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De essentie: daardoor worden alle dingen gevormd en gegenereerd 

Hier beneden genereert zij de vijf granen 

Daar boven vormt zij de uitspansel der sterren 

Wanneer zij zich beweegt tussen hemel en aarde 

Noemen we haar schim en geest 

Maar wie haar opslaat in zijn borst 

Die noemen we een heilige 

Daarom is deze vitale energie 

Helder! Als stond zij hoog aan de hemel 

Donker! Als was zij verzonken in een poel 

Uitgestrekt! Als vulde zij een oceaan 

Ongenaakbaar! Als bevond zij zich hoog op een berg 

Daarom is deze vitale energie 

Met geweld niet tegen te houden 

Maar met de Kracht kun je haar rust geven 

Met je stem kun je haar niet roepen 

Maar met je gewaarzijn kun je haar verwelkomen 

Houd haar respectvol vast zodat je haar niet kwijt raakt 

Dit noemen we ‘de kracht vervolmaken’ 

Nei Ye 1.6, vertaling Dianne Sommers 

∞ 
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Inleiding 

Zen-Shiatsu is een ambacht geworteld in een eeuwenoude oosterse traditie, een mooie traditie 

van meevoelen en de mens in zijn geheel aanschouwen. Zen-Shiatsu is een alternatieve 

geneeswijze, in relatie tot de reguliere medische westerse wetenschap. In Japan is het 

bijvoorbeeld wel een erkende geneeswijze die op universiteiten wordt bestudeerd. Zen-Shiatsu 

is gebaseerd op 3000 jaar praktijkervaring vanuit de traditie van de klassieke Chinese 

geneeskunde. In de jaren ’70 van de vorige eeuw heeft Zen-Shiatsu de vorm gekregen die wij nu 

hier in het westen kennen.  

Vier jaar geleden ben ik begonnen met de opleiding. Opgegroeid als eigenwijs Amsterdams 

meisje lag dat niet in de lijn der verwachtingen. Ik ben ongelovig, ik neem nooit zomaar iets aan, 

eerst zien dan geloven. Ik ben ook nieuwsgierig en staat open voor alles wat gek is. Dus toen 

iemand mij vertelde dat je ook met je handen kan communiceren, was mijn interesse gewekt.  

In eerste instantie wilde ik alleen het eerste jaar van de opleiding doen, gewoon ter 

kennismaking. Maar vanaf het eerste moment heb ik mij verwonderd over de eenvoud en de 

effectiviteit. Shiatsu werkt, voor veel mensen, in veel situaties. Niet altijd, maar dat geldt voor 

alles.  

Communiceren met je handen moet je heel veel oefenen als je dat niet gewend bent. Als je veel 

oefent met veel verschillende mensen, ontstaan er mooie ontmoetingen. Eén van die 

ontmoetingen was met iemand die op dat moment net de diagnose bipolaire stoornis had 

gekregen. Voor ons beide begon een zoektocht. Bipolaire stoornis, voorheen manisch-

depressief, is een psychiatrische aandoening die bij mensen die er nooit mee te maken hebben 

gekregen nogal tot de verbeelding spreekt. Het werd het onderwerp van deze scriptie.  

Eerst ben ik mij gaan verdiepen in wat een bipolaire stoornis volgens de reguliere westerse 

gezondheidszorg inhoud. Het resultaat daarvan staat beschreven in het eerste hoofdstuk. Ik 

ontdekte dat vanuit het oorzaak-gevolg denken in de westerse medische wetenschap er eigenlijk 

geen directe oorzaak is aan te wijzen voor deze ‘stoornis’. Ik ben verder gaan zoeken via een 

meer psychologische invalshoek en het begrip bestaansleegte kwam op mijn pad. 

Bestaansleegte is geen bestaand woord, het is de titel en het kernbegrip van het boek van M. de 

Heij (2013) en mag wat mij betreft het woord van de 21ste eeuw worden. Dit begrip en de 

betekenis daarvan behandel ik in het tweede hoofdstuk.  

Tegelijkertijd ben ik op zoek gegaan naar proefpersonen, mensen met een diagnose die bereid 

waren mee te werken. Zo leerde ik wat bipolaire stemmingswisselingen voor mensen in hun 

alledaagse leven betekenen. Ik heb uiteindelijk vijf mensen de afgelopen maanden in meer of 

mindere mate intensief behandeld. Alle vijf totaal verschillend, alle vijf in een tussen periode, 

d.w.z. niet extreem manisch of extreem depressief. De één is stabiel dankzij medicijnen, bij de 

ander slaan de medicijnen niet of nauwelijks aan. De gemoedstoestanden die ik tegen kwam 

liepen ook uiteen; neiging tot depressie, geagiteerd zijn, hyperactief of juist vlak. De doelen die 

de personen zelf bij de behandeling hadden verschilden ook; beter slapen, meer voelen, rust in 

het hoofd, zijn een aantal voorbeelden. Maar één ding hebben deze vijf mensen gemeen: 

goedmoedigheid. De casussen heb ik niet expliciet uitgewerkt in deze scriptie omdat het er te 

weinig zijn om te veralgemeniseren en ik daarmee ook niet de anonimiteit kan garanderen.  
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Daarnaast heb ik met verschillende andere mensen gesproken, zoals met de Vereniging van 

Manische Depressieven en Betrokkenen (VMBD). Samen met een medestudent heb ik aan een 

aantal leden van de vereniging een presentatie mogen geven. De uiteenlopende ervaringen 

hebben mij een meer volledig beeld gegeven van bipolaire stemmingswisselingen en zijn in grote 

mate van invloed op de inhoud van deze scriptie. 

De oosterse geneeswijzen en levensfilosofie verschilt fundamenteel van die van de westerse. De 

oosterse levensfilosofie is in essentie een bipolaire levensfilosofie. Het doel van mijn zoektocht 

was om aan mezelf te kunnen uitleggen hoe vanuit de oosterse invalshoek naar bipolaire 

stemmingswisselingen wordt gekeken. Ik ontdekte al snel dat ook in de traditionele geneeswijze 

heel veel in symptoom-remedie wordt gedacht. Geweldig gedetailleerde boeken, zoals Maciocia 

(2009) zijn daar over geschreven die niet onderdoen voor westers medische handboeken, maar 

ik raakte er alleen vreselijk van in de war. Totdat ik in de stapels boeken, die ondertussen op 

mijn bureau lagen, die ene vond die mij terugbracht naar de essentie van de klassieke Chinese 

traditie: Five Spirits; Alchemical Acupunctuur for Psychological and Spiritual Healing, Dechar 

(2006). De inhoud, de invalshoek en de poëtische schrijfstijl hebben er voor gezorgd dat ik één 

van de meest ‘vage’ invalshoeken van de klassieke Chinese geneeswijze, namelijk ‘the spirits of 

the soul’, heb kunnen relateren aan bipolaire stoornis. Dit boek staat centraal in het derde 

hoofdstuk dat handelt over de oosterse geneeswijze.  

En toen … had ik inzicht in de bipolaire stoornis en hoe daar vanuit oosterse invalshoek naar te 

kijken en bleef er nog maar één vraag over: wat kan Zen-Shiatsu hierin betekenen? Ik begreep 

dat dit hoofdstuk eigenlijk het meest interessant is voor mensen die deze diagnose hebben 

gekregen en mijn scriptie willen lezen. Waren de eerste drie hoofdstukken meer een weerslag 

van mijn eigen zoektocht, dit laatste hoofdstuk is een weerslag van vier jaar Zen-Shiatsu studie 

vertaald naar een doelgroep die over het algemeen onbekend is met Zen-Shiatsu. 

Ik hoop dat het gelukt is.  

Ellen Hommel 

12 juli 2017 
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Hoofdstuk 1 Een bipolaire verstoring 

Tijdens de start van mijn verkenning naar bipolaire stemmingswisselingen ontdekte ik dat er veel 

(wilde) ideeën en weinig kennis over bestaat bij individuen. Reacties als: wat stoer van je, dat je 

dat durft, wat een ingewikkeld (zo niet onmogelijk) onderwerp en hoe vind je mensen die mee 

willen of kunnen werken, waren de reacties. Er bestaat een verwrongen beeld van wat voorheen 

manische – depressiviteit werd genoemd, met name als het gaat over het manische gedeelte 

van de diagnose; onhandelbaar, onbereikbaar, gevaarlijk en agressief.”  

Dat is soms waar, maar meestal niet. Iemand met een bipolaire stoornis heeft vaak langdurige 

stabiele periodes tussen de twee uitersten van een manie en een depressie. Een manische 

periode duurt gemiddeld twee maanden en komt soms maar één of twee keer voor in de loop 

van hun leven. Er bestaan ook verschillende gemengde vormen. Ieder mens met een bipolaire 

diagnose heeft zijn eigen individuele verhaal. In dit eerste hoofdstuk behandel ik de westerse 

medische visie op een bipolaire stoornis.  

1.1 De stoornis 
“Bipolaire stoornissen zijn recidiverende stemmingsstoornissen die zich veelal in de 

vroege volwassenheid aandienen en waarbij depressieve, manische, hypomanische en 

gemengde episoden optreden, afgewisseld met symptoomvrije perioden” (Kupka e.a. 

2015). 

In de DSM-V1 wordt een onderscheid gemaakt in: 

 “ Bipolaire-I-stoornis: manie, meestal in combinatie met depressie. 

 Bipolaire-II-stoornis: depressie in combinatie met hypomanie, maar nooit met een 

manie. 

 Cyclothyme stoornis: wisselende milde depressieve en hypomanische symptomen, 

zonder ooit volledige stemmingsepisoden. 

 Bipolaire stemmingsstoornis door een middel/medicatie bijvoorbeeld: amfetaminen, 

cocaïne; antidepressiva, isoniazide (middel tegen tuberculose), levodopa (middel tegen 

Parkinson), steroïden.  

 Bipolaire stemmingsstoornis door een somatische aandoening bijvoorbeeld: 

hyperthyroïdie (te snel werkende schildklier), MS, (temporale) epilepsie, hersentumor, 

encephalitis (hersenontsteking), syfilis van het centraal zenuwstelsel”.(GGZ; 2017) 

1.2 Manie  

S. is een vrouw van 39, alleenstaand, zonder kinderen, met twee honden. Ze is onlangs 
opgenomen geweest in een psychiatrische instelling als gevolg van haar manische gedrag. S. 
was ervan overtuigd dat zij, en zij alleen, begreep wat de zin en betekenis van het leven is. Ze 
was de enige die de wereld kon redden, de nieuwe vleesgeworden verlossing. Ze voelde zich 
een engel met een tijdelijke missie op aarde. Vol overgave en overtuiging werkte ze aan haar 
levenstaak. Aan energie geen gebrek, slapen was overbodig en zonde van de tijd. Als mensen 
haar aanspraken op haar gedrag had ze daar een vorm van arrogant begrip voor omdat de 
anderen tenslotte nog niet zo rijp was als zij. Tijd en ruimte waren overbodige begrippen, 
dood een door de mensen bedacht fenomeen. Geld was er vooral om andere mensen te 
helpen het aardse bestaan dragelijk te maken. Al haar bezittingen gaf ze weg, sociale 
contacten werden verbroken en uiteindelijk verdween ook het contact met de dagelijkse 
realiteit.  

http://hulpgids.nl/informatie/ziektebeelden/bipolaire-stoornis/dsm-5-criteria-manische-episode.html


 

Scriptie Zen-Shiatsu opleiding Amsterdam  
 Ellen Hommel, Juli 2017 | ellenhommel@gmail.com 

 7  

Bovenstaand voorbeeld is een combinatie van symptomen die ik in mijn zoektocht tegen ben 
gekomen. Een manie manifesteert zich in verschillende vormen. Iedereen heeft zijn eigen 
uitingsvorm van een manie, zijn eigen verhaal met specifieke kenmerken, vaak gerelateerd 
aan gebeurtenissen en ervaringen uit het eigen verleden en het dagelijkse bestaan. 

Een manie wordt gekenmerkt door een groot euforisch gevoel, levenslust en niet aflatende 
energie. Het hoofd is vol gedachten, snelle gedachten die associatief van het ene idee naar 
het andere vliegen. Dit wordt omschreven als ‘gedachtevlucht’. In een manie lijkt alles met 
elkaar in verbinding te staan. Leader (2013) zegt hierover: “ In wat in de psychiatrie 
‘gedachtevlucht’ heet, leidt de ene gedachte met een onbedwingbare, meedogenloze 
hardnekkigheid tot de andere.” 

 “’Wat een mooie das (tie),’zegt een patiënt. ‘Ik wou dat ik vastzat (tied) aan iemand 
die puur was, en mooie ogen (eyes) had. Ik ben dol op mooie ogen. Dol op leugens 
(lies).’Het gaat van de stropdas, via het vastzitten aan iemand, naar het ‘oog’, en ten 
slotte de ‘leugen’.” (Leader 2013, z.p) 

In bovenstaand voorbeeld is te zien dat een gedachtevlucht associatief is en in dit geval 
gebaseerd op de klanken van een woord, niet op inhoud. De associaties zijn voor de spreker 
volledig logisch maar voor de luisteraar op inhoud onnavolgbaar. Snelle gedachten, die direct 
verwoord worden, voelen bij degene met een manie als helder en alert, maar zijn voor de 
toehoorder een onsamenhangend geheel. Degene met een manie heeft in zijn euforie een 
helderheid van geest die voor zijn directe omgeving ongrijpbaar is.  

Een manie heeft vaak het kenmerk dat degene vooral ‘goed wil doen’, de wereld wil 
verbeteren of zelfs redden. Iemand in een manische episode zondert zich over het algemeen 
niet af, maar zoekt juist verbinding met zijn omgeving. Die verbinding is eenzijdig gericht op 
gehoord willen worden, omdat het eigen verhaal in de beleving de enige juiste is. Als de 
omgeving het verhaal niet wil horen, of gewoonweg niet kan begrijpen, kunnen er gevoelens 
van boosheid, machteloosheid of wanhoop volgen, die tot agressie kunnen leiden. In een 
manie overziet degene niet de gevolgen van zijn gedrag. De verbinding met de dagelijkse 
realiteit wordt naarmate de manie vordert steeds dunner, fragiel, breekbaar en soms ook 
levensbedreigend.  

Het lichaam krijgt tijdens een manie weinig kans om ‘s nacht te revitaliseren. ’s Nachts wordt 
er gedanst met de sterren, boeken geschreven, verzamelingen aangelegd, of andere 
activiteiten ontwikkeld. Slapen wordt ervaren als ‘zonde van de tijd’ en de rust om stil te 
liggen is volledig afwezig. Om vier uur ’s nachts op de bank in slaap vallen, om vervolgens drie 
uurtjes later weer volop in actie te komen. Uitputting is uiteindelijk onvermijdelijk. Het is niet 
duidelijk of slapeloosheid een aanleiding is tot een manie of juist een gevolg van de manie. 
Slapeloosheid staat herstel hoe dan ook in de weg. Daarom krijgt een patiënt vaak 
slaapmedicatie. 

Veel manische episoden kenmerken zich in het begin door een gelukzalig gevoel, 
zorgeloosheid en vrijheid, een ‘free flow’ aan energie en helderheid. Als de vrije energie 
stroom op een gegeven moment te groot is, moet er tot ziekenhuisopname worden 
overgegaan. Een manie kan desastreuse gevolgen hebben voor de patiënt zelf en voor zijn 
omgeving. In een ‘waan’ kun je denken dat je in staat bent te vliegen of je ervaart je (sociale) 
omgeving als een obstakel voor het bereiken van je levensopgave. Een manie is uiteindelijk 
fysiek uitputtend en een instorting kan niet uitblijven.  

“… manie is als een raket die schitterend en onstuitbaar de ruimte in davert en dan in 
steekvlammen, rook en brokstukken uiteenvalt, als de gedoemde spaceshuttle …” 
(Leader 2013) 
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1.3 Depressie 

Z. is 34 en heeft de diagnose bipolaire stoornis gekregen nadat ze na de geboorte van haar 
eerste dochter in een manie raakte. Depressies kent ze al sinds haar studententijd, toen ze 
voor het eerst zelfstandig ging wonen en de eenzaamheid van de kleine zolderkamer die ze 
onderhuurde, haar teveel werd. De depressies zijn beangstigend zwaar. In tegenstelling tot 
haar manie waarin ze zich vol energie op de opvoeding van haar kinderen stort als een 
grenzeloze supermoeder, zijn haar depressies kil, zonder inlevingsvermogen, geen verbinding 
met en gevoel voor haar omgeving. Het leven ziet eruit als een toneelstuk zonder woorden. 
Haar aandacht is vooral naar binnen gericht, waar zich een modderpoel van schaamte en 
schuld bevindt. Deze gevoelens leiden tot een sterk oordeel over haar eigen gevoel van 
nutteloosheid. Haar gedachten zijn traag en toch onrustig, ze kan zich niet concentreren en 
heeft geen focus. Ze slaapt veel en diep, heel diep, maar ook dat voelt als een zwart gat 
waaruit ze ’s ochtends omhoog moet klimmen. Uiteindelijk verdwijnen alle gevoelens en blijft 
er een soort beangstigend ‘niets’ over. 

 

De depressie is de bipolariteit van een manie. Ook in een depressieve episode kunnen onrust, 
geïrriteerdheid, boosheid en rusteloze manisch destructieve gedachten voorkomen, maar het 
totale beeld is er één van een ‘darkness’, in tegenstelling tot de manie met een ‘free-flow’ 
aan energie.  

Depressie is in onze huidige samenleving geen onbekend verschijnsel, waardoor er in het 
algemeen een reëler beeld bestaat van een depressie in vergelijk tot een manie. De kans is 
groot dat iedereen wel iemand kent die een depressie heeft of heeft gehad. Het Trimbodos 
instituut (2016) geeft aan dat één op de vijf volwassen in Nederland ooit in zijn leven een 
depressie heeft doorgemaakt.  

