
Hoofdstuk 4 Tai Yin (milt – longen) 
Yin organen zijn de basis van de klassieke Chinese fysiologie. Zij worden in de 
klassiekers besproken voor de yang organen. Tai Yin  of ‘grotere yin ‘ is de meest 
externe en bestaat uit de milt en long meridianen. Op yin niveau begint de functie 
fysieke vormen aan te nemen. 

De 6 yin organen zijn de generatoren van vloeistoffen, vlees en bloed. Tai Yin opent 
de yin kanalen naar de interne omgeving. Tai Yang (blaas / dunne darm) opent om 
warmte uit te stralen en verdedigt de buitenkant. 

Postnatale chi sijpelt naar buiten, uit Tai Yin, om het lichaam te voeden. Milt en 
longen werken nauw samen, zoals alle paren. Tai Yin werkt met Yang Ming (maag –
dikke darm) in een gecoördineerd systeem van vloeistof en voedsel metabolisme. 
Tai Yin heeft te maken met vochtigheid en wordt gebalanceerd met Yang Ming die te 
maken heeft met droogte. Yang Ming is de meest interne van de yang niveaus. Tai 
Yin de meest externe van de 3 yin niveaus. 

Yang Ming komt uit de yang organen; hoort bij en vormt een paar met de de longen 
en milt in de vijf elementen theorie. Onze voeding, uiteindelijk in de vorm van 
voedend bloed en geraffineerde vloeistoffen, opent naar de interne omgeving van tai 
yin, terwijl voeding en rauwe vloeistof (zoals drankjes) van de externe omgeving 
naar binnen worden vervoerd door de kanalen van Yang Ming. Dit is waar de interne 
yin en de extern yang elkaar ontmoeten. 
Tai Yin metabolisme kan worden verdeeld in twee basisfuncties: regulering van vocht 
en verdeling van voeding, die een verband hebben met elkaar. 

Vochtigheid (damp) 
Tai Yin integreert voeding in vloeibare vorm door het lichaam. Het reguleert in een 
gezond lichaam het externe vocht d.m.v. productie van gezonde interne vloeistoffen.  
De longen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij creëren de beweging van chi die 
essentieel is voor de circulatie van de milt. 

Voeding 
Tai Yin is de bron van de voedende postnatale chi. De milt transformeert voeding en 
drinken tot voedzaam bloed. De transformatie van chi in het long gedeelte van Tai 
Yin creëert samen met het kloppen van het hart de stroom voeding door het lichaam 
en naar buiten toe, naar de huid. 

Samenwerking milt en longen in Tai Yin 
De longen en de milt zijn betrokken bij de metabolisme van vloeistoffen en voeding. 
Het innemen van externe chi uit de externe omgeving door de longen zorgt voor de 
drijvende kracht achter de distributie van vloeistoffen en voeding van de milt naar de 
rest van het lichaam Als het lichaam uit balans is, bijvoorbeeld als het te veel vocht 
vasthoudt bij oedeem, vermoeidheid en weinig eetlust, betekent dit dat er een tekort 
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is aan milt chi, of in andere woorden, een exces van damp. Droge hoest, zwakte en 
spieratrofie tast de longen aan. 
Tai Yin is het meest verbonden met de buitenomgeving van de 3 yin systemen. Tai 
yin- long: door de neus, luchtpijp en huid. Tai Yin- milt: door de mond en maag. 

Milt 
Volgens teksten uit ‘the Inner Classic’ is de samenwerking tussen maag en milt 
uniek. Alle andere yin en yang organen worden individueel beschreven. Dit is ook 
terug te zien in de positie van de meridianen. Ze liggen dicht bij elkaar op het been. 
De maagmeridiaan is de enige yang meridiaan die aan de voorzijde van het lichaam 
loopt. In sommige beschrijvingen van de 5 elementen theorie, zul je zien dat het 
element Aarde in het midden van alle andere organen gepositioneerd wordt.  
De milt wordt gezien als het middelpunt van de 5 yin organen: het faciliteert de 
distributie en voeding en is verbonden met de T-11 wervel, een belangrijk centrum in 
qi gong/chi kung. Het is een punt van het gouverneursvat (GV-6). 
We moeten ons herinneren dat in de Chinese geneeskunde de functie en anatomie 
van een orgaan het concept zijn van een orgaan. Voor de milt is dit: 

- Omzetten van vocht 
- Verplaatsen van chi 
- Verzorgen van de  ledematen

- Het vinden van onze Intentie


o Denken in kringetjes, zorgen maken en angstig zijn 
- Regeneren van het bloed. 

