveau van wat zij beogen overeenstemmen.

4.2.2 Qìan, Hexagram 1 ʻHet Creatieveʼ
Een ander relevant stuk uit de Yì Jīng waar het karakter 命 mìng 

wordt genoemd is in de commentaren (de Tuàn Chuán 彖傳) van het 

eerste hexagram ʻHet Creatieveʼ. De Chinese tekst luidt als volgt:

乾道變化，各正性命，保合大和，乃利貞 90 91

Wilhelm vertaalt dit als volgt:

De weg van het Scheppende bewerkt door verandering en omvorming, dat elk ding zijn juiste aard en 

bestemming krijgt en in voortdurende overeenstemming met de grote harmonie komt: dat is het 

bevorderende en standvastige.92

乾 [qìán]: Het creatieve, het scheppende; de naam van het eerste hexagram van de Yì Jīng. 

De zon (日) die opkomt door de bomen van de jungle.

道 [dào]: de Dào, zie eerdere uitleg

變 [biàn]: verandering, transformatie. Het karakter verbeeld woorden (言) met daarlangs twee 
zijden draden (糸) en onderin het karakter voor ‘slaan’ (攵). Wenlin geeft geen duidelijke 

verklaring voor deze opbouw.

化 [huà]:verandering. Het verbeeldt twee mensen (人) waarvan er een ondersteboven staat.

各 [gè]: elk, ieder

正 [zhèng]: recht, juist, correct

性 [xìng]: ‘natuur’ of ‘sexe’ ; opgebouwd uit 忄 dat afgeleid is van ‘hart’ en 生 dat 

geboorte betekent.

命 [mìng]: bestemming

保 [bǎo]: beschermen; links een mens (亻) en rechts (呆) een baby met kleren.

合 [hé]: combineren, samenvoegen, afsluiten, geheel; het beeld van een deksel op een opening.

大 [dà]: groot; een persoon met zijn armen uitgestrekt

和 [hé]: harmonie; van rijst (禾) en mond (口) dat iets uitdrukt als ‘voldoende graan om te 

eten, wanneer de mensen een harmonieuze relatie met de natuur hebben’. Volgens Wenlin is 

dit karakter vergelijkbaar met het hé (合), twee karakters terug, dat dezelfde uitspraak heeft.
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De Dào van het Creatieve is verandering en omvorming, het brengt eenieder bij zijn juiste natuur en 

bestemming en beschermt onze eenheid met de grote harmonie zodat winst en bestendiging ontstaan.93

De oplettende lezer had wellicht al opgemerkt dat in de Analecten van Confucius het eerste vers van het 

hoofdstuk ʻZi Hanʼ bij de drie onderwerpen die genoemd werden ʻwaar de meester zelden over sprakʼ, naast 

命 mìng het tweede van de drie onderwerpen lì 利 was dat hier vertaald wordt met winst.

Uit bovenstaande tekst blijkt, dat de kracht van het Creatieve alles verandert. Hiermee doet het aan de 

beschrijving van Shén 神 denken, dat al eerder besproken werd. Het Creatieve transformeert niet zonder 

meer, het brengt ʻiederʼ in overeenstemming met zijn ʻnatuurʼ en ʻbestemmingʼ. Het bereiken van zowel deze 

diepe natuur als de bestemming werd eerder genoemd in de Shuō Guà, ʻde bespreking der hexagrammenʼ. 

Daar werd dit bereikt door het in harmonie komen met de 道 Dào en 德 Dé en het tot het uiterste volgen van 

de juiste principes. Het Creatieve als hexagram duidt blijkbaar een vergelijkbare kracht aan. Het in 

overeenstemming zijn met de eigen natuur en bestemming en de eenheid met de ʻgrote harmonieʼ resulteren 

uiteindelijk in zowel ʻwinstʼ of ʻvoordeelʼ als wel in de bestendiging van deze winst. 

命 mìng is ook hier weer, net als eerder bij Confucius, een wezenlijke tussenschakel. Bij Confucius ging het 

over de verbinding tussen Zhì en Xīn, tussen Water en Vuur, Aarde en Hemel. Hier gaat het om de 

verbinding tussen het Creatieve als alles doordringende oerkracht en het Aardse resultaat als bestendige 

voorspoed. Een opvallend verschil is, dat het bij Confucius vooral een zaak van zelfopvoeding en discipline 

leek te zijn; hier is het de kracht van Het Creatieve die als kenmerk heeft dat het alles bij zijn diepste natuur 

en bestemming uitkomt. Dit lijkt veel meer een kwestie te zijn van het opstellen voor deze kracht, het 

openstellen voor de 道 Dào. Het leren om in harmonie met de 道 Dào te zijn is natuurlijk ook een kwestie 

van innerlijke ontwikkeling, het wekt echter veel sterker de indruk een ʻYīnneʼ , ontvankelijke weg te zijn dan 

de ontwikkelingsweg waar Confucius over sprak.

Als het hexagram van het Creatieve door transformatie bewerkstelligt dat men zijn natuur en bestemming 

vindt, is het zinvol om iets dieper in te gaan op dit hexagram zelf, ook al komt het karakter 命 mìng er niet 

direct in voor. De tekst bij het hexagram is zeer beknopt:

乃 [nǎi]: zo, daarom

利 [lì]: winstgevendheid, voordeel, opbrengst; opgebouwd uit rijst (禾) en mes (刂) waarmee het 

oogsten van de rijst wordt verbeeld.

貞 [zhēn]: loyaal, trouw, toewijding; opgebouwd uit 卜 dat‘toekomst voorspellen’betekent en 
de‘scheuren in een verwarmd schildpad schild dat het orakel vormt’weergeeft. Daaronder 貝 
dat een kauri schelp verbeeldt die vroeger als geld werd gebruikt en die aan de voorspeller werd 

gegeven om te bewerkstelligen dat de voorzegging uitkwam.
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乾：元亨，利貞 94 95

Het Scheppende bewerkt verheven welslagen, bevorderend door standvastigheid. 96

Han Boering vertaalt deze zin met ʻVernieuwing, succes, voordeel, handhavingʼ97. In het commentaar (de 

Tuàn Chuán 彖傳) wordt het proces van 亨 hēng toegelicht met het volgende beeld:

De wolken gaan en de regen werkt, en alle wezens vloeien in hun eigen, afzonderlijke gestalte.98

Wilhelm geeft hierbij als commentaar:

Het succes van de scheppende activiteit manifesteert zich in de bewatering, die een ontspruiten en 

ontkiemen van al het leven tevoorschijn roept.99

Deze toelichten zou goed samengaan met de oorsprong van 亨 hēng als iets wat geschonken wordt. Een 

alternatieve vertaling zou kunnen zijn: ʻHet Creatieve is de oorsprong van wat ons geschonken wordt, en 

bestendigd het voordeel dat we hebben.ʼ Voor welke interpretatie van de klassieke tekst we ook kiezen,zij 

ademt het beeld van het Creatieve dat ons rijk en overvloedig overspoelt met voorspoed.  De Yì Jīng geeft in 

Shuō Guà, hoofdstuk 3 nog een aantal kwaliteiten van het Creatieve weer, naast de kwaliteiten van de 

andere zeven trigrammen:

Het Scheppende is sterk [...] Het Scheppende werkt in het paard [...] Het Scheppende werkt in het hoofd [...] 

Het Scheppende is de hemel, daarom wordt het de vader genoemd. [...] Het Scheppende is de hemel, rond, 

de vorst, de nephriet, het metaal, de koude, het ijs, het dieprode, een goed paard, een oud paard, een 

mager paard, een wild paard, ooft van bomen.100

 Wat wil het zeggen wanneer we het hexagram van het Creatieve verkrijgen als orakel tekst? In het 

commentaar van Wilhelm staat het volgende:

乾 [qìán]: het scheppende, creatieve

元 [yuán]: primair, beginsel, oorspronkelijk

亨 [hēng]: succesvol, soepel verlopen. De herkomst van dit karakter is niet helemaal duidelijk. 

Het karakter xiǎng 享 dat één strook extra heeft betekent ‘genieten’ en is afgeleid van het 

accepteren van een offer. De suggestie is dat hēng 亨 het aanbieden van het offer is en xiǎng 

享 het genieten van dat wat ontvangen is.

利貞 [lì zhēn]: ‘voordeel’, ‘opbrengst’ en ‘loyaal’,‘toewijding’. Deze beide 
karakters zijn hierboven beschreven.

30



Voor degeen, die dit orakel verkrijgt, betekent dit, dat hem uit de oerdiepten van het wereldgebeuren 

welslagen van zijn streven zal geworden, en dat het er in de eerste plaats op aankomt, dat hij uitsluitend 

door standvastigheid in het goede zijn eigen geluk en dat van anderen zoekt.101

Het is deze goede, steunende en voorspoedige kracht, die het vermogen heeft alles te doordringen, die er in 

zijn werking door transformatie voor zorgt dat ieder ding zijn natuur en bestemming vindt. Het beeld dat in de 

klassieke teksten wordt geschetst is dat van een immense oerkracht, fundament van al het bestaan, waar 

die op ons inwerkt en waar wij mee in overeenstemming kunnen komen door innerlijke ontwikkeling; een 

overeenstemming die leidt tot het vinden van onze natuur, bestemming en een ʻbestendige opbrengstʼ 利貞  

lì zhēn. En het is dus volgens het commentaar de 道 Dào van deze oerkracht die via omvorming bereikt dat 

ieder ding zijn juiste natuur 性 xìng en bestemming 命 mìng vindt. 

4.3 Dào Dé Jīng
De Dào Dé Jīng (道德經) is een andere belangrijke Dàoïstische tekst. De tekst is waarschijnlijk rond 600 v. 

Chr. geschreven, hoewel de oudste opgegraven tekst dateert van ongeveer 400 v. Chr.102 Het boek wordt 

toegeschreven aan Lao Zi (老子) wat vertaald zoveel betekent als ʻhet oude kindʼ. Het karakter 命 mìng komt 

in de Dào Dé Jīng drie keer voor, verspreid over twee verzen.103 Het meest relevant voor dit onderzoek 

schijnt vers 16. Het stuk van dat vers waar 命 mìng in voorkomt luidt104 105 :

夫物芸芸

 Er zijn vele mensen en dingen.

各復歸其根

夫 [fū]: man. Een mens, met zijn armen gestrekt (wat het woord voor ‘groot’ 大 is) en een 

pin door zijn haar die laat zijn dat hij op leeftijd is.

物 [wù]: ding, materie.

芸芸 [yún yún]: vele. Bovenin staat 艹 dat is afgeleid van ‘gras’ en onderin 云 dat een 

afbeelding van wolken is.

各 [gè]: ieder.

復 [fù]: opnieuw, herstellen, terugkeer. Het hexagram 24 dat vertaald wordt met ‘de 
terugkeer’of‘keerpunt’䷗. Van‘voetstap’彳en‘terugkeer’复 dat is afgeleid van 畐 dat 
een afbeelding van een huis en een veld is.

歸 [guī]: terugkeer, samenkomen, trouwen, toevlucht nemen (tot Boeddha etc.). Samengesteld 
uit linksboven‘muur’𠂤, linksonder‘voet’止 en daarnaast‘bezem’帚.‘De terugkeer 
naar het nieuwe huis’.

其 [qí]: zijn, haar.

根 [gēn]: wortel, basis, oorsprong. Samengesteld van‘boom’木 en 艮 dat de naam is van 

hexagram 52,‘Het Stilhouden’. Het is het spiegelbeeld van het karakter voor‘zien’dat een 

persoon met een groot oog weergeeft.
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maar iedereen draait om en komt thuis bij zijn oorsprong.

歸根曰靜

Thuiskomen bij de oorsprong wil zeggen innerlijke rust vinden.

是謂復命

Dit is wat de terugkeer tot de bestemming wordt genoemd.

復命曰常

Door de uiteenlopende betekenissen van het karakter 常 106 kan de vertaling van deze karakters hier 

verschillende kanten op. Legge vertaalt dit met: The report of that fulfilment is the regular, unchanging 

rule.107 Mij lijkt een vertalingen als: ʻDe terugkeer naar de bestemming betekent het vinden van de 

eeuwigheidʼ of ʻDe terugkeer naar de bestemming wil zeggen de terugkeer naar het permanenteʼ ook geldig. 

Het constante is dat wat er steeds is, wat altijd aanwezig is. Men komt uit bij het permanente na de terugkeer 

tot de eigen wortels, de eigen oorsprong die innerlijke rust geeft en waar men zijn bestemming vindt. Van 

歸 [guī]: terugkeer, zie hierboven.
根 [gēn]: wortel,oorsprong, zie hierboven.

曰 [yuē]: zeggen. Een mond 口 met een lijn erin die de woorden die eruit komen 

representeren.

靜 [jìng]: stil, rustig. Het linkerdeel 青 herkennen we van 精 jīng, essentie, één van de 
‘drie schatten’waarbij het bovenste deel 龶 staat voor‘leven’en het onderste is afgeleid van 

‘rood’en een stukje rode kwiksulfide in een Alchemistische smeltkroes voorstelt. Het 

rechterdeel 争 betekent opvallend genoeg‘geschil’of‘strijd’en geeft twee handen weer die 

om een stok vechten. 

是謂 [shì wèi]: dit is wat .... genoemd wordt
復 [fù]: terugkeer, zie hierboven
命 [mìng]: bestemming

復 [fù]: terugkeer, zie hierboven
命 [mìng]: bestemming

曰 [yuē]: zeggen, zie hierboven.

常 [cháng]: vaak, constant, gewoon; ook wel permanent, eeuwig, geregeld, een regel. De 

bovenkant van het karakter is fonetisch en afgeleid van het karakter 

voor‘waardering’of‘waarde’尚 . De onderkant 巾 verbeeld een doek die aan een gordel 

hangt; iets alledaags of gewoons in het gebruik.

