
H6 Shao Yang Drievoudige verwarmer - galblaas 
Shao Yang is de as tussen de opening van Tai Yang (UB/SI) en de oppervlakte en 
sluiting van Yang Ming binnenwaards richting de yin niveaus. 
De huid en externe oppervlakten worden gedomineerd door Tai Yang (UB/SI). Het 
verteringsproces wordt gedomineerd door Yang Ming (ST/LI). Alle andere Yang 
gebieden van het lichaam worden gedomineerd door Shao Yang. Dit komt door de 
karakteristieken (kwaliteiten) van de drievoudige verwarmer. De as van de Yin 
niveaus is Shao Yin en wordt geassocieerd met beweging en regulatie.  
Dit geldt ook voor Shao Yang maar het is het externe van de interne organen.  
  
Het Shao Yang kanaal is voor de opruiming en het aftappen van hitte en 
verspreiding van stagnerende chi (energie).  
Als de functie van Shao Yang is aangetast, stagneren hitte en chi stapelt op. 
Shao Yang moet in het midden blijven van de drie Yang niveaus omdat hun primaire 
functie het onderhoud van beweging is. Shao Yang reguleert niet alleen het klimaat 
rondom de interne organen, maar ook in alle andere structuren van het lichaam. 
Shao Yang is het midden van de drie yang niveaus. 
De drievoudige verwarmer bevochtigt en verwarmt de interne organen en 
faciliteert het transport van de vloeistoffen welke door Yang Ming zijn gescheiden. 
Naar buiten toe zorgt Tai Yang voor de distributie van transpiratie boven of urine 
beneden. Op hetzelfde moment, is de galblaas de as voor de vertering in de drie 
Yang niveaus. 
De vergelijking met een bamboe stomer met dumplings erin:  
Shao Yang heeft de mogelijkheid om stoom vast te houden of los te laten. Shao 
Yang is verbonden aan Jué Yin (LV/PC) door het verstrekken van vuur en beweging 
en om de stilte in de diepste Yin wakker te maken. De galblaas assisteert de lever 
in het bloed naar de organen. 
Lange tijd zijn de drievoudige verwarmer en het pericardium onderwerp van 
discussie geweest vanwege hun vormloze natuur. De functie van het pericardium, 
dat is de weefsel rondom de hartspieren, is anders dan de functie van het hart 
zelf. Moderne wetenshap en de Chinese visie verschillen in hun interpretatie van 
de drievoudige verwarmer. 
(Zie boek fig. 9.2 voor illustratie).  
  
Shao Yang wordt geassocieerd met de “pezige botten” (gewrichten). Dit concept 
verschilt van de lever functie welke de pezen domineert en voedt en de rol van de 
nieren in de ontwikkeling van de botten. De lever voedt de pezen via het bloed, de 
nieren voeden de botten door merg. 
Shao Yang wordt geassocieerd met de beweging van de gewrichten. Dus terwijl de 
lever de pezen voedt faciliteren de nieren de ontwikkeling van de botten. Shao 
Yang is verantwoordelijk voor de beweging in de ruimte tussen de pezen en de 
botten. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen voeding, een functie van 
Yin, en beweging een functie van Yang. Wanneer er een probleem is in de pezen of 
de botten, verzorgt de lever of de nieren. Aan de andere kant, wanneer er 
problemen zijn met de beweeglijkheid van de gewrichten vanwege tekort aan 
circulatie van vocht, kijk naar Shao Yang. De beweging van vloeistoffen door Shao 
Yang brengt voeding naar de gewrichten en Shao Yang neemt ook metabolische 
rommel weg. 