Depressieve episodes zonder dat er later in het leven een manie volgt, worden omschreven 
als unipolaire depressies. Het verschil tussen een unipolaire en bipolaire depressie is vooraf 
lastig vast te stellen. Dit wil zeggen dat iemand die gediagnostiseerd wordt met een 
depressie, dit in eerste instantie altijd een unipolaire depressie wordt genoemd. De diagnose 
bipolaire stoornis wordt altijd pas dan gesteld als er na perioden van depressie ook 
(hypo)manische episodes worden geconstateerd. Een bipolaire stemmingswisseling kan 
echter aangewakkerd worden door het gebruik van antidepressiva die bij een unipolaire 
depressie wordt voorgeschreven. Hierover vond ik het volgende citaat:  

“In de DSM-5 wordt een hypomanie, ontstaan tijdens gebruik van antidepressiva, ook 
als bipolaire II stoornis beschouwd. In de DSM-4 was dit nog niet zo. Dit komt relatief 
vaak voor, waardoor ik verwacht dat de diagnose bipolaire II stoornis vaker gesteld 
zal worden”. (Hoekstra 2017) 

Vooralsnog is het blijkbaar niet mogelijk om een bipolaire depressie bij een eerste diagnose 
te onderscheiden van een unipolaire depressie. Sienaert (2011) beschrijft twee mogelijke 
verschillen tussen een uni- en bipolaire depressie in het slaap- en eetpatroon. 

“Bij een bipolaire depressie gaat het soms net andersom [dan bij een unipolaire 
depressie]. Je dommelt al voor het t.v. nieuws in, je slaapt een hele nacht, ’s ochtends 
wordt je niet wakker en je blijft tot ’s middags onder de wol. Alsof je nooit genoeg 
slaap krijgt en je bed het enige veilige plekje op deze wereld is. (…) Bij een bipolaire 
depressie neemt de eetlust vaak toe. Als dat het geval is, is het meestal zo dat je 
vooral zin hebt in zoetigheid. (…) Je voelt je even beter als je aan het knabbelen bent, 
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maar het depressieve gevoel in je hoofd is even snel weer in alle hevigheid terug … 
samen met het schuldgevoel over de repen chocolade die je hebt gegeten”. (Sienaert 
2011: 112). 

De verschillen tussen de uni- en bipolaire depressie zijn niet helder en iedere depressie kent 
zijn eigen vorm. Een bipolaire stemmingsstoornis wordt daarom alleen gediagnosticeerd als 
er ook sprake is geweest van (hypo)manische episoden.  

 

 
Sienaert (2011: 128) Tabel 6: Verschillen tussen bipolaire en unipolaire depressie 

es 

 

Depressie kan net als een manie levensbedreigend zijn, het leven kan ondraaglijk aanvoelen 
met suïcide als resultaat.  

“langzaam maar zeker sloop de depressie met psychotische kenmerken en 
bestaansleegte, gevoed door pijnlijke herinneringen, in alle delen van mijn lijf. Mijn 
vecht- en vluchtreactie deden hun werk niet meer. Angst en woede gaven me geen 
kracht meer, mijn verdriet doorvoelen zonder steun was ondraaglijk. Schuldgevoel 
leek mijn bestaan over te nemen en dat nam een ernstige vorm aan. Ik moest me 
opofferen voor het gedrag van mijn ouders om zo het gezin en mezelf te redden van 
familiezonden. In deze toestand was het onmogelijk mezelf nog zonder steun overeind 
te houden”. (de Heij 2013: 54). 

Een depressie is ondraaglijk en de angst voor een depressieve episode is vaak groter dan de 
angst voor een volgende manie. De angst voor een nieuwe manie is gerelateerd aan de 
depressie die er als vanzelfsprekend op volgt. De manie zelf wordt, ook achteraf, eerder als 
aangenaam ervaren.  

1.4 Hypomanie 

Een hypomane periode is een mildere vorm van een manie. Kenmerkende symptomen, zoals 

slaaptekort, gedachtevlucht, snel afgeleid, associatief, euforie, hyperactiviteit, impulsiviteit 

of prikkelbaarheid zijn hetzelfde. Het gedrag is echter niet zodanig dat het beperkingen oplevert 

voor het ‘normaal’ sociaal en beroepsmatig functioneren, aldus de DSM-V. De cliënten met een 

hypomanie en de betrokkenen in hun directe omgeving ervaren dit anders. Ook voor mensen 

met een hypomanie is de euforie fijn, de uitputting groot. De gevolgen van een hypomane 

Bipolaire 

depressie

Unipolaire 

depressie

(Hypo)manie gehad Ja Nee

Man/Vrouw Evenveel Meer vrouwen

Beginleeftijd Voor je 25ste Na je 30ste

Postpartum episodes Vaker Minder vaak

Begint … Meestal opeens Meestal geleidelijk

Aantal episodes Erg veel Minder

Duur episodes 3 tot 6 maanden 3 tot 12 maanden

Psychomotoriek Vaker vertraagd Vaker geagiteerd

Slaap Vaak meer slapen Vaker 

slapeloosheid

Bipolaire stoornis in 

familie

Vaak Zelden

Unipolaire stoornis in 

familie

Vaak Vaak

Antidepressiva … Kunnen 

(hypo)manie 

uitlokken

Lokken nooit 

(hypo)manie uit

Lithium … Werkt goed Werkt meestal 

niet zo goed
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episode kunnen ook onherstelbaar zijn; bijvoorbeeld als je een veel te duur huis gekocht hebt, je 

je relatie verbreekt omdat er zoveel meer te genieten valt van de vrijheid of eindelijk toch tegen 

die bullebak van een baas eens lekker zegt wat je werkelijk van hem vindt. Het grote verschil 

met een manie is dat waandenkbeelden bij een hypomanie ontbreken en opname in een 

psychiatrische instelling niet nodig lijkt. De grens tussen normaal en abnormaal gedrag is 

flinterdun en contextafhankelijk. Een hypomanie wordt vaak als een plezierig periode van 

creativiteit en vrijheid. In de ene setting kan iemand met hypomane symptomen goed 

functioneren omdat zijn omgeving het ‘afwijkende’ gedrag en de creativiteit waardeert. ‘Out of 

the box’ denken, oftewel anders dan normaal, is een voorwaarde voor innovatie. Het grenzeloze 

gedrag dat de stemmingswisseling voortbrengt kan echter destructief zijn, zowel financieel, 

sociaal als fysiek. Maar, als je eenmaal gediagnosticeerd bent met een bipolaire stoornis wordt 

het lastig om ‘out of the box’ te durven denken. Het moment waarop je je vrolijk voelt en 

nieuwe ideeën krijgt, het moment waarop je gelukkig en tevreden bent, gaat direct gepaard met 

de gedachte: “als dit maar goed gaat, als dit maar geen symptoom van een nieuw 

(hypo)manische episode is!”.  

“Op het moment ben ik een beetje hypomaan: aan de optimistische kant, zeg maar. Dat 

tikt wel lekker weg zo, achter die computer. Vanuit mijn hart stroomt het zo naar mijn 

vingers… maar over een paar weken kan ik voor de zekerheid maar beter controleren of 

ik er nog steeds achtersta, voor ik het publiceer”. (beetjebipolair.wordpress.com) 

1.5 Tussen de polariteiten 

In de DSM-V wordt gesproken over een cyclothyme stoornis als wisselende milde depressieve en 

hypomanische symptomen, zonder ooit volledige stemmingsepisoden te krijgen. Het woord mild 

doet vermoeden dat dit over een minder ernstige vorm gaat, maar na het lezen van een paar 

lotgenoten verhalen ontstaat een ander beeld. De cyclothyme stoornis, waar nog niet veel over 

geschreven is een variant waarin de stemmingen elkaar snel afwisselen. Duurt dit meer dan 

twee jaar dan is er sprake van een cyclothyme stoornis.  

Een ander fenomeen is rapid cycling: hiervan is sprake als er tussen de episoden (bijna) geen 

symptoomvrije perioden zijn of bij minimaal vier episodes per jaar. Daarnaast wordt er ook nog 

gesproken over gemengde episodes, periodes waar manische en depressieve stemmingen 

gelijktijdig voorkomen.  

“ Indien manische en depressieve verschijnselen aanhoudend gelijktijdig of in zeer snelle 

afwisseling optreden spreekt men van een gemengde episode. Een dergelijke dysfore 

manie (“ontstemd en ontremd”) is vaak moeilijk te onderscheiden van een geagiteerde 

depressie (“rusteloos en lusteloos”). Versnelling en het niet kunnen stoppen van de 

gedachtegang duiden vaak op een onderliggende manie.” (Kupka 2017) 

1.6  Oorzaken 

De verschijningsvormen bij stemmingsstoornissen zijn divers. Iedere patiënt heeft zijn eigen 

(levens)verhaal. Er zijn vooral overeenkomstige kenmerken in de extremiteiten van de 

stemmingen die zich tonen in het balanceren op de bestaansrand van het leven.  

Er worden verschillende factoren genoemd die een rol (kunnen) spelen of iemand in zijn leven 

een manie en/of depressie krijgt. Er is geen hersenscan, geen bloedonderzoek of gen wat de 

diagnose kan bevestigen.  
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“Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor diagnostiek bij bipolaire stoornissen 

(…). De diagnostiek bij bipolaire stoornissen is gebaseerd op consensus van specialisten 

op het gebied van bipolaire stoornissen”. (Kupka e.a 2015; 74) 

Diagnose vindt plaats aan de hand van een uitgebreide vragenlijst, die getoetst wordt aan de 

DSM. Een bipolaire stoornis is daarmee een verzameling van symptomen en niet een 

aandoening met één duidelijke oorzaak. 

Eén ding is wel duidelijk. De familiegeschiedenis heeft een sterke invloed op de manifestatie van 

de stoornis. 

“ Vergeleken met de algemene populatie hebben eerstegraads familieleden van 

patiënten met een bipolaire stoornis een zevenmaal grotere kans op deze aandoening en 

een tweemaal grotere kans op een unipolaire stoornis. Dit wijst echter niet zonder meer 

op erfelijkheid, want niet alleen genen maar ook omgeving worden gedeeld.” 

(hulpgids.nl) 

Een genetische aanleg is naar alle waarschijnlijkheid wel aanwezig maar leidt niet per definitie 

tot een manifestatie van de stemmingsstoornis. Schadelijke invloeden voor of rond de geboorte 

kunnen bijvoorbeeld ook de kwetsbaarheid mede veroorzaken. Er is bijvoorbeeld vastgesteld dat 

mensen met een bipolaire stoornis opvallend vaak in de winter of in de lente geboren zijn. De 

onderliggende veronderstelling is dat virussen tijdens de zwangerschap zijn binnengedrongen en 

daarmee de kwetsbaarheid mede veroorzaken. (Sienaert 2011; 134)  

Stressfactoren hebben duidelijk invloed en zeker als de stressfactoren zorgen voor gebrek aan 

slaap. Het meemaken van zeer belastende ervaringen in de jeugd maakt mensen kwetsbaar voor 

psychische aandoeningen. Bipolariteit manifesteert zich vaak na een overweldigende 

levenservaring zoals het verlies van een dierbare, ontslag of geboorte van een kind. Sienaert 

(2011) omschrijft de oorzaak van een bipolaire stoornis als een combinatie van aangeboren 

kwetsbaarheid en stress. Kwetsbaarheid zegt iets over de constitutie van een persoon. De aard 

van de genen en hoe iemand van nature in elkaar zit maakt een mens vatbaar. Het is de 

levensloop en de daarbij horende stressfactoren die zorgen dat de kwetsbaarheid zich al dan 

niet manifesteert.  

 

 

Figuur 1: Het stress-kwetsbaarheidsmodel, Sienaert 2011; 136 
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Waarschijnlijk heeft een gezonde levensstijl en –voedingspatroon ook invloed op het al dan niet 

manifesteren van de bipolaire symptomen. In de documentaire met Stephan Fry (Wilson 2006) 

vertelt Liz Miller hoe zij al vijftien jaar geen episodes heeft gehad door een gezonde leefstijl en 

het gebruik van omega 3 supplementen. Bekend is ook dat alcohol- en drugsgebruik belangrijke 

triggers zijn die een episodes kunnen versterken. Uit studies blijkt dat vijftig procent van de 

bipolaire patiënten in hun leven een periode hebben gehad met verslaving aan alcohol of drugs 

(Zaane, 2007) 

1.7  Behandeling 

De behandeling van patiënten met een bipolaire stoornis is multidisciplinair en bestaat uit 

farmacotherapie, psycho-educatie, bevorderen van zelfmanagement en ondersteunende 

begeleiding of coaching. De behandeling is voor iedereen anders en wordt op maat afgestemd. 

Behandelingen worden onderscheiden in acute behandeling van de manische of depressieve 

episode, een voortgezette behandeling om terugval te voorkomen en een zogenoemde 

onderhoudsbehandeling, die dient om nieuwe episodes te beperken. (Kupka e.a. 2015) 

De medicijnen zijn te onderscheiden in stemmingsstabilisatoren, antipsychotica, antidepressiva 

en overige medicijnen, zoals slaapmiddelen en middelen tegen angst. Het meeste bekende 

medicijn is lithium. Lithium is een natuurlijk zout dat normaal niet in ons lichaam voorkomt. Het 

is al 40 jaar een veel gebruikt middel tegen een manie én het is een stemmingsstabilisator én 

heeft ook antidepressieve eigenschappen.  

Medicijngebruik is controversieel, er zijn echte voorstanders (Jamison 2016) en er zijn echte 

tegenstanders (Leader 2013). Medicijnen kunnen levens redden; “De ernstige consequenties van 

een manisch-depressieve stoornis (met name zelfmoord) blijken dankzij lithium sterk te 

verminderen of nagenoeg te verdwijnen” (Hoekstra en Kamp g.j) maar kunnen ook zeer 

negatieve bijwerkingen hebben; er zijn aanwijzingen dat sommige antidepressiva bij sommige 

patiënten een hypomanische of manische episode kunnen induceren” (Kupka e.a. 2015; 127). Een 

ingewikkelde bijkomstigheid bij de behandeling van mensen met bipolaire 

stemmingswisselingen is dat ze niet ‘therapietrouw’ zijn. Immers keuzes maken is niet alleen een 

kwestie van rationeel denken maar ook stemmingsafhankelijk.  

Steeds meer aandacht wordt gegeven aan zelfmanagement van de patiënten; wat kunnen ze zelf 

doen om een manie of depressie te voorkomen en de kwaliteit van hun leven te verbeteren. 

Psycho-educatie is een systematisch scholingsprogramma waarin patiënten en hun naasten 

inzicht in de stoornis verwerven en vaardigheden ontwikkelen om hun leven zelf in de hand te 

nemen. Een signaleringsplan; onderzoeken van eigen gedrag en het herkennen van signalen en 

een noodplan, inclusief afspraken met direct betrokken hoe te handelen, zijn daar een essentieel 

onderdeel van. Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige heeft hierin een belangrijke 

schakelfunctie. Het meer grip krijgen op de eigen stemming en het daarbij horende gedrag geeft 

een patiënt zelfvertrouwen.  

1.8 Gezondheid in het westen 

In de Westerse samenleving wordt gezondheid gezien als het herstel van een ziekte, 95% van de 

Nederlandse gezondheidszorg2 is hierop gericht, waardoor de Westerse medische wetenschap 

sterk is gespecialiseerd en de kennis gefragmenteerd, verdeelt over de vele disciplines; een 

discipline voor de hersens, het hart, de nieren enzovoort; de mens als een verzameling 

onderdelen.  
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Als klachten steeds weer terugkeren of chronisch worden, ligt er vaak een meer complex 

patroon aan ten grondslag. Voor een analytisch, naar causale verbanden zoekende wetenschap 

is het lastig om één oorzaak te ontdekken in alle factoren die meespelen. Een individu is nu 

eenmaal niet een verzameling onderdelen maar kan gezien worden als een complex systeem 

waar alle onderdelen van elkaar afhankelijk zijn. Bij een aandoening kan dit zich uiten in een 

gedifferentieerd klachtenpatroon waar bij de klachten ogenschijnlijk niets met elkaar te maken 

hebben. Een bipolaire stoornis is een voorbeeld van een verzameling van symptomen waar (nog) 

geen heldere eenduidige oorzaak voor gevonden is en waarschijnlijk ook niet op korte termijn 

ontdekt zal worden. In de westerse gezondheidszorg wordt een onderscheid gemaakt tussen 

fysieke- en psychische klachten, de bekende scheiding tussen lichaam en geest. De geestelijke 

gezondheidszorg is op haar beurt ook weer gespecialiseerd naar doelgroepen, problematieken 

en methoden. Zo kan het gebeuren dat een cliënt te maken krijgt met (veel) verschillende 

zorgverleners en zorgaanbod; een fysiotherapeut voor gewrichtsklachten, een cognitieve 

gedragstherapeut voor angststoornis, een psychiater voor de medicatie, een psycho-educatie 

training , een verslavingszorg programma, de bedrijfsarts.  
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Hoofdstuk 2 Bestaansleegte 

In het vorige hoofdstuk is de bipolaire stoornis beschreven en is gekeken naar de oorzaken 

vanuit het perspectief van de reguliere westerse gezondheidszorg. Er is geen duidelijke oorzaak 

te vinden voor de manifestatie van de stemmingswisselingen. Er is een kwetsbaarheid vanuit de 

familielijn aan te wijzen en stressfactoren in de levensloop vergroten de kans dat een stoornis 

zich manifesteert. In dit hoofdstuk wil ik ingaan op de psychologische ontwikkeling van het kind. 

Het is bekend dat het verloop van de vroege ontwikkeling in een liefdevolle omgeving voor een 

kind van fundamenteel belang is. Voor dit hoofdstuk maak ik dankbaar gebruik van Heij (2013) 

omdat het door haar geïntroduceerde begrip bestaansleegte, helder de kwetsbaarheid van de 

identiteitsontwikkeling weergeeft.  

2.1 Het leven begint 

Het leven op aarde begint als een eicel en zaadcel zich samenvoegen tot een zygote, het eerste 

eencellige stadium. Er is dan eigenlijk nog niets, of misschien is juist alles al in dit eerste 

eencellige organisme aanwezig. Ergens in deze magische wereld gebeurt iets. Dat iets zorgt dat 

de zygote ‘bedenkt’ dat het zich gaat delen en vermeerderen. De zygote is het resultaat van een 

ander leven. Een cel met informatie van zijn (voor)ouders. In de moederschoot, in de donkere, 

warme, veilige omgeving van de baarmoeder ontwikkelt zich dit nieuwe leven. Een soort 

oerkracht dat spontaan, instinctief zichzelf ontwikkelt. Deze oerkracht wordt in de klassieke 

Chinese traditie Jing genoemd, de existentiële levenskracht. In de Jing ligt alle voorouderlijke 

informatie opgeslagen.  