32



daaruit bekeken zou 常 mogelijk ook kunnen duiden op de realisatie dat deze bestemming permanent, 

constant aanwezig is, namelijk in onze oorsprong, in onze basis. 

知常曰明

De kennis van het permanente leidt tot verlichting. 

Uit deze regel blijkt dat, hoe we 常 ook vertalen, het is in ieder geval iets waarvan de kennis leidt tot 

helderheid, inzicht. 

Alles achter elkaar wordt dit:

Er zijn vele mensen en dingen maar iedereen draait om en komt thuis bij zijn oorsprong. Thuiskomen bij de 

oorsprong wil zeggen innerlijke rust vinden, dit is wat de terugkeer tot de bestemming wordt genoemd. De 

terugkeer naar de bestemming wil zeggen de terugkeer tot het permanente. De kennis van het permanente 

leidt tot verlichting.

In dit stukje vertaling wordt een vergelijkbaar patroon met Confucius en de Yì Jīng zichtbaar. 命 Mìng is een 

tussenstap in een uiterst wezenlijk proces. Ook hier is het niet de eindbestemming maar een tussenstation. 

Vers 16 gaat overigens nog een aantal regels door in deze ketting van oorzaak en gevolg totdat het vers 

weer uitkomt bij de 道 Dào. 

Wat opvalt bij deze vers is het allesomvattende en onontkoombare van het proces; want ʻiedereen draait om 

en komt thuis bij zijn oorsprongʼ. Waar het bij Confucius een levenslange scholing is, wekt de Dào Dé Jīng 

de indruk dat het een onvermijdelijk proces is, meer een natuurwet dan een menselijk wilsbesluit. De Dào Dé 

Jīng ademt veel meer dat alles per definitie voortkomt uit de 道 Dào en weer terug zal keren tot de 道 Dào in 

een natuurlijk, ongedwongen proces: ʻHet eeuwige 道 Dào handelt niet en toch is er niets dat ongedaan 

blijftʼ108. Net zoals in de Shuō Guà gesproken werd over het vinden van de diepste natuur 盡性 jìn xìng die 

leidt tot het vinden van de bestemming 命 mìng wordt er in de Dào Dé Jīng gesproken over de ommekeer 

naar de oorsprong of wortels (根 gēn) en de daarmee gepaard gaande innerlijke rust 靜 jìng die leidt tot het 

vinden of realiseren van de bestemming 命 mìng. De bestemming is iets dat in het diepste van ons wezen 

gevonden wordt; niet buiten ons, niet in de toekomst, niet in actie, maar na een ommekeer naar onze diepste 

natuur en oorsprong.

知 [zhī] : kennen, realiseren. Van pijl 矢 en mond 口; zodanig spreken dat men doel raakt.

常 [cháng]: zie hierboven

曰 [yuē]: zeggen, zie hierboven.

明 [míng]: helder, verhelderen, begrijpen. Opgebouwd uit zon 日 en maan 月
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5. Moderne teksten
In mijn onderzoek heb ik niet heel veel moderne teksten gevonden waar gesproken wordt over het concept 

ʻMingʼ. Bij het zoeken in het archief van ʻJournal of Chinese Medicineʼ is slechts één artikel dat ʻMingʼ noemt 

en dan nog enkel in één citaat:

The universe unfolding in spontaneity is not unstructured – it is organised through principle (理 li) and share 

or allotment (分 fen). The cosmic power of li-principle manifests in us as our 命 Mìng-life/destiny; the cosmic 

destiny of fen-allotment manifests as oneʼs inner nature (性 xing).109

Verder is het enige moderne boek dat uitgebreid over ʻMingʼ handelt dat ik heb kunnen vinden, het boek van 

Jarret (2009) ʻNourishing Destinyʼ. Jarret noemt de stijl van TCM die zijn patiënten ʻhelpt om hun persoonlijke 

bestemming te vervullenʼ de ʻinnerlijke traditieʼ110. Vervolgens geeft hij een verklaring waarom er weinig over 

deze ʻinnerlijke traditie te vinden is:

As suggested by Ge Hong, even in his time the practice of this inner tradition represented only a small part 

of the practice of Chinese Medicine. Today, the quality of thought inherent in this tradition had been all but 

lost in the materialistic ideology of the modern era.111

Er zijn overigens wel redelijk wat boeken te vinden over de meer innerlijke kant van de TCM, zoals 

bijvoorbeeld de boeken van Larre en Rochat de la Vallée. Echter, 命 mìng is ook hier niet het 

hoofdonderwerp maar komt her en der voor als onderdeel van het veel grotere onderwerp van de spirituele 

laag van de TCM. 

Voor dit onderzoek is de enige moderne tekst die ik behandel dus die van Jarret.

5.1 Nourishing Destiny
Volgens Jarret is het vervullen van onze persoonlijke bestemming het gevolg van het verbinden van Hemel 

en Aarde, waarbij de Mens als één van deze drie oerkrachten bemiddelt.112 Onze bestemming is naar zijn 

idee veel meer een zijnstoestand dan een te bereiken doel, waarbij we in ʻelke hartslagʼ kunnen kiezen om 

onszelf open te stellen voor de ʻgolf van bestemmingʼ die ons door het leven drijft.113 

5.1.1 Onze Mìng is afgedrukt in Jīng
Het proces dat Jarret schets start bij de conceptie, waarbij de Hemel de bestemming 命 mìng in onze 

essentie 精 Jīng afdrukt.114 Onze bestemming is als het ware te vinden in ons DNA, in onze basissubstantie, 

in de essentie van elke cel van ons lichaam. Dit doet denken de klassieke teksten zoals de Shuō Guà die 

spreekt over het in harmonie komen met onze diepste natuur 盡性 jìn xìng en de Dào Dé Jīng die spreekt 

over het thuiskomen bij onze wortels 歸根 guī gēn. Deze innerlijke natuur 性 xìng is echter wel nét iets 

anders dan 精 Jīng. Het is onduidelijk op welke klassieke bronnen Jarret zich baseert, zo hij dat al doet.
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5.1.2 De Hemel brengt situaties om onze Mìng te voeden
Onze 命 mìng is niet alleen te vinden in onze eigen diepte; ook situaties van buitenaf zijn gerelateerd aan 

onze 命 mìng. De Hemel probeert het potentieel dat in onszelf ligt opgeslagen te voeden door situaties op 

onze weg te brengen.115 Het is zelfs zo dat Jarret het vinden van de intentie van de Hemel in elke situatie 

ziet als een  bron van postnatale 精 Jīng:

Just as we must contact the highest in all physical sources of nourishment in life, so too must we find 

heavens intention in each life experience. Every situation holds some kernel of potential to help us nourish 

the manifestation of destiny received at conception. Therefore I list positive interpretation of our life 

experiences as another source of postnatal Jīng.116

In de besproken klassieke teksten is het idee dat het verbinden met onze bestemming een relatie heeft met 

externe gebeurtenissen terug te vinden bij het commentaar op Hexagram 1 van de Yì Jīng, als gezegd wordt 

dat het Creatieve ervoor zorgt dat naast het vinden van de bestemming, ook bewerkstelligt wordt dat via de 

eenheid met de grote harmonie (合大和 hé dà hé) een bestendige winst (利貞 lì zhēn) bereikt wordt, hoewel 

de Yì Jīng vooral op zoek lijkt te zijn naar het zodanig in harmonie zijn met de 道 Dào dat dit voorspoedig 

uitwerkt. Bovendien is het idee van de Shén (神) die overal in doorwerkt, zoals bijvoorbeeld beschreven in 

de Yì Jīng ʻDe geest is op geheimzinnige wijze in alle wezens werkzaamʼ ook duidelijk in dat de 神 Shén een 

alles doordringende kracht is, die alles beweegt, de gehele kosmos en zo dus ook doorwerkt in de situaties 

op onze weg. In andere klassieke teksten wordt dit wat explicieter gesteld, zoals bijvoorbeeld in de ʻInnerlijke 

Geschriftenʼ van Zhuangzi117 staat:

Death and life, preservation and ruin, failure and success, poverty and wealth, superiority and inferiority, 

blame and praise, hunger and thirst, cold and heat; these are the changes of circumstances, the operation of 

our appointed lot [Mìng 命].118

5.1.3 Mìng manifesteert zich in de ontmoeting tussen Jīng en Shén
Om onze bestemming, opgeslagen in onze 精 Jīng, manifesteert zich wanneer onze 神 Shén in interactie 

treedt met 精 Jīng:

The potential inherent in Jīng may manifest only to the degree that it meets with Shén.119

Onze geest moet naar binnen keren, naar onze essentie, om daar te lezen, te ontdekken, te verlichten wat 

er als bestemming in is afgedrukt. Het richten van onze 神 Shén gebeurt via onze wil 志 zhì:

Hence the function of Zhì is to facilitate the interaction of Shén with Jīng in a way that illuminates destiny as 

stored in our depths.120

Het is hierbij wezenlijk dat de Zhì niet vanuit een egoïstisch motief werkt, maar is afgestemd op ʻde wil van 

de hemelʼ:
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Humans, through their own will, must align themselves with the will of heaven in order to fulfill their 

destiny.121

Hier is een parallel te zien met de besproken vers van Confucius (zie § 4.1) waarbij een levenslang proces 

start met het richten en scholen van de Zhì 志 en eindigt met het volgen van de verlangens van de Xīn 心 

zonder te overschrijden wat juist is; de Xīn 心 is zódanig afgestemd op de grote harmonie (合大和 hé dà hé; 

zie §4.2.2) dat de mens kan handelen zonder die harmonie te verstoren. In feite is het verbinden van de 精

Jīng en 神 Shén de microcosmische versie van de macrocosmische verbinding tussen Hemel en Aarde.

5.1.4 Jīng transformeert tot Ling
Jarret introduceert het fenomeen 靈 Líng als resultaat van het proces van verbinding van 

精 Jīng en 神 Shén. Het karakter Ling heeft een boeiende oorsprong; Het karakter heeft 

bovenin het karakter voor regen 雨 yǔ , in het midden drie monden 口 kǒu en onderin het 

karakter voor vrouwelijke sjamaan 巫 wū dat twee sjamanen 人 rén (karakter voor 

ʻmensʼ) laat zien die aan het werk 工 gōng zijn; het geheel verbeeldt een sjamanistisch 

ritueel om regen op te roepen. Het karakter 靈 Líng in zijn geheel wordt vertaald met een 

spectrum aan betekenissen, zoals: geest, effectief, krachtdadig, werkzaam, spiritueel, mysterieus, intelligent, 

elf. Jarret schrijft over de relatie tussen 精 Jīng  en 靈 Líng:

Jing, transformed through the internal alchemy that leads to the fulfillment of destiny, becomes Ling and 

mixes with the heart spririt (Shén) in the upper burner. Once we have fulfilled our individual destiny, we may 

be empowered with the potency (Líng) to invoke changes in the world by influencing the will of heaven. 

When Shén interacts with Jīng, the will of heaven becomes a spiritually potent force in human beings. [...] 

Just as heaven cannot force us to fulfill destiny, as individuals we cannot make heaven respond to our 

commands. We are only in the position, through the appropriate performance of ritual, to say, ' I have fulfilled 

my contract and now I request from you rainʼ. [...] It is our individual power to evoke heaven to manifest in a 

way that is aligned with our own intention and will.122

Een boeiend statement, hoewel Jarret wat dit betreft geen bronnen geeft waar hij zich op baseert. In de 

klassieke teksten komt Ling wel voor, regelmatig gekoppeld aan 神 Shén. In de Dào Dé Jīng komt het 

karakter tweemaal voor, beide keren in vers 39.123 In dit vers wordt beschreven wat het effect is van het in 

vroegere tijden verkrijgen van het 道 Dào:

天得一以清；地得一以寧；神得一以靈124

天 [tiān] : Hemel. Een mens 人 met zijn armen uitgestrekt 大 en een groot hoofd 天.

得 [de]: krijgen, bereiken, verkrijgen. Rechtsbovenin staat‘geld’(貝 bèi) , daaronder een hand 
(寸 cùn). Links staat‘voetstap’彳 chì: iemand die een stap zet om geld te ontvangen.

一 [yī]: één, het ene.
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ʻDe Hemel verkreeg het Ene en werd helder, de Aarde verkreeg het Ene en werd vredig, de Geest verkreeg 

het Ene en kreeg zijn werkzaamheid (靈 Líng).125

Verderop beschrijft dit vers, wat er zou gebeuren zonder de 道 Dào:

神無以靈，將恐歇

De Geest zonder Werkzaamheid 靈 Líng zal, ben ik bang, stoppen. 126

靈 Líng wordt hier dus duidelijk gepresenteerd als een vermogen dat de 神 Shén verwerft door toevoeging 

van ʻhet Eneʼ, de werkzame kracht van de 神 Shén zonder welke hij stopt. Voor deze twee regels van de 

Dào Dé Jīng zijn overigens een veelheid aan verschillende vertalingen beschikbaar. Soms wordt 神 Shén 

vertaald met ʻGodenʼ, meestal met ʻSpiritsʼ.  Het is voor de Chinese logica geen probleem om een concept 

via het systeem van fractale correspondenties (zie § 3.1.3) tegelijkertijd op verschillende niveauʼs te zien. Dit 

in tegenstelling tot het Westerse analytische denken dat eist dat een concept ofwel naar het één, ofwel naar 

以 [yǐ]: zodat. Het verbeeldt het uitademen van de adem, de essentie die uitstraalt van een 

voorwerp, zijn acties, zijn gebruik. 

