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Chinese Geneeskunde behoren de orgoonsyslemen Nier en Bloos tot het wolerelemenl. ln com-

binotie met de ondere elementen (houl, vuur,
oorde en melool) en de biibehorende orgqonsystemen reguleren zii het lichqom.
Een von de belongriikste functies von hel woterelement is dot de Nier - los vqn ziin eigen energie
- een extro reservoir oon energie herbergt, woordoor het in zekere zin de occu von het lichoom
vormt wooruil ondere orgonen kunnen putten.
Dit reservoir von energie wordt de "Jing" of "voorgeboorle-energie" genoemd. De Jing kon ie vergeliiken met een pokketie energie (Yong) en
bouwslenen (Yin) dot ie von le ouders meekriigt
en wql wordl oongewend voor hel proces von
groei von kind tot volwossene. Doornoosl wordt
de Jing oongesproken bij omslondigheden woqrbii meer energie von het lichoom wordl gevroogd
don het lichoom kon leveren, zools bii een zwongerschop en bevqlling, bii chronische ziekten,
longdurig overwerk, chronisch sloopgebrek of biivoorbeeld rouwverwerking.
Als de Jing te snel verbruikt wordl, rookt de "occu"
leeg. Dit is een erg ongezonde situotie, omdot
niet olleen de lichoomsfunctie die onder directe
controle sloon von de Nier en Bloqs hieronder liiden - zools de wolerhuishouding (oedeem),
voortplonting (onvruchtboorheid), toestqnd vqn
de botten (ortrose), het gehoor (doofheid), de
onderrug en knieen (piin) e.d.- mqor ook olle
qndere orgonen en lichqomsfuncties die voor hun
funclioneren von de Nier-energie en Jing ofhqnkeliik ziin. De symptomen die zich doorbii monifesleren ziin vroeglijdige verouderingsverschiinselen, ofÍewel een olgehele ofnqme von geeslelijke en lichomeliike gezondheid.
Zools de Nier door ziln reservoir oon energie een
spil is in hel energelische nelwerk von de orgonenr zo heeft ook de Blqss een biizondere verbinding met olle orgonen vio ziin meridioon. Alle
orgqnen hebben een ocupuncluurpunl op de
Bloosmeridioon vio welke ze gevoed worden. De
Bloosmeridioon is een biizondere meridioon,
omdql qlle emoties en indrukken die ie ols mens

ondergool,

"binnenkomen" op

de

ler hoogte von de
bovenrug. ldeoliter wordt de energie von deze
Bloosmeridioon. Dit gebeurt

indrukken en emolies met de stroomrichling von

de Bloosmeridioon vervoerd noor de betrokken
orgonen die de emoties verwerken. Elk orgoon is
gespecioliseerd in de verwerking vqn één von de

emoties (verdriet, woede, ongst e.d).
Soms is een emotie le grool om le verwerken
mqqr ook te belongriik om "longs ie rug te lolen
ofgliiden", woordoor de energie von de emolie

stogneeri in de Blqqsmeridioon. Dit geeft een
blokkode en piin in de bovenrug. Vergeliik dit met
het beeld von mensen die "de lost von de wereld"
op hun schouders drogen. Longdurige emolionele blokkodes geven uiteindeliik ook fysieke blokkodes die in de Chinese geneeskunde wordl qongeduid met "sliim", woordoor de rugklochien
chronisch von oord worden. Deze fysieke blokkodes verminderen weer het vermogen om emoties
le kunnen verwerken, omdot de energie von de
emoties niei meer bii de betreffende orgqnen
oqnkomen. Los von de rugpiin, vermindert het
gevoel vqn contocl tussen lichoom en geest, of
lussen gevoel en verslond. Uiteindeliik zol het
functioneren von de orgonen ook verminderen,
vonwege een verminderde voeding vonuit de
Bloosmeridioon. Om uit deze negotieve spirool le
komen is het oon ïe roden om de Bloosmeridioon
stognotie vrii te moken. De chinese geneeskunde
biedt een oontol piinliike, moor effeclieve methoden om deze blokkodes fysiek te verwiideren.