De zygote wordt een embryo, het hartje begint spontaan te kloppen en de embryo ontwikkelt 

zich tot een foetus en vervolgens volgt de geboorte. Een transformatie van de veilige donkere 

moederschoot naar het leven van lucht en licht op aarde. De baby huilt en vult zijn longen. De 

ouders zijn opgelucht, de baby leeft en er is een nieuw wondertje op aarde.  

2.2 En dan……. 

Het kind is geen onbeschreven blad weten we ondertussen. Het nature – nurture debat is 

achterhaald en richt is nu vooral op de vraag wat invloed heeft op de ontwikkeling van de mens, 

aanleg of omgeving. En gaat nog verder: de epigenetica onderzoekt hoe levensstijl invloed heeft 

op onze genen, die we weer aan onze kinderen doorgeven. We zijn niet alleen een erfelijk 

pakketje van onze (voor)ouders, onze levensloop is bepalend voor hoe wij ons als mens 

manifesteren en heeft waarschijnlijk weer invloed op onze genen.  

Als een kind geboren wordt heeft het nog geen bewust besef van zijn lichaam. Waarschijnlijk is 

alles in zijn beleving één. Hij weet nog niet dat het handje voor zijn ogen, zijn handje is en dat hij 

daar invloed op kan uitoefenen. Hij kent de grens tussen zijn eigen fysiek en zijn omgeving nog 

niet. Door aangeraakt te worden ervaart het kind zijn lichaam en bouwt zich langzaamaan een 

vorm van lichaamsbewustzijn op. Vlak na de geboorte is het gedrag van de baby instinctief en 

spontaan. De baby is geboren met reflexen die er voor zorgen dat hij kan leven. Hij kan alleen 

niet overleven zonder de zorg van anderen in zijn omgeving. In een liefdevol contact leert de 

baby zijn eigen lichaamsgrenzen ervaren en ontstaat een eerste gevoel van ‘er mogen zijn’. Dit is 

zijn eerste indruk van het leven op aarde. Als een baby echter weinig aangeraakt wordt of op 

negatieve wijze heeft dit invloed op zijn verdere ontwikkeling. Als een baby bijvoorbeeld weinig 
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aangeraakt wordt, leert hij niet goed onderscheid te maken tussen zichzelf en de omgeving. (de 

Heij 2013:40) 

Een baby heeft nog geen woorden om zijn ervaringen te duiden maar voelt en ervaart wel 

lichamelijke sensaties. Zijn zintuigen ontwikkelen zich langzaam en hij hoort, voelt, ruikt, proeft 

en gaat steeds beter zien. Prikkels van buiten krijgen steeds meer een plek in zijn binnenwereld 

en worden gerelateerd aan zijn gevoelens. De ervaringen van zijn binnenwereld krijgen steeds 

meer vorm. De sensaties en ervaringen zijn eerst nog gefragmenteerd en willekeurig maar 

vormen gaande weg een totaal plaatje. Zolang het kind nog geen woorden heeft is verbeelding 

de schakel tussen zijn binnenwereld en de buitenwereld, tussen gevoelens en externe 

zintuigelijke prikkels. Beelden gaan vooraf aan de gedachten. Een kind leert pas in een veel later 

stadium de interne en externe ervaringen met woorden te beschrijven. In de eerdere stadia, 

waar hij zijn fysieke grenzen en zijn zintuigelijke en emotionele gevoelens leerde kennen, 

ontstaan er herinneringen, ideeën en beelden, naamloos en niet met woorden te bevatten.  

“Elke nieuwe sensatie opgevangen door de zintuigen bouwt een ervaring om tot een 

voorstelling. Deze beeldvorming is nodig om het gedrag van anderen te begrijpen. Het is 

een soort innerlijk fotoboek waarop het kind kan terugvallen om te kunnen reageren.” 

(de Hey 2013; 43) 

Met het kunnen vormen van woorden, beginnen ook de ervaringen benoembaar te worden; de 

cognitieve ontwikkeling van het kind begint. Het kind leert zichzelf steeds meer begrijpen en kan 

woorden geven aan zijn ervaringen en gevoelens. Na het tweede levensjaar ontwikkelt het kind 

zijn eigen autonomie, het lijkt zich te kunnen onderscheiden van de ander. Klassieke 

ontwikkelingspsychologen, zoals E. Erikson en J. Piaget geven aan dat tot ongeveer het zesde of 

zevende levensjaar het ego en de autonomie zich ontwikkeld, waarna het kind zich in de 

volgende levensfases steeds meer op de buitenwereld kan richten.  

“De cognitieve zelf-presentatie van het kind wordt steeds meer zichtbaar. Dat wil zeggen 

dat het inzicht krijgt in zijn gedrag en gevoelens ten opzichte van zichzelf en de ander, en 

het kan denken over zijn gedachten.” (de Heij 2013; 46) 

2.3 Denken over mijn gedachten 

In de bovenstaande ontwikkeling van het kind zien we dat het kind drie opgaven heeft om 

aansluiting te vinden bij zijn omgeving; lichamelijke aansluiting, affectieve aansluiting via 

verbeelding en cognitieve aansluiting via woorden. De cognitieve zelf-presentatie is het moment 

waarop een kind kan denken over zijn gedachten en inzicht krijgt in het eigen gedrag. Dit is vaak 

ook het moment waarop een kind begint met leren rekenen en schrijven en het moment dat het 

kind bewuster van zichzelf en de buitenwereld wordt. De kinderlijke naïviteit en spontaniteit 

verdwijnen langzaam. Het cognitief denken wordt steeds belangrijker en ook als zodanig door de 

omgeving gewaardeerd. 

De ontwikkeling van een kind verloopt echter niet altijd vlekkeloos, bijvoorbeeld als een kind te 

weinig of te vaak, of agressief aangeraakt wordt. Maar ook als gevoelens, gedrag en gedachten 

niet overeenkomen met de affectieve reactie van de ander. Een kind dat zich angstig voelt maar 

door een ander als aansteller wordt bestempeld, gaat zich onzeker voelen over de juistheid van 

zijn emoties. De eigen verbeelding, gedachte of emotie komt dan niet overeen met de reactie 

van de buitenwereld. Het is daarom voor de ontwikkeling van het kind belangrijk dat in de 

omgeving verzorgers aanwezig zijn die liefdevol ondersteunen bij dit proces. 
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Na de lichamelijke, affectieve en cognitieve ontwikkeling, begint het denken over de gedachten. 

Dit is het begin van het zelf-reflectieve vermogen. De Heij (2013) omschrijft dit als de 

transpersoonlijke ontwikkeling. Hoe mooi zou het zijn als de zelfreflectie van een kind zonder 

oordeel zou zijn, gericht op zelfontwikkeling en versterking van het autonome zelf. Dat een kind 

leert te reageren vanuit een oprecht willen in plaats vanuit een gevoel van moeten voldoen aan 

verwachtingen van anderen. Iedereen heeft in de loop van de jaren boodschappen in zijn hoofd 

ontwikkeld over wat mag en niet mag, over wat fout en goed is. Geen enkele ontwikkeling gaat 

rimpelloos. Iedereen ontwikkelt in zijn leven overlevingsstijlen. Een overlevingsstijl ontwikkelt 

zich vanuit een als onveilig ervaren situatie. Als een veilige verbinding met de buitenwereld 

ontbreekt kan een kind zich niet hechten aan de omgeving en ontwikkelt onbewust een 

overlevingsstijl. De Heij (2013) omschrijft dit als een pseudo-identiteit die zorgt dat ook in 

onveilige situaties een persoon samenhang in zichzelf en met de omgeving ervaart.  

2.4 Bezieling en bestaansleegte 

Het samenvallen van de vier bovengenoemde aspecten; het lichamelijk ik-besef, het affectieve 

zelfgevoel, de cognitieve zelf-presentatie en het transpersoonlijke zelf, omschrijft de Heij (2013) 

als bezieling. Bezieling is het moment in je leven dat alles als vanzelf lijkt te gaan, dat tijd en 

ruimte er even niet toe doen. De danser die danst, de bergbeklimmer die moeiteloos balanceert 

langs de afgrond. Bezieling ontstaat in een moment van vertrouwen zonder angst. De vier 

dimensies die je identiteit vormen zijn in balans; een samenhangend ik-besef. Dit ik-besef geeft 

ons de regie over lichaam, gevoelens en gedachten. Bij het ontbreken van samenhang ontstaat 

bestaansleegte. 

“Het symptoom bestaansleegte staat voor het zwarte gat in de psychose waarin niets 

overeind blijft. Je bent op dat moment zonder identiteit, de overlevingsstijl werkt niet 

meer en de bezieling valt weg. Je kunt nergens meer op terugvallen. Dat wil niet zeggen 

dat de bestaansleegte alleen in de psychose wordt ervaren. Ieder gezond mens heeft 

deze leegte in meer of mindere mate te verdragen. De duur en diepte van de leegte 

hangen af van de ik-sterkte en de ernst van de psychische aandoening.” (De Heij 2013: 

218) 

Een samenhangend ik-besef wordt gevormd door vier hechtingsvormen die overeenkomen met 

de ontwikkeling van het jonge kind, Hechting is centraal in het betoog van de Heij en de manier 

om leegte te overwinnen 

- lichamelijke hechting; door liefdevolle aanraking ervaart het kind de grenzen van zijn 

lichaam en krijgt het gevoel er te mogen zijn,  

- affectieve hechting: door liefdevolle aandacht en inlevingsvermogen, leert een kind 

langzaam zijn binnenwereld en de buitenwereld in overeenstemming met elkaar te 

brengen, via verbeelding. Het beeld is de verbinding tussen gevoel en taal, 

- cognitieve hechting gaat over dat het kind zichzelf leert begrijpen en woorden kan geven 

aan zijn gedachten en gevoelens, die in overeenstemming zijn met zijn omgeving, 

- de transpersoonlijke hechting is de hechting met jezelf, je autonome ik. 

Bestaansleegte is het wegvallen van samenhang, geen gedrevenheid vanuit het eigen zijn. Het 

denken over je gedachten functioneert niet meer. Er is geen identiteit en zelfs de laatste 

strohalm, de pseudo-identiteit valt weg. Leegte ontstaat als er geen verbinding meer wordt 

ervaren tussen de verschillende aspecten van het mens-zijn en kan ons tot wanhoop drijven. 
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Bestaansleegte is in feite het niet kunnen vinden van je autonome ik, de hechting met jezelf. 

Jezelf kwijt zijn. 

Mensen met bipolaire stemmingswisselingen zeggen over zowel de euforie als de depressie dat 

ze ‘zichzelf kwijt raken’. Het denken over hun eigen gedachten werkt niet (meer) of de 

gedachten razen als een orkaan door hun hoofd. Geen grip op eigen gedrag, op het eigen 

lichaam, geen grip op de eigen verbeelding, emoties, gedachten en op het dagelijks leven, geen 

grip op de verbinding tussen de eigen binnen- en buitenwereld.  

“Een Vrager met een bipolaire verstoring (…) die van een depressieve in een manische 

episode komt, vecht veelal met zijn angst en woede en houdt zich met associatief denken 

en piekeren bij elkaar. Hij vecht voor samenhang in zichzelf met de vraag: wie ben ik? De 

depressieve persoon, de hypomane, de psychotische of de ‘normale’ die zijn pillen slikt? 

(de Heij 2013:135) 

Het ontbreken van een samenhangend ik-besef wordt ervaren als bestaansleegte, maar is in 

wezen een gebrek aan balans tussen de verschillende aspecten van een identiteit; het 

lichamelijk ik-besef, het affectieve of emotionele zelfgevoel, wat zich in de kinderjaren heeft 

gevormd via verbeelding, de cognitieve zelfpresentatie en het transpersoonlijke zelf. 

 

 

Figuur 2: Bezieling bij het samenvallen van de aspecten van een samenhangend ik-besef, Hey 2013: 523 

 

Bestaansleegte is het tegenovergestelde van bezieling. Bezieling is het moment waarin alle 

aspecten van het leven samenvallen, of zoals de Heij haar troubadourachtig optreden omschrijft: 

“Is het optreden aangebroken dan laten we alle zangtechnieken en afspraken los. We 

vergeten dat dingen fout kunnen gaan en letten niet op wat toeschouwers vinden. 

Vliegen we toch uit de bocht dan vertrouwen we erop dat we met improvisatie en 

samenwerking een manier vinden om dit op te vangen. We doen het gewoon, even vrij 

van angst en los van ons ego, en varen op vertrouwen, ook als het niet gaat zoals we 

voorzagen. Op zo’n moment genieten we van eenvoud. Een betoverend moment waarin 

veiligheid en overgave voorop staan.” (de Heij; 52) 

2.5 Samenhang 

Hechting of een verbinding aangaan kan alleen in vertrouwen. Wanneer een kind van jongs af 

aan geschaad is in het vertrouwen heeft dit invloed op zijn verdere leven. Als een kind niet 

geleerd heeft om onderscheid te kunnen en mogen maken tussen zijn eigen fysieke grenzen en 
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die van de ander, bijvoorbeeld door mishandeling of verwaarlozing, heeft dit gevolgen voor je 

fysieke ik-besef. Heij geeft als voorbeeld dat teveel aanraken de vraag kan oproepen: ‘wie ben 

ik?’, hardhandig aanraken kan het gevoel geven van ‘ik deug niet, mijn grenzen doen pijn’, en 

niet aangeraakt worden een gevoel van: ‘ik ben er niet’. Deze gevoelens hebben alles te maken 

met het kunnen stellen van grenzen tussen jezelf en de ander. Lichaamsbewustzijn gaat dus 

samen met een autonoom fysiek ik-besef en het vertrouwen om te kunnen zeggen: dit ben ik, 

raak mij niet aan (of omarm me).  

Het affectieve zelfgevoel gaat vooraf aan het cognitieve vermogen om te denken in woorden. 

Het affectieve zelfgevoel gaat over de verbeeldingskracht. Het denken in beelden die uit een 

geheel van ervaringen, sensaties en gevoelens gecreëerd worden. Het beeld heeft de functie om 

gemoedstoestanden, emoties, pijn en alle zintuigelijke ervaringen met elkaar te verbinden tot 

een samenhangend geheel. Voordat een kind over woorden beschikt, ontstaan er zodoende al 

herinneringen. Associaties bij een geur of een geluid, een kleur, maar ook verdriet of angst, niet 

benoembaar, wel aanwezig. Iedereen heeft wel eens de ervaring gehad met een geur die een 

emotie oproept zonder dat daar direct een specifiek verhaal aan gekoppeld kan worden. Het 

beeld is de verbinding tussen gevoel en taal en geeft het kind de mogelijkheid zichzelf van de 

buitenwereld en fantasie van de werkelijkheid te onderscheiden. Voor het leren ervaren van de 

sensaties en gevoelens heb je de buitenwereld nodig (Heij 2013). De ander die naar jou lacht, de 

ander die je het gevoel geeft dat het goed is wat je doet. Verbeeldingskracht is in feite het 

creatieve vermogen van het individu om samenhang te creëren tussen interne en externe 

prikkels. Zonder een betrouwbare verbinding van de buitenwereld wordt het lastig om fantasie 

en werkelijkheid van elkaar te onderscheiden, emoties een plek te geven of te accepteren.  

De fase van de cognitieve zelfpresentatie is het proces waarin het kind doorkrijgt dat het een 

autonoom individu is. Het moment waarop het kind kan zeggen, dit ben ik! Aandacht en gehoord 

worden zijn belangrijk voor het kind om zijn verhaal goed af te stemmen met de omgeving. 

Negatieve reacties zoals uitgelachen worden kunnen grote impact hebben op het vertrouwen en 

zelfbeeld van een kind.  

Deze drie aspecten van een samenhangend ik zorgen dat het kind vanaf ongeveer zijn zesde jaar 

leert vertrouwen op zichzelf, dat hij een zelfstandig individu is, begrensd door zijn lichaam ten 

opzichte van de buitenwereld en in staat zijn gevoelens, gedachten en gedrag te begrijpen. In 

deze samenhang ontstaat de mogelijkheid tot zelfreflectie: de transpersoonlijke ontwikkeling, de 

hechting aan je eigen autonome ik.  

Zonder veilige hechting kan er geen samenhang ontstaan, of in ieder geval wankel. Het is lastig 

als op één of meerdere aspecten van het samenhangend ik-besef een pseudo-identiteit of 

overlevingsstrategie is ontwikkeld. De essentie van bestaansleegte is dat deze pseudo-identiteit 

zijn werk niet meer kan doen. Er blijft dan gevoelsmatig niets meer overeind en kan uiteindelijk 

leiden tot een psychose of depressie; het kwijt raken van de verbinding met jezelf of met de 

omgeving. Zo bezien zou je een manie misschien wel kunnen omschrijven als een gevoel van 

bezieling zonder ziel (je zelf kwijt) en een depressie als een ziel onder bezieling (verbinding met 

de omgeving kwijt).  