清 [qīng]: helder. Links‘water’氵shuǐ, rechts 青 qīng, de leven 生 shēng 

voortbrengende Alchemistische smeltkroes 丹 dān, zie eerdere uitleg § 4.1.1 

地 [dì]: Aarde. Van‘Aarde’土 tǔ en 也 yě dat volgens de Shuowen de‘vrouwelijk yin’ 

of vulva verbeeld.

得一以 [de yī yǐ]: verkrijgt het Ene zodat

寧 [nìng]: vredig, rustig. Bovenin‘dak’宀 mián, daaronder‘hart’心 xīn, 
onderin‘kop,bord’皿 mǐn. Het karakter onderin is afgeleid van‘adem, zucht’丂 
qìǎo.“In het huis met het hart een kop thee drinken en op adem komen”.

神 [shén]: geest. Zie § 4.1.3

得一以 [de yī yǐ]: verkrijgt het Ene zodat

靈 [líng]: geest, werkzaam, spiritueel, zie uitleg hierboven.

神 [shén]: geest. Zie § 4.1.3

無 [wú]: zonder, niets. Het vroegere zegel liet twee dansers          zien.
以 [yǐ]: zodat, zie hierboven

靈 [líng]: geest, werkzaam, krachtdadig, zie hierboven.
將 [jiāng]: zal
恐 [kǒng]: bang. Onderin‘hart’心 xīn, bovenin‘consolideren, stevig maken’巩 gǒng

歇 [xiē]: stoppen. Rechts‘adem’欠 qìàn, links phonetisch 曷 hé.
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het ander verwijst. Voor ons is een God iets anders dan de geest die in ons hart woont. De Chinees duidt 

zowel het ene, alomvattende niveau van Godheid als het andere, individuele niveau van de Geest in ons 

Hart aan met dezelfde term 神 Shén. Dit is geen onlogische tegenstelling, maar een correspondentie waarbij 

op verschillende niveauʼs van een fractal hetzelfde patroon zichtbaar wordt (zie ook § 3.2.4). Ik kies hier voor 

de vertaling met ʻGeestʼ, een term die ook in ons denken beide niveauʼs kan aanduiden. Het probleem van 

vertaling is bij 靈 Líng een stuk lastiger, zoals ook blijkt uit de brede variatie in vertalingen. Het is duidelijk dat 

靈 Líng verwijst naar de werkzame kracht van 神 Shén, maar de etymologie van het karakter schets een 

beeld van de spirituele kracht van de sjamaan om een ʻmagischeʼ interventie te doen. Aleister Crowley127 

vertaalt 靈 Líng met een term die hij zelf opnieuw leven inblies, ʻMagickʼ. Dit is de oude Engelse spelling voor 

magie, die door Crowley wordt gedefinieerd als "the Science and Art of causing Change to occur in 

conformity with Will"128. Deze definitie lijkt nog het meest te resoneren met de etymologische laag van de 

dansende sjamanen die regen aanroepen. Voor mijn vertaling houd ik het voorlopig op ʻwerkzaamheidʼ. 

ʻGeestelijke werkzaamheidʼ zou wellicht nog beter zijn maar is taaltechnisch niet zo geslaagd. Voor 

alternatieve vertalingen zie de tabel hieronder.129

vertalingen Dào Dé Jīng hoofdstuk 39vertalingen Dào Dé Jīng hoofdstuk 39

Oorsprokelijk Chinees 神得一以靈 Shén de yī yǐ líng
神無以靈，將恐歇 Shén wú yǐ líng jiāng kǒng xiē

R.B. Blakney The Spirits got it and were energized / without their energy the Gods would 
pass

S. Rosenthal The Spirit of the inner world is full / The energy of the inner world prevents its 
becoming drained of strength

J. Legge Spirits with powers by it supplied / without these powers, the Spirits soon 
would fail

A. Crowley Spirits, mighty in Magick / Without the Tao, Spirits become impotent

T. Byrn Demon Spirits or Gods were spiritualised, became divine / Without spiritual 
power, the Gods might wither and crumble

C. Ganson The Spirits achieved it and become inspired / without inspiration the Spirit 
would be lost

T. McCarroll The Spirit is strong because of the One / if the Spirit were not strong it would 
soon wear out

J. McDonald The Spirits attained unity so they could minister / without unity, the 
Spirits become unresponsive and disappear

R. Backofen Die geistigen Kräfte erlangten die Einheit, daher ihre Wirksamkeit / Ohne 
ihre Wirksamkeit würden die geistigen Gestaltungskräfte wohl versagen

Jarret zegt dus, dat wij door het uitlijnen van onze wil 志 Zhì met de wil van de Hemel, in het alchemische 

proces tussen 精 Jīng en 神 Shén, een spirituele kracht en werkzaamheid 靈 Líng verkrijgen die het 

mogelijk maakt om ʻde regen te laten vallenʼ. Het proces lijkt zich hier in zekere zin om te keren, te 
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spiegelen: waar de Hemel ons in eerste instantie een bestemming meegeeft, kunnen wij wanneer wij ons 

daar in vrijheid op afstemmen, dezelfde creatieve kracht die ons heeft gevormd inzetten om de Hemel te 

bewegen, ʻto evoke Heavenʼ, het aanroepen of de ʻinvocatieʼ van spirituele kracht. 

Het karakter 靈 Líng komt overigens ook voor in de titel van één van de TCM klassiekers, de Líng Shū, wat 

meestal vertaald wordt als ʻspirituele ontsluitingʼ of ʻspirituele asʼ.

5.1.5 Het niet vervullen van Mìng als ziekteoorzaak
Wanneer het totaalbeeld dat Jarret schets wordt bekeken, ontstaat het volgende geheel: in onze diepste 

fysieke essentie 精 Jīng is onze bestemming 命 mìng afgedrukt. Deze bestemming wordt, naast van diep 

binnenin, ook van buitenaf door de Hemel gevoed door de situaties op onze weg. Wanneer we onze wil 志 

Zhì afstemmen op de wil van de Hemel en onze geest 神 Shén in verbinding brengen met onze essentie 精 

Jīng kan onze diepste natuur 性 Xìng tevoorschijn komen en manifesteren wij onze bestemming 命 mìng in 

elke hartslag. Door dit proces van afstemming en zelfrealisatie verkrijgen wij een spirituele werkzaamheid, 

een geestelijke kracht 靈 Líng. 

Wanneer dit geheel overzien wordt, is de relatie tussen het volgen van onze bestemming 命 mìng en 

gezondheid niet moeilijk te leggen: wanneer wij niet in harmonie met het grotere geheel zijn en onze diepste 

natuur niet vrij laten stromen, blokkeren wij onszelf en deze blokkades veroorzaken ziektes. 

In fulfilling his destiny, the sage becomes a channel for the creative flow of the Dào. Our contract with 

heaven is broken the moment we start closing doors to self-expression and 'obstructing' the flow of qì 

between heaven and earth. [...] If an individual continues to resist the flow of the Dào, then symptomatology 

may develop in the inner kingdom. 130

Het vervullen van de bestemming is openstaan voor de creatieve stroom van het 道 Dào; het voeden van de 

bestemming is het openen van de patiënt voor de stroom van het 道 Dào.
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6. De vertaling naar de praktijk

6.1 Een poort zijn voor Dào
Wat heeft deze verkenning van het concept 命 mìng nu voor consequenties voor de toepassing van TCM als 

acupuncturist? Hoe is een zo groot en omvattend concept te vertalen naar de kleinere schaal van de 

behandelaar en zijn patiënt? Het meest omvattende concept dat verbonden is met 命 Mìng is het 道 Dào 

zelf. Ter herinnering een drietal citaten die eerder hierboven werden besproken131 naast elkaar:

ʻZij brachten zichzelf in harmonie met Dào en Dé en realiseerden zo de principeʼs van rechtvaardigheid. 

Doordat zij de principeʼs tot het uiterste volgden realiseerden zij het diepste van hun natuur en vonden zo 

hun bestemming.ʼ 

Yì Jīng, shuō guà, vers 1

De Dào van het Creatieve is verandering en omvorming, het brengt eenieder bij zijn juiste natuur en 

bestemming en beschermt onze eenheid met de grote harmonie zodat winst en bestendiging ontstaan.

Yì Jīng, Tuàn Chuán, hexagram 1

In fulfilling his destiny, the sage becomes a channel for the creative flow of the Dào.

L.S. Jarrett, Nourishing Destiny, p. 35

Uit deze citaten blijkt duidelijk dat de 道 Dào zelf in zijn manifestatie als ʻhet Creatieveʼ alles in 

overeenstemming brengt met zijn bestemming. Door onszelf in overeenstemming te brengen met het 道 Dào 

vindt de mens zijn bestemming en tegelijkertijd is het vinden van de bestemming het worden van een 

ʻkanaalʼ voor de 道 Dào. In de eerste regel van de Líng Shū, hoofdstuk 8, staat:

凡刺之法 先必本于神132

凡 [fán]: gewoon, normaal. De etymologie is niet zeker, maar waarschijnlijk een punt 丶die 

éénheid representeert en een container 几 die dit alles omvat.

刺 [cì]: doorn, prikken, steken. Het karakter verbeeldt een boom met doorns 朿 met daarnaast 
een mes 刂.

之 [zhī]: drukt de relatie uit tussen twee elementen.

法 [fǎ]: wet, methode. Opgebouwd uit ‘water’ 氵 en ‘gaan’ 去. ‘meegaan met de 

stroom’. 

先 [xiān]: eerst, voordat. Van ‘voet’ ⺧ boven 儿 ‘persoon’ (rén). Het volgen van de 

voetstappen van degeen die voorgaan. 

必 [bì]: moeten, zeker.

本 [běn]: basis, oorsprong, wortel. Van ‘boom’ 木 met een lijn 一 die de wortels onder de 

grond aanduidt.

于 [yú]: in, naar, van, bij. 

神 [shén]: geest. Zie § 3.2.4
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Guus Martens vertaalt dit als volgt:

Bij elke naaldbehandeling staat boven alles dat je niet aan het wortelen in het Shén 本神 mag voorbijgaan.133

Larre en Rochat vertalen dit stuk tekst met:

For every needling, the method is above all not to miss the rooting in the Spirits.134

Zij voegen daar in hun commentaar onder meer aan toe: Before inserting a needle, one observes the 

situation and reads the visible signs for a tendency towards an absence or progressive loss of the Essences/

Spirits 精神. [...] To be effective, and at the same time not violate the organism, the acupuncturist goes all the 

way to the origin of the patientʼs life, to that place where the Spirits are rooted, to ben shen 本神.135 Volgens 

dr. Li Jie gaat het in dit stuk om de Shén 本 van zowel de patiënt als de therapeut. De toestand van de Shén 

本 van de therapeut is hierin volgens hem het belangrijkst.136 Het bereiken van de Běn Shén 本神 , de 

wortels van de Geest, staat ʻboven allesʼ in elke behandeling. Vanuit het principe van de fractal (zie § 3.1.3) 

dat het Chinese denken lijkt te doordringen zoals het water een spons, zijn deze stellingen goed te 

begrijpen. Volgens de Yì Jīng brengt de 道 Dào van het creatieve aspect  乾 Qián iedereen bij zijn 命 Mìng. 

Wanneer de genezer, op kleinere schaal, dit principe in zichzelf werkzaam laat zijn, kan het 道 Dào van het 

creatieve 乾 Qián als hem, via hem, werken en kan de genezer de patiënt in overeenstemming brengen met 

het 道 Dào en zijn 命  mìng.

De genezer dient er dus naar te streven om zelf in overeenstemming te zijn met het 道 Dào, of zoals de Yì 

Jīng het noemt in de Xì Cí I, hoofdstuk 7:

成性存存，道義之門137

Het volmaakte wezen van de mens, die zich voortdurend handhaaft, is de poort van Dào en van 

gerechtigheid.138

成 [chéng]: voltooien, worden, bereiken, resultaat.

性 [xìng]:‘natuur’of‘sexe. Opgebouwd uit 忄 dat afgeleid is van‘hart’en 生 dat geboorte 

betekent. 

存 [cún]: bewaren, behouden, verzamelen. Het linkerdeel is afgeleid van‘talent’才, het 

rechterdeel betekent‘kind’子.

道 [dào]: Dào

義 [yì]: rechtvaardigheid; opgebouwd uit‘schaap’(𦍌) die een‘goede natuur’ 
vertegenwoordigd en 我 dat‘ik’betekent.

之 [zhī]: drukt de relatie uit tussen twee elementen.