De klassieken beschrijven de synoviale membranen en vloeistoffen “de 
waterwegen uitgegeven door de drievoudige verwarmer” Wanneer Shao Yang uit 
balans is en ziekte ontstaat in dit niveau wordt het gekarakteriseerd door 
“zomerhitte” hitte en vocht tegelijk. 
Wanneer er een probleem is in de nieren kan dit invloed hebben op Shao Yang 
niveau. Normaal gesproken komt de miniterial/uitvoerende hitte van nieren, dit 
helpt het kloppen van het hart, reizend door Shao Yang. SHao Yang heeft dit vuur 
nodig.  
Shao Yin vuur is hitte uitstralend zoals van een kop thee, terwijl op Shao Yang 
niveau de hitte is als een vlam. 
  
In een gezond lichaam blijft de hitte binnen de perken om Shao Yang te 
stimuleren, maar wanneer er een probleem is in de yin nieren of galblaas de vlam 
zal opstijgen. 
Symptomen zijn hoofdpijn, duizeligheid, rood gezicht, droge mond en spanning op 
de borst. Er zou ook sprake kunnen zijn van constipatie. Wanneer er een probleem 
is met de beweging in de as van shao Yang en een probleem in het vuur van de 
beweging, dan zal ook de lever betrokken zijn en niet in staat zijn om rommel op 
te ruimen. 
In het geval van Shao Yang tekort en een teveel aan Jué Yin zal er droogte zijn in 
de mond, neus en ogen en een gebrek aan reactie naar de buitenwereld. Dit is 
bijvoorbeeld te zien bij mensen die antidepressiva gebruiken en geen hoogte en 
dieptepunten ervaren. Of anders bekeken, antidepressiva hebben een effect op de 
lever en de mogelijkheid om schoon te maken. Wanneer iemand stopt met het 
innemen van antidepressiva dan is dit de reden waarom genoemde hoogte en 
diepte punten terugkomen of zelfs verergeren. Het is een stagnatie welke niet 
juist is opgeruimd. In dit geval kun je de galblaas verwarmen met de yangflow 
gevolgd door yin oefeningen, verzorgen van de lever en Shao Yin (KI-HT) welke de 
flow van vuur verbeteren. 
  
Het kan ook duidelijk worden dat wanneer Shao Yang stagneert of gebrekkig is, 
beweging nodig is. Shao Yang is behandeld wanneer er een probleem is in de 
gewrichten, botten of ruimte tussen de organen. Of er kan een cyste zijn.  
Tinnitus en hoge bloeddruk kunnen behandeld worden door beweging te creëren in 
de galblaas en de drievoudige verwarmer. 
  
Drievoudige verwarmer 
De oude klassieken beschrijven de drievoudige verwarmer als een orgaan van 
irrigatie en kanaal management. Het zegt dat de essentie van voeding/water 
beweegt en de chi wordt getransformeerd in de kanalen van de drievoudige 
verwarmer. De kanalen van de drievoudige verwarmer zijn betrokken bij alle chi 
veranderingen in het lichaam. In moderne termen zou het de verwijdering kunnen 
zijn van rommel en voeding op celniveau. In de cellen beginnen en eindigen de 
activiteiten. Het extracellulaire niveau dat dit proces baadt kan de drievoudige 
verwarmer zijn. De drievoudige verwarmer functioneert door bindweefsel  
  
De primaire stimulans is “source chi” welke van de “gate of vitality” komt, 
gelegen tussen de nieren. Dit is het proces van Shao Yin naar Shao Yang (beide zijn 
assen). De primaire stimulans ligt in de genen. Volgens de klassieken is de primaire 



stimulans de directeur over de “source chi” en verantwoordelijk voor beweging 
van de drie typen van chi door de zes yin en zes yang organen. 
“Source chi” is als een vonk. 
  
Net als een levende rivier, de omgeving van de drievoudige verwarmer is waterig, 
wijdverspreid en overal. Het is het kanaal en de omgeving van “source chi”. Tenzij 
deze omgeving schoon gehouden wordt door de drievoudige verwarmer, kan de 
primaire genetische, essentiële vonk van de “gate of vitality”(onze diepste 
levensenergie) zijn werk niet doen. Dus er moet een vrije manier van bewegen zijn 
in deze omgeving. De functie van de drievoudige verwarmer in het menselijk 
lichaam is vergelijkbaar met de complexiteit van een natuurlijk landschap met 
rivieren, kreken, dieren, insecten, mineralen en talloze micro ecosystemen. 
  