Voor de Heij is therapie dan ook samen werken aan samenwerken, door het creëren van een 

veilige band en het aansluiten op de lichamelijke, emotionele, cognitieve en transpersoonlijke 

aspecten van het ik-besef. “Een veilige band ervaar je niet met je hoofd, maar door de ogen van 
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de ander, als een soort wisselwerking van elkaars zintuigen.” (Heij 2013: 158). Ze benadrukt het 

belang van een tijdelijke hechting in een therapeutisch setting en; 

“… hoe belangrijk het is om te begrijpen wat bestaansleegte is, dat willen en kunnen in 

deze leegte letterlijk geen houvast meer bieden. Dat de bezieling in deze situatie is 

opgelost en dat alleen met een transpersoonlijke aansluiting de Vrager bij zichzelf terug 

kan komen. Dat medicatie ondersteunend zou moeten zijn, zodat de bezieling van de 

Vrager niet wordt uitgedoofd. Geestelijke nood treedt op in gradaties en gaat gepaard 

met steeds meer verlies aan bezieling, doordat de tegenstellingen in gevoelens, 

gedachten en lichaamsbesef worden uitvergroot. Het vangnet van de veilige hechting 

ontbreekt en de universele oergrond lost op. Daarop aansluiten zonder oordeel en 

vervolgens de Vrager helpen zijn eigen verbinding te vinden, is een uitdaging maar ook 

een steun die we de Vrager niet mogen onthouden.” (Heij 2003: 173-174) 
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Hoofdstuk 3 Een bipolaire levensfilosofie 

Bezieling en bestaansleegte zijn mooie begrippen die een nadere toelichting verdienen. In dit 

hoofdstuk beschrijf ik hoe hier vanuit de klassieke Chinese filosofie naar wordt gekeken. Het 

begrip ‘ziel’ staat daarbij centraal. De Chinese visie op het bestaan is te omschrijven als een 

bipolaire filosofie. Het is gebaseerd op Yin en Yang, een bipolaire combinatie, waaruit al het 

andere is voortgekomen.  

3.1 Gezondheid in het oosten 

De klassieke oosterse en westerse levensbeschouwing verschillen fundamenteel van elkaar en 

daarmee ook de visie op gezondheid, gezondheidszorg en geneeswijzen. De klassieke Chinese 

gezondheidszorg is non-lineair in tegenstelling tot de westerse benadering. De vraag van oorzaak 

en gevolg wordt niet gesteld, net zoals de vraag van de ’kip en het ei’ voor de oude Chinezen 

geen interessante kwestie is. Een enkel symptoom of verschijning kan alleen begrepen worden 

in relatie tot het geheel. In de klassieke Chinese geneeswijze is gezondheid de aanwezigheid van 

balans. In balans blijven (balanceren) is een continu proces. Gezondheid is veel meer dan de 

afwezigheid van ziekte, gezondheid is iets van alle dag, gezondheidszorg ook4. De klassieke 

Chinese geneeswijze maakt geen onderscheid tussen lichaam en geest, omdat er geen scheiding 

van lichaam en geest kan zijn. Het individu is een systeem waarbij alle ‘onderdelen’ afhankelijk 

van elkaar zijn: een non-lineaire logica. 

Lineair en non-lineaire logica hebben beide voor- en nadelen. De voortschrijdende 

technologische ontwikkelingen zijn een helder gevolg van het lineaire denken. Lineair denken is 

gericht op het uitsluiten van mogelijkheden (determineren) en is handig als een aandoening 

inderdaad een duidelijke oorzaak heeft. Wanneer iemand bij de dokter komt met acute klachten 

als misselijk, pijn in de maagstreek en heftige pijn direct na het eten, is de kans op een 

maagzweer groot. Hij ondergaat een onderzoek en de diagnose wordt bevestigd. Antibiotica en 

maagzuurremmers zullen de maagzweer doen verdwijnen, een zinvolle en effectieve 

behandeling. Een nadelig gevolg van deze lineaire logica is dat de gezondheidszorg 

gefragmenteerd raakt in verschillende specialisaties. Voor elke orgaan is er een andere medische 

specialist. Als klachten steeds weer terugkeren of chronisch worden, ligt er veelal een complexer 

patroon aan ten grondslag en is het voor de deductieve analytische wetenschap lastig een 

oorzaak en behandeling vast te stellen.  

De klassieke Chinese geneeskunde is vanuit observatie van het geheel aan patronen ontwikkeld. 

Iemand met bijvoorbeeld lage rugpijn, wordt ook uitgevraagd over andere fysieke klachten, 

functioneren van zintuigen, eet- en slaappatroon, stofwisseling, emoties en dergelijke. In plaats 

van één klacht tot in detail uit te rafelen, brengt de Chinese geneeswijze het pakketje van 

klachten terug tot een symptoompatroon en een behandeling die op het individu is afgestemd.  

De fragmentatie van de gezondheidszorg in het westen komt ook tot uiting in de scheiding die 

gemaakt wordt tussen lichaam en geest, iets wat vanuit oosters perspectief bezien simpelweg 

onlogisch is omdat de mens een geheel is. Het verschil tussen oosters en westers perspectief is 

misschien samen te vatten als enerzijds het repareren van onderdelen van een systeem 

(westers) en anderzijds het uitbalanceren van een systeemnetwerk (oosters) en aanvullend aan 

elkaar. 
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Visie op gezondheid is afhankelijk van de vraag ‘wat is leven’. Vanuit westers oogpunt stopt het 

leven als het hart niet meer klopt, het mechanisme niet meer werkt. Het hart als de essentie van 

leven. Daarin verschilt het westen niet zoveel van het oosten. De vraag kan breder opgevat 

worden omdat niet elk (levend) organisme een hart heeft. Masunaga (2003), de grondlegger van 

Zen-Shiatsu, beschrijft enkele karakteristieken van levende organisme in vergelijking met 

anorganische systemen, die de complexiteit en afhankelijkheid van leven weergeven: 

- leven komt voort uit ander leven, 

- leven bestaat in volledige afhankelijkheid van andere levende wezens, 

- leven is een geïntegreerde organische eenheid, besloten in een omhulsel dat het 

inwendige scheidt van het uitwendige, 

- leven bestaat als geheel en vormt een eenheid, opgedeeld in een verzameling 

onderdelen, zoals bij mensen en dieren uit botten, spieren, organen, weefsels en 

zenuwstelsel,  

- leven ontstaat uit één enkele cel, 

- verschillende soorten levende wezens hebben een functionele structuur met elkaar 

gemeen, 

- elk levend wezen beschikt over eigen unieke kenmerken.  

Levende wezens, dus ook mensen, zijn ieder op zich uniek en tegelijkertijd van hetzelfde 

soort. De individuele mens is een eenheid, afgescheiden van de rest en tegelijktijdig 

afhankelijk van zijn medemens en andere levende wezens. Het fysieke lichaam bestaat uit 

onderdelen die met elkaar samenwerken en een geheel vormen, ontstaan uit één minuscuul 

celletje. 

 “Ware gezondheid betekent dat men een algehele lichamelijke balans heeft, en het 

vermogen snel te herstellen van de spanningen en balansverstoringen die zijn ontstaan, 

terwijl men in zijn werk of een andere activiteit verdiept was. (….) Men kan zich pas 

werkelijk gezond noemen als het hele lichaam, inclusief organen en het zenuwstelsel, op 

een soepele manier functioneert. Wat belangrijker is, men moet over een ‘soepele geest’ 

beschikken.” (Masunaga 2003; 31) 

3.2 Yin en Yang 

De mens, of eigenlijk het leven, is een bipolair verschijnsel, tegenpolen die met elkaar 

communiceren waardoor synergie ontstaat. Het concept van Yin en Yang gaat in zijn essentie 

over het ontstaan van leven. In het westen vragen we ons regelmatig af wat er eerst was, de kip 

of het ei? Voor de klassieke Chinezen is het antwoord helder: het ei. Het ei is Yin en vanuit Yin 

(het donkere niets) ontstond Yang (het licht). Yin en Yang zijn elkaars uitersten, maar in 

tegenstelling tot het westen geen morele tegenstellingen op een lijn van goed en kwaad. Yin en 

Yang verhouden zich tot elkaar in een continue cyclus, ze kunnen niet zonder elkaar. Yin en Yang 

zijn geen lineaire tegenpolen maar brengen elkaar voort. 

De oorsprong van de klassieke Chinese levensbeschouwing ligt in de Tao. Het Taoïsme is een 

(natuur) filosofie, waarin het ontstaan van de wereld uitgelegd wordt als “een natuurlijke, 

spontane, eeuwig doorgaande evolutie van de kosmische energie en materie: de qi” (Schipper 

2010:7). Tao is de oerchaos en tegelijkertijd de voortdurende cyclus van chaos en schepping. De 

Tao wordt vaak vertaald met ‘de weg’. 
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“Tao is not an answer to the question: “What should I do?” but a response to the 

question “How do I do it?” This knowing how – how to heal, how to grow, how to live, 

how to rediscover myself and my origin – is an ongoing process, a way to walk through 

our lives rather than a static thing or way to be. It is a stone rolling down a hill, a leaf 

falling from a tree, light replacing shadow as the sun rises above the top of the trees. Tao 

makes a space in the known where the unknown can happen. Poised right here, right 

now, at the place where I stand, Tao is the ongoing ever-imminent, ever-astonishing 

arising of the possible” (Dechar 2006:6). 

In het begin, in de oerchaos was niets te onderscheiden van elkaar. Een fenomeen of object 

krijgt namelijk pas betekenis als we het kunnen onderscheiden van zijn omgeving. Je weet pas 

dat iets wit is, omdat je ook zwart kent, iemand is groot omdat anderen klein zijn. Ons leven is 

volgens de klassieke Chinese levensbeschouwing ontstaan toen yang van yin kon worden 

onderscheiden, licht van duisternis. Dit lijkt overeen te komen met het scheppingsverhaal in de 

christelijke traditie: “In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en 

ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide; Er 

zij licht; en er was licht. En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het 

licht en de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht”. 

(Vertaling van 1951 van het Nederlands Bijbelgenootschap 1974) 

Het essentiële verschil tussen de westerse en de oosterse traditie is dat de westerse traditie 

gestoeld is op de gedachte van een alwetende schepper. Volgens de klassieke Chinezen zijn de 

aarde en het leven op aarde vanuit zichzelf ontstaan. Vanuit het donkere, zachte Yin ontstond 

het licht van Yang en vanuit Yang ontstaat vervolgens weer Yin; een voortdurend zichzelf 

scheppend proces; een zelf-organiserend vermogen. 

 

“De Tao baarde het Ene 

Het ene de Twee 

De Twee baarden de Drie 

De Drie [baarde] alle schepsels. [de 10.000 dingen]” 

(Lao Zi 42; vertaling Schipper 2010) 

 

 

3 = Ki 

 

 

1. Yin     2. Yang 

 

Eerst was er yin, daaruit is yang voortgekomen, los van elkaar zijn ze afhankelijk van elkaar. Er is 

een verbinding tussen de twee. Die verbinding bestaat uit; informatie uitwisseling en beweging. 

Als er geen Yang is, is de verbinding weg, als er geen licht is kennen we ook het donker niet. Die 

verbinding tussen Yin en Yang wordt Ki5, (of chi of qi) genoemd. Ki wordt over het algemeen 
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vertaald met levensenergie, levenskracht of vitale kracht, maar geen enkele vertaling dekt 

voldoende de lading van het begrip.  

" Qi is the quickening, animation and transformation that occurs when the opposite 

polarities of yin and Yang intermingle. Qi equals life, the mysterious desire of a living 

thing to become itself.” (Dechar 2006:379) 

Ki maakt leven mogelijk. Iets bestaat wanneer we het kunnen waarnemen en benoemen; de 

10.000 dingen. Wat niet benoembaar is bestaat niet in de dagelijkse mogelijkheden van 

observatie. Niet omdat het er niet is, maar omdat we het nog niet benoemd of onderscheiden 

hebben in een Yin en een Yang, de tegenstelling die niet zonder elkaar kan. Kaptchuk (2016) 

beschrijft vijf principes van Yin en Yang die dragend zijn voor de Chinese denkwijze en - 

medische traditie: 

1. Aan alles zitten twee kanten, een Yin kant en een Yang kant. Bijvoorbeeld dag en nacht, 

zomer en winter, man en vrouw, warm en koud, binnen en buiten, vol en leeg. 

2. Elk Yin en Yang-aspect kan opnieuw in Yin en Yang verdeeld worden. Dit is een 

voortzetting van de logica dat aan alles twee kanten zit en maakt een verdere verdeling 

tot in het oneindige mogelijk. (Het ontstaan van de 10.000 dingen, alle schepsels op 

aarde). 

3. Yin en Yang scheppen elkaar. Je kan Yin en Yang wel onderscheiden maar niet scheiden.  

4. Yin en Yang reguleren elkaar. Als er een overdaad aan Yang is zal er weinig Yin zijn en 

andersom, als het warm is, is er weinig kou en als de temperatuur niet te koud of te 

warm is, is er balans.  

5. Yin en Yang gaan in elkaar over. Dit drukt het karakter van het natuurlijk verloop der 

dingen uit, (zoals de dag in de nacht verandert). Een Yin en Yang verhouding die lange 

tijd onevenwichtig is of in zeer extreme mate onevenwichtig kan desastreuze gevolgen 

hebben. 

Voor levende wezens betekent dit dat als Yin en Yang zich volkomen scheiden, de levensenergie 

(Ki) verdwijnt; “to the Chinese, death is at once utterly simple and profoundly mysterious, for 

death is simple the loss of qi, the separation of yin and yang.” (Huan and Rose 1999:74) 

Yin en Yang zijn elkaars tegenpolen maar ook elkaar scheppers. Dit principe is in alle bestaande 

systemen tot in de kleinste elementaire deeltjes aanwezig. Deze notie van tegenpolen die alleen 

samen een verbinding zijn, is de essentie van alles. Er hangt daarom geen morele waarde aan de 

tegenpolen. Zwart heeft niet per definitie een negatieve connotatie zoals in het Westen en wit is 

niet per definitie goed. Als we bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen in de huidige samenleving 

kijken, kunnen we die hoofdzakelijk als Yang omschrijven. De huidige samenleving, gebaseerd op 

productie en het streven naar steeds meer, hoger en sneller, kent steeds minder yinne aspecten. 

Vanuit het klassieke Chinese perspectief kan het niet anders of deze samenleving zal op een 

gegeven moment transformeren naar een samenleving gericht op waarden als; minder, lager, 

langzaam en zachter. De yange aspecten gaan dan langzaam over in yinne aspecten. Anderzijds 

kan er een doemscenario geschetst worden in het geval alle yinne aspecten de verbinding met 

de yange aspecten kwijtraken. Yin en Yang zorgen voor elkaar, voeden elkaar, versterken elkaar 

en als ze uit elkaar gaan is dat een definitief einde. 
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3.3 Yin en Yang nader bekeken 

“Een depressie produceert vreemd genoeg de soort persoon die de volgens de 

maatschappij vrouwelijke eigenschappen vertoont: passief, gevoelig, hopeloos, 

verslagen, afhankelijk, verward, nogal lastig en met beperkte ambities. Een manische 

periode produceert daarentegen meer de persoon met de mannelijke streken: rusteloos, 

vurig, agressief, beweeglijk, energiek, risico’s nemend, idealistisch en ongeduldig”. 

(Jamison 2016; g.p) 

Als we Yin en Yang bekijken in het kader van een bipolaire stoornis dan zien we dat symptomen 

die kenmerkend voor een depressie zijn meer Yin zijn en de symptomen van een manie meer 

Yang.  

Yin Yang 

binnen buiten 

donker licht 

voelen denken 

passief actief 

zacht hard 

passief actief 

koude hitte 

nacht dag 

leeg vol 

onder boven 

depressie Euforie 

 

Yin en Yang zijn met elkaar verbonden, voeden en versterken elkaar. Een manie, het euforisch 

gevoel van heelheid en helderheid voelt als een vrije energiestroom naar boven, naar beter en 

meer. Het is een disbalans waar Yang zich in zijn extremiteit manifesteert. Vaak (niet altijd) volgt 

na een manie de depressie. Hierin zien we dat Yin het bijna volledig overneemt van Yang. Deze 

extremen lijken geen midden te kennen, de free flow naar boven en de val naar beneden voelt 

als een val van de sterren naar de diepte van de aarde, waar geen licht en bewegingsruimte is. Er 

lijkt geen midden te bestaan. De begrippen Yin en Yang zijn niet absoluut, in een depressie zitten 

yange aspecten, net als in een euforie yinne aspecten zitten. Immers als er geen verbinding (Ki) 

meer is tussen Yin en Yang betekent dat het einde van leven.  

Iemand die depressief is ontbreekt het aan yange energie en het ligt voor de hand iemand te 

adviseren om met Yang aan de slag te gaan: bewegen en naar buiten gaan. Echter als de moed 

zo diep in je schoenen is gezakt en alles moeite kost en loodzwaar voelt, is er weinig opgaande 

energie (Ki), om in actie te komen. Zolang er leven is, ook al voelt dat niet zo, is er ergens een 

vonkje Yang aanwezig. Het zoeken naar en vertrouwen op deze aanwezige Yang is het begin van 
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een nieuwe opgaande beweging. Andersom is bij de grootsheid van een euforie Yang niet 

voldoende geankerd met de Yin. Het kleine vonkje Yin dat in alle Yange energie zit heeft het 

nodig om gestimuleerd te worden zodat Yang meer vaste grond onder zijn voeten krijgt. Vanuit 

deze visie is het hervinden van balans in eerste instantie gericht op het stimuleren van wat 

aanwezig maar niet zichtbaar is en pas in tweede instantie op het begrenzen van wat om 

aandacht schreeuwt.  

In de extremiteiten, wanneer het leven letterlijk op het spel staat, is direct ingrijpen door de 

omgeving van essentieel belang. Medicijnen en opname zijn dan noodzakelijk. Levensreddend 

ingrijpen op dit soort momenten is de enige keuze. Maar in de tussentijd, de tijd tussen manie 

en depressie is de gelegenheid om op zoek te gaan naar het midden. Elke verbinding kent een 

midden, een ankerpunt waar je je aan vast kan houden, daar waar zwart en wit grijs worden, 

koud en warm behaaglijk, boven en onder samen komen, daar waar balans is en samenhang 

wordt ervaren. Waar de bezieling een ziel kent en de ziel bezieling kent. 

“Himmelhoch jauchzend, 

Zum Tode betrübt, 

Glücklich allein ist 

Die Seele die liebt.” 