門 [mén]: deur, poort, opening. Het karakter verbeeldt twee deuren.
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Uit deze citaten blijkt dat wie TCM wil beoefenen door de patiënt in overeenstemming te brengen met zijn 命 

mìng een persoonlijke ontwikkeling zal moeten aangaan, waarbij de behandelaar zélf zijn eigen diepste 

wezen 性 xìng en bestemming 命 mìng zal moeten verwezenlijken en continu onderhouden zodat hij een 

poort voor het Dào en gerechtigheid 道義之門 dào yì zhī mén kan worden en blijven. In de Sù Wèn, 

hoofdstuk 25, worden vijf principes beschreven waarop de acupunctuur gebaseerd is, hoewel ʻthe common 

people all discard them like leftovers from food. No one knows themʼ139. De eerste in deze reeks luidt als 

volgt:

一曰治神140

Als eerste punt wordt gezegd, beheers de Shén.141

Om het verschijnen van het karakter ʻwaterʼ 水 in het karakter zhì 治 goed te begrijpen, is het behulpzaam 

om de vasthoudendheid en fermheid die aan de beweging Water 水 werd toegewezen in gedachten te 

houden. De Sù Wèn zegt in hoofdstuk 67 over Water 水: 在氣為堅 shuǐ: zài qì wèi jiān142 dat door Unschuld 

vertaald wordt als ʻamong the Qi it is hardnessʼ143 , waarbij het karakter dat door Unschuld met ʻhardnessʼ 

vertaald wordt, 堅 jiān, is opgebouwd uit 臣 het oog van een onderdaan dat naar beneden kijkt zodat hij zijn 

meester niet direct in de ogen kijkt, daarnaast ʻhandʼ 又 welke samen het beeld scheppen van een 

onderdaan die door zijn meester goed in de hand wordt gehouden, en onderin ʻaardeʼ 土 dat de soliditeit van 

het geheel bevestigt144. Wenlin geeft als mogelijke vertalingen voor 堅 jiān ʻhard, solide, fermʼ145. Deze 

achtergrond van het element Water geeft een idee van hoe het karakter 治zhì uitdrukt hoe de behandelaar 

allereerst met 神 Shén om dient te gaan. Iets verderop wordt deze eerste richtlijn herhaald als eerste 

vereiste, waarbij een commentator van de Nei Jing bij deze passage opmerkt: ʻOne must concentrate oneʼs 

mind and be calm without motion. This is the central point of piercingʼ.146 De innerlijke toestand en 

ontwikkeling van de arts blijkt ook nu weer bovenaan te staan. Pas daarna komen ʻknow how to nourish the 

bodyʼ, ʻknow wether toxic drugs are reliableʼ , ʻprepare the pointed stonesʼ147 en ʻknow how to diagnose blood 

and qi of the palaces and depotsʼ.148 Nadat dit zo duidelijk is gesteld, is echter de vraag nog niet 

beantwoordt hoe dit beheersen van de Shén 治神 dan vorm te geven.

6.1.1 Het Dào begrijpen en ordenen via de Yì Jīng
De Yì Jīng geeft ook een antwoord op de vraag, hoe dit proces van innerlijke ontwikkeling gegaan kan 

worden in Xì Cí I, hoofdstuk 4:

一 [yī]: één

曰 [yuē]: spreken. Een mond 口 met woorden 一 die uit de mond komen.

治 [zhì]: beheren, regeren, leiden. Het karakter bestaat uit‘water’水 links en 

rechts‘ik’,‘jij’dat is opgebouwd uit bovenin‘adem’厶 en onderin‘mond’口. 

神 [Shén]: Shén , geest.
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易與天地準，故能彌綸天地之道149

Het Boek der Veranderingen bevat de maat van Hemel en Aarde; daarom kan met daarmee het Dào van 

Hemel en Aarde begrijpen en ordenen.150

De studie van de Yì Jīng blijkt zélf een manier te zijn om in overeenstemming met het 道 Dào te komen. 

Wilhelm (1971) vervolgt:

Omhoog blikkend beschouwen wij met zijn [Yì Jīng] hulp de tekenen aan de Hemel; omlaag blikkend 

onderzoeken wij de lijnen der Aarde. [...] Doordat de mens op deze wijze aan Hemel en Aarde gelijk wordt, 

komt hij niet in conflict met hen. Zijn wijsheid omvat alle dingen, en zij Dào ordent de gehele wereld, daarom 

maakt hij geen fout. Hij werkt overal, maar hij laat zich nergens heen slepen. Hij verheugt zich over de 

Hemel en kent het noodlot  [Mìng 命], daarom is hij vrij van zorgen. [...] Daarom kan men met zijn hulp het 

Dào van dag en nacht doordringen en begrijpen. 151

De Yì Jīng is een orakelboek dat in situaties advies geeft over hoe te handelen volgens de 道 Dào. Door het 

ontvouwen van de situaties en de veranderingen van de situaties te leren begrijpen door de Yì Jīng te 

bestuderen en toe te passen, kan de student van de Yì Jīng doordringen in de principes van het 道 Dào en 

leert zo het ʻhet noodlot 命 mìng kennenʼ. Interessant is, dat het vers uit de Analecten van Confucius die in § 

4.1 werd besproken beschrijft hoe hij op zijn ʻvijftiende zijn wilskracht op leren richtʼ. Daar werd toen al 

opgemerkt dat het karakter voor leren (學) aan de bovenzijde een karakter heeft (𦥯) dat twee handen 

verbeeld die in het midden lijnen (爻) vastpakken, daaronder (冖) een omslag: deze lijnen representeren de 

vaste en gebroken lijnen die de trigrammen in de Yì Jīng vormen. De diepgaande betekenis van de in § 4.2 

易 [yì]: De Yì Jīng, het boek der verandering.

與 [yǔ]: geven, offeren. Een combinatie van ‘optillen’ 舁 dat twee handen verbeeldt met 
daarin 与 dat is opgebouwd uit ‘één’ 一 en ‘lepel’ 勺. Het zijn twee handen die een 

lepel met voedsel geven.

天 [tiān]: Hemel. Een mens 人 met zijn armen uitgestrekt 大 en een groot hoofd 天.

地 [dì]: Aarde. Van ‘Aarde’ 土 tǔ en 也 yě dat volgens de Shuowen de ‘vrouwelijk 

yin’ of vulva verbeeld.

準 [zhǔn]: zeker, precies, accuraat, exact, norm. 
故 [gù]: reden, oorzaak.

能 [néng]: kunnen, het vermogen om... Het karakter verbeeldt een beer en verwijst naar zijn 

kracht.

彌 綸 [mí lún]: 彌 mí betekent ‘meer’, ‘volledig’, ‘inclusief’. 綸 lún betekent 
‘zijden draad’ of ‘lijn’, maar wordt ook gebruikt in de betekenis van gedachtenlijnen , 

besturen. Samen te vertalen als ‘alomvattende kennis’ of ‘de volledige lijnen’. Wilhelm 

lijkt dit te vertalen met ‘begrijpen en ordenen’.
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aangehaalde uitspraak van Zhang Jingyue, ʻYī zhě yì yěʼ (醫者易也) wat vertaald werd met ʻgeneeskunde is 

veranderingʼ en in het verlengde daarvan de studie van het Boek der Verandering Yì Jīng, wordt zo steeds 

meer zichtbaar.

De studie van de Yì Jīng en haar relaties met de TCM is echter een zo uitgebreid domein dat ze de grenzen 

van dit onderzoek ver zou overschrijden. Op deze plek volstaat de conclusie dat de studie van de Yì Jīng 

één van de wegen is om in overeenstemming met de 道 Dào te komen en een ʻpoort voor het Dào en 

gerechtigheidʼ 道義之門 dào yì zhī mén te zijn.

6.1.2 De beoefening van het ʻOmkeren van het Lichtʼ
Het zijn van een ʻpoort voor het Dào en gerechtigheidʼ 道義之門 
dào yì zhī mén is een weg van continue persoonlijke ontwikkeling. 

Een Chinese tekst die specifiek de innerlijk weg belicht via 

meditatie is een tekst die bekend staat als ʻHet Geheim van de 

Gouden Bloemʼ. De tekst is na eeuwen lang mondeling te zijn 

doorgegeven rond de 11e eeuw opgeschreven.152 De titel in het 

Chinees luidt Tài Yǐ Jīn Huá Zōng Zhǐ, 太乙金華宗旨. 

Tài Yǐ 太乙 staat volgens Wenlin voor de oorspronkelijke eenheid 

van Yin en Yang.  Jīn  金 betekent goud of metaal, Huá 華 wordt 

tegenwoordig vertaald met glorieus maar is afgeleid van ʻbloemʼ. 

Zōng Zhǐ 宗旨 wordt vertaald met streven of doel en is 

samengesteld uit Zōng 宗 dat ʻvoorouderʼ betekent en opgebouwd is 

uit een dak 宀 en altaar 示 en zo een tempel verbeeldt waar rituelen voor de voorouders worden gehouden. 

Zhǐ 旨 wordt vertaald met ʻintentieʼ of ʻbetekenisʼ. De tekst beschrijft een techniek die huí guāng 回光, het 

omkeren van het licht wordt genoemd.

6.1.2.1 Het Hemelse Licht
De Tài Yǐ Jīn Huá Zōng Zhǐ begint met een omschrijving van de oorsprong en context waarin het ʻHemelse 

Lichtʼ waar de tekst over handelt moet worden gezien: 153 154

自然曰道。道無名相。

回 [huí]: terugkeer, cirkel, antwoorden. Het oude zegel zag er uit als een spiraal. Het verbeeld 

een object of wolk die draait, rolt, omkeert.

光 [guāng]: licht, glorie, gracieus, kaal of naakt zijn. Bovenin ‘vuur’ 火, onderin ‘mens’ 

人.
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Het spontane is de Dào. De Dào is zonder naam of verschijning.

一性而已。一元神而已。

Eén natuur, dat is alles. Eén oorspronkelijke geest, dat is alles.

性命不可見。寄之天光。

De wezenlijke natuur en bestemming zijn niet zichtbaar, daarom zijn ze geplaatst in het Hemelse Licht.

天光不可見。寄之兩目。

自然 [zì rán]: spontaan, natuurlijk. Een combinatie van ‘zelf’ 自 en ‘juist’ of 

‘correct’ 然.

曰 [yuē]: spreken. Een mond 口 met woorden 一 die uit de mond komen.

道 [dào]: Dào.

無 [wú]: zonder, leegte.
名 [míng]: naam.

相 [xiàng]: verschijning. Een ‘boom’ 木 en een ‘oog’ 目.

一 [yī]: één.

性 [xìng]: ‘natuur’ of ‘sexe’ ; opgebouwd uit 忄 dat afgeleid is van ‘hart’ en 生 dat 

geboorte betekent.

而 已[ér  yǐ]: Dat is alles. 而 betekent ‘en’ , 已 representeert een uitademing of uitroep.

元神 [yuán  shén]: oorspronkelijke geest. Zie § 3.2.3 en 3.2.4.

性 [xìng]: ‘natuur’ of ‘sexe’.

命 [mìng]: bestemming.

不可見 [bù kě jiàn]: zijn niet zichtbaar. Letterlijk: ‘niet’ 不, ‘kan’ 可, ‘zien’ 見
寄 [jì]: Toevertrouwen, deponeren, plaatsen.

之 [zhī]: drukt de relatie uit tussen twee elementen.

天光 [tiān guāng]: Hemelse Licht. ‘licht’ 光 is een combinatie van ‘vuur’ 火 en 

‘mens’ 人.

天光 [tiān guāng]: Hemelse Licht. 

不可見 [bù kě jiàn]: is niet zichtbaar.
寄 [jì]: Toevertrouwen, deponeren, plaatsen.

之 [zhī]: drukt de relatie uit tussen twee elementen.

兩 [liǎng]: twee.
目 [mù]: oog.
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Het Hemelse Licht is niet zichtbaar, daarom is het geplaatst in de twee ogen.

De tekst opent met een omschrijving van het 道 Dào die doet denken aan de opening van de Dào Dé Jīng. 

Vervolgens worden zowel de natuur 性 xìng als de oorspronkelijke geest 元神 yuán shén neergezet als ʻéénʼ 

en dus nauw verbonden met de ongedeelde éénheid van het 道 Dào. Het concept 性 xìng kwam overigens 

ook eerder al langs in de citaten uit de Yì Jīng. De natuur van de mens is dus één, evenals de yuán shén 元

神, en ʻdat is allesʼ. Ze zijn dus allesomvattend, verbonden met het stadium vóórdat de dualiteit ontstond. 

Eerder (§ 3.2.4) werd al benoemd dat de 神 Shén op meerdere niveauʼs te plaatsen was; door de toevoeging 

yuán 元 wat ook vertaald kan worden als primair of eerste wordt hier gewezen op het meest omvattende 

niveau van 神 Shén; daar waar de 神 Shén zijn oorsprong heeft. Om van dit alles omvattende niveau van de 

éénheid weer te komen tot een zichtbaar niveau, worden er verschillende niveauʼs aangebracht. Allereerst 

wordt er een stap gezet van de natuur 性 xìng en bestemming 命 mìng naar het Hemelse Licht vervolgens 

van het Hemelse Licht naar de ogen. Weer wordt hier zichtbaar dat het Chinese denken hetzelfde 

basispatroon op verschillende niveauʼs ziet terugkeren. Het werken met het Hemels Licht is dus gerelateerd 

aan het werken met de natuur 性 xìng en bestemming 命 mìng die beide verbonden zijn aan de éénheid van 

het 道 Dào. De beoefenaar van deze techniek verbindt zich dus met deze niveauʼs en is sluit daarom goed 

aan op dit onderzoek.

6.1.2.2 De Alchemie van Water, Vuur en Aarde
In hoofdstuk 2 gaat de Tài Yǐ Jīn Huá Zōng Zhǐ dieper in op de details van het ʻomkeren van het lichtʼ 回光. 

In vers 2.7 wordt de dynamiek tussen Water, Vuur en Aarde als de ʻultieme formuleʼ benoemd:

丹道 以精水神火意土三者 為無上之訣155

丹 [dān]: Cinnaber. Hier vertaald als ‘Alchemie’. De punt in het midden verbeeldt een stuk 

cinnaber (rode kwiksulfide) in een smeltkroes van een Taoïstische Alchemist. Zie ook § 3.2.2
道 [dào]: Dào.

以 [yǐ]: gebruiken, nemen, zodat. Het verbeeldt het uitademen van de adem, de essentie die 

uitstraalt van een voorwerp, zijn acties, zijn gebruik.

精 [jīng]: essentie. Zie §3.2.2

水 [shuǐ] water. Het karakter verbeeldt de stroom van water.

神 [shén]: geest. Zie §3.2.4

火 [huǒ]: vuur. Het karakter verbeeldt vlammen.

意 [yì]: betekenis, idee, intentie. De Yì is een van de vijf wezensdelen (zie §3.3) en het 

wezensdeel dat wordt toegewezen aan de Milt (脾 Pí). Het karakter is opgebouwd uit bovenin 

‘geluid’ 音 en onderin ‘hart’ 心; ‘het geluid in het hart’. Cleary (1991) vertaald het met 

‘aandacht’.