De vorm van de drievoudige verwarmers. 
In de oude klassieken, kan de functie en de locatie van de drievoudige verwarmer 
gedefinieerd worden, maar niet zijn vorm. Hoewel er een beschrijving is van drie 
buikzakken rond de drie gebieden van ten eerste longen/hart,de 2e 
verteringstelsel, met een 3e zak om de genitaliën en blaas, kan de drievoudige 
verwarmer vergeleken worden met “kleding” (bedekking) rond alles in het 
lichaam. De vorm van de drievoudige verwarmer wordt bepaald door de organen er 
binnen. Deze bekleding is ook gevonden rond de spieren, zenuwen en vaten. De 
drievoudige verwarmer wordt geassocieerd met, met vloeistof gevulde ruimtes in 
het lichaam. Dit zijn de vloeistoffen in de ruimtes tussen de bindweefsels. 
(interstitial fluids) 
Het bloed valt buiten het concept van de drievoudige verwarmer. Alle vloeistoffen 
van de lijnen van de drievoudige verwarmer komen van het bloed en gaan terug 
naar het bloed. Op dit niveau de afbraak van voedsel verlaat het bloedsysteem en 
gaat door de interstitial fluids van de cellen.  
Houd de functies van Tai Yin(milt met longen) in gedachten, het voedzame aspect 
van bloed. De overdracht van afval van de cellen naar het aderlijke haarvaten 
systeem (veneuze capillaire systeem) brengt een soortgelijke tussenstap met zich 
mee. De circulatie van het lymfe stelsel is deel van een moderne kijk op het 
circulatie systeem; Drievoudige verwarming bevat niet alleen het lymfe systeem 
maar ook intercellulaire ruimtes die niet door het lymfestelsel bereikt kunnen 
worden (volgens dr. Wang). Deel van het Chinese concept van de drievoudige 
verwarmer is de mesenteriale belijning dat interne organen aan elkaar hecht en de 
buikholte. Deze belijning is ook gevuld met interstitiële vloeistof, zij vormen “het 
water en de granen”, het begin en het einde van de chi. Net als het yin orgaan 
pericardium(het hartzakje), is de drievoudige verwarmer een weefsel lijn wiens 
betekenis groter is dan in de westerse visie van anatomie. De klassieken vertellen 
dat de belijning rond de organen het pad is van de bron chi, als een verspreidende 
aanwezigheid van voorgeboortelijke energie (chi) of erfenis in het lichaam. Bron 
energie dat wat de eerste adem maakt bij de geboorte. Alle andere types van 
energie zijn doordrenkt met bron energie. Ze kunnen parallellen hebben met 
genetica en hormonen in de moderne fysiologie of wat we noemen DNA. 
Bron energie komt voort uit de poort van vitaliteit en nier “vuur”. Op het niveau 
van de drievoudige verwarmer en de samenwerking van de poort van vitaliteit en 
bron energie, zorgt de vonk van het leven op cellulair niveau (?). Bron energie 
bepaalt de lengte van het menselijke leven. Chinsese medicine linkt de lengte van 



het leven aan de kwaliteit van nieren en de poort van vitaliteit. Wanneer je ouder 
wordt, begint de kwaliteit van de bron energie voortkomend uit de poort van 
vitaliteit af te nemen. De weefsels van het lichaam en het beenmerg worden niet 
langer goed gevoed. Behandelingsstrategieën om het verouderingsproces af te 
remmen richten zich op het behoud van een gelijkmatige stroom van bron energie 
wat gunstig is voor de nieren. Het houdt de doorgangen van de circulatie open. 
Omdat de bronenergie de kanalen van de drievoudige verwarmer volgt, hangt de 
mogelijkheid om deze essentiële voeding te ontvangen voor de andere organen af 
van de gezondheid en zachte stroom van de multi-levelled drievoudige verwarmer. 
Kortom: de energie tussen de nieren wordt verdeeld door de drievoudige 
verwarmer en zo krijgt het hele lichaam DNA of essentieel voorgeboortelijke 
informatie. 
  