(J.W. von Goethe) 

3.4 The spirits of the soul 

Ki is de verbinding, de energie en de uitwisseling tussen de extremen, maar ook tussen de 

minder extreme details. Energie stroomt, soms langzaam, soms snel, soms omhoog, soms 

omlaag, energie geeft kracht, inspiratie maar ook tegenkracht. Soms is een stemming bedrukt, 

wat verwijst naar een dalende naar binnen gerichte energie, soms is een stemming uitgelaten, 

wat verwijst naar een opgaande naar buiten gekeerde stroom. Voor de doorstroming van 

energie is een netwerk van banen nodig, net als dat ons huishoudenergie geleverd wordt via een 

netwerk van leidingen. De klassieke Chinese geneeskunde kent ons lichaam een verfijnd netwerk 

van energiebanen toe; het netwerk van meridianen met acupunctuurpunten. Gezondheid is de 

gelijkmatige stroom van energie (Ki) door het netwerk, zoals een gezond wegennetwerk zonder 

files en opstoppingen op drukke verkeersknooppunten. 

“Traditionele Chinese geneeskunde is denken vanuit een concept. Iedere goed opgeleide 

acupuncturist en/of TCM-arts weet dat wanneer er in de klassieke medische teksten 

gesproken wordt over de ZangFu (orgaanleer), men niet spreekt van de fysieke organen 

en hun functie zoals westerse medische tekstboeken dat doen. Een orgaan is een 

verzameling fysiologische functies, weefsels en zelfs emoties.” (Schroen 2015;183) 

In de traditionele Chinese geneeswijze zijn verschillende methoden ontwikkeld om het 

meridiaan-netwerk te reguleren, stimuleren en te voeden. Eén daarvan is Wushen; the 5 spirits 

of the soul, oftewel de energieën van de ziel, die gekoppeld zijn aan het netwerk van 

meridianen. De theorie van de vijf spirits wordt vaak gebruikt bij psychologische en 

psychiatrische symptomen.  

Spirit als begrip heeft in de van Dale verschillende betekenissen zoals geest, ziel, karakter, 

bovennatuurlijk wezen, levenskracht, energie, levenslust, opgewektheid, moed, durf, zin. Het 

begrip krijgt vaak in de context van een verhaal zijn eigenlijke betekenis. Een sportploeg zonder 

teamspirit komt niet tot de gewenste resultaten, er is geen samenhang in het team, de sporters 
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zijn niet op elkaar ingespeeld, er is geen ‘goede’ energie in het team. Iemand met de juiste spirit 

straalt houding en kracht uit die gewaardeerd wordt, ‘hij heeft de juiste instelling’.  

Spirit in onderstaande tekst gaat over die energie en wordt beschreven in metaforen. De energie 

die levenslust en levenskracht genereert. Het gaat in eerste instantie niet over bovennatuurlijke 

wezens, ook al zou je het zo kunnen interpreteren. Ik hanteer spirit als het menselijk vermogen 

om te denken, te voelen, te willen en dit te integreren in het dagelijks bestaan. De vijf spirits 

(Wushen) gaan in feite over de aspecten van het samenhangende ik-besef uit het vorige 

hoofdstuk. Als de vijf spirits in balans zijn, ontstaat bezieling. Bij een disbalans ontstaan er 

gezondheidsklachten die afhankelijk zijn van het teveel of te weinig aan energie van de 

specifieke spirit.  

De vijf spirits zijn: Shen, Hun, Yi, Po en Zhi, waarbij Shen het meest Yang is en Zhi het meest Yin.  

Shen 

“… when I need to orient myself in the swirling confusion of my life, the tumult of desires, 

possibilities, expectations, hopes and dreams, I look to the star within me, the guiding 

light of my own heart.” (Dechar 2006:170) 

Shen als meest yange spirit staat hoog aan de hemel. Het is te vergelijken met de kracht van de 

zon. Het is de spirit die het meest ongrijpbaar is, het minst gematerialiseerd. Het is de energie 

die je voelt als de zon schijnt of als je naar de hemel kijkt. De spirit van de Shen is de energie van 

de hemel, de energie die alles overziet. Vanuit de hoogte en vanuit het licht, is alles helder en 

overzichtelijk. De spirit van de Shen is te vergelijken met de keizer die op zijn troon zit en als zijn 

land in balans is, in alle rust om zich heen kan kijken en ziet dat het goed is, zelfbewust. 

Tijdens het leven huist de Shen in het hart. Het hart is verantwoordelijk voor de circulatie van 

bloed. Als het hart rustig is, is alles rustig en overzichtelijk. In het Nederlands kennen we enkele 

spreekwoorden die vergelijkbaar zijn met de klassieke Chinese invulling van de spirit Shen, zoals: 

waar het hart van vol is loopt de mond van over, als je je hart op de juiste plaats hebt ben je een 

liefdevol mens en als je het hart hoog draagt dan duidt dat op trots.  

De emoties die horen bij de energie van het hart zijn yang. Het zijn naar boven gerichte 

uitbundige emoties, wat zich bij extreem gedrag kan uiten in hysterie, of in geval van een 

bipolaire stoornis in extreme euforie. De energie van de shen, het hart, is als vuur.  

“Like [wild] birds ‘the shen are free to come and go, to come into myself or to quit this place and 

to fly away … The shen go up, they want to go back to heaven’.” (Larre en Rochat de Valle in 

Dechar 2006; 177). Als de vogels het hart verlaten, is de energie van de shen niet langer in het 

hart om ons te begeleiden in de keuzes die we maken. Er ontstaat een chaotisch gevoel en we 

dwalen in een soort roes van de ene naar de andere activiteit, zonder bewust te zijn hoe we er in 

verzeild zijn geraakt.  

Als de energie van het hart, de spirit van de Shen in balans is, dan is er sprake van een helder 

bewustzijn. Deze energie gaat over zelfbewustzijn. Het is de shen die zorgdraagt voor het helder 

denken en spreken, het is wat de westerse gezondheidzorg omschrijft als zelfbewustzijn. Het is 

de twinkeling in de ogen, de levenslust die je soms bij mensen kan zien. Deze energie wordt 

omschreven als bezieling (Kaptchuk 2016:50). Als de spirit van de Shen uit balans is, de energie 

niet goed stroomt ontstaan er klachten als hartkloppingen, slaapproblemen, angsten, 

concentratieproblemen, schrikachtigheid, rusteloos, hyperactief en overmatig spreken.  
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Hun 

“I watch the clouds (…)they are no more than the reflection than light in water vapor. Yet 

in their partners I see images come and go like dreams: a castle rising above my head 

evaporates into a mare’s tail that moment later become a wave rolling away into the 

upside-down ocean of the sky. (…) No way to pin them down, they go with the breezes up 

to the highest breath of the sky, then down to the boggy corners of the marsh. (…), 

clouds go and come with the wind” (Dechar 2006;193-194) 

De spirit van de Hun is gekoppeld aan de lever en zijn functie wordt vaak vergeleken met een 

militaire leider die uitblinkt in een strategische planning. De energie van de lever heeft deze 

functie op psychologisch niveau. Het is het vermogen om in de chaos van keuzemogelijkheden 

betekenisvolle patronen te ontdekken en ons leven richting te geven. Zoals de wind de wolken 

verdrijft en de lucht opklaart, zo reinigt de lever ons bloed en verdrijft de energie van de lever, 

de spirit van de Hun, de wolken van ons verwarde denken.  

De spirit van de Hun staat voor verlangens, dromen, wensen, ons visionair vermogen. De energie 

van de lever is op zijn best als ideeën ontstaan. De Hun is creatief maar is ook het bewustzijn 

waar we niet altijd bewust van zijn. Het is een stijgende energie die als hij in balans is, richting 

aan het leven geeft. Een yange energie met een vleugje yin. Het is de energie van het hout dat 

groeit en bloeien kan, buigend als bamboe in de wind, het jonge hout dat vol leven is. De energie 

die je voelt in de lente. De spirit van de Hun is te vergelijken met onze verbeeldingskracht. 

Als de spirit van de Hun, de energie van de lever, niet in balans is zijn er twee extremen. Te veel 

van deze energie, die je niet kwijt kan, resulteert in agressie, boosheid, onrustig slapen, veel 

dromen en een obsessie met rechtvaardigheid. Te weinig kan tegenovergestelde 

gedragspatronen geven, depressiviteit, besluitenloosheid, gebrek aan emotionele expressie, 

weinig kleur in het leven. Het lukt je niet om projecten tot een goed einde te brengen. Het 

veelvuldig gebruik van drugs of alcohol is niet helpend voor een leverenergie die in disbalans is, 

evenals medicatie.  

Yi 

“What is well planted cannot be uprooted 

What is well embraced cannot slip away” 

(Lao Tzu: 54 in Dechar 2016; 215) 

De Yi is de energie van de milt en de maag. Deze organen verwerken en distribueren ons 

voedsel. De Yi is de energie die zorgt dat we onze ervaringen en indrukken in het dagelijks leven 

kunnen verwerken. De Yi zorgt voor ons, zorgt dat we onze ervaringen en emoties kunnen 

verwerken en om kunnen zetten in ‘goede daden’. Als de Yi (net als de milt en maag) zijn werk 

niet goed kan doen, de prikkels en ervaringen van het leven niet goed kan verwerken, ontstaan 

er zorgen. Iets kan zwaar op de maag liggen. De energie van de Yi kan kortweg omschreven 

worden als: zorgen voor, zorgen dat en zorgen om. Het klassieke beeld van de goede moeder.  

De energie van het hart (spirit van de Shen) is te vergelijken met de energie van de zon en de 

zomer. De energie van de lever (spirit van de Hun) is te vergelijken met de energie van wolken 

en de wind; aanwezig, wispelturig en niet goed te vatten. De Yi, is de spirit met de voeten in de 

aarde. De spirit van de Yi is het midden, evenveel Yin als Yang. Boven is het licht, de wind, de 

zuurstof, het immateriële wat geen vorm heeft en onder ons bevindt zich materie, de vaste 
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grond onder onze voeten. De Yi staat met beide voeten op de aarde en met zijn hoofd in de 

wolken. De energie van de Yi weet zich gesteund door de aarde en geïnspireerd door de hemel. 

De Yi is de cognitieve verbinding, het aspect van de mens die wij als beste kennen. Het 

cognitieve bewustzijn dat met woorden te beschrijven valt.  

“ The yi allows us to bring our ideas and visions down from the windy skies of the hun so 

that they can be digested and nurtured in de yin matrix of the earth. The yi keeps us 

hoeing, watering, feeding and weeding the soil of our dreams, so that one day we can 

present them to the world in substantial form, as a project, a creation, a fully worked 

through idea. The yi is the spirit that moves us as we say “Here, this is the unique gift 

that I bring forth.” (Dechar 2006; 218) 

Een disbalans van deze levenskracht kan zich uiten in een continuüm van zorgen; obsessieve 

gedachten over alles wat mis kan gaan, vast zitten in eigen gedachtenpatronen, verward denken, 

een onvermogen om logische verbindingen tussen ideeën en gedachten te maken. De Yi als 

verbinding tussen Yin en Yang is ook te zien als de verbinding tussen binnen en buiten, tussen 

jezelf en de buitenwereld. Bij disbalans kan iemand zich extreem zorgen maken over wat andere 

denken en verwachten, waardoor wantrouwen naar de omgeving en naar motivaties van 

anderen ontstaat. 

Po 

“… we have passed the sunlit regions of the shen, the windy cloud forests of the hun, the 

fields and gardens of the yi. Now, in order to meet the po spirits, we must decent below 

the horizon line.” (Dechar 2006; 238) 

De spirit van de Po is verbonden met de energie van de longen. De longen staan in direct contact 

met de buitenwereld. Ademen geeft energie, levenskracht. De energie van de long is Yin, naar 

binnen gericht, de ademhaling zorgt voor de belichaming van ons als mens. Zuurstof voedt al 

onze lichaamscellen. In psychologische terminologie kunnen we de spirit van de Po vergelijken 

met het onbewuste dat zich in het lichaam herbergt, de onderhuidse emoties. Een lichamelijke 

reactie komt vaak eerder dan een bewuste gedachte. 

Po is Yin met een vleugje Yang, zoals de spirit van de Hun Yang is met een vleugje Yin. Po is te 

vergelijken met de aardkorst van de planeet aarde, direct onder de aardkorst bevinden zich de 

aan het oog onttrokken processen die de aarde vruchtbaar maken, de wortels van de planten, 

de compost en de mineralen. Po is de belichaming van vitale processen die buiten het 

bewustzijn liggen. Po is verwant met het autonome zenuwstelsel, met de sensitiviteit van de 

huid en het onderhuidse gevoel.  

“The silent murmurings of stones echo the murmurings of the po as they follow their path 

through the dark recesses of our somatic unconscious. Part animal, part human, part 

spirit, part stone, part flesh, part bone … the mysterious animators of the deep psyche 

represent the aspect of our unconsciousness that speaks to us through our desires, 

obsessions, psychosomatic symptoms and the wordless stories of our bodies.” (Dechar 

2006; 239)  

Als de spirit van de Po niet in balans is, heeft deze energie de neiging zich terug te trekken in 

zichzelf. Zoals het glinsterende licht van kristal en edelmetalen die zich onder de aardkost 

bevinden, alleen gezien kan worden als het verlicht wordt, zo heeft de spirit van de Po het licht 

van de Shen en de nodig om gezien te worden; verbeeldingskracht en zelfbewustzijn. Als de 
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energie van de Po uit balans is kan dit resulteren dat iemand zich terug trekt, in het verleden 

blijft leven, depressief of angstig wordt en chronische pijnklachten krijgt, complexe, 

psychosomatische symptomen van emotionele blokkades.  

We zeggen het allemaal vaak: je schouders op halen, je veel op de hals halen, met de kaken op 

elkaar, het hart in de keel, opgelucht zijn, knikkende knieën, beschrijvingen die aangeven dat het 

fysieke lichaam reageert op emoties. Emoties zitten in het lichaam, ze nestelen zich daar, soms 

heel lang en net als compost kan dat vruchtbaar zijn maar het kan ook een afvalhoop worden. 

Als de energie van de Po in balans is, dan is er lichaamsbewustzijn, kan iemand goed zijn eigen 

grenzen stellen.  

Zhi 

“… when one stays in darkness long enough, one begins to see.”  

(C.G. Jung in Dechar 2006: 280) 

De spirit van de Zhi is als de levenskracht van het water. De kracht die het vuur van het hart, de 

spirit van de Shen, kan beheersen. De Zhi staat voor ons instinct; de aangeboren drang om op 

een bepaalde manier te handelen. De moed om te doen wat je moet doen. De spirit van de Zhi is 

de levensvonk in de zygote, het allerkleinste begin dat begint te delen. De spirit van de Zhi is de 

levenswil diep verscholen in het midden van de aarde, de ziel van het bestaan. 

 “… the will to live, the unknowable mystery of quickening life. Zhi rises from the 

wellspring of our being and imbues us with the desire to grow, thrive and live fully. We 

encounter this mystery each time a child is conceived, a seed sprouts or a new creative 

impulse is engendered.(…) it is yin fire, the pilot light that ignites the flame of organic 

processes”. (Dechar 2006; 275). 

De spirit van de Zhi is het meest Yin zoals de spirit van de Shen het meest Yang is. Als de spirit 

van Zhi alleen Yin zou zijn, kan er echter geen leven ontstaan. Dit is vergelijkbaar met de dualiteit 

van water, zacht en helend, krachtig en verwoestend. De levenswil van de Zhi is gekoppeld aan 

de nieren. “De nieren kennen twee polen, een zachte reflectieve kant, de yin pool, en de 

dynamische respons, de yang pool. De yin kracht zorgt voor een gracieuze ontwikkeling van de 

mens, waarbij men tevreden, rustig en aanwezig is. De yang activeert, beweegt en 

transformeert.” (Pfeiffer 2015)  

Is de spirit van de Zhi uit balans dan resulteert dit in angsten, gebrek aan daadkracht en 

wilskracht. Iedere keer als de levenswil over de grens van zijn eigen kunnen gaat, raakt de 

energie van de Zhi uitgeput. Burn-out is hier het meest duidelijke voorbeeld van.  

3.5 Levenswil en levensvuur 

De vijf spirits, waarbij spirit staat voor levensenergie of levenskracht, staan niet los van elkaar. 

Het is een team dat samenwerkt. Een disbalans bij de één beïnvloedt direct het functioneren van 

de ander. De spirit van de Shen (zelfbewustzijn) kan, als het zijn licht laat schijnen op de diepe 

poelen van de Zhi en de gekristalliseerde onderhuidse emoties van de Po, de yinne energie in 

beweging brengen, zoals het water (Zhi) het levensvuur van een euforie kan blussen.  
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Figuur 3: de vijf spirits, Schroen 2017 

 

Na de geboorte ontwikkelt zich eerst het lichaamsbewustzijn (Po). We zagen dat Masunaga 

(2003) als één van de kenmerken van leven omschrijft als: “leven bestaat uit een geïntegreerde 

organische eenheid die is besloten in een omhulsel dat de inwendige substantie scheidt van de 

uitwendige omgeving”. Hiervoor is de Po verantwoordelijk. De spirit van de Po wordt ook wel 

Corporeal Soul genoemd. Zijn tegenpool is de spirit van de Hun, die wordt omschreven als de 

Ethereal Soul. De Po en de Hun vormen samen met het intellect van de Yi, de animale as van ons 

bewustzijn. Dit komt overeen met de eerste drie aspecten van een samenhangend ik-besef zoals 

in het vorige hoofdstuk beschreven. De aspecten die het jonge kind ontwikkelt in de hechting 

met zijn omgeving. Deze animale as bestaat in essentie uit de vraag die een kind zich in die 

eerste periode stelt: ‘mag ik er zijn?’. 

 

 

 

De spirit van de Shen, het zelfbewustzijn, de twinkeling in de ogen, de levenslust die je soms bij 

mensen kan zien, vormt samen met de spirit van de Zhi; de levenswil, de spirituele as. De 

spirituele as is de verbinding tussen hart (Shen) en de nieren (Zhi). Zhi, de uiterste Yin is de 

levenswil van het water, de kracht die het vuur kan beheersen. Zhi is de spirit die staat voor ons 

instinctief weten en handelen, de aangeboren drang om te leven, de keuze die gemaakt is: ‘ik wil 

er zijn!’. De Zhi, die huist in de nieren wordt in de traditionele Chinese geneeswijze bij disbalans 
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als een mogelijke oorzaak van een depressie gezien (Maciocia 2009 :69). De Shen, het hart is het 

levensvuur. De grote euforie en de diepe depressie als twee uitersten van Yin en Yang bewegen 

zich op deze as. De spirit van de Zhi, de energie van de nieren, als de ziel van het bestaan en de 

spirit van de Shen, de energie van het hart als de bezieling van het bestaan. De verbinding op de 

spirituele-as is de verbinding met jezelf, dat wat de Heij (2013) als het transpersoonlijke zelf 

beschrijft. De verbinding tussen Hart en Nieren, is de essentie van leven, de levenswil en de 

levensvreugde, in hart en nieren. “Doorgrond mij, Heer, en ken mij, peil mijn hart en mijn 

nieren.” (Psalm 26:2).  

