Bêrlnt êêÍ g€ begint, is, behalve
eên wijze spreuk-ook van

toÊpassifg op onzÊ eetpatronen.
Ëenmaa aangelÊerde
eetsewoonten zijn moeilijk te
veÍanderen, aai staan totaêl

te aten

toch is het
raadzaam om e ke zeven jaar
os

En

eens goed te (ll(en naê r je êigen
voedse pêtroon. nges eten

tussendoortles, (anten ( are
ontbljtproducten, toch maar een
extra kLontje suiker in de thee
Het va t a emaa wel mee/ je mag
toch af en toe we eens zond gen,
is een veelgebezigd excuus. Lêat
ik voora d!lde jk rnaken dat
iedereen verantwoordelijk is voor
z jn of haar gezondhe d en dat er
geen eendu dige rege s voor een
verantwoorde eetwijze
Behalve dan
Gen et van

watje totje neemtl

Een negaheve waêrdering van

eten leidt eerder tot ongewenste
eetgewoonten dan jezêlf sêrieus
nenen en genieten van Ie etên.
Snoepen is dan ook genieten ên
geen manier om ongewenstê
emohes weg te eten.
Vên Kooten en De Bie zêiden het
al in dê jaÍên 80 van de vorise

natuurvolgen MeeSaan op de

coed kauwen, zodat het eten
ÍeSejmatig in je b oed (onrt.

stroom van het leven. Be angrijk
is dan een in ner ljke houding vên
'niet handelen in het nu'ofwel
onm dde ljk, inturtief besrijpen
en reageren op de eisen van het

Deze regel komt op de tweede
p aats. Vljfenzeventig procent
van de vertering vindt p aats

ln de mond en kost nauwe ijks
energie, ln tegenstelling tot de
resi van het spijsverteringskanaa
Eigenlijk gêldt: hoe verder
onverteerd voedsÊl in hêt

.

spijsvelteringskanaal doordringt,
des te meer energie moei het
ichaam aanwenden om het
alsnog afte breken. Houd 20 kêêr
kauwen per hap aan a s standaard
en verhoog de frequentie bij
zwakte (30) of ziekte (40 50). Pas
deze rege ook toe op vLoeibaêr
voedsel. Kauwen activeert

namelljk de speekselproducne
en de klieren in de nrond nraken
steeds opniêuw speeksel êan bij
elke kauwbewêgjng.
Bêide regels vinden hun
oorsprong ln de grondslager
vên de T.oïstis.he lêvensleer ên
maken dee uit van dê werking
vên de vijf elementen. Het Tao
overstijgt a es, het is vorrn en
eegte, de hoogste toestand
van zijn maarvooral de wes
er naa r toe. De mens staat

tussen hemelen aarde en in ons
menszijn komen de krachten van
beide sa men. Daarom mêken
wil deel uit van het geheel,
van de vorm, vên de leegte en
niet alleen de mêns maar alle
fenomenen in de kosmos. D t

begrip is fundamentee voor het
kunnen begrijpen van de Chinese
geneeskunde en de samenhang
tussên ziekte, behandellng en
genezing. Alles is met elkaar
En dus is het noodzakelijk dat we
leven naa r de wetten van hemeL

en aarde en de betekenis van de
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wie het gehein
von hel Ioo bewdort
vradgt niet meer
dan hijnadís heeft
en is tevrcden met wat
(Lao rze)

hijheeft

Energetische principes
Kernbegrip ln de Taoïstische
energ e eer is het concept vin
YinlvorÍn) en Yans(enersie).
Dit houdt in dat het een niet
zonder het ander kan bestaan. Blj
te weinig of teveel van het een of
het ander ontstêat er on ba ans
ofwe ziekte. Hêt zijn iegenpolen,
raaar ze vu en e kaar ook aa n:
Yang
Yang
Yang

activêert

initieert

vernjetrgt

Yln brengt rust
Yln groêit
Yln consolideert

Dit principe werd door dê oude
Taoisten vervolmaakt naar de
vljf fasen van verênderins (Wu
Xins) ên zo noem jk ze ze f
ook, omdat het vilffasen van
verandering in energie zijn. De
naam vijf elernenten heeft lets
op zichzelf staand in zich, ê sof
de relatie ertussen ontbreekt.
De vijffasen van verandeing
herha en zich steeds weer ln een
andere variatie, waardoor e ke
fase uniek is en niet te evenaren.
Daarnaast en if samenhêng
rnanifesteert zich hêt Qi of Chi,
ook wel lêvensadem genoemd.
Een lchamelijke, fijníofíe ijke
energie die door de kracht van
verbee dins (visua satie)en

gêdachten kan worden beinvloed.
Op dlt princ pe zijn alle energieoefeningen (Qi gong) en'oude'
vechtkunsten gebaseerd. Als het
hart er is volgen de gedachten,
zijn de gedachten daa r dan vo gt
het Qien vervo gens bloed en
ziêkte, oorzaak en svmptomen
Ziêkte ontstaat als er een
onbalans s tussen Yang en Yln.
lk maak a tijd de verge llking met
eên bascule weegschaal. OnbaLans
dicht bij het draalpunt kan
makke ljk worden gecorrlgeerd.
Maar aan het uiteindê breng
je met eên klêin tikje grote

verandeÍlngen teweeg. Een
overv oed van Yin eldt tot zwêkte
van Yang en andersom. Een
gebrek aan vorm geeft energie
teveel rulmte en deze vloeii wêgWljworden zlek en in de natuur
zie je aardbevingen, droogtes en