De drie verwarmers: 
De drievoudige verwarmer omvat de drie verwarmers en alle met vloeistof gevulde 
ruimtes die de cellen van het lichaam omgeven. De Chinese term voor de 
drievoudige verwarmer is “San jiao”, wat vertaald kan worden als drievoudige 
energizer of “jiao”, een warme plaats van transformatie. 
De drie secties van het lichaam kunnen gezien worden als drie regio’s of micro 
systemen met hun eigen specifieke benodigdheden voor temperatuur, pH en 
relatieve druk. 
  
De bovenste verwarmer: 
Van de bovenste verwarmer wordt gezegd; “to take in but not send out”. Het 
bevat de longen, slokdarm en hart. Het is een lichte omgeving met relatief lage 
druk rond de longen. Het is leeg en schoon en zorgt voor ruimte en voeding, voor 
de in- en uitademing en het kloppen van het hart. 
  
De middelste verwarmer 
De klassieken vergelijken dit gebied met een “pot met augurken” of compost (?). 
Dit is een warme ketel van de milt en de maag waar de ontvangst en transformatie 
van eten en water plaatsvindt. De plek van de middelste verwarmer is rond de spil 
van de navel. 
  
De lage verwarmer 
De lage verwarmer wordt vergeleken met een geul of goot. Het faciliteert de 
afvoer van afval van bovenaf. De lage verwarmer vind je onder de navel. Hiervan 
wordt gezegd: “to both take in and out”. De kanalen bevatten de dunne darm, 
dikke darm en de urine blaas. De functie is de laatste scheiding maken tussen wat 
bruikbaar is en wat afval, van eten en vloeistoffen.  
  
Dus, hoe brengen we dit allemaal tezamen? 
De rode draad tussen de twee modellen is de regulatie en integratie van de interne 
omgeving. In het bovenlichaam zijn drie verschillende omgevingen, maar in de 
ledematen is de aanwezigheid van de drievoudige verwarmer meer divers omdat 
het de perifere spieren, zenuwen en vaten omringt. De matrix van het bindweefsel 
van het lichaam verenigt het hele systeem. Binnen deze matrix vind je de kanalen 
van interstitiële vloeistoffen, het begin en einde van de kanalen van chi, die 
voorkomen in cellulair metabolisme. 



  
Twee aspecten van de drievoudige verwarmer 

-          De holte van de drievoudige verwarmer als drie delen van het 
bovenlichaam 

-          De ruimten rond de weefsels van zowel de inwendige organen als de 
perifere ledematen 

  
Dit concept bevat de ruimten onder de huid en overal tussen het inwendige en 
uitwendige. De ruimten rond de spieren van de ledematen zijn groter omdat de 
spieren groter zijn. Dit leidt tot de visie dat stimulatie van de ruimten rondom de 
arm- en beenspieren via acupunctuur of yoga beweging en rekking een groter 
effect heeft op de drievoudige verwarmer chi transformatie dan in de romp van 
het lichaam. Dit kan een van de redenen zijn van meer krachtige effecten op de 
distale punten of zich uitstrekt in die gebieden (?) 
Denk er aan dat de Shao Yang de as/spil is van de drie yang niveaus en nodig is 
voor de normale bewegingen. Het reguleert de beweging van de “vloeistoffen en 
de granen” in ieder gebied en creëert uitwisseling in de drie micro klimaten in het 
bovenlichaam. Om Shao yin of Shao yang te stimuleren (de twee assen) is er vaak 
hulp nodig van de drievoudige verwarmer en het hartzakje. Punten op het kanaal 
van de drievoudige verwarmer meridiaan zijn hulpvaardig bij de regulatie van de 
spijsvertering omdat het alle spijsverteringsorganen omvat. 
  