3.6 Wie zorgt voor samenhang 

De spirit van de Yi, het cognitieve vermogen staat als middelpunt op de twee assen. Het 

cognitieve denken maakt vaak overuren om de boel bij elkaar te houden. De spirit van de Yi, de 

energie van de maag en milt, zorgt voor het verwerken van ervaringen in behapbare stukken. De 

spirit van de Yi zorgt voor, zorgt dat en maakt zich zorgen om. De verschillende aspecten van het 

benoemen wat niet benoembaar is, het lichaamsbesef, de verbeelding, de bezieling, alles komt 

samen in het cognitieve denken. ‘Mag ik er zijn?’ en ‘wil ik er zijn?’. Als op deze vragen geen 

helder antwoord kunnen worden gegeven ontstaat er chaos. Als op deze vragen met hart en 

nieren een bevestiging komt dan is er sprake van bezieling. Als de verbinder (Yi) overwerkt raakt, 

wordt de verbinding van het cognitieve vermogen met de andere spirits dun en verdwijnt de 

samenhang. Als de verbindingen tussen hemel en aarde, binnen en buiten dunner worden 

ontstaat er verwarring, gedachtevlucht en verdwijnt uiteindelijk de realiteitszin. Dit is vaak het 

moment dat individuen niet meer aangesproken kunnen worden op hun cognitieve vermogen 

en er overgeschakeld moet worden naar de andere aspecten van het samenhangend ik-besef. 

Elke spirit zorgt op zijn eigen wijze voor samenhang. Als de spirit van de Zhi (levenswil) uit balans 

is, te weinig stroomt en er weinig verbinding is met de spirit van de Shen (levensvuur) kan het 

vuur niet geblust worden. Er ontstaat een bijna hemels bewustzijn, een manie die voelt als 

euforie. Het lijkt op bezieling maar de verbinding met de ziel, levenswil is fragiel. Als de spirit van 

de Shen zijn kracht verliest, doordat hij uitgeput raakt, volgt een depressie, de stemming daalt af 

naar het diepste donker van de aarde, waar geen weg terug lijkt te zijn. Tussen de euforie en de 

depressie zijn er andere stemmingswisselingen te onderscheiden. De spirit van de Hun 

(verbeeldingskracht) is de meest wispelturige van de vijf spirits. Als zijn verbeeldingskracht 

vermindert, verdwijnt de inspiratie en daadkracht, de yange energie wordt onberekenbaar en 

schommelt tussen depressie, irritatie en agressie. Als de spirit van de Po, het lichaamsbewustzijn 

minimaal is, voelt dat als niet aanwezig zijn, je kan de grenzen van jezelf niet aangeven, je 

verdwijnt, je wordt als een geestverschijning.  

Het is uiteindelijk de cognitie van de Yi die zich als een goede beschermer van de samenhang 

opstelt en bestaansleegte (ontbreken van samenhang) probeert te voorkomen. We kunnen heel 

lang alles wegredeneren of analyseren maar bij overbelasting, als de verbinder te hard de zorg 

van de anderen spirits op zich neemt, valt het systeem uit elkaar. Het is in dit soort gevallen 

meestal niet het cognitieve bewustzijn dat gestimuleerd moet worden, het cognitieve bewustzijn 

heeft eigenlijk rust nodig en in de tussentijd kunnen de andere aspecten van het samenhangend 

ik-besef de ruimte krijgen om er te willen en te mogen zijn. Ondersteunende therapieën die 

werken met verbeeldingskracht en lichaamsbewustzijn kunnen hierbij behulpzaam zijn.  
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Hoofdstuk 4 Zen Shiatsu en de kracht van leegte 

In dit hoofdstuk wil ik bekijken hoe een Zen-Shiatsu behandeling ondersteuning geeft bij 

bipolaire stemmingswisselingen. De Wushen, de vijf spirits van de ziel, komen grotendeels 

overeen het samenhangend ik-besef van de Heij (2013). Samenhang of balans is de essentie van 

gezondheid. Flexibiliteit in de verschillende aspecten van een samenhangend ik-besef zijn daar 

zowel een voorwaarde voor als een uiting van. Bipolaire stemmingswisselingen zijn symptomen 

van disbalans tussen Yin en Yang. In de extremiteiten (manie – depressie) speelt deze disbalans 

zich af op de spirituele-as, tussen hart en nieren, de verbinding met het zelf. In de tussenfase is 

het vaak een precaire balans op de animale as. Medicatie en gedragstherapieën zijn de reguliere 

behandelingsmethoden maar deze dekken niet alle aspecten van het samenhangend ik-besef af. 

Therapieën gericht op de aspecten van een samenhangend ik-besef: lichaamsbewustzijn en 

verbeeldingskracht kunnen aanvullend zijn op de reguliere zorg.  

4.1 Zen-Shiatsu 

“ Het Japanse ministerie van gezondheid en welzijn definieert de shiatsu-therapie als ‘een 

vorm van manipulatie met behulp van de duimen, vingers en handpalmen, zonder het 

gebruik van enig instrument, mechanisch of andersoortig, om druk uit te oefenen op de 

menselijke huid, teneinde interne stoornissen te verhelpen, de gezondheid te bevorderen 

en te handhaven en speciale ziekten te behandelen’”. (Masunaga 1979;26) 

Shiatsu doet een beroep op het zelfgenezend vermogen dat 

ieder mens van nature in zich heeft. Hierbij kun je denken aan 

het herstel van een wondje maar ook aan de noodzakelijk 

slaap. Tijdens de slaap kan je lichaam zich herstellen om de 

volgende ochtend weer uitgerust de dag te beginnen. Shiatsu 

werkt in op dit herstellend vermogen door het bevorderen van 

een evenwichtige doorstroming van de energie (Ki) via het 

verfijnde netwerk van energiebanen in het lichaam; de 

meridianen. Shizuto Masunaga ontwikkelde in de jaren ’70 van 

de vorige eeuw de specifieke vorm van Zen-Shiatsu, gebaseerd 

op de klassieke Chinese geneeskunde, het rationele gebruik 

van shiatsu als volksgeneeskunde, zijn kennis van de 

psychologie, de filosofische benadering van het 

zenboeddhisme en zijn eigen praktijkervaringen. (Beresford-

Cooke 1995/2011; 85) Op grond van jarenlang onderzoek 

heeft Shizuto Masunaga Sensei6 het meridiaan-netwerk uit de 

klassieke Chinese traditie enigszins uitgebreid en aangepast.  

4.2 Kyo en Jitsu 

In het vorige hoofdstuk beschreef ik hoe Yang uit Yin is ontstaan. Het ‘niets’ heeft een kracht in 

zich om ‘iets’ te laten ontstaan.  

“ Alle dingen in de wereld komen van het ‘iets’. 

Het ‘iets’ is geboren uit het ‘niets’.” 
(Lao Zi 40; vertaling Schipper 2010) 
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Leegte omvat vanuit deze traditie levenskracht, of zoals Masunaga (2003:245) stelt: “de 

werkelijke intentie achter deze filosofie is dat mensen zich realiseren dat in leegte de kracht ligt 

die alles beheerst”.  

Zen Shiatsu werkt met de Japanse begrippen Kyo en Jitsu. Jitsu is als een te vol huis, een 

opeenhoping van energie en manifesteert zich duidelijk als een spanningsveld. Het is datgene 

wat het meest om aandacht vraagt en zich uit in duidelijke fysieke symptomen, gedragspatronen 

en stemmingen. Kyo is zijn tegenpool, het lege huis, onopvallend en soms zo afwezig dat het niet 

eens gemist wordt. Leegte is bij Zen Shiatsu de weg naar herstel. 

Iedereen kent wel een situatie in de klas waar de leerling met de grootste mond de sfeer 

verstoort, anders gezegd; de energie uit balans brengt of de teamspirit uit de groep haalt. Er 

ontstaan irritaties en de docent of een andere leerling probeert de dominante ordeverstoorder 

tot stilte te manen. Hij is wellicht even stil, maar zal uiteindelijk toch weer zijn mond open doen. 

De sfeer kan eigenlijk pas echt hersteld worden als ook voor de niet-dominante leerlingen 

ruimte ontstaat. De stille teruggetrokken leerling (Kyo) heeft het nodig ondersteund, 

gestimuleerd en gezien te worden. Als de docent in deze situatie met aandacht voor de stille 

leerling ruimte creëert, ontstaat er als vanzelf een andere dynamiek.  

Als disbalans erkend wordt in termen van Kyo (leegte) en gestimuleerd wordt zich te laten zien, 

is een systeem in staat terug te keren naar zijn natuurlijke balans: het zelf-organiserend 

vermogen. Een mens is te zien als een systeem van samenwerkende delen met een zelf-

organiserend vermogen. In dit geval spreken we dan van het zelfgenezend vermogen. Bij 

disbalans vraagt het deel in het lichaam dat gespannen (Jitsu) is om aandacht. Een stijve 

schouder, een kloppende hoofdpijn, agressief gedrag, zijn voorbeelden van Jitsu manifestaties. 

De aanwezigheid van deze dominante meer yange aandachtvragers wijst ons erop dat er een 

tegenhanger moet zijn, een meer yinne aanwezigheid, stil en teruggetrokken.  

“Die dingen in het leven die opvallen en de aandacht trekken, nemen ons gemakkelijk in 

beslag, maar hebben zelden de kracht ons te motiveren. De essentie van het leven kan 

slechts worden gevonden door onder de oppervlakte te zoeken.” (Masunaga 2003;247) 

Onder de oppervlakte ligt de weg naar herstel. Het zoeken naar de verborgen stilte, of leegte 

(Kyo) en het voeden hiervan is de eenvoudige gedachte van een Zen-Shiatsu behandeling. Als 

yinne aspect van het bestaan laat leegte zichzelf niet graag zien en is diep verstopt onder het 

oppervlak.  

4.4 De dans van de spirits 

De Hey (2013) omschrijft bezieling, als onderdeel van een samenhangend ik-besef. Het 

samenvallen van het lichamelijk ik-besef (Po), de verbeeldingskracht (Hun), de cognitieve 

zelfpresentatie (Yi) en het transpersoonlijke zelf (Shen). Als de verschillende aspecten van het 

menselijk leven samenwerken ontstaat bezieling, balans, gezondheid. 

Zen Shiatsu werkt via het verfijnde netwerk van energiebanen in het lichaam. Meridianen zijn 

vernoemd naar de daarbij behorende organen, wat overigens niet meteen iets zegt over het 

functioneren van het fysieke orgaan. We hebben gezien dat de vijf spirits gekoppeld zijn aan een 

fysiek orgaan, die refereert aan de betreffende meridianen. De long-meridiaan bijvoorbeeld 

loopt vanaf ongeveer het eind van het sleutelbeen naar het puntje van de duim. De long-

meridiaan is gekoppeld aan de spirit van de Po, de energie van de long. De long-meridiaan wordt 
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bijvoorbeeld aan het begin van een behandeling behandeld om iemand die op de mat ligt de 

ruimte te geven om over te stappen van het cognitieve zelf naar het lichaamsbewustzijn. Tijdens 

een Zen-Shiatsu behandeling wordt gezocht naar de disbalans in termen van Kyo (leegte) en Jitsu 

(volte). Niet het onder controle krijgen van de Jitsu, maar het voeden van Kyo (de leegte) is de 

ingang naar herstel. Hieronder neem ik nogmaals de aspecten van het samenhangend ik-besef in 

relatie tot de 5 spirits door, maar nu vanuit de begrippen Kyo en Jitsu.  

Lichaamsbewustzijn – longmeridiaan – Po – Yang in Yin 

Vlak na de geboorte, met de eerste ademteug, ervaart de baby de aanraking van andere 

mensen. Hij ervaart langzamerhand zijn lichaamsgrenzen en krijgt stapje voor stapje controle 

over het instinctmatig gedrag dat langzaam overgaat naar intuïtief gedrag. Door aangeraakt te 

worden ervaart het kind de scheiding tussen zijn lichaam en de omgeving. 

De longen zijn verantwoordelijk voor de ademhaling en ze verspreiden daarmee energie (Ki) 

door het lichaam. De longen hebben de functie van inname en afscheiding (uitademen). Dit is 

tevens ook de functie van de huid, die ook onder de longmeridiaan valt. In de Zen-Shiatsu 

theorie is de huid de scheiding tussen het individu met zijn omgeving. De longen en de 

longmeridiaan staan direct in verband met ons vermogen om grenzen te kunnen stellen. De huid 

en longen als fysieke afgrenzing van de binnen- en buitenwereld van een individu. 

De spirit van de Po, die volgens de klassieke Chinezen direct na de geboorte tot ons komt, is de 

energie van de intuïtie. De spirit van de Po is in zijn metafoor de aardkorst met daaronder de 

mineralen en gesteenten. De Yin met het vleugje Yang. Als de spirit van de Po, het 

lichaamsbewustzijn, de scheiding tussen de binnen- en de buitenwereld niet kan maken (de 

energie is dan minimaal aanwezig: Kyo) heeft deze energie de neiging zich terug te trekken in 

diepe donkere grotten, naar de onverlichte regio's van het somatische onbewuste. De 

onderhuidse emoties krijgen geen ruimte en er ontstaat gestold verdriet. Als de energie van het 

lichaamsbewustzijn te weinig aanwezig is kan het gebeuren dat bijvoorbeeld de spirit van de 

Hun, de energie van de verbeeldingskracht te veel wordt. De verbeeldingskracht wordt niet 

meer afgebakend en ideeën, dromen en wensen vliegen alle kanten uit. Als dit het geval is, is dit 

terug te vinden in de betreffende meridianen in het lichaam. De levermeridiaan voelt Jitsu 

(volte), de longmeridiaan Kyo (leegte). De Zen-Shiatsu therapeut zal over het algemeen eerst de 

longmeridiaan behandelen, omdat herstel van leegte de jitsu energie doet kalmeren. 

Verbeeldingskracht - Levermeridiaan – Hun - Yin in Yang 

Als het lichaamsbewustzijn zich geleidelijk aan ontwikkelt en het kind leert zijn eigen fysieke 

grenzen met de omgeving kennen, ontstaat ruimte om de zintuigelijke sensaties en emoties in 

samenhang te gaan zien. Zolang het kind nog geen woorden heeft, is verbeelding de schakel 

tussen zijn binnenwereld en de buitenwereld, tussen gevoelens en externe zintuigelijke prikkels; 

en ontstaat er een affectief zelfgevoel. 

De verbeeldingskracht is gekoppeld aan de energie van de lever die in de Zen Shiatsu wordt 

gezien als hulp bij de keuze voor- en uitvoering van ons levensplan. “Als de groei van onze 

creatieve zelfexpressie vroeg in ons leven is onderdrukt en we niet worden aangemoedigd om 

onze eigen keuzes te maken, kunnen we onze levensweg niet op normale wijze afleggen.” 

(Berseford-Cooke 2011;127). De leverenergie is een wispelturige en onberekenbare energie. Hij 

wordt vergeleken met de wind, een aangenaam briesje of een verwoestende orkaan. 
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De spirit van de Hun, de energie van de lever is het vermogen om in de chaos van 

keuzemogelijkheden, betekenisvolle patronen te ontdekken en ons leven richting te geven. Als 

de Hun, de verbeeldingskracht, niet in balans is, zijn er twee extremen mogelijk, te veel van deze 

energie (Jitsu), die je niet kwijt kan, resulteert in boosheid en agressie. Te weinig energie (Kyo) 

geeft tegenovergesteld gedrag, je voelt depressie, komt niet tot besluiten of actie. Het is 

windstil, er wordt niets in beweging gezet.  

Is de energie van de lever uit balans dan is het een mogelijkheid dat de spirit van de Yi, de 

energie van de milt, de cognitieve zelfpresentatie hard aan de slag gaat. Als er geen ideeën zijn, 

geen mogelijkheid tot creatie vervallen mensen terug het cognitief vermogen. Eindeloos 

argumenteren en zorgen maken over details kunnen uiterlijke symptomen zijn.  

De cognitieve zelfpresentatie – Miltmeridiaan – Yi – Yin en Yang 

Na het tweede levensjaar leert het kind zichzelf steeds meer begrijpen en kan woorden geven 

aan zijn ervaringen en gevoelens. Het kind ontwikkelt een eigen autonomie, hij lijkt zich te 

kunnen onderscheiden van de ander. Rond het zesde/zevende levensjaar is deze fase afgerond. 

Het kind heeft een ego ontwikkeld, een cognitieve zelfpresentatie. 

De cognitie is verbonden met de miltmeridiaan. De milt zorgt dat we voedsel kunnen verteren. 

Op cognitief niveau laten wij ons voeden met kennis, ervaringen en emoties die verwerkt 

worden. Een disbalans in de miltmeridiaan leidt tot veel nadenken en piekeren. Een milt Kyo 

(leegte) uit zich in bijvoorbeeld geheugenverlies en slaperigheid. (Masunaga 1979) 

De Yi is de verbinding tussen Yin en Yang, tussen binnen en buiten. Bij een disbalans kan iemand 

zich extreem zorgen maken over wat anderen denken of verwachten en dit uit zich in 

wantrouwen naar de omgeving. De energie van de Yi, als de energie van de aarde, is de energie 

van compassie. De Yi is de zorgzame energie en je kan je voorstellen dat als andere energieën 

het laten afweten dat deze spirit overbezorgd wordt.  

Het transpersoonlijke zelf – Hartmeridiaan – Shen - Yang 

Na de lichamelijke, affectieve en cognitieve ontwikkeling, begint het denken over de gedachten, 

de zelfreflectie op het eigen handelen. Dit is de transpersoonlijke ontwikkeling. Het 

transpersoonlijke zelf is het kunnen hechten met jezelf, je autonome ik. 

