
Zeilstra Acupunctuur 
Een andere kijk op uw gezondheid                                                                                                                                      

                       
                           Yin en Yang 
 
“Yin en Yang zijn de Tao van Hemel en Aarde. Zij 
vormen de beginselen van de talloze bouwstenen 
van het universum en ze zijn de vader en moeder 
van de verandering”. 
 
Nei Jing 

 
Iedereen heeft wel eens van Yin en Yang gehoord en kent vast ook het teken, Yin wit en 
Yang zwart ook wel tai qi genoemd. Maar wat betekend Yin en Yang nu precies. Yin en Yang 
zijn elkaars tegenpolen maar vullen elkaar ook aan. beide dragen het zaad van elkaar bij 
zich, dat zijn de twee kleine stipjes in het tai qi teken Je kunt Yin en Yang overal in zien. 
Alles in het leven en het universum heeft een Yin en Yang kant. 
 
De chinese karakters voor Yin en Yang staan voor de schaduw en zonzijde van een heuvel. 
 

Yin 陰 yang 陽 De linkerkant van de beide karakters betekent heuvel. 

Bij Yin betekent de rechterkant van het karakter wolk, dus de schaduwkant van de heuvel. 
De rechterkant van het Yang karakter betekend zon met de zonnestralen die de heuvel 
verlichten. 
Dus heuvel in de schaduw en heuvel in de zon. 
Andere voorbeelden van Yin en Yang zijn. 
 
            Yin                Yang 
         Donker             Licht         
         Maan               Zon 
         Schaduw          Helderheid 
         Rust                Activiteit 
         Aarde              Hemel 
         Plat                 Rond 
         Ruimte            Tijd 
         Westen            Oosten 
         Noorden          Zuiden   
         Rechts             Links 
 
Yin en Yang als twee fasen van een cyclische beweging 
 
Yin en yang zijn twee fasen van een cyclische beweging en is ontstaan omdat de boeren de 
hemel observeerde en de cyclische beweging van Yin en Yang koppelde aan dag en nacht. 
Yin nacht en Yang dag, dus ook Yin rust Yang activiteit. Vanuit dit standpunt zijn het Yin en 
het Yang twee stadia van een cyclische beweging, waarbij het ene constant in het andere 
veranderd. Er is geen begin en er is geen eind, alleen transformatie. Tenzij Yin en Yang 
scheiden dan is er dood. 



 
Yin en Yang in de vorm van materie 
 
Yin en Yang staan ook voor verschillende toestanden van materie. Bijvoorbeeld het water in 
de zeeën en meren worden verwarmt door de zon en er ontstaat damp. (water Yin 
transformeert naar damp Yang). S ’avonds als de lucht weer afkoelt condenseert de damp 
terug naar water. (Yang transformeert naar Yin). Materie kan verschillende toestanden van 
dichtheid aannemen. Bijvoorbeeld een tafel, die is hard en zwaar (Yin) Tot je hem verbrand 
dan geeft hij warmte en licht (Yang) 
We kunnen dus zeggen dat Yang staat voor immateriële, vluchtige toestanden van materie 
en Yin voor de meer materiele toestanden van materie. 
 
        Yang                                Yin 
Immaterieel                        Materieel 
Produceert energie              Produceert vorm 
Genereert                          Groeit 
Niet substantieel                 Substantieel 
Energie                              Materie 
Expansie                            Contractie 
Stijging                              Daling 
Boven                                Beneden 
Vuur                                  Water 
 
De vier aspecten van de Yin Yang relatie 
 
Het Yin en het Yang zijn tegengestelde stadia van een cyclus dus verschillende toestanden 
van materie en die tegensteling vormt de kracht voor elke verandering ontwikkeling en 
verval van dingen. 
De tegenstelling is alleen relatief niet absolute. Niets is volledig Yin of Yang. Alles bevat het 
zaad van het tegengestelde. Niets in de natuur is puur Yin of puur Yang, ze zijn het altijd 
beide. Het is altijd maar relatief tot iets anders. Een voorbeeld is het klimaat in Spanje, dit is 
Yang vergeleken met het klimaat in Noorwegen want dat is Yin. Maar als we het klimaat 
vergelijken met Marokko en Spanje dan is Marokko Yang en Spanje Yin. 
 
Het Yin en Yang zijn onderling afhankelijk van elkaar. Het ene kan niet bestaan zonder de 
andere. Alles bevat tegengestelde krachten die elkaar wederzijds opheffen, maar tegelijk 
afhankelijk van elkaar zijn. De dag kan pas komen na de nacht en omgekeerd, er kan geen 
activiteit zijn zonder rust. Geen contractie zonder expansie.  
 
Het Yin en Yang beïnvloeden elkaar en zijn constant op zoek naar evenwicht door bijstelling 
van hun relatieve niveaus. Er zijn Vier mogelijk toestanden van onevenwicht. 
Als Yin overheerst, veroorzaakt dit afnamen van het Yang Als het Yang overheerst, 
veroorzaakt dit afnamen van het Yin. Als het Yin zwak is, is het Yang in een schijnbaar 
exces. Als het Yang zwak is, dan is het Yin in een schijnbaar exces. 
De overheersing van Yin en Yang is dus relatief en ontstaat door een leegte van Yin of Yang.  



   
 

 

Dus bij een behandeling komen we op vier mogelijkheden uit. 
 
Bij Yang Exces het Yang elimineren 
Bij Yin exces het Yin elimineren 
 
Bij Yang deficiëntie het yang voeden 
Bij Yin deficiëntie het yin voeden  
 
Het Yin en het Yang gaan in elkaar over. Het Yin en Yang zijn niet statisch, maar 
transformeren zich in elkaar. Het Yin kan in Yang veranderen en andersom. Deze 
verandering gebeurt niet willekeurig maar enkel op een bepaalt moment van iets, zomer 
verandert in winter, dag in nacht, leven en dood, geluk in ongeluk, warmte in koude. 
Er zijn twee condities waar deze transformatie aan moet voldoen.  De eerste condities is. Er 
moet een interne oorzaak zijn en een externe oorzaak. De verandering treed alleen op als de 
interne condities er rijp voor zijn. Bijvoorbeeld een ei veranderd zich in een kuiken door 
warmte van buitenaf en omdat het de mogelijkheid heeft om in een kuiken te veranderen. 
Warmte op een steen zal geen kuiken produceren. De tweede conditie is de tijdsfactor. Het 
Yin en het Yang kunnen alleen in een bepaald ontwikkelings stadium in elkaar veranderen. 
Het voorbeeld met het ei, het kuiken komt er pas uit als het daarvoor tijd is. 
 
Het goed begrijpen van theorie van Yin en Yang is belangrijk voor het stellen van de juiste 
diagnosen en behandeling. Er is geen Chinese geneeskunde zonder Yin en Yang. 
 

 