De functies van de drievoudige verwarmer 
De drievoudige verwarmer is een kanaal van bronenergie. Dit is het samenspel van 
essentie en niervuur aan de poort van vitaliteit, de vonk van het leven. 
Het gemak van stroming door de drievoudige verwarmer bepaalt de stroomsnelheid 
van de bronenergie en de vloeistoffen door het lichaam. De werkelijke stroom in 
de meridianen wordt echter bepaald door een complexer proces dat wordt 
beschreven door de groei van channel chi in de transportpunten theorie. 
  
De drievoudige verwarmer leidt de verschillende typen van chi 
Er wordt gezegd dat de drievoudige verwarmer de informatie leidt tussen de 
organen. De met vloeistof gevulde ruimten hebben informatie over de 
aanwezigheid van ziekten of normale fysiologie. 
  
De Drievoudige verwarmer is een plaats waar yin en yang elkaar ontmoeten en 
transformeren. 
De vloeistoffen van de drievoudige verwarmer buiten de bloedvaten is waar de 
transformatie van yin (voeding) plaatsvindt naar yang (energiebeweging) en terug 
naar yin (afval). Dit proces vindt op elk moment van het leven plaats en omvat 
postnatale chi, vocht en granen. 
Volgens dr. Wang is er niet veel bekend over de vocht circulatie door de lokale 
haarvaten. Er wordt gespeculeerd dat deze vloeistoffen (dit vocht) patronen 
vertonen die overeenkomen met wat in de klassieke teksten de meridianen theorie 
wordt genoemd, en dat de effecten van acupunctuur, qi gong en tui na vanuit dit 
perspectief kunnen worden verklaard.Dus de meridianen lopen door het 
bindweefsel wat wordt verzorgt door de drievoudige verwarmer en is 
beïnvloedbaar door massage,acupunctuur of beweging. 
  



De Galblaas 
De betekenis van de galblaas is onpartijdig, een duidelijk gevoel voor oordeel. 
De galblaas is belast met het kiezen van wat wel en niet moet worden ingenomen 
tijdens het spijsverteringsproces. De beweging van Shao Yang moet soepel en vrij 
van corruptie zijn. Corruptie en vocht en hitte creëren lethargie en overmatig 
genot. Dus de morele kwaliteiten van de galblaas weerspiegelen zijn fysieke 
functie. De galblaas is een van de yang organen en het is ook een extraordinary 
(buitengewoon) orgaan met duidelijke substantie. 
Hoewel het een yang orgaan is, wordt dit het orgaan van heldere essentie 
genoemd. 
De andere yang organen hebben niet zulke duidelijke substanties in zich. De 
galblaas assisteert de lever en de maag in het filteren van wat nodig is en wat 
niet. 
  
De functie van de galblaas 
De galblaas is een beslisser, dit vermogen om te beslissen hangt, net als bij 
de drievoudige verwarmer, af van een gezonde beweging. De functie van de 
lever, baggeren en aftappen, heeft een symbolische relatie met de beweging 
van Shao Yang. Veel gevallen van stagnerende lever chi zijn gerelateerd aan 
een vorm van yang tekort. In die gevallen is er vaak een galblaas tekort. Het 
resultaat is gecompromitteerde besluitvorming van de galblaas in het 
spijsverteringsstelsel. Wanneer er een lever-galblaas tekort is, is er een 
inefficiënte vertering. Dit kan ofwel over-absorptie van voedsel inhouden, 
leidend tot een steeds toenemend gewicht of onder-absorptie van voedsel 
leidend tot postnatale chi deficiëntie( te weinig energie uit onze voeding). 
Langdurig compromis van de galblaasfunctie kan hoofdpijn, roodheid in de 