Het hart is verantwoordelijk voor de circulatie van bloed. Als het hart rustig is, is alles rustig en 

overzichtelijk. Als ons hart uit balans is dan heeft dit invloed op ons hele zijn. Het lichaam zal dan 

een fysieke pantsering ontwikkelen in een poging het hart te beschermen. Er ontwikkelen zich 

neuroses, iemand kan niet meer helder denken, zijn reacties kloppen niet meer en hij gaat 

onaangepast gedrag vertonen. Hysterisch lachen is bijvoorbeeld een helder symptoom van een 

disbalans.  

De spirit van het hart, de Shen, is de meest yange energie. Het is de energie die alles overziet. 

Vanuit de hoogte en vanuit het licht, is alles helder en overzichtelijk. De spirits van de Po, Yi en 

Hun, die samen de animale as vormen, staan ten dienste van deze energie. Een Jitsu op de 

hartmeridiaan is de meeste yange situatie die kan ontstaan als het om stemmingsstoornissen 

gaat; totale euforie, een manie, waanzin. Dit kan het moment zijn dat de bestaansrand in zicht 

komt. De yinne tegenpool van de Yang wordt niet meer gevoeld. Hij zit ergens diep weggestopt. 

De verbinding tussen Yin en Yang is fragiel en breekbaar. Dit is het moment waarin opname 
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en/of acute medicatie noodzakelijk is. Bij een fragiele verbinding tussen (te) weinig Yin en (te) 

veel Yang is het zelfhelend vermogen kwetsbaar. 

Levenswil – niermeridiaan – Zhi – Yin 

Ergens in de magische donkere wereld van de baarmoeder gebeurt een wonder. De eencellige 

zygote ‘bedenkt’ dat het zich gaat delen en vermeerderen. In de moederschoot, in de warme, 

veilige omgeving ontwikkelt deze cel zich tot een levend wezen vanuit een soort oerkracht.  

In de klassieke Chinese geneeswijze is het de niermeridiaan die aan de basis ligt van ons leven en 

onze constitutie. Onze lichaamsgesteldheid is een gegeven waarmee we op de wereld komen. 

Het instinctief handelen komt voort uit deze constitutie. De klassieke Chinezen stellen dat in de 

nieren de energie van de levenswil ligt opgeslagen. De levenswil, de Zhi, staat voor ons instinct; 

de aangeboren drang om op een bepaalde manier te handelen. Het meest yinne aspect van het 

leven die de levenswil ruimte geeft.  

We hebben gezien dat de familiegeschiedenis van invloed is op het tot uiting komen van een 

bipolaire stoornis. Er is sprake van een zekere kwetsbaarheid. Als de spirit van de Zhi kwetsbaar 

is kan er sneller dan gemiddeld op dat aspect een disbalans ontstaan. Een Kyo (leegte) op de 

niermeridiaan resulteert in gebrek aan daadkracht en wilskracht. Zoals een gebalanceerde 

levensenergie leidt tot moed, leidt een Kyo (leegte) tot wanhoop. Een Kyo op deze meridiaan uit 

zich in symptomen als een niet-aflatende zorgelijkheid, een gevoel van leegte, schrikachtigheid, 

bang voor de kleinste dingen, gebrek aan kalmte, rusteloosheid. (Masunaga 2003). De 

existentiële bestaansangst is aan de spirit van de Zhi verbonden; de angst om te leven en de 

angst om te sterven. Een Kyo op de meeste yinne energie is even destructief als een Jitsu op de 

meest yange spirit.  

4.3 Een handreiking  

“Angst die niet beheersbaar is, kan (..) overgaan in bestaansangst, de existentiële angst. 

Een angstgevoel waarin de Vrager lijkt te verdrinken en de regie over zichzelf dreigt kwijt 

te raken. Deze bestaansangst gaat dieper dan reële angst en zit onzichtbaar verborgen in 

de psychische nood. (.…) Op dat moment zoekt hij de bescherming in de bestaansleegte 

om zijn onrust te temmen, maar eigenlijk verlangt hij naar een handreiking om uit zijn 

innerlijke leegte te klimmen, om zijn onrust en eenzame ontreddering te verzachten.” (de 

Heij 2010; 136) 

Iemand die echt verdrinkt moet eerst gered worden, de handreiking is in een acute noodsituatie 

het inzetten van man en macht om uit deze situatie te komen. Zo is het ook met een bipolaire 

stoornis. In de manie, wanneer de euforie zo hoog stijgt dat alles wat Yang is zich manifesteert 

en al wat Yin is, verdwenen lijkt, ontstaat een levensbedreigende situatie. Dit is niet het moment 

om in rust op zoek te gaan naar leegte, dit is vaak het moment voor acute farmacotherapie en 

eventuele opname in een instelling.  

In de periodes tussen de extremiteiten is er ruimte voor een handreiking die verbinding of 

hechting met de leegte kan maken, zodat de bestaansleegte overwonnen en het gevoel van 

samenhang hersteld kan worden. “Hechten doe je niet met je hoofd, maar door ervaren. 

Lichamelijk, emotioneel, cognitief en transpersoonlijk.” (de Heij 2010; 160). In feite is dit de kern 

van Zen-Shiatsu: het zoeken van de verbinding tussen de verschillende aspecten van een 

samenhangend ik-besef via de handen van de Zen-Shiatsu therapeut.  



 

Scriptie Zen-Shiatsu opleiding Amsterdam  
 Ellen Hommel, Juli 2017 | ellenhommel@gmail.com 

 37  

Het behandelen van de meridianen die als Kyo gevoeld worden is de essentie van een Zen 

Shiatsu behandeling en is door iedereen te leren. Een ambacht, die je ontwikkelt door veel te 

oefenen. Zen-Shiatsu is eenvoudig, doeltreffend en veilig. Een professional onderscheidt zich van 

een amateur niet door het beheersen van het aantal technieken maar door zijn houding en 

fijngevoeligheid. Masunaga “was particularly interested in the work of Carl Rogers7 because his 

idea of unconditional positive regard seemed to be in line with Masunaga’s view that the key to 

medicine is the presence or attitude of the practitioner”. (Kishi 2011;65).  

Voor het beroepsmatig beoefenen van Zen-Shiatsu is diagnose van groot belang en tegelijkertijd 

zijn diagnose en behandeling niet los van elkaar te zien. In de Shiatsu diagnose wordt, naast 

andere methoden8 vooral gebruik gemaakt van diagnose door aanraking (setsu-shin). De handen 

van de behandelaar zijn het instrument waarmee gezocht wordt naar Kyo, naar waar de leegte 

in het lichaam huist. “Kyo voelt aan als zacht, koud, zonder vulling, een holte zonder levensecho 

(…) Jitsu laat zich voelen als een stijfheid, hardheid, defensie, warmte, spanning, bolling.” 

(Vlaarkamp 2016; 36) 

“Diagnose door aanraking is een manier om je genegenheid voor een patiënt langs 

fysieke weg te tonen, waardoor je zijn pijn voelt. Met andere woorden: we behandelen 

niet zo zeer de klacht van de patiënt, eerder delen wij zijn pijn.” (Masunaga 1979; 30) 

De diagnose met de handen gebeurt in stilte, de klant hoeft even geen cognitief spel te spelen 

met zijn behandelaar. Hij is even verlost van het gevoel de ‘juiste’ antwoorden te moeten geven, 

een compleet verhaal te moeten vertellen. Nog los van de gerichte behandeling van meridianen 

wordt door deze onderzoekende houding van de handen het lichaamsbewustzijn aangesproken. 

De klant hoeft gevoelsmatig even helemaal niks, alleen maar liggen en ervaren. Dit is voor 

sommige mensen al moeilijk genoeg, zeker tijdens een hypomanie. Tijdens dat gevoelsmatig 

even niets hoeven te doen wordt er ondertussen veel werk verricht. Dat wat op ontspanning lijkt 

(niet doen) is tevens het ‘in actiekomen’ van het zelfgenezend vermogen via het contact met de 

therapeut. 

De ervaringsdeskundige vertelt: Wat doet shiatsu voor mij? 

De eerste shiatsu behandeling van Ellen kreeg ik ongeveer drie maanden geleden. Ik 

merk dat deze mij goed doen. Ik merk steeds beter waar de spanning zich opbouwt in 

mijn lijf en in de sessies kan ik voelen dat die spanning verdwijnt. Na een sessie probeer 

ik in mijn dagelijks leven te focussen op lichaamsdelen waar we samen aan gewerkt 

hebben. Daarmee voorkom ik dat er zich opnieuw snel en veel spanning opbouwt. 

Het opbouwen van spanning gebeurt vooral in situaties waarin mijn emoties hoog 

opspelen. Als ik bijvoorbeeld bij een verkeersruzie een stevige discussie aanga met een 

taxichauffeur die mij van mijn sokken heeft proberen te rijden, voel ik zoveel boosheid in 

mij dat het uren kan duren voordat mijn stemming weer in balans is. Al die tijd merk ik 

dat mijn lijf zich moeilijk kan ontspannen. 

Het ondergaan van een shiatsu behandeling is hard werken voor mij. Ik krijg veel 

indrukken, praat met Ellen over wat ik voel en waarneem in mijn lijf en probeer alles toe 

te laten wat mijn therapeute wil, al kost me dat beheersing of gaat een beweging niet 

vanzelf. Des te meer voldoening heb ik als ik merk dat ik steeds meer onderdelen van 

mijn lijf los kan laten. En dat helpt mij beter te functioneren en beter om te gaan met 

mijn stemmingsstoornis. 
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4.4 Verbeeldingskracht 

Zen-Shiatsu spreekt tevens de verbeeldingskracht aan; dat wat niet gezegd hoeft te worden 

maar wel gevoeld wordt, zoals het moment waarop kinderen nog geen woorden hebben, maar 

wel gewaar zijn van de omgeving, het affectieve zelfgevoel; “het innerlijke fotoboek waarop een 

kind kan terugvallen om te reageren”. (Hey 2013; 43) 

Het verbeelden van je emoties, gemoedstoestanden en de stemmingswisselingen helpen om 

wanorde in orde om te zetten. Emoties lijken bezit van je lichaam te nemen, opeens uit het niets 

voel je de boosheid naar boven stijgen, of andersom, na een slecht nieuws bericht voel je de 

energie uit je lichaam trekken, de moed zakt in je schoenen. Het overkomt je voordat je er 

woorden aan kan geven. Via de kracht van verbeelding kan je hier meer vat op krijgen. 

De klassieke Chinese traditie spreekt tot de verbeelding. De traditie is vol van mystieke en 

metaforische verhalen en eenvoudige maar veelzeggende anekdotes. Alleen al de namen van de 

acupunctuur punten spreken tot de verbeelding. Een voorbeeld hoe metaforen uit de klassieke 

Chinese geneeswijze helpend kunnen zijn beschrijft Dechar (2006) in een casus in haar 

acupunctuurpraktijk in New York. Een jonge vrouw is in shock na de traumatische ervaring van 

de aanval op de Twin Towers. Haar lichaam schudt constant en ze is constant aan het huilen. Ze 

heeft de tien nachten sinds de gebeurtenis niet of nauwelijks geslapen. De ogen van de vrouw 

bewegen onrustig, ze is niet in staat oogcontact te maken en ze spreekt veel en heel snel achter 

elkaar. Dit zijn symptomen die te maken hebben met de spirit van de Shen, de energie van het 

hart.  

“Rather than going directly to a needling point on the heart meridian, I decided instead 

to use the powerful tools of imagery and poetry to entice the shen back to their nest in 

the heart. I began by describing the shen spirits, explaining how the Taoist viewed the 

energies of the tiny spirit as tiny wild birds and how these birds could get very frightened 

and scatter after severe trauma. As I spoke, I saw her eyes come in to focus. She was 

really looking at me at the first time. When I explained how the heart can become filled 

with fear or other kinds of distress and leave no room for the spirits to rest, a look of 

understanding came to her face. “That’s exactly how I felt,” she said, “as if my chest was 

filled up. I couldn’t breathe. And it was a part of me was just gone … just gone and I 

couldn’t find myself.” (Dechar 2006; 64) 

Communicatie op het niveau van verbeeldingskracht is een wisselwerking. Als de therapeut in 

staat is om ook zijn eigen verbeeldingskracht in te zetten, zijn affectieve zelfgevoel, ontstaat er 

een gelijkwaardige open manier van communicatie, waarbij weinig woorden nodig zijn. Dechar 

(2006) heeft een mooi voorbeeld van verbeeldingskracht die de therapeut inzet. De klacht van 

haar client was: “pain and tightness in his back and shoulders, uncontrollable outbursts of anger 

and an inability to tolerate intimacy”. De cliënt heeft een geschiedenis van alcohol- en 

drugsmisbruik. Tijdens psychotherapiesessie is bij hem het cognitieve besef ontstaan dat drugs 

en alcohol zijn onderliggende emotionele problemen maskeren. Dit cognitieve inzicht blijkt 

helaas voor hem niet voldoende om van zijn klachten verlost te zijn. Tijdens een acupunctuur 

behandeling waarin hij woedend binnenkomt en schreeuwt: “I just can’t take this anymore. I feel 

like I’m going to kill my boss.”, gebeurt het volgende:  

“I (…) listened to his words, but at the same time I remained focus om my breathing(…). I 

stayed with myself as I stayed in relationship to Jeff (…). As I listened, I felt a deep 
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sadness (…). Beneath the angry voice (…), I dimly heard the voice of a young boy who has 

never been listened to. Slowly from beneath Jeff’s wood [Hun], I began to hear the voice 

of metal [Po]. I realized I had never really seen him. (…) Through a combination of 

intuition, understanding, grace and the profound psychological wisdom of Chinese 

medicine, I was able to see through Jeff’s exterior symptoms the underlying pattern 

below. As soon as I realized this, the energy in the room shifted. (…) “Have you ever felt 

really listened to?” (…) For the first time since I had met him, Jeff took a really deep 

breath of air. His shoulders dropped and his jaw loosened. “Never”, he answered. The 

intensity of his anger subsided as the healing energy of honest emotion, his loss and his 

grief, filled the space between us. This single healing moment was not by any means a 

moment of cure, but it was the beginning of a shift, the softening of a painful, intractable 

emotional block.” (p 126-127) 

Wat Dechar doet is haar verbeeldingskracht, oftewel; welke sensaties, emoties en beelden 

komen bij mij op, gebruiken om deze te relateren aan het moment. In feite gebruikt zij op deze 

wijze de twee aspecten van haar eigen samenhangend ik-besef: lichaamsbewustzijn en 

verbeeldingskracht (affectieve vermogen). Ze weet dat ‘the sadness’ die zij voelt niet haar 

‘sadness’ is. Ze blijft in het moment en koppelt haar affectieve gevoel, haar verbeeldingskracht, 

naar de cliënt terug. De reactie van haar klant is fysiek; hij haalt diep adem, en zijn schouders en 

kaken ontspannen. Er ontstaat een nieuwe energie (Ki) tussen therapeut en cliënt, zacht en 

eerlijk: ‘the healing energy of honest emotion’. Verbeeldingskracht heeft hier de functie van 

verbinding tussen lichaamsbewustzijn en cognitief bewustzijn. Ze had ook anders meer vanuit 

haar cognitieve zelfpresentatie kunnen reageren en bijvoorbeeld kunnen zeggen: zoals “ik voel 

dat er nog veel verborgen verdriet is, dit moet je eerst nog verwerken”. Ze zet haar verbeelding 

niet om in een cognitieve gedragstaak.  

4.5 Onder de oppervlakte 

Het belangrijkste kenmerk van Zen-Shiatsu zoals door Masunaga oorspronkelijk ontwikkeld is, is 

diagnose door aanraken. Diagnose en behandeling zijn een integraal geheel waarbij de 

cognitieve kennis opzij geschoven wordt. Tijdens de behandeling wordt overgeschakeld naar 

communicatie op het niveau van lichaamsbewustzijn en verbeeldingskracht; dat wat onder de 

oppervlakte van de cognitieve zelfpresentatie zit. Tijdens een behandeling wordt gezocht naar 

disbalans, Kyo/Jitsu, en dit toont zich onder andere in de meridianen. De wijze van aanraken, 

voedend via zachte aanraking, stimulerend door stevige aanraking maakt dat de energie (Ki) gaat 

stromen en zijn natuurlijke balans terug vindt.  

De cliënt en de Shiatsu therapeut werken samen aan het zelfhelend vermogen van de cliënt in 

een wederzijds uitwisselen van informatie, soms met woorden, vaak ook niet. Het zijn dan de 

handen van de therapeut die met zijn cliënt communiceren. Het is vanuit het reguliere westerse 

perspectief lastig voor te stellen dat je met je handen, in plaats van met het cognitieve 

bewustzijn, communiceert. Communiceren met de handen werkt via die aspecten van een 

samenhangend ik-besef die onder oppervlakte van het cognitief bewustzijn liggen: 

lichaamsbewustzijn en verbeeldingskracht:. Wat voelen mijn handen, welke sensaties, beelden, 

gevoelens roept dit op? Een goede therapeut kan zijn cognitieve bewustzijn tijdens de 

behandeling op een laag pitje zetten en zijn aandacht verleggen naar de aansluiting met de 

ervaringen van het moment. Deze cognitieve zelfpresentatie opzij zetten is het ego opzij zetten 

(Mu-shin) en is essentieel bij Shiatsu. Het is niet de therapeut die geneest. De therapeut geeft 

een handreiking via contact met de verborgen of vergeten energie (Kyo), zodat door het 
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hervinden van de natuurlijke balans de samenhang gevoed en gevoeld kan worden. Zonder 

verwachtingen of verplichting nodigt de therapeut de energie (Ki) uit weer te gaan stromen. Mu-

shin (no-mind or selflessness); de juiste attitude maakt een Zen-Shiatsu therapeut tot een 

professional die kan werken onder de oppervlakte. In de ruimte van vertrouwen en veiligheid 

waarin de cliënt er mag zijn met dat wat hij op dat moment voelt en ervaart. 