土 [tǔ]: Aarde. Het verbeeldt een kluit aarde of een plant die uit de grond groeit.

三者 [sān zhě]: deze drie.

為 [wèi]: doen, zijn, worden. Het verbeeldt een olifant en een hand die hem leidt.
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Het Alchemistische Dào gebruikt het essentiële water, het vuur van de geest, de aarde van intentie: deze 

drie. Zij zijn het ultieme geheim.156

We zien in deze tekst de ontmoeting tussen 精 Jīng en 神 Shén 

terug die beschreven werd in § 5.1.3 over de moderne tekst van 

Jarret (2009). Daarnaast kan hier het patroon van de Vijf 

Bewegingen worden herkend zoals beschreven in §3.3 met de 

dynamiek tussen de twee polen Water en Vuur die de eerste 

dualiteit van Yīn en Yáng representeren en verbonden zijn met de 

Drie Schatten in ons met Aarde als bemiddelende beweging. De Yì 

意 is het wezensdeel dat bij de Milt (en dus de beweging Aarde) 

hoort, die samen met de Maag ook wel gezien wordt als de bron 

van ʻNahemelse Qiʼ. De dynamiek tussen de Vijf Bewegingen wordt in de verzen na de openbaring van het 

ʻultieme geheimʼ verder toegelicht. Vers 2.10 luidt:

People create the body by attention [意 yì]. The body is not just the physical body, because there is a lower 

soul [魄 Pò] therein. The lower soul functions in association with consciousness. [...] If consciousness is not 

interrupted, transformation and transmutation of the lower soul go on endlessly from lifetime to lifetime, 

generation to generation. Then there is the higher soul [魂 Hún], which is where the spirit [神 shén] is 

concealed.157

Vanuit de beweging Aarde in het midden worden nu de Pò 魄 en Hún 魂 geïntroduceerd die reeds eerder in 

§3.3 werden genoemd. De Pò en dan vooral het ʻniet onderbreken van het bewustzijnʼ dat bij de Pò hoort 

wordt hier schijnbaar in relatie gebracht met het eindeloze reïncarneren van de ziel. De Hún is het 

wezensdeel van de Lever die in het proces van het ʻomkeren van het lichtʼ 回光 een interactie aangaat met 

de Pò. De Hún wordt in dit proces verfijnd en het donker van de Pò wordt omgewerkt tot ʻpuur lichtʼ.158 In dit 

proces wordt vervolgens Qián 乾 geïntroduceerd, door Cleary vertaald als ʻHet Creatieveʼ. Qián is de naam 

van het eerste hexagram uit de Yì Jīng (zie §4.2.2) dat zoals daar besproken de kwaliteit heeft om elk ding 

ʻzijn juiste aard en bestemmingʼ te geven. Vers 2.14 luidt:159 160

古人出世法。

無上 [wú shàng]: Ultiem, hoogste. Een combinatie van ‘niets’ 無 en ‘boven’, ‘hoog’, 
‘superieur’ 上.

之 [zhī]: drukt de relatie uit tussen twee elementen.

訣 [jué]: een formule op rijm, een geheime formule, mysterie. Opgebouwd uit ‘woorden’ 言 
en ‘doorbaak’ 夬.
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De methode van de voorouders om de wereld te overstijgen

煉盡陰滓。

is het tot het uiterste verfijnen van het bezinksel van Yīn

Het bezinksel van Yīn verwijst naar het verfijnen van de Pò. Cleary vertaalt dit met ʻdregs of darknessʼ.

以返純乾。

zodat teruggekeerd kan worden tot het pure Creatieve.

不過消魄全魂耳。

古人 [gǔ rén]: De voorouders. 古 is opgebouwd uit ‘tien’ 十 en ‘mond’ 口. ‘Dat wat 

door tien monden is gegaan’, oftewel tien generaties. 人 betekent ‘mens’.

出 [chū]: uitstralen, uitgaan. Het verbeeld een voet die uit een omheining stapt.

世 [shì]: generatie, wereld, era.

法 [fǎ]: wet, methode. Opgebouwd uit ‘water’ 氵 en ‘gaan’ 去. ‘meegaan met de 

stroom’.

煉 [liàn]: verfijnen. Met links ‘vuur’ 火 en rechts 柬 dat ‘uitnodiging’ betekent en hier 
fonetisch staat.

盡 [jìn]: tot het uiterste, einde. Onderin ‘vuur’ 灬 en ‘kom’ 皿.  Samen betekenen ze 
‘as’. De as als eindresultaat van verbranding; een actie die tot het einde toe is doorgevoerd.

陰 [yīn]: Yīn.
滓 [zǐ]: sediment, residu.

以 [yǐ]: zodat. Het verbeeldt het uitademen van de adem, de essentie die uitstraalt van een 

voorwerp, zijn acties, zijn gebruik. 

返 [fǎn]: terugkeer. Van ‘omdraaien’ 反 en ‘gaan’ 辶.

純 [chún]: puur, simpel. Van links ‘zijde’ 纟 en rechts ‘opslag’. ‘Pure zijde’
乾 [qián]: Het creatieve, het scheppende; de naam van het eerste hexagram van de Yì Jīng. 

De zon (日) die opkomt door de bomen van de jungle.

不過 [bù guò]: enkel, niet meer dan.Combinatie van ‘niet’ 不 en ‘passeren’, 
‘overschrijden’ 過
消 [xiāo]: verdwijnen.

魄 [pò]: Pò. Links ‘wit’ 白, wat de Long en de beweging Metaal representeert. Rechts 鬼 

guǐ dat een geestverschijning representeert.
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Het is enkel het doen verdwijnen van de Pò en het heelmaken van de Hún.161

Wanneer het duistere deel van de Pò wordt omgevormd, wordt teruggekeerd tot het Creatieve 乾 qìán. Dit is 

exact wat we op basis van de commentaren Tuàn Chuá in de Yì Jīng bij hexagram 1 nodig hadden162: de 

kwaliteit van 乾 qìán is om ʻieder ding zijn juiste natuur 性 xìng en bestemming 命 mìngʼ te geven. Wanneer 

wij met behulp van deze techniek terug kunnen keren tot de éénheid van het 道 Dào en het Creatieve 乾 

qián, dan kan dit Creatieve 乾 qián door ons heen werkzaam zijn, net zoals we een ʻpoort voor het Dào en 

gerechtigheidʼ 道義之門 dào yì zhī mén kunnen worden. Als acupuncturist of behandelaar zijn wij dan 

degene die onze patiënt ondersteunen bij het terugkeren tot zijn diepste natuur 性 xìng en bestemming 命 

mìng. Innerlijk via onze verbinding met qián 乾 en uiterlijk via de kunst van de acupunctuur zoals verder 

toegelicht in § 6.2. Het ʻomkeren van het lichtʼ is een techniek die tot de diepste lagen van het zijn reikt, zoals 

vers 3.5 stelt:

Turning the light around is not turning around the light of one body, but turning around the very energy of 

Creation.163

Zoals we in het eerste vers lazen is het licht direct verbonden met de éénheid van de oorspronkelijke geest, 

de Yuán Shén 元神. De techniek van het omkeren van het licht overstijgt het persoonlijke; ze draait de ware 

energie, de zhēn qì 真氣, van de Creatie om! Voor een Westerse geest, die uitgaat van een 

gefragmenteerde wereld in plaats van een éénheid op het diepste niveau, is het niet eenvoudig om een 

dergelijk statement tot in zijn diepte te doorvoelen.

De techniek zelf wordt in de volgende hoofdstukken beschreven:

Just observe clearly, and when your breath grows quiet you then become accurately aware. This is 

application of the method of reversal. [...] If you do not sit quietly each day, this light flows and whirls, 

stopping who knows where. If you can sit quietly for a while, all time - ten thousand ages, a thousand 

lifetimes - is penetrated from this. All phenomena revert to stillness. [...] The terms stopping and seeing 

basically cannot be separated. They mean concentration and insight. Hereafter, whenever thoughts arise, 

you don't need to sit still as before, but you should investigate this thought: where is it? Where does it come 

from? Where does it disappear? Push this inquiry on and on over and over until you realize it cannot be 

grasped; then you will see where the thought arises. [...] tuning the breath should be included in turning the 

全 [quán]: heel, compleet. Bovenin 亼, dezelfde ‘eenheid van drie krachten’ als bovenin het 
karakter mìng 命 staat. Onderin ‘jade’ 玉. ‘Een kostbare eenheid’.

魂 [hún]: Hún. Links ‘wolk’ 云 en rechts ‘geest’ 鬼 guǐ, zie ook Pò.

耳 [ěr]: oor.
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light around. [...] When you sit, lower your eyelids and then establish a point of reference. Now let go. But if 

you let go absolutely, you may not be able to simultaneously keep your mind on listening to your 

breathing.164

Ook hier geldt weer, net als bij de studie van de Yì Jīng en haar relaties met de TCM in § 6.1.1, dat de tekst 

en technieken die in de Tài Yǐ Jīn Huá Zōng Zhǐ beschreven staan zo diepgaand zijn dat daar een 

onderzoek op zichzelf aan gewijd zou kunnen worden. Gezien de kaders van mijn onderzoeksvraag beperk 

ik mij hier tot bovenstaande beperkte verkenning en de conclusie, dat de meditatietechniek zoals die 

beschreven staat in de Tài Yǐ Jīn Huá Zōng Zhǐ filosofisch zeer nauw samenhangt met en in het verlengde 

ligt van het filosofische raamwerk dat in het eerdere onderzoek naar de klassieke teksten uiteen werd gezet.  

De bestudering en beoefening van de technieken uit de Tài Yǐ Jīn Huá Zōng Zhǐ zijn dus voor de 

acupuncturist die wil werken vanuit het voeden van de 命 mìng van zijn patiënten een bruikbare weg. Het is 

overigens aan te bevelen om de vertaling van Cleary (1991) te gebruiken, boven de vertaling van Wilhem die 

weliswaar in een Nederlandse vertaling is uitgekomen, maar volgens Cleary op ʻa garbled translation of a 

truncated version of a corrupted recension of the original workʼ165 is gebaseerd.

6.2 De kunst van de acupunctuur
In § 6.1 zijn twee routes verkend die de acupuncturist in zijn beoefening helpen om zélf een ʻpoort voor de 

Dào en gerechtigheidʼ 道義之門 dào yì zhī mén te zijn en zo, via zijn handelen dat afgestemd is op het 道 

Dào, zijn patiënt dicht bij zijn natuur 性 xìng en bestemming 命 mìng te brengen. Zijn er, naast de scholing 

van het eigen bewustzijn, ook acupunctuur technieken aan te wijzen die een onderdeel kunnen zijn van het 

voeden van de bestemming? Zoals eerder opgemerkt, deze technieken dienen ʻboven alles geworteld in de 

geestʼ te zijn. Maar als aan deze voorwaarde voldaan is, welke technieken zijn dan bruikbaar? Of, wellicht 

een betere vraag: zijn er überhaupt technieken die beter zijn dan andere? Jarret laat bijvoorbeeld in zijn 

boek een voorkeur zien voor het perspectief vanuit de Vijf Bewegingen 五行 wǔ xíng. Jarret baseert zich 

weer voor een groot deel op wat hij zelf leerde van Worsley die een stijl van acupunctuur naliet die bekend 

staat als ʻVijf Elementen acupunctuurʼ. Er is echter geen reden om te vooronderstellen waarom deze 

specifieke stijl beter geschikt zou zijn dan andere stijlen om de 命 mìng bestemming van de patiënt te 

voeden.

De Sù Wèn beschrijft in hoofdstuk 1 en 2 het belang van de afstemming op de kosmische ritmes om in 

overeenstemming te zijn en blijven met het 道 Dào. Naast het afstemmen van de levensstijl op de kosmische 

ritmes, zou ook de acupunctuur hier op afgestemd kunnen worden. De acupunctuurstijl Zǐ Wǔ Liú Zhù 子午

流注166 is daar een voorbeeld van, waarbij aan elk dubbeluur of zelfs aan elke periode van 24 minuten een 

specifiek punt wordt toegewezen dat geprikt kan worden. Omdat het afgestemd zijn op de kosmische cycli 

volgens Sù Wèn hoofdstuk 1 en 2 een weg is om afgestemd te zijn op het 道 Dào zou een acupunctuur 

techniek die rekening houdt met deze kosmische cycli een techniek zijn die de patiënt kan ondersteunen om 

afgestemd te raken op de kosmische cycli en dus op het 道 Dào (zie bijlage). Dit wil echter nog steeds niet 

zeggen dat de acupuncturist die nooit gebruik maakt van Zǐ Wǔ Liú Zhù 子午流注 niet in staat zou zijn om de 

命 mìng bestemming van de patiënt te voeden, zolang de acupuncturist zélf een poort voor het Dào en 
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gerechtigheid 道義之門 dào yì zhī mén blijft zoals eerder beschreven. De Líng Shū 靈樞 geeft op dit 

vraagstuk een goed perspectief:

人之血氣精神者，

De mens is Bloed en Qì, Jīng en Shén

所以奉生而周於性命者也 167

Daarom ontvangt hij het leven en omvat hij eveneens natuur en bestemming.

De combinatie 性命 xìng mìng wordt door Wenlin vertaald met ʻlevenʼ. Het klassiek Chinees vertalen is 

echter iets anders dan modern Chinees. In de Yì Jīng, Tuàn Chuán 彖傳 bij het commentaar bij het eerste 

hexagram ʻHet Creatieveʼ, komt ook de combinatie 性命 xìng mìng voor (zie § 4.2.2):  各正性命 gè zhèng 

xìng mìng , wat door Wilhelm wordt vertaald als ʻdat elk ding zijn juiste aard en bestemming krijgtʼ. Het is op 

人 [rén]: mens

之[zhí]: drukt de relatie uit tussen twee elementen.