Emotie Effect van qi transformatie Orgaan dat vaak 
aangetast is

Vreugde, 
verheffing

Chi is matig gedreven, valt in slaap Hart

Boosheid Chi komt op en stijgt naar hoofd. 
Bloed stroomt, chi stroomt er tegenin

Lever

Denken/ 
Piekeren

Chi stroomt niet. Hart, milt, maag

Verdriet Verdrijft chi, belemmert vrije 
doorstroming chi in bovenste deel 
verwarmer(TW) door depressie in long

Hart, long

Melancholiek, 
zorgen

Effect is niet beschreven in klassieken.  
Vaak gecombineerd met verdriet

Longen, milt

Angst Laat chi afnemen. Nieren verzuimen 
urine vast te houden, ontlasting of 
essentie

Nieren

Schrik Veroorzaakt wanorde in chi. Beïnvloedt 
helderheid van het hart en denken.

Hart
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Tabel: 7 emoties die de interactie beschrijven met de externe wereld. 
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Tabel: 5 fysieke aspecten die het karakter beschrijven 

De milt regelt het bloed in de kleinste bloedvaten die kruisen met de vloeistoffen die 
de cellen omgeven. De lever houdt bloed vast in grote vaten, de milt’s functie is om 
het bloed weer op te nemen in de kleinste bloedvaten. 
Het is de functie van de milt, voedsel en vloeistoffen te transformeren en bloed uit de 
vaten te laten. 
Tai Yin handhaaft de kwaliteit van de vloeistoffen. Als voedingswaarde in de 
vloeistoffen in de cel omgeving ontbreekt, zal ‘damp’ ontstaan. 

De milt heeft een sterke relatie met bloed, als leverancier van voeding, waar de 
kleinste bloedvaten elkaar kruisen met vloeistoffen rondom de cellen. Als je 
bijvoorbeeld makkelijk blauwe plekken krijgt, laat dit zien dat het meest externe 
niveau van de interne omgeving niet goed onderhouden is. Veel dermatologische 
aandoeningen komen voort uit onvermogen van de milt om de huid te voeden. Tai 
Yin moet gebalanceerd worden bij scoliose en eczeem. 

De relatie van de milt tot vochtigheid is vrij complex. Er is een zekere hoeveelheid 
gezonde vloeistoffen nodig voor een goede milt functie. Maar de milt verwijdert en 
transporteert ook vocht. Dit is het concept van milt yin. Er is een verschil tussen 
damp en gezonde vloeistoffen. LU-5 en SP-9 worden vaak gebruikt.Damp is 1 van 
de 6 beschrijvingen van ziekte in Chinese Physiologie. De anderen: hitte, koude, 
wind,droogte,vuur. 

Functie van de longen 
De longen zijn verantwoordelijk voor de adem in ruimste zin. Naast het ademen zijn 
de longen ook verantwoordelijk voor het verspreiden van chi door het hele lichaam. 
Tai Yin is in de longen en op celniveau belast met het scheiden van zuivere chi en 
troebele chi (afvalstoffen). 
Longen zorgen dat chi via de vloeistoffen de cellen bereikt. Longen voeden huid en 
haar. Elasticiteit van de huid weerspiegelt overvloed van de longen. Een droge huid 
en vale huidskleur duiden op een tekort van long chi. 

Geest Betrokken orgaan Karaktertrek

Lichamelijke ziel Long Vasthoudendheid, fysiek 
uithoudingsvermogen

Intentie, reflectie Milt Georganiseerd, logische 
gedachten

Geest Hart Vonk van intelligentie, 
‘herkenning’

Essentie / wil Nier Vermogen om dingen af 
te maken 

Etherische ziel Lever Gebalanceerde moed
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Hart en longen werken samen in de bovenste verwarmer. We zien hier weer het 
belang van het ritme van Tai yin. Het tempo van de adem begeleidt het kloppen van 
het hart. 

De longen herbergen de lichamelijke ziel die weerspiegelt wordt in de fysieke kracht 
van het lichaam en in zekere zin ook in het feit dat wat iemand onderneemt ook 
wordt afgerond. Het vertrouwen kan anderen inspireren. De kracht is niet direct 
waarneembaar voor anderen, maar wel voelbaar. De lichamelijke ziel kan ook gezien 
worden als kracht van het lichaam om over langere periode zwaar fysiek werk te 
doen. Prenatale chi vereist long om tot bloei te komen (zoals zaad de zon nodig 
heeft. De wortel van de long-energie, ligt in de nier chi.  

Longen worden geassocieerd met verdriet. Optimisme hangt vaak samen met 
fysieke kracht van het lichaam, d.w.z. een lichamelijke ziel. Verdriet tast de 
‘collaterals’ van het hart aan en de lobben van de longen. Hitte in het midden, 
doordat de bovenste brander geen open beweging heeft. 

Het belangrijkste is dat longen de chi van het hele lichaam regelen. Dit betekent dat 
het Tai Yin kanaal veel kan worden gebruikt bij veel verschillende dysfunctie’s van 
Chi-transformatie,zoals bv. incontinentie en andere blaas problemen, niet alleen voor 
de milt en de longen
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