
Hoofdstuk 5 Yang  Ming (ST / LI)(maag en dikke darm) 

De maag en dikke darm meridianen vormen te zamen het Yang Ming kanaal.Het 
wordt vertaald als Yang Brightness. 

Bij Yang Ming keert het externe aspect van het lichaam naar binnen. Na Tai Yang en 
Shao Yang, is Yang  Ming het dichtst bij het buitenste yin niveau, Tai Yin. 

Het kanaal brengt de functies van de spijsvertering in de maag en de dikke darm 
bij elkaar. Je kan het beschrijven als een inwendig aspect van de externe (yang) 
aspecten van het lichaam. 

Yang Ming verbindt de mond met de anus. Het begin en het eind van de 
spijsvertering. Yang Ming wordt geassocieerd met beweging en vloeistoffen balans 
langs de weg van de spijsvertering. Daarom zijn er veel herhalingen en ritmische 
bewegingen in de Yang flow van Yang Ming. 

Yang Ming is vol van bloed en chi en de warme kern binnen Yang. 

Natuurlijk is Yang Ming nauw verbonden met Tai Yin. (note: longen en milt, de 
twee yin organen in de vijf elementen theorie horen bij dikke darm en maag) 

Tai Yin is het volgende niveau naar binnen toe, maar de meest buitenste van de 
drie yin niveau’s. De volheid, rijkheid van Yang Ming hangt af van de milt, die het 
transport van water en voeding faciliteert. 

De prikkel van het voorgeboortelijk vuur “uit de poort van vitaliteit”(Ming men op 
de rug tegenover de navel), werd de belangrijkste metabolische prikkel in Shao Yin 
en Shao Yang, maar in Yang Ming ontwikkeld die prikkel zich tot overvloedig, 
stralende warmte zoals post natale essentie voortkomend uit ons pure voedsel. 

Het proces van de fermentatie in de maag heeft warmte nodig (het 
spijverteringsvuur) ook is er warmte nodig voor de dikke darm om vloeistof op te 
nemen en de “rommel” het lichaam te laten verlaten. 

Yang Ming punten zijn vaak gebruikt voor chronische ziekten. Het zou mogelijk zijn 
om met Yang Ming stretches het kanaal in balans te brengen. 

Yang Ming zit aan de binnenkant van yang, warm gehouden door de stoom van 
lagere yin niveau’s. 

De hitte/warmte van het lichaam komt van het post natale reservoir van Yang Ming 
chi en bloed. De twee spillen van Shao Yin (nieren en hart) en Shao Yang (galblaas 
en drievoudige verwarmer bedienen de bron en het transport, de prenatale chi. 

De Yang Ming organen, maag en dikke darm, hebben een constante temperatuur 
nodig, van droge maar niet te droge warmte en een constante beweging. Wanneer 
het te droog is, wordt het te vast en komt het niet meer in beweging, of het gaat 
te snel…het eten zal niet meer op de juiste manier verteerd worden en de 
voedingsstoffen kunnen niet worden opgenomen.  

Diaree of constipatie is het gevolg. Disbalans kan veroorzaken dat de maag en de 
dikke darm te warm en te droog worden, wat een tekort aan Yin aanmoedigt.  
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Wanneer de milt uit balans is kan het geen vloeistoffen integreren, of wanneer de 
long uit balans is leidt dit tot damp. Je kan zien hoe de yin-yang organen paren 
elkaar in balans houden bij een exces of tekort. 

Wanneer beweging en warmte uit balans zijn, kan dit gereguleerd worden door de 
Yang Ming chi via de sea point ST-36 in het onderbeen. Dit is ook het gebied welke 
we bekloppen in de Gang ya yoh Tao. Sommige typen diabetes hebben een relatie 
met het disfunctioneren van Yang Ming. Een overmaat aan warmte ontstaat in de 
maag wat het goed opnemen van eten moeilijk maakt. 

ST-36 en LI-10 worden gebruikt bij Yang Ming tekort om problemen met de 
absorptie en chronische colitis te verhelpen. Deze punten kun je in de Yin Yoga 
goed bereiken. 