血 [xuè]: Xuè, Bloed. Van 皿‘vat’,‘kom’,‘schaal’met een extra 丶bovenop:‘de inhoud 

van een offerkom’

氣 [qì]: Qì, energie
精 [jīng]: Jīng, essentie

神 [shén]: Shén, geest

者 [zhě]: iemand die... 

所以[suǒ yǐ]: daarom, hetgene waardoor, de oorzaak

奉 [fèng]: geven,ontvangen. De primaire betekenis is ‘respectvol vasthouden met beide handen. 

De bovenkant verbeeldt twee handen die een bouquet vasthouden, de onderkant is nog een 

hand.

生[shēng]: baren, leven. Het karakter verbeeldt een groeiende plant.

而 [ér]: en, verder. 

周[zhōu]: omtrek, circel, periferie. Oudere vormen zagen eruit als 田 tián ‘veld’met in elke 

ruimte een stip die wellicht groeiende gewassen verbeelden. Onderin 口 kǒu ‘mond’. ‘Alle 

velden rondom met gewassen die de mensen voeden’, vandaaruit de betekenis ‘rondom’.

於 [yū] drukt de relatie tussen twee delen van een stellingname uit

性 [xìng]: natuur

命 [mìng]: Mìng, bestemming

者 [zhě]: iemand die...

也 [yě]: ook, eveneens. 
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zich ook goed te begrijpen dat het duo 性命 xìng mìng dat zo regelmatig samen voorkomt waarbij de Aardse 

natuur en de Hemelse bestemming elkaar aanvullen gezien worden als iets dat gelijkgesteld wordt aan het 

leven. Het lijkt me daarom niet al te gewaagd om, in navolging van Wilhelm, 性命 xìng mìng als losstaande 

termen te vertalen met natuur en bestemming.

Het hebben van 血氣精神 Bloed, Qì, Jīng en Shén veroorzaken volgens deze vers het vermogen om het 

leven 生 shēng te ontvangen evenals 性命 xìng mìng te omvatten. Deze ongrijpbare en geestelijke 

fenomenen zijn dus in de mens onlosmakelijk verbonden met de genoemde substanties. Door deze relatie 

moet het dus mogelijk zijn om via 血氣精神 Bloed, Qì, Jīng en Shén de natuur en bestemming 性命 xìng 

mìng te bereiken, te helpen omvatten. Hiervoor is geen speciale of esoterische acupuntuurstijl voor nodig; 

het is juist de ʻgewoneʼ acupunctuur die op allerlei manieren 血氣精神 Bloed, Qì, Jīng en Shén beïnvloedt. 

Zolang de acupuncturist zelf werkt aan het zijn van een ʻpoort voor het Dào en gerechtigheidʼ 道義之門 dào 

yì zhī mén is dus zelfs de ʻgewoneʼ acupunctuur die zich bezighoudt met 血氣精神 Bloed, Qì, Jīng en Shén 

geschikt om de natuur en bestemming 性命 xìng mìng van de patiënt te voeden.
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7. Conclusie

7.1 De onderzoeksvragen beantwoord
In hoofdstuk 2 werd dit onderzoek gestart met het stellen van een tweetal leidende vragen, namelijk:

• Wat is de betekenis van 命 Mìng in het TCM wereldbeeld? 

• Wat heeft dit voor consequenties voor de praktijk van de behandeling volgens de TCM?

Het bondigste antwoord op de eerste vraag wordt naar mijn idee gevonden in de Yì Jīng , Tuàn Chuán als 

commentaar van het eerste hexagram ʻHet Creatieveʼ:

De Dào van het Creatieve is verandering en omvorming, het brengt eenieder bij zijn juiste natuur en 

bestemming.168 169

命 Mìng bestemming wordt hier beschreven samen met 性 xìng natuur als het gevolg van de werkzaamheid,   

van de 道 Dào van het Creatieve 乾 qián. 命 Mìng mag dus met recht gezien worden als een van de 

belangrijkste te verwezenlijken of realiseren elementen van de persoonlijke ontwikkeling binnen het 

Taoïstische wereldbeeld. We worden in contact met onze 性 命 xìng mìng gebracht door de Scheppende en 

Creatieve oerkracht 乾 qián zelf. Het afgesneden zijn van onze 性命 xìng mìng is afgesneden zijn van het 道 

Dào en de Creatieve kracht 乾 qián zelf en daardoor een oorzaak voor ziekte.

De consequentie voor de praktijk is het meest bondig samen te vatten door wederom de Yì Jīng te citeren, 

ditmaal het deel dat bekend is als de Xì Cí I, hoofdstuk 7 170: hier beschrijft de Yì Jīng de staat die men kan 

bereiken door een voortdurende zelfontwikkeling als  道義之門  dào yì zhī mén , ʻeen poort voor Dào en 

gerechtigheidʼ. Doordat de acupuncturist een ʻpoort voor Dào en gerechtigheidʼ kan worden, kan het 道 Dào 

en de Creatieve kracht 乾 qián door de acupuncturist heen zijn werk doen van het ʻeenieder bij zijn juiste 

natuur 性 xìng en bestemming 命 mìngʼ te brengen. Er zijn meerdere ontwikkelingswegen om zelf een 道義
之門 dào yì zhī mén , ʻeen poort voor Dào en gerechtigheidʼ te worden. Twee van die wegen zijn de studie 

en het gebruik (het is per slot van rekening een orakelboek) van de Yì Jīng zelf en meditatie zoals 

bijvoorbeeld beschreven in de Tài Yǐ Jīn Huá Zōng Zhǐ 太乙金華宗旨 die een weg beschrijft om te komen tot 

返純乾 fǎn chún qián oftewel de terugkeer naar het pure Creatieve 171. Daarnaast zijn er verschillende 

acupunctuurstijlen mogelijk, maar er is geen reden om aan te nemen dat sommige stijlen het alleenrecht 

hebben op het voeden van de bestemming 命 mìng, aangezien de Sù Wèn172  het bestaan van de mens uit 

血氣精神 Bloed, Qì, Jīng en Shén als oorzaak geeft dat deze mens zijn natuur en bestemming 性命 xìng 

mìng kan omvatten. Elke acupunctuurstijl die meer balans brengt in 血氣精神 Bloed, Qì, Jīng en Shén 

schept daarmee de voorwaarden om natuur en bestemming 性命 xìng mìng te omvatten.

Naast deze leidende onderzoeksvragen heb ik in hoofdstuk 2 een aantal andere vragen geopperd naar 

aanleiding van een eerste verkenning van verscheidende perspectieven op bestemming, zowel moderne 

Westerse concepten als een eerste kennismaking met 命 mìng. Deze vragen waren:
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• Hoe kan een acupuncturist weten wat iemandʼs ʻcontract met de hemelʼ is?

• Het beeld dat de vertaling ʻbestemmingʼ oproept is een te bereiken doel, een ʻreisbestemmingʼ in de ʻreis 

van het levenʼ. Hoe kan een acupuncturist daar invloed op uitoefenen?

• Is een bestemming niet zo persoonlijk dat zij eigenlijk ʻonbenaderbaarʼ persoonlijk is? Met andere 

woorden, kan en mag je daar wel uitspraken over doen of zelfs maar in de buurt van komen als 

behandelaar?

Nu, aan het eind van dit onderzoek, zijn wat mij betreft de antwoorden op deze vragen als volgt:

• Een acupuncturist hoeft niet te weten wat iemandʼs ʻcontract met de hemelʼ is. Een acupuncturist is 

uitstekend in staat om zijn patiënt meer in balans te brengen waardoor hij weer meer openstaat voor de 

werking van het 道 Dào en dus daardoor dichter bij zijn natuur en bestemming 性命 xìng mìng komt, 

zonder dat de acupuncturist inhoudelijk hoeft te weten wat deze 命 mìng bestemming omhelst.

• De 命 mìng bestemming is geen einddoel; het is veel meer een zijnstoestand van afgestemd zijn op het 道 

Dào waardoor dit in en door de mens kan werken. Vanuit deze zijnstoestand worden als vanzelf, 

moeiteloos, voortdurend stapjes gezet waarbij de 命 mìng bestemming voortdurend bereikt wordt en 

aanwezig is.

• De 神 Shén geest overstijgt het individuele en persoonlijke; de 神 Shén geest “woont” weliswaar in ons 心 

xīn Hart, maar zoals de Yì Jīng in de Shuō Guà vers 6 zegt; ʻde geest is op geheimzinnige wijze in alle 

wezens werkzaamʼ 173, of de Tài Yǐ Jīn Huá Zōng Zhǐ ʻEén oorspronkelijke geest, dat is allesʼ 174 . Het is 

deze éne oorspronkelijke geest 元神 yuán shén die door ons heen kan werken, het is de Creatieve 

oerkracht 乾 qián zélf die door ons heen werkzaam is en de patiënt bij zijn 命 mìng brengt. Dus, 

inderdaad, de acupuncturist hoeft deze grootse taak niet vanuit zijn kleine zelf op zich te nemen, hij mag 

het Creatieve 乾 qián door zich heen werkzaam laten zijn.

7.2 De grenzen van het onderzoek
De grenzen van een scriptie zijn door Qing Bai tussen de 25 en 35 paginaʼs gelegd. Deze grens heb ik 

rijkelijk overschreden175, desondanks zijn een heel aantal onderzoeksgebieden slechts oppervlakkig 

onderzocht. Een aantal vragen die zijn blijven liggen zijn:

• Ik heb een selectie gemaakt uit de teksten waar 命 mìng in voortkwam, maar er zijn zeker nog meer 

boeiende passageʼs zoals het 61 maal verschijnen in de Sù Wèn en 41 maal in de Líng Shū van 命 mìng 

die grotendeels onbesproken zijn gebleven.

• De betekenis van de Yì Jīng voor de TCM is enorm groot, getuige de eerder geciteerde uitspraak van 

Zhang Jingyue 醫者易也 yī zhě yì yě 176 177 ʻgeneeskunde is veranderingʼ. De studie van de Yì Jīng is een 

eigen scriptie waard, mogelijk zelfs een levenslange studie. Bovendien is de wijze waarop de studie van 

de Yì Jīng de student helpt om ʻeen poort voor Dào en gerechtigheidʼ 道義之門 te worden niet verder 

onderzocht.
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• De meditatietechniek die in Tài Yǐ Jīn Huá Zōng Zhǐ 太乙金華宗旨 staat beschreven is slechts zeer 

summier onderzocht. Het bevredigend onderzoeken van deze techniek zou echter ver buiten de gestelde 

grenzen van deze scriptie gaan.

Een aantal zijwegen die bescheiden aangestipt maar niet uitgediept zijn, maar desondanks de moeite waard 

voor verder onderzoek, zijn onder andere:

• In hoofdstuk 2 bleek de Antroposofische visie van Steiner de enige te zijn die, net als de Chinese visie, 

uitgaat van een interactie tussen geest en lichaam in het realiseren van de bestemming. Zo zijn er 

meerdere overeenkomsten tussen de Antroposofie en de TCM filosofie te vinden, onder andere de het 

kijken vanuit een driegeleding en de beschrijving van de aard van de werkelijkheid als fractaal. Deze 

overeenkomsten maar ook de verschillen zouden een interessant onderzoek opleveren.

• De Zǐ Wǔ Liú Zhù 子午流注 stijl is slechts kort genoemd. Omdat het een acupunctuurtstijl is die vanwege 

de afstemming op de kosmische cycli op basis van de Sù Wèn een aanspraak zou mogen maken op het 

ondersteunen van de patiënt in zijn afstemming op deze cycli en dus op het 道 Dào leek het mij in eerste 

instantie gepast om deze techniek uitgebreid op te nemen. Voortschrijdend inzicht heeft mij echter dit 

gedeelte naar de bijlage doen verplaatsen aangezien in principe elke techniek, beoefend door een 

acupuncturist die ʻwortelt in de shén 本神ʼ en die 血氣精神 Bloed, Qì, Jīng en Shén in balans brengt 

aanspraak zou kunnen maken op het voeden van de bestemming 命 mìng. Desondanks is de toepassing 

van Zǐ Wǔ Liú Zhù en haar filosofische wortels boeiend en verder onderzoek waard.

• De vertaling van teksten uit het Klassiek Chinees is een uitdagend werk. Het aangaan van die uitdaging 

heeft mij enorm veel opgeleverd. Ik durf te zeggen dat degeen die TCM onderzoekt zonder zich te 

verdiepen in de Chinese taal een zeer substantieel deel mist van de wortels van het Chinese denken. Het 

was voor mij echter een schok te ontdekken dat sommige vertalingen uit het Chinees ronduit belabberd 

zijn. Zo worden in de  ʻYellow Emperorʼs Classic of Medicineʼ van Ni, M. zelf hele stukken aan de 

oorspronkelijke tekst toegevoegd of weggelaten ʻom de leesbaarheid te vergrotenʼ zonder dat duidelijk is 

waar dit gebeurt. Dit boek werd verassend genoeg aanbevolen door Qing-Bai zelf voor het algemene 

eerste jaar. Het leren kennen van het Chinese wereldbeeld via de etymologie van de karakters is een 

boeiend en verrijkend werk, maar ik realiseer mij terdege dat ik slecht de eerste onzekere schreden op dit 

pad heb gezet en dat puur in de etymologie van de TCM terminologie nog enorm veel te ontdekken is.
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168 Chinese Text Project, geraadpleegd op 3-4-2012, http://ctext.org/book-of-changes/qìan?searchu=%E5%91%BD
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www.facebook.com/note.php?note_id=155967844423391, wordt deze frase toegeschreven aan ʻZhang Jiebin, one of the 
most famous and prolific Ming dynasty scholar physicians.ʼ Het is mij niet helemaal duidelijk geworden of dit dezelfde is 
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mij dit wel waarschijnlijk.



