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aÍbeelding I
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Philippe Pien concentreert zich met zijn methocle op
de beweging van cle aarcle ten opzichte van de zon
geclurende een jaar. Hij fotografeerde cle zon een jaar
lang met tussenpozen, vanaf clezelfcle plek.
De figuur die daarcloor ontstoncl was een lemniscaat
(afl:eelcling 1). Volgens Pien stappen we bij onze
geboorte in de beweging van het lemniscaat en vanaf
dat moment zitten we in cle trein van het leven, met
onze eigen specifieke kenmerl<en, voorl<euren etc.
Dit impliceert automatisch dat er een eigen optimale
tijct en optimaal ritme moeten zijn voor zaken als
reiniging, het innemen van supplementen of speciale
aanclacht voor bepaalcle clelen van ons lichaam.
Als onze cellen tijclgeprogrammeerct zijn, hebben we
een eigen chrono-biologie in al onze systemen.
Dat maal<t het mogelijk vast te stellen wat we vooral
preventief l<unnen doen om ons lichaam in optimale
conclitie te houclen.

Het moment van geboorte in cle beweging van het
eerclergenoemcle lemniscaat is volgens Pien
verantwoordeliil< voor wat onze sterke en zwal<ke
punten en momenten zullen zijn.
Hij stelt: 'Het spel start bij onze eerste ademhaling; de
kaars gaat branden en cle regels van het spel liggen
vast. Vanaf clat moment hebben alle orgaansystemen
een ritme, een cyclus, verdeeld over een jaar, want cle
zon l<omt in een jaar langs alle aspecten van ons leven.
Zo'n cyclus is clus volstrel<t incliviclueel '.
Pien koppelcle zijn theorie aan het Chinese moclel van
cle Vijf Elementen. Hij noemt het schema de Personal

Birth-Qi Blueprint (afueelcling 2). Als voorbeeld geeft hij
zijn eigen schema in cleze figuur:

plaats. Dit element ziet hij als de 'Zoon', of het kincl clat
gevoecl moet worclen vanuit zijn sterke waterelement.
Het volgencle element wordt in clit geval het
vuurelement, (hart/clunne darm-l<ringloop/drievoudige verwarmer) dat in cleze cyclus cle rol vervult van
'Vijanct', in die zin clat clit element voor problemen kan
zorgen en dus altijcl gecontroleercl moet worden.
Het daaropvolgencle element wordt het aarde-ele-

ment (maag/milt), clat volgens Pien cle belangriikste
van de vijf is omclat deze staat voor de 'Raaclgever'.
Op cle Raaclgever kun je blind vertrouwen omdat cleze
ie altijct zal waarschuwen wanneer ie systeem ergens
mee over cle schreef gaat. Het vijfcle element is in zijn
geval het luchtelement (longen/clikke clarm) clie hij
ziet als de 'Moecler'. Dit element is sterk en heeft wel
iets te missen. De Moecler is de controlepost.
Daarom client men volgens Pien blj een probleem
altijd cte moederenergie te versterken, omdat "je cle
rijkste laat betalen". Bij ieclereen zal cle l(eizer
verschillencl ziin. De elementen draaien tegen de klok
in, nadat is vastgestelcl well<e de Keizer is. Die staat
bovenaan. Daar hangt vanaf hoe de anclere elementen
in de figuur terechtkomen. De volgorcte blijft clezelfde
als bij cle vijf elementen.

Philippe Pien verdeelt zijn tijct met studies in medische
antropologie en researchwerl< in plantengeneesl<uncle
in New Delhi.
De ontwikkeling van zijn lntegrale Chronotherapie
heeft zo'n twintig jaar in beslag genomen en de uitkomst van zijn bevinclingen heeft hil ten overstaan van
een zaal vol Chinese geneeskuncligen verclecligd. Dat
hij cle sleutel tot het vaststellen van clie tiiclsfactor in
ons leven niet zo maar weggeeft is te begriipen.
Daarvoor kan men voorlopig alleen bij hem terecht.

oÍbeelding 2

De l(eizer (bezieling) in ciit schema vertegenwoordigt
ie sterl<e element clat worclt bepaald cloor je
geboortemoment. ln het geval van Pien is dat het

nier/blaas- of het waterelement. Als we cle figuur van
cle vijf elementen bekijken en we clraaien cleze tegen
cle klol< in totdat het waterelement bovenaan staat,

komt automatisch het houtelement op de tweede

Speerpunt van zijn therapie worclt voor Philippe Pien
gevormcl cloor essentiële oliën clie hij zowel
preventief als curatief inzet. Hij heeft deze stoffen
gronclig bestucleerd en geconstateerd dat essentiële
olie de laatste substantie is die cle zon de plant laat
aanmaken en ook dat cleze de meeste geneesl<racht
bezit.
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ELKE CEL
Volgens Pien werken essentiële
oliën het sterkst op de immuniteit
en omclat een verzwakte immuniteit aan de meeste aancloeningen
ten grondslag ligt, richt hijzich
voornamelijk daar op.
De karakteristieken van deze middelen lieten hem zien dat zii een
zogenaamcl'doelgebied' hebben.
Een olie clie becloelcl is om cle lever

te stimuleren zal dan ook, wanneer
deze in cte huid wordt gemasseercl,
na enige uren toch in de lever wor-

LICHAAM HEEFT EEN

Pien heeftvoor cle firma MMRin

totaal negen middelen ontwikkelcl
voor gebruik op het lichaam oP
specifieke cloor hem vastgestelde

AFSPRAAK MET DE TIJI

acupunten van de blaasmeridiaan
(afbeelcling 3).
De middelen zijn: lC 1, Z,3,4 en 5.
De nieuwste serie waarvan er nu
clrie op de markt ziin, te weten IC 6,
7 en 8worden gemaakt in Pilvorm.
IC 6 kan worclen ingezet voor
problemen in de darm en IC 7 en 8

HET IS NIET ALLEEN VA

BELANG I-IOE JE EEN
PATIENT BEHANDEN

MAAROOKWANNET

vormen natuurlijke antibiotica.

clen aangetroffen.
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Ons reukorgaan vertegenwoordigt
een extreem langetermijngeheugen in een tijdloze dimensie:
prikkels die geassocieerd kunnen

worden met ervaringen die zelfs zo
ver terug kunnen gaan als tot in
vorige levens of tot overgeërfde

DE BEHANDELINGi

Wie meerwil weten over PhiliPPe
Pien en zijn methocle kan een
e-mailbericht sturen naar:

PLMTSVINDT

phyto ogi c@i n Íor m e. fi
of bellen naar nummer
OO 33 553 O699a7 ofmet
cle fi rma MMR (tel. O1 62-447 ZOO).
i
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ervaringen.
Essentiële oliën zijn in staat de hersen-bloedbarrière te passeren en
door middel van onze reukzin het
zenuwstelsel zodanig te prikkelen
dat ons bewustzijn kan terugschakelen naar vroegere ervaringen,
zowel op emotioneel als oP sensoriek gebied.
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oÍbeelding 3

(udverlentie)

praktijkvoorroegepaste Kinesiologievan

Magclalena Zweegman
Met ingang van 1 oktober

2OO1 verhuiscl.
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