Een ander gebruikelijk Yang Ming paar is LI-1 op de vinger en ST-45 op de teen voor 
tandpijn, aambeien, slaapproblemen en exceem. Ook deze zijn makkelijk op te 
nemen in de Yin oefeningen. 

Dikke darm 

In Tai Yang hebben we gezien dat de dunne darm een materiele transformatie, 
scheiding en sortering bewerkstelligt. De dikke darm is een transport meester, het 
is meer een doorgang dan een plaats van verfijning. Het is in constante beweging. 
Samen met het yin orgaan Long en met de voordelen van het ritmisch bewegen van 
Tai Yin, zorgt de dikke darm voor de neerwaartse beweging in de ‘onderste 
brander’. Vergelijkbaar met apana vayu uit de ayurveda. 

De functies van de dikke darm 
De dikke darm zorgt voor de laatste transformatie van verteerde voeding. De 
overgebleven producten van milt-maag en dunne darm bereiken de dikke darm 
waar ze compleet worden omgezet van voedende naar afval stoffen welke het 
lichaam uitgedreven dienen te worden. Terwijl de dunne darm het goede van het 
troebele scheidt, zet de dikke darm om in afval. 

Verwijdert vloeistoffen 

De dikke darm heeft ook een rol in het absorberen van vloeistoffen. De milt is de 
bron van de vloeistoffen in het lichaam, de dikke darm dient als een laatste stap in 
het vloeistoffen metabolisme. Wanneer de dikke darm faalt in het verwijderen van 
vloeistoffen ontstaat diaree. Maar ook, als de milt zijn werk niet goed doet 
ontstaat er onverteerd voedsel wat ook zichtbaar kan worden als diarree. 

Sommige typen van doofheid en tinnitus komen door een stagnatie in het Yang 
Ming kanaal. 

Deze vorm van doofheid of tinnitus is meestal eenvoudig te behandelen en zou niet 
verward moeten worden met de tinnitus van de nieren. De Yang Ming conditie 
betrekt excessen in de bijbehorende kanalen van de dikke darm. 

Maag 
De milt-maag is ‘het kantoor van de graanschuren’ en de issues van de vijf smaken. 

Hier wordt mee bedoelt, dat de maag- milt het eten wat ons lichaam binnenkomt 
verwerkt tot ‘graan chi’, tot kleine bouwstenen. 

De maag en de milt in de Chinese klassieken zijn een yin en yang paar en geplaatst 
in het centrum van het lichaam. In sommige versies van de vijf elementen theorie 
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is aarde in het centrum geplaatst. Het is ook het centrum van de drievoudige 
verwarmer. 

Soms zijn er duidelijke verschillen tussen de yin en yang organen, maar met de 
maag en de milt is het (in de klassieken) een grijs gebied. Het is onduidelijk waar 
de een begint en waar de ander eindigt. 

Ze zijn erg nauw verbonden en hun kanalen lopen vlak bij elkaar over de voorkant 
van het lichaam. Ook Tai Yin (SP/LU) en Yang Ming (ST/LI) ontmoeten elkaar tussen 
de externe en interne niveau’s van het lichaam, van de zes divisies. Ze zijn beide 
nauw bij elkaar betrokken in het proces van de spijsvertering en de vijf smaken 
relateren aan de overvloed van voeding in die omgezet wordt in voedingsstoffen 
voor ons lichaam. Maag hitte en dikke darm hitte hebben de neiging om Yang Ming 
te leiden naar Yin tekort. 

Functie van de maag 
Neemt op en ontleedt. 

Zoals in het Tai Yin hoofdstuk genoemd, is de maag de eerste stop voor vloeistoffen 
en eten. Het wordt gefermenteerd in de maag, daarna zet de milt het om in een 
verfijnde vorm van ‘eten en drinken’, als voeding voor het bloed. Het is dan 
gecombineerd met de externe chi van de longen. De long zorgt voor de chi van het 
hele lichaam. Het stijgen en dalen van de long chi zorgt voor een ritme en ook 
voor het ritme van de milt. 

Dit ritme is de peristaltiek voor de spijsvertering. De beweging van de dikke darm 
hangt af van de longenergie. Vergelijkbaar met de invloed van prana vayu op 
apana vayu. 
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