“The main feature of Masunaga’s work is sesshin. You forget self and practice self-and-

other-as-one. Sesshin is how to be mu-shin [no-mind or selflessness}, how to develop 

appropriate touch, tekiatsu, and so be able to touch each person in the way that suits 

them best.” (Kishi 2011;68). 

 

De ervaringsdeskundige vertelt: Wat doet shiatsu voor mij? 

Ik ben beslist geen zweverig type. Alternatieve geneeswijzen bekijk ik doorgaans met veel 

argwaan. Maar shiatsu-massage ervaar ik anders. Omdat er met mij iets aantoonbaar 

gebeurt tijdens en na een shiatsu-massage. Om die reden schaar ik het liever onder het 

label ‘gangbaar’ dan ‘alternatief’.  

Ik ben gediagnosticeerd met een bipolaire stoornis, een chronische ziekte waarvan je niet 

genezen kunt. Het is een aandoening met veel facetten maar het meest bekend zijn de 

heftige stemmingswisselingen. Alleen medicijnen slikken helpt (mij) niet. Wat ik heb 

gemerkt is dat shiatsu mij veel baat geeft. Als ik depressief ben, kunnen sessies mij helpen 

de uitzichtloosheid te verzachten. Ik voel mij lichter en vaak ook energieker dan voor ik de 

behandelkamer binnenstapte. Er gebeuren dingen in mijn lichaam die ik niet goed kan 

beschrijven. Belangrijk is dat ze ook doorwerken in mijn geest. Als ik hypomanisch ben, en 

dus erg druk, helpt shiatsu mij door de spanning af te voeren. Ik slaap veel beter na een 

behandeling. Dat is erg belangrijk want ik heb een chronisch en gevaarlijk groot 

slaaptekort. Maar bovenal voel ik tijdens een shiatsu-sessie alsof ‘afvalputjes’ worden 

leeggedrukt, alsof blokkades vrijgemaakt worden. Ik functioneer daarna beter. Die 

drukpunten, waarvan ik niet eens wist dat mijn lichaam ze had, zijn wezenlijk aanwezig. 

Bij aanraking doen die drukpunten soms veel pijn, maar het is altijd een aangename pijn. 

Heilzaam. Een helende pijn. Er is kennelijk een relatie tussen die drukpunten en mijn 

psyche.  

Shiatsu helpt mij mijn stemmingswisselingen de baas te blijven en vooral veel klachten te 

verzachten. Alsof ik de volgende dag na een sessie weer met een schone lei kan beginnen. 

Als ik mocht kiezen van de ziektekostenverzekering dan zou ik op dit punt in mijn leven 

liever de massages van een shiatsu-masseur vergoed krijgen, dan de sessies bij een 

psychiater. 

 

4.6 Terug naar de leegte 

Of je in je leven last krijgt van een bipolaire stoornis is één van de kwetsbaarheden die in de 

voorouderlijke lijn lijken te liggen. Dit wil niet zeggen dat dit zich ook manifesteert, maar je weet 

dat als in je familielijn deze stoornis voorkomt de kans groter dan gemiddeld is dat dit zich ook 

bij jou manifesteert. Vanuit de klassieke Chinese zienswijze is de levenswil (Zhi) kwetsbaar. De 

spirit van de Zhi (energie van de nieren) vormt samen met de spirit van de Shen (energie van het 



 

Scriptie Zen-Shiatsu opleiding Amsterdam  
 Ellen Hommel, Juli 2017 | ellenhommel@gmail.com 

 41  

hart) de spirituele as van het bestaan: daar waar de vraag “wil ik er zijn?” gesteld en beantwoord 

wordt. Bij een bipolaire stoornis heeft deze as van nature een kwetsbaarheid meegekregen. De 

verbinding met je-zelf. 

Stressfactoren zijn van invloed op het al dan niet manifesteren van deze kwetsbaarheid. De 

ontwikkeling van de levensloop in de vroege kinderjaren is essentieel. De mate waarin je in staat 

wordt gesteld je te hechten aan je omgeving is bepalend voor het ontwikkelen van een 

samenhangend ik-besef. Als op één van de aspecten van een samenhangend ik-besef een 

stoornis ontstaat, ontstaat er disbalans. Disbalans ontwikkelt zich als een overlevingsstijl. Een of 

meerdere aspecten van het samenhangend ik-besef: lichaamsbewustzijn, affectief zelfgevoel en 

cognitieve zelfpresentatie kunnen verstoord raken. Dit is de animale-as; de verbinding van het 

zelf met buitenwereld. De as waar de vraag “mag ik er zijn?” gesteld en beantwoord wordt.  

Als er zich een gevoel ontwikkelt van ‘er niet mogen zijn’, dan is het moeilijk om een 

transpersoonlijk zelf, de hechting met jezelf, te ontwikkelen en je ontwikkelt een kwetsbaar 

samenhangend ik-besef. In terminologie van de klassieke Chinezen, the spirits of the soul, de 

energieën van de ziel, zijn uit balans. Er ontstaat in extreme gevallen een bezieling zonder ziel of 

een ziel zonder bezieling. In beide situaties is dit balanceren op de bestaansrand van het leven. 

Bestaansleegte ontstaat als het samenhangend ik-besef uit elkaar valt. Bezieling is zijn tegenpool 

en ontstaat bij een samenhangend ik-besef waar alles klopt; de stroom die vanzelf stroomt.  

Het vinden van jezelf is het vinden van een samenhangend ik-besef. Voor mensen die in hun 

volwassen leven de weg even kwijtraken, doordat ze zich teveel met de verwachtingen van 

buiten bezig houden en hun binnenwereld veronachtzamen, is op zoek gaan naar de leegte, 

bijvoorbeeld in de stilte van meditatie een middel om ‘zichzelf weer te vinden. Dit veronderstelt 

echter dat er binnenin een gevoel van je-zelf aanwezig is. Het zelf van een samenhangend ik-

besef.  

Voor mensen die geen samenhangend ik-besef hebben ervaren, is je-zelf (terug) vinden moeilijk 

omdat het transpersoonlijke zelf, de hechting met jezelf nooit echt aanwezig is geweest. Er zijn 

situaties bekend waarin mensen via meditatie op zoek gaan naar de leegte in zichzelf en in een 

psychose raken. Ik heb verschillende mensen met bipolaire stemmingswisselingen gesproken die 

om die reden geen alternatieve geneeswijzen uitproberen; namelijk de fundamentele angst om 

in een manie of depressie te raken en dit wordt ook letterlijk omschreven als ‘jezelf kwijtraken’. 

De vereniging voor manisch depressieven en betrokkenen (VMBD) raadt óm die reden aan om 

voorzichtig te zijn met meditatie en soort gelijke activiteiten. Terecht dus. 

In dit soort situaties gaat het in essentie eerst om het opnieuw opbouwen van een 

samenhangend ik-besef; het moment waarop het zevenjarige kind beseft; dit ben ik. Het 

moment van de Yi: “… the spirit that moves us as we say “Here, this is [me], the unique gift that I 

bring forth.” (Dechar 2006; 218). Jezelf vinden is op zoek gaan naar samenhang waarbinnen de 

leegte zijn ruime heeft. In onze verbeelding kan leegte alleen bestaan bij de gratie van vorm. 

Leegte zonder vorm is totaal niets, dat is wellicht wat de Heij omschrijft als de bestaansleegte. 

Op zoek naar samenhang, is op zoek naar balans. Het onderzoeken van de disbalans binnen de 

samenhang van het ik-besef. Zolang er leven is, is er energie (Ki) en is de verbinding tussen Yin 

en Yang aanwezig. Ook bij Zen-Shiatsu wordt gezocht naar de leegte (Kyo). Dit is een relatieve 

leegte die bestaat bij de gratie van Jitsu; de zichtbare symptomen bij disbalans van de 

gezondheid. Een Zen-Shiatsu behandeling is in de eerste plaats gericht op het voeden van de 

energie die zich verstopt heeft onder de oppervlakte, om daarmee de Jitsu te kunnen kalmeren. 
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Het gaat niet om het temmen van de energie die zich in alle heftigheid manifesteert, maar het 

versterken wat zich verstopt heeft. Of in meer westerse terminologie: de behandeling is niet 

gericht op het afwijzen van het negatieve gedrag dat is zich uit in een overlevingsstijl omdat dit 

afwijzen het gevoel van ‘er niet mogen zijn’ versterkt. Herstel gericht op de aspecten van het 

samenhangend ik-besef die zich verborgen hebben is het stimuleren van iemand om er te 

mogen zijn zoals hij is in al zijn aspecten is. Hierdoor kan langzaamaan een gevoel van 

samenhang ontstaan: via empathie en integratie, via meevoelen en het geheel in aanschouwing 

nemen.  

“ (…) the diagnosis of Eastern medicine in which you understand what this particular life 

wants at this moment. In seeing that, the person’s vitality comes to the surface. (…) 

Diagnosis and therapy are performed simultaneously: naturally, without asking. (…)The 

hand just goes to the right place. Using life-sympathy, and pulling out the vitality which 

the person originally has, results in cure. The path of cure displays itself. In Shiatsu, this is 

called tekiatsu or appropriate touch.” (Kishi 2011: 77).9 

Op zoek naar jezelf, is de weg naar de leegte die zich bevindt in de samenhang der dingen. In de 

leegte van de Kyo zit de mogelijkheid naar herstel omdat leegte gerelateerd is aan zijn 

tegenpool, de Jitsu. Dit is wellicht wat Masunaga bedoelde met: “realiseren dat in leegte de 

kracht ligt die alles beheerst”. Herstel begint bij dit vertrouwen, zonder dit vertrouwen krijgt de 

levenskracht in de leegte geen vorm. Het is het vertrouwen dat in iedere Yin een vonkje Yang zit, 

omdat zonder Yang, Yin niet kan bestaan. Dat is de zin van leegte en de Zen van Shiatsu. 
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Dankbaar…. 

…. ben ik, dat ik deze scriptie heb kunnen schrijven. Het heeft mij zoveel meer inzichten gebracht 

dan ik had kunnen verwachten. Dankbaar voor de mensen die me geholpen hebben. De 

proefpersonen die de moed hadden, in al hun kwetsbaarheid, op de mat te komen liggen, 

wetende dat ze niet alleen cliënt, maar ook onderwerp van onderzoek waren. Dank aan degene 

die vanaf het begin aanwezig was als mijn eerste contact met bipolaire stemmingswisselingen en 

aan het eind mijn materiaal heeft bestudeerd en van zeer zinvolle feedback heeft voorzien. 

Zonder haar was deze scriptie er niet geweest en ook niet afgerond! 

Emmy (VMBD) ben ik dankbaar voor het enthousiasme waarmee ze mijn idee omarmde, de 

gesprekken die we gevoerd hebben, het feit dat zij mij op het bestaan van bestaansleegte heeft 

gewezen en voor de mogelijkheid om een presentatie te geven voor de vereniging. De reacties 

van de aanwezigen, hun vragen en ook hier weer het enthousiasme waarmee we ontvangen 

werden, hebben mij gesteund in het idee dat Zen-Shiatsu een meerwaarde kan zijn, een fijne 

aanvulling op reguliere geneeswijzen. Dank je wel Nelleke dat je dit met zoveel plezier en steun 

samen met mij gedaan hebt.  

Marijke ben ik dankbaar voor die paar kilo boeken die ik van haar mocht lenen en waarin ik mijn 

eigen weg moest zoeken, en gevonden heb. Barbara (en Jelle) ben ik dankbaar voor de 

vanzelfsprekendheid waarmee zij hun praktijkruimte beschikbaar stelde voor mij en mijn 

proefpersonen. Mijn medestudenten mag ik natuurlijk niet vergeten: de feedback en reacties die 

ik kreeg op mijn presentatie tijdens de zomerschool waren super goed voor mijn zelfvertrouwen. 

En Heidy, dank voor die ene vraag: ‘waar sta jij als therapeut?’. Daardoor heb ik nog een maand 

langer aan mijn scriptie gewerkt en kon ik met veel voldoening en overtuiging mijn laatste punt 

zetten. 

Maar boven alles ben ik dankbaar dat jaren geleden Joyce op mijn pad is gekomen. Of eigenlijk, 

nu ik er over nadenk, ben ik Suzanne, mijn huisarts, dankbaar dat zij mij ooit heeft doorverwezen 

naar Joyce. Wat zou het mooi zijn als meer huisartsen dit gaan doen, doorverwijzen naar 

‘alternatieve’ geneeswijzen die geworteld zijn in 3000 jaar praktijkervaring. Mijn huisarts kon mij 

met overtuigen met de simpele woorden: ‘baadt het niet dan schaadt het niet’. En zo is het! 
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Eindnoten 

1 DSM is de afkorting van 'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: het diagnostisch en 

statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen. 

2 Zie hierover bijvoorbeeld https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/positieve-gezondheid/nieuwe-

definitie-van-gezondheid-nodig/  

3 Het schema komt integraal uit de Hey (2013) De toevoeging van het begrip komt van mijn kant en dient 

te ondersteuning voor mijn verdere betoog. 

4 Een duidelijk voorbeeld hiervan staat in het boek van Shennong. In dit klassieke document worden drie 

klasse van geneesmiddelen beschreven: 

“De hoogste klasse geneesmiddelen... bestuderen de voeding van de bestemming en zijn in 

overeenstemming met het hemelse... Als men het leven wil verlengen zonder te verouderen, zou 

men [deze moeten gebruiken]. 

De middelste klasse van geneesmiddelen bestuderen de voeding van iemands natuur en zijn in 

overeenstemming met de mens... Als men ziekte wil voorkomen en tekorten en uittering wil 

aanvullen, zou men [deze moeten gebruiken]. 

De laagste klasse geneesmiddelen... bestuderen de behandeling van ziekte en zijn in 

overeenstemming met het aardse. Als men (…) kwaadaardige invloeden [van het lichaam] wil 

verwijderen, ophopingen wil afbreken, ziekte wil genezen, zou men zich [in zijn pogingen] moeten 

baseren op [geneesmiddelen die staan vermeld in het/de] laagste [klasse van dit] handboek. Shen 

Nong Ben Cao” (Bron: Schroen 2017) 

De hoogste klasse voedt het leven, de middelste klasse voedt de natuur en de laagste klasse zijn 

vergiftigend (om kwaadaardige invloeden te verwijderen). De westerse gezondheidszorg houdt zich 

hoofdzakelijk bezig met wat in de klassieke Chinese traditie de laagste klasse van geneesmiddelen wordt 

genoemd, de curatieve zorg. (Schroen 2017). 

 
5 Shiatsu komt voort een de Japanse traditie. Ki is Japans, Chi is Chinees en Qi wordt voornamelijk in 

Angelsaksische landen gebruikt. Ik hanteer Ki als schrijfwijze, met uitzondering in citaten, daarin hanteer ik 

de schrijfwijze zoals de schrijver hanteert. die geworteld is in de Japanse traditie gebruik ik het Japanse 

woord Ki.  

6 Shizuto Masunaga bekleedde in de laatste twee jaar van zijn leven een eigen leerstoel aan ‘the Institute 

of Oriental Medical Research’ at Kitazano University in Tokyo. Hij overleed in 1981. 

7 Carl Rogers was een Amerikaanse psycholoog en therapeut. Zijn cliëntgerichte benadering op basis van 

zelfbeschikking en empathie is nu vanzelfsprekend, destijds was het nieuw. De Rogeriaanse visie heeft 

sterk humanistische kenmerken. (…)Kenmerkend voor Rogers opvatting is dat de mens als ervarend wezen 

wordt gezien. Mensen kunnen niet tot 'objecten' worden teruggebracht. Een therapeut zou zijn cliënt dan 

ook niet van buiten af moeten analyseren maar zich moeten inleven. (…) Rogers hulp had de vorm van 

belangstellend en empathisch volgen van de gedachtegang van iemand. Empathie werkt beter dan sturen, 

laat staan adviseren. (…)Een belangrijk concept binnen Rogeriaanse therapie, is dat van integratie. 

Mensen hebben verschillende manieren om zichzelf te zijn en zich tot zichzelf te verhouden. Zo ervaren 

we direct hoe we ons voelen, hebben we een ideaalbeeld van onszelf en nemen we waar wat anderen van 

ons vinden. Mensen ervaren spanningen als die verschillende zelven niet op elkaar aansluiten (wat vrijwel 

altijd het geval is). http://www.humanistischecanon.nl/humanistische_psychologie/rogers 

8 Mon Shin: de kunst van het vragen stellen met als doel om inzicht te krijgen in de conditie en constitutie 

van de cliënt; Bo Shin: de kunst van het kijken van een afstand om waar te nemen wat moeilijk te zien is; 

Bun Shin: de kunst van luisteren en ruiken; Setsu Shin: de kunst van het aanraken, het vergaren van 

informatie vanuit de vier invalshoeken: Hara, rug, pols en meridiaan diagnose 

                                                             

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/positieve-gezondheid/nieuwe-definitie-van-gezondheid-nodig/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/positieve-gezondheid/nieuwe-definitie-van-gezondheid-nodig/
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9 Het volledige citaat gaat als volgt: Zen Shiatsu is: “Shiatsu is therapy through life-sympathy. A person’s 

personality and character are the differences in distortion of the mind/body. This distortion is what makes 

up a life. Our being alive is this distortion continuing and changing, and the phenomenon which appears in 

this distortion might be called kyo/jitsu. When this distortion gets fixed or set, then it becomes a 

pathological change and shows up as a certain kind of stiffness or knot in the body. The function that 

appears in this condition is a meridian which you can call the movement of kyo/jitsu. In Shiatsu, hosya is 

performed according to this kyo/jitsu and balances it. This is meridian Shiatsu. To do this, it’s necessary to 

see syo. Syo is the diagnosis of Eastern medicine in which you understand what this particular life wants at 

this moment. In seeing that, the person’s vitality comes to the surface. The treatment itself is syo 

diagnosis. Diagnosis and therapy are performed simultaneously: naturally, without asking. Talking is not so 

certain. This is unquestioning sesshin. The hand just goes to the right place. Using life-sympathy, and 

pulling out the vitality which the person originally has, results in cure. The path of cure displays itself. In 

Shiatsu, this is called tekiatsu or appropriate touch.” (Kishi 2011: 77) 

 