8. Bijlage Kosmische Cycli

8.1 Leven met Kosmische Cycli
Het leven in overeenstemming met de 道 Dào heeft veel verschillende aspecten in is een leefstijl die min of 

meer alle denkbare gebieden van het leven omvat en doordringt. De Sù Wèn geeft direct in het eerst 

hoofdstuk een globale omschrijving van de manier waarop mensen in overeenstemming met het 道 Dào zijn:

I have heard, in high antiquity there were true men. They upheld [the patterns of] heaven and earth and they 

grasped [the regularity of] Yīn and Yáng. The exhaled and inhaled essence qi [Jīng Qì 精氣]. They stood for 

themselves and guarded their spirit [Shén 神]. Muscles and flesh were like one. Hence, they were able to 

achieve longevity, in correspondece with heaven and earth. [...] At the time of middle antiquity, there were the 

accomplished men. They were of pure virtue [Dé 德] and they were entirely in accord with the Way [Dào 道]. 

They adapted themselves to [the regularity] of Yīn and Yáng and they lived in harmony with the four 

seasons. They accumulated essence [Jīng 精] and preserved spirit [Shén 神]. [...] Next, there were the 

sages. They lived in harmony with heaven and earth and they followed the patterns of the eight winds. They 

accomodated their cravings and their desires within the world and the common and their heart knew no 

anger. [...] Their physical body did not deteriorate and their essence [Jīng 精] and their spirit [Shén 神] dit not 

dissipate. [...] Next, there were the exemplary men. They took heaven as law and the earth as rule; their 

appearance resembled sun and moon. They distinguished among and arranged the stars [on the basis of 

their] movements contrary to or following [the movements of] Yīn and Yáng.178 179

Globaal kan in bovenstaand stuk tekst een drietal patronen worden herkend die op elk niveau van leven 

volgens het 道 Dào terug te zien zijn. Allereerst de geestelijke harmonie: een gebalanceerd omgaan met 

emoties en verlangens, het begrijpen van de dynamiek van Yīn en Yáng en het leven volgens ʻpure 

virtueʼ (Dé 德). Als tweede wordt beschreven dat zij hun Jīng 精 en Shén 神 verzorgden, beschermden, 

verzamelden, ademden. Als derde wordt beschreven dat zij leefden in harmonie met de kosmische cycli 

zoals de vier seizoenen en de ritmes van zon, maan en sterren.

Voor de eerste weg, die van geestelijke harmonie, zijn zoals eerder genoemd in hoofdstuk §6.1 twee 

belangrijke routes beschreven. De tweede en derde weg, het verzorgen van Jīng en Shén en de afstemming 

op de kosmische ritmes, staan daar in werkelijkheid natuurlijk niet volledig los van maar voor dit onderzoek 

kunnen zij wel apart worden beschouwd. Wat betreft de derde weg, die van de afstemming op de kosmische 

ritmes, wijdt de Sù Wèn daar het gehele 2e hoofdstuk aan. Daar worden een aantal richtlijnen beschreven 

per seizoen voor verschillende domeinen:180
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lente zomer herfst winter

wordt aangeduid 
met

uitstorten en 
verspreiden

overvloed en 
bloeien

innemen en balans beveiligen en 
opslaan

Hemel en Aarde Laten alles leven Interacteren Hemel wordt 
gespannen, de 
Aarde helder

Het Water is 
bevroren, de Aarde 
breekt open

10.000 dingen floreren bloeien en dragen 
fruit

liggen en opstaan Laat naar bed, 
vroeg op

Laat naar bed, 
vroeg op

Vroeg naar bed, 
vroeg op, met de 
kippen

verstoor het Yáng 
niet; ga vroeg naar 
bed en sta laat op, 
als de zon schijnt

Activiteiten met grote stappen 
wandelen, breng je 
haar in de war, 
ontspan je lichaam

krijg geen genoeg 
van de zon

Vermijd kou, zoek 
warmte, laat geen 
zweet door de huid 
wegvliegen

richt de Zhì 志 op •Leven en niet 
sterven
•Geven en niet 
nemen
•Belonen en niet 
straffen

•geen woede
•stimuleer 
schoonheid, 
perfectioneer 
elegantie.
•Laat Qi 
wegstromen alsof 
dat wat je liefhebt 
buiten je is.

•Vrede en rust, 
temper het straffen 
(die in de herfst 
werden 
uitgevoerd)
•Verzamel de 
Shén qì en 
balanceer de 
herfst qì
•niet naar buiten 
richten, laat de 
long qì helder zijn

•alsof hij 
verborgen is
•alsof je geheime 
intenties hebt
•alsof je reeds 
voordeel hebt

De 道 Dào van 
het seizoen

voeden van leven voeden van groei voeden van 
verzamelen

voeden van opslag

Hier tegenin gaan •Schaad de Lever
•veroorzaakt kou 
in de zomer
•er is weinig om 
groei te 
ondersteunen.

•schaadt het Hart
•veroorzaakt jie 
(afwisselende 
koorts) en malaria 
in de herfst
•er is weinig om 
het verzamelen te 
ondersteunen

•schaadt de Long
•veroorzaakt 
ʻuitstroom van 
onverteerd 
voedselʼ in de 
winter
•Er is weinig op 
opslag te 
ondersteunen

•schaadt de Nieren
•veroorzaakt 
kreupelheid met 
terugtrekkend qì
•Er is weinig om 
voortbrengen te 
ondersteunen

De acupuncturist die zijn patiënt wil ondersteunen in het leven volgens de 道 Dào kan deze richtlijnen 

enerzijds op zichzelf toepassen en zijn patiënt adviseren in het aanpassen van zijn leefstijl. Er zijn echter ook 

acupunctuur technieken die diep ingebed zijn in de afstemming op de kosmische cycli. 

8.2 Zǐ Wǔ Liú Zhù
Er zijn verschillende technieken om het prikken af te stemmen op de kosmische ritmes van deze tien 

Hemelse Stammen en twaalf Aardse Takken. Eén van deze methodeʼs is Zǐ Wǔ Liú Zhù 子午流注.181 
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Globaal zijn er in de Zǐ Wǔ Liú Zhù twee strategieen te volgen. De eerste gebruikt de ʻAardse Takkenʼ en is, 

waarschijnlijk door zijn eenvoud, vrij bekend als de ʻorgaanklokʼ. In de tabel hieronder staan de Aarde 

Takken (ʻEarthly Branches, EB), de organen met hun standaard afkortingen, de dieren volgens de Chinese 

zodiac, de Yīn of Yáng aard en de tijd van de dag opgesomd.182

EB1 EB2 EB3 EB4 EB5 EB6 EB7 EB8 EB9 EB10 EB11 EB12

GB LV LU LI ST SP HT SI BL KI PC SJ

23-1 1-3 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23

Rat Os Tijger Konijn Draak Slang Paard Schaap Aap Haan Hond Varken

Yáng Yīn Yáng Yīn Yáng Yīn Yáng Yīn Yáng Yīn Yáng Yīn

Punten van bijvoorbeeld de SP meridiaan kunnen volgens deze methode worden geprikt tussen 9-11 in de 

ochtend. Het gebruik van de Hemelse Stammen is een wat complexere berekening en daardoor 

waarschijnlijk minder in gebruik. De Hemelse Stammen (Heavenly Stems, HS) worden als volgt gekoppeld 

aan de meridianen en de elementen:183

HS1 HS2 HS3 HS4 HS5 HS6 HS7 HS8 HS9 HS10

GB LV SI HT ST SP LI LU BL / SJ KI / PC

Hout Hout Vuur Vuur Aarde Aarde Metaal Metaal Water Water

Het hele systeem gaat uit van een continue combinatie van de cyclus van de 10 Hemelse Stammen (HS1, 

HS2...HS10, HS1) en 12 Aardse takken (EB1,EB2...EB12,EB1) door elkaar heen, waardoor een cyclus met 

60 verschillende combinaties ontstaat (HS1EB1, HS2EB2....HS10EB10, HS1EB11,) die vervolgens wordt 

toegepast op een cyclus van 60 jaren, 60 maanden, 60 dagen en 60 uren. 

子午[Zǐ Wǔ]: Zǐ staat voor het extreme Yīn en de groei naar Yáng rond middernacht 

(23:00-1:00) terwijl Wǔ staat voor het einde van het Yáng en de start van de groei van Yīn 

rond de middag (11:00-13:00). Zij representeren op deze wijze de Yīn en Yáng tegenstelling 

in de tijd.

流注 [Liú Zhù]: Liú betekent stroom, vloeien. Het is opgebouwd uit 氵 ‘water’ en 㐬 dat 
een nieuw geboren baby met zijn haren naar beneden hangend verbeeldt. Zhù betekent 

‘gieten’ en is opgebouwd uit eveneens 氵 ‘water en rechts 主 fonetisch. Samen verwijzen 

ze naar ‘het vloeien van Qì en Blood in het lichaam, zoals de stroom van rivier en zee in de 

natuur.’
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Volledige cyclus van Stammen en TakkenVolledige cyclus van Stammen en TakkenVolledige cyclus van Stammen en TakkenVolledige cyclus van Stammen en TakkenVolledige cyclus van Stammen en TakkenVolledige cyclus van Stammen en TakkenVolledige cyclus van Stammen en TakkenVolledige cyclus van Stammen en TakkenVolledige cyclus van Stammen en TakkenVolledige cyclus van Stammen en Takken

HS1-
EB1

HS2-
EB2

HS3-
EB3

HS4-
EB4

HS5-
EB5

HS6-
EB6

HS7-
EB7

HS8-
EB8

HS9-
EB9

HS10-
EB10

HS1-
EB11

HS2-
EB12

HS3-
EB1

HS4-
EB2

HS5-
EB3

HS6-
EB4

HS7-
EB5

HS8-
EB6

HS9-
EB7

HS10-
EB8

HS1-
EB9

HS2-
EB10

HS3-
EB11

HS4-
EB12

HS5-
EB1

HS6-
EB2

HS7-
EB3

HS8-
EB4

HS9-
EB5

HS10-
EB6

HS1-
EB7

HS2-
EB8

HS3-
EB9

HS4-
EB10

HS5-
EB11

HS6-
EB12

HS7-
EB1

HS8-
EB2

HS9-
EB3

HS10-
EB4

HS1-
EB5

HS2-
EB6

HS3-
EB7

HS4-
EB8

HS5-
EB9

HS6-
EB10

HS7-
EB11

HS8-
EB12

HS9-
EB1

HS10-
EB2

HS1-
EB3

HS2-
EB4

HS3-
EB5

HS4-
EB6

HS5-
EB7

HS6-
EB8

HS7-
EB9

HS8-
EB10

HS9-
EB11

HS10-
EB12

Zo leven we momenteel, in 2012, in het HS9EB5 jaar. Met behulp van de tabellen is goed te begrijpen 

waarom 2012 het jaar van de ʻWater Draakʼ wordt genoemd, aangezien HS9 aan de Blaas meridiaan en de 

beweging Water wordt gekoppeld en EB5 aan de Draak. Hoewel ook dit weer een enorm groot gebied aan 

mogelijk onderzoek ontsluit, beperkt ik mij hier tot de berekening van de dag en het acupunctuurpunt dat op 

die manier aan een tijdstip kan worden gekoppeld. De berekening van de Stam en Tak van een dag kan 

gedaan worden met behulp van de volgende formule:

SBNYD + Dag + SubNr + Sjr = SB dag

Hierbij staan SBNYD voor ʻStem en Branch van New Years Dayʼ, Dag voor de kalenderdag in onze kalender, 

SubNr voor het substitutienummer behorend bij de kalendermaand en Sjr voor het eventueel toevoegen van 

+1 in geval van een schrikkeljaar in de maanden van Maart tot en met December.

SB New Years DaySB New Years DaySB New Years DaySB New Years Day

2012 (schrikkeljr) 2013 2014 2015 2016 (schrikkeljr)

HS8-EB10 HS4-EB4 HS9-E9 HS4-EB2 HS9-EB7

De Stam en Tak van een nieuwjaarsdag kunnen eenvoudigweg worden berekend door steeds 5 op te tellen 

bij het vorige aantal, aangezien wanneer een cyclus van 60 dagen 6 keer in een jaar van 365 dagen wordt 

gestopt, er 5 dagen overblijven. Na een schrikkeljaar komt daar 1 extra dag bij.
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Maand Substitutie Nummer Maand Substitutie Nummer

Januari HS: -1 ; EB: -1 Juli HS: 0 ; EB: 0

Februari HS: 0 ; EB: +6 Augustus HS: +1 ; EB: +7

Maart HS: -2 ; EB: +10 September HS: +2 ; EB: +2

April HS: -1 ; EB: +5 Oktober HS: +2 ; EB: +8

Mei HS: -1 ; EB: -1 November HS: +3 ; EB: +3

Juni HS: 0 ; EB: +6 December HS: +3 ; EB: +9

Voor bijvoorbeeld 29 april 2012 zou de berekening dus als volgt zijn voor de Hemelse Stam: 

SBNYD is voor 2012 HS8-EB10. De dag is de 29ste. Het SubNr van April is -1. 2012 is een schrikkeljaar en 

ná februari, dus +1. De berekening met deze getallen wordt: HS8 + 29 + -1 +1 = 37. De Hemelse Stammen 

verlopen in een cyclus van 10, dat betekent dat er drie cycli verlopen zijn (3 x 10 = 30) en dan houden we 7 

over, dus HS7. Voor de Aardse Tak is alleen het SubNr anders, namelijk -5. De berekening wordt dan EB10 

+ 29 + -5 + 1 = 35. De Takken verlopen in een cyclus van 12, dat betekent dat er twee cycli verlopen zijn (2 x 

12 = 24) en dan houden we 9 over, dus EB9.184 We zien hier op een prachtige manier het principe van de 

fractal uit §3.1.3 terugkomen in de ritmes in de tijd die zich op steeds kleinere niveaus herhalen: 60 jaar, 60 

maanden, 60 dagen, 60 dubbeluren.