Heeft u trek in iêts zuurs.
geef daa r dên aan toe en eet
blivoorbee d een zure, groene
appe (8een zuuftje, want dat
bevat weer veel suiker).
Gebruik bij lichaamssap-tekort,
hitre van lever en ga blaas
en wlndziekten versterk€nde
bladgroÊnten en salades
daarvan, champignons, íruit
van eigen bodêÍn (iropische
vruchten koe en de orSanen te
sterk af). Sojaproducten, zure
rnelkproducten zoa s: kwark,
kefir, zachte kaas en verwerk ze
in k eine gerechten. Laat ook
het selzoen hierln Íreewegen:
in de zorner wat mÊer en in de

winter wat mlnder Neuira e

vitaliteit, warrnteregulatie en

voedingsmiddêlen hebben
een reculêrendê werking:
graangerêchten ên bÍood;
peu vruchten, noien, kalfs en
rundvlees, eleren, boter, koemelk,
room, honing; graanmoutstroPên,
moutbler, druivensap.

Yang.

Uitgaande van het hollstisch
principe kunnen zuive en v ees,
enkel van biologische oolsprong
natuurlijk, ook deêl ultÍnaken
van Lrw voedingspatroon in
tegensle lng tot dat wat de
macrobiotische beweging

overstrornlngen. Stoornissen van
Yang betreffen altijd de energie,

orgaanfunctie. Stoorn jssen van Yin
betreffen altijd de llchaaÍnssappên
(b oed, lymfe), structuur (botten)
en substantje (weefsels). Voor
beide kan er sprake zijn van een
overschot of een tekort aan Yin of
De viif íasen van verandering
We beglnnen bij Hout (hetjonge
Yang), de lente, de frisse ochtend,
een opstekende wind. KieÍnen,
kinderen, nieuwe deeën en
pla nnen worden beïnvloed door
deze fase. De beste fase voor
een nleuwe start. n ons ichaam
vind je Houterergie in de lever,
galblaas, spleren, pezen ên ogen.
Deze energie initieert de emotie

woede er lnspireert creativiteii,
besluitvaardigheid, vormgeving
en grootmoedigheld. Verder
correspondeêrt het mêt de kleur
groen, de zure smaak, wind en
wisselvallig weer en ls deze
energie hei sterkst in het lichaam
waarneembaar tussen 23.00 en
03.00 uur
Het Hout voeden
De zure smaak voedt de lever,
maar te zu ur is gevêar lk voor
mllt en maag en het maakt

Vuur vo gt op Hout

VuuÍ kenmerkt zich in kracht,
p ezier en opwlndlns Ua, ook de

seksuele opwinding).le voe t
de zomerhitie, lêcht harte ljk en
danst ln êxiase. Dit is de kracht
van dejeusd, onbedaar ljk en
llefdevol. Niet te verwonderen dus
dat hier het hart het bêlangrijkste
orgaan is, gevolgd door de dunne
darm, het harrzakle (pericard), de

bloedvêten en de tong. Bekende
Nederlands spreekwoorden:'waêr
het hart volvan is, loopt de ínond
van over'en'het hartoP dê tong
hebben', geven ook aan, dat er
een verband is tussen deze twee
organen. Vlot spreken duidt op
een gezond hart.

Voedselvoor êên gezond hart (en

de huld s ap en gerimpeld.

dunnê darm)
Alles mei een biitere smaak
(bitter in de mond maakt het hart

Allê zuursmakênde fruit en
groentesoorten werken goed
voor Hout, rnaar ook Yoghun,
karnemelk, witte wijn, gêvogelte,
tarwe, spelt, snelgroeiende wiu:e
groente, zoals asperges, kiemen

gezond): koffie, cacao, zwarte en
groene thee. Paprika's, tomêten,
kersen, rode wlln, cichorei, wjtlof
en rucola. Maar ook artisjokken,
o iiven, sêlderie, Êrapefruit
en kruidên, zoals: rozemarljn,
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orÊgano en tijm. Boekweit,
amsv ees en geitenkaas.
Hierbij ge dt ook wêer, eet het
met mate. Thee en koffie in kleire
hoeveelhedên werken toniserend
voor de vuurorganen/ maar êên
têveel put de hartenergle uit.
Bitter neemt stagnahes wêg in
de du nne darÍn en dêt verkLaart
ook de werklng van een bltter
ikeuftje na een copleuzê maaltijd.
Voedingsadvies voor ovêrverhitte
vuurorganen. alle vorÍnen van
rauwkost, tropisch fruit, frujt en
groentesapPen, mineraalwater en
zout, maar weer niet in de wlntet
want dan koe en deze organen
weêr teveel al Dan kun je volstaan
mei een verkoe ende berêidlng
van wintergroenten, bijvoorbee d
gepickelde winterwortêl of
biologische zuLrrkool.
En zo

gaai de cirke verder met

Aarde {nazornet zoete smaak),
Metaal (herfst, scherpe smaak)en
Water {wlnter, zoutê smaak).

cebruikmakend van deze
krlngloop in uw dage ljkse
Ínaa tijden ontwlkke t u als vênzêlf
eên dynamische balans dle,

gecombineerd met oefenirgen
en medltatie, een vreugdevo en
vo daan even creêert. De organen
functioneren optimêal, emoties
overheersen niet en de gêest kan
ontwikke en en inspireren.
Meer weten over voeding vo gens
de vijf fasen van veranderins ln
energie?
Fons Witteman
Natuurvoedingskok en therêpêut
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