In feite is er tot op dit punt in de berekening nog geen sprake van Zǐ Wǔ Liú Zhù; tot op dit punt is dit enkel 

de berekening van de Stam en Tak van de dag in de Chinese Kalender. De methode Zǐ Wǔ Liú Zhù die 

uitgaat van de Hemelse Stammen is gebaseerd op de volgende vier principes:185

8.2.1 Yáng vermeerdert, Yīn vermindert
Een kalenderdag start altijd op het EB1 uur en duurt tot het EB12 uur; dan start een nieuwe dag. De 

Hemelse Stammen gaan elke dag één Stam vooruit. Het orgaan dat bij een HS dag behoort is gegeven 

volgens de hierboven staande tabel. Een orgaan heeft echter niet de gehele dag ʻdienstʼ. Om het uur vast te 

stellen waarop het orgaan met zijn ʻdienstʼ begint, wordt het principe ʻYáng vermeerdert, Yīn vermindertʼ 

gebruikt. De GB start op HS1 op het laatste Yánge dubbeluur, dus vlak voordat het Yáng omslaat in Yīn en 

een nieuwe cyclus begint, aan zijn dienst. Dat is dus   het EB11 uur. In de gehele cyclus wordt dit uur 

aangeduid als: HS1-EB11, oftewel het EB11 uur op de HS1 dag. Vervolgens ʻvermeerdert Yáng, vermindert 

Yīnʼ. Dat wil zeggen dat de LV op de HS2 dag op het HS2-EB10 uur met zijn ʻdienstʼ begint: de Hemelse 

Stam is met één vermeerdert, de Aardse Tak met één vermindert. Dit principe gaat zo voort: LU start op 

HS3-EB9, LI op HS4-EB8 etc. Op het moment dat een orgaan met zijn dienst start, wordt het jing-well punt 

van de meridiaan geprikt. De laatste dag, HS10, begint de KI echter niet op HS10EB2 aan zijn dienst zoals 

je zou verwachten, maar op HS10EB12. De verklaring hiervoor is dat in de Sù Wèn, hoofdstuk 2, staat dat 

de drie maanden van de winter staan voor ʻbeveiligen en opslaanʼ.
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8.2.2 Meridiaan baart meridiaan, punt baart punt
Op een Yánge dag worden enkel gedurende de Yánge dubbeluren 

punten van de Yange meridianen geprikt. Op een Yīnne dag 

worden enkel gedurende de Yīnne dubbeluren punten van de 

Yīnne meridianen geprikt. Hierbij wordt de cyclus van de Vijf 

Bewegingen gevolgd die bekend staat als de ʻbarendeʼ (Shēng 生) 

cyclus en de stroom van de Vijf Shu punten. Dus, na het Jing-Well 

en Metaal punt van GB (Hout) volgt het Ying-Spring en Water punt 

van SI (Vuur), vervolgens het Shu-Stream en Hout punt van ST 

(Aarde) etc. Voor de HS1 dag, waar op EB11 de dienst van de GB 

begint met het Jing-Well punt van de GB, ziet de volgorde er dus volgens dit principe als volgt uit: GB 44, SI 

2, ST 43, LI 5, BL 40.

8.2.3 De terugkeer naar de oorsprong en het Yuan-Bron punt
Volgens dit principe wordt op elk derde dubbeluur nadat het dienstdoende orgaan aan zijn dienst is 

begonnen het Yuan-Bron punt van de dienstdoende meridiaan toegevoegd. Op de Yīnne dagen gaat het om 

het derde Yīnne dubbeluur, op de Yángdagen om het derde Yánge dubbeluur. Op de dag dat de GB dienst 

heeft, wordt dus in het derde Yánge dubbeluur het Yuan-Bron punt van de GB (GB 40) toegevoegd. Voor 

Yīnne organen is er geen apart Yuan-Bron punt, aangezien dit samenvalt met het Shu-Stroom punt. Op de 

HS9 dag (waarop BL en SJ samen dienst doen) wordt daarnaast het Yuan-Bron punt van de SJ toegevoegd, 

op de HS10 dag (waarop KI en PC samen dienst doen) wordt het Yuan-Bron punt van het PC toegevoegd.

8.2.4 De terugkeer van de Stam
Een dag heeft 12 Aardse Takken. Omdat er maar 10 Hemelse Stammen zijn, keert gedurende het laatste 

dubbeluur van een dag de Hemelse Stam van de dag weer terug. Wanneer dit gebeurt, worden er punten 

geprikt van ofwel SJ, ofwel PC. Op een Yánge dag worden punten van de SJ geprikt volgens het principe 

ʻHij baart mijʼ. Dat betekent dat op een GB dag (Hout) gekozen wordt voor het Water punt van de SJ (SJ 2), 

want Water baart Hout. Op een Yīnne dag worden punten van het PC geprikt volgens het principe ʻIk baar 

hemʼ. Dat betekent dat op een LV dag (Hout) gekozen wordt voor het Vuur punt van het PC (PC 8) want 

Hout baart Vuur. Wanneer we deze principeʼs consequent toepassen, kunnen we een volledige reeks van 10 

Stammen vormen:
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HS1 dag (GB) HS1-EB11 HS3-EB1 HS5-EB3 HS7-EB5 HS9-EB7 HS1-EB9

Uur 19-21 23-1 3-5 7-9 11-13 15-17

Punt GB44 SI2 ST43 GB40 LI5 BL40 SJ2

HS2 dag (LV) HS2-EB10 HS4-EB12 HS6-EB2 HS8-EB4 HS10-EB6 HS2-EB8

Uur 17-19 21-23 1-3 5-7 9-11 13-15

Punt LV1 HT8 SP3 LV3 LU8 KI10 PC8

HS3 dag (SI) HS3-EB9 HS5-EB11 HS7-EB1 HS9-EB3 HS1-EB5 HS3-EB7

Uur 15-17 19-21 23-1 3-5 7-9 11-13

Punt SI1 ST44 LI3 SI4 BL60 GB34 SJ3

HS4 dag (HT) HS4-EB8 HS6-EB10 HS8-EB12 HS10-EB2 HS2-EB4 HS4-EB6

Uur 13-15 17-19 21-23 1-3 5-7 9-11

Punt HT9 SP2 LU9 HT7 KI7 LV8 PC7

HS5 dag (ST) HS5-EB7 HS7-EB9 HS9-EB11 HS1-EB1 HS3-EB3 HS5-EB5

Uur 11-13 15-17 19-21 23-1 3-5 7-9

Punt ST45 LI2 BL65 ST42 GB38 SI8 SJ6

HS6 dag (SP) HS6-EB6 HS8-EB8 HS10-EB10 HS2-EB12 HS4-EB2 HS6-EB4

Uur 9-11 13-15 17-19 21-23 1-3 5-7

Punt SP1 LU10 KI3 SP3 LV4 HT3 PC5

HS7 dag (LI) HS7-EB5 HS9-EB7 HS1-EB9 HS3-EB11 HS5-EB1 HS7-EB3

Uur 7-9 11-13 15-17 19-21 23-1 3-5

Punt LI1 BL66 GB41 LI4 SI5 ST36 SJ10

HS8 dag (LU) HS8-EB4 HS10-EB6 HS2-EB8 HS4-EB10 HS6-EB12 HS8-EB2

Uur 5-7 9-11 13-15 17-19 21-23 1-3

Punt LU11 KI2 LV3 LU9 HT4 SP9 PC3

HS9 (BL/SJ) HS9-EB3 HS1-EB5 HS3-EB7 HS5-EB9 HS7-EB11 HS9-EB1

Uur 3-5 7-9 11-13 15-17 19-21 23-1

Punt BL67 GB43 SI3 BL64 SJ4 ST41 LI11 SJ1

HS10 (KI/PC) HS10-EB12 HS2-EB2 HS4-EB4 HS6-EB6 HS8-EB8 HS10-EB10

Uur 21-23 1-3 5-7 9-11 13-15 19-19

Punt KI1 LV2 HT 7 KI3 PC7 SP5 LU5 PC9
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Als we dit op 29 april 2012 willen toepassen, dan kijken we eerst terug naar de berekening van de Stam en 

Tak van 29 april 2012: dat was HS7-EB9. De tabel van HS7 is dus vandaag van toepassing, de tabellen van 

HS6 en HS8 sluiten daarop aan.

8.2.5 Harmonieuze dagen
In §3.3 werd reeds benoemd, dat de getallen uit de Voorhemelse fase 1 t/m 5 zijn en dat voor de Nahemelse 

fase elk getal met 5 wordt vermeerderd. Hierdoor zijn de getallen 1 en 6, 2 en 7, 3 en 8 etc. harmonieus. Om 

die reden kunnen op een HS1 dag ook de punten van een HS6 dag (en vice versa), op een HS2 dag de 

punten van een HS7 dag, etc. worden gebruikt. Op een HS1 dag wordt wel het Yuan-Bron punt van het 

derde dubbeluur uit de HS6 dag achterwege gelaten, aangezien de SP op een HS1 dag geen dienst heeft.

Doordat de punten van de harmonieuze dagen wederzijds geprikt mogen worden, kunnen er ook op Yánge 

dagen tijdens een aantal Yīnne uren worden geprikt. Desondanks blijven er een aantal uren ʻgeslotenʼ: 

bijvoorbeeld op een HS1 en HS6 dag blijven de HS7EB7 en HS9EB9 uren ʻgeslotenʼ. 

8.2.6 Het gebruik van de Zonnetijd
De Chinezen kenden geen zomertijd of geharmoniseerde tijdzones. Ook in het westen is dit iets dat pas 

tegen het einde van de 19e eeuw werd ingevoerd vanwege de ontwikkeling van de trein. Hiervoor had elke 

plaats zijn eigen tijdstandaard. Doordat mensen sneller konden reizen, ontstond vanuit de spoorwegen de 

behoefte aan een geharmoniseerde tijd. De definitie die de Chinezen gaven is dat het uur Wǔ (EB7 11-13) 

het uur is waarop de Zon in het Zuiden staat.186 Dat zou betekenen dat voor een juiste toepassing van Zǐ Wǔ 

Liú Zhù de lokale Zonnetijd gehanteerd dient te worden. Omdat het de aarde gemiddeld 4 minuten kost om 

één graad onder de zon door te draaien, kan de Zonnetijd berekend worden door voor elke graad 

Oosterlengte vier minuten bij Greenwich Mean Time (GMT) op te tellen. Voor Utrecht (05° 06' 56' OL) 

betekent dat, dat er iets meer dan 20 minuten bij de GMT moet worden opgeteld om tot de juiste Zonnetijd te 

komen. Omdat er op deze wijze gebruik wordt gemaakt van een gemiddelde van 4 minuten per graad wordt 

er gesproken van ‘plaatselijke middelbare tijd’. Wij gebruiken echter de Midden-Europeese Tijd (MET) die 

een heel uur vóórloopt op GMT in plaats van 20 minuten. Dat betekent dat we ongeveer 40 minuten uit de 

pas lopen op de Zonnetijd. Wanneer de Zomertijd wordt gebruikt (MEZT) is de voorsprong op de Zonnetijd 

zelfs ongeveer 1:40. Het ‘ongeveer’ wordt bepaald door het gebruik van de ‘plaatselijke middelbare tijd’. Om 

te komen tot de exacte Zonnetijd moet er gerekend worden met zowel het exacte aantal graden 

Oosterlengte én de tijdsvereffening door het jaar heen. Tijdsvereffening is het verschil tussen de ‘plaatselijke 

middelbare tijd’ en de Zonnetijd en wordt veroorzaakt door de helling van de Aardas en fluctueert tussen 14 

minuten extra voorlopen en 16,5 minuten extra achterlopen, zie daarvoor de tabel hieronder.187 Boven de as 

het aantal minuten dat de de berekening van 4 minuten per graad OL vóórloopt op de Zonnetijd, onder de as 

het aantal minuten dat deze berekening áchterloopt op de Zonnetijd. Voor Utrecht, begin mei, is het verschil 

tussen MEZT en Zonnetijd dus 1:40h - 0:03h tijdsvereffening = 1:37h.
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8.2.7 Toepassing
Wat is nu de toepassing van het inzicht hoe de uren van de dag gekoppeld kunnen worden aan de 

kosmische cycli en acupunctuurpunten? De kosmische cycli beschrijven het hemelse perspectief. Om tot 

een volledig beeld te komen, lijkt het zinvol om daar het Aardse perspectief aan toevoegen, net zoals 

volgens Sù Wèn hoofdstuk 2 in de zomer Hemel en Aarde interacteren zodat de tienduizend dingen tot 

ʻovervloed en bloeiʼ komen:

The qì of Heaven and Earth interact and the myriad beings bloom and bear fruit188

Hoofdstuk 47 van de Líng Shū zegt: De mens is Bloed en Qì, Jīng en Shén, daarom ontvangt hij het leven 

en omvat hij eveneens natuur en bestemming. Zoals reeds in § 6.2 geconcludeerd werd mag uit deze relatie 

geconcludeerd worden dat het in balans brengen van 血氣精神 Bloed, Qì, Jīng en Shén de mens kan 

helpen om natuur en bestemming 性命 xìng mìng te omvatten. Zǐ Wǔ Liú Zhù kan dus gecombineerd worden 

met een diagnose van 血氣精神 Bloed, Qì, Jīng en Shén of welke andere stijl dan ook en deze insteek 

versterken door de afstemming op de kosmische cycli verder te vergroten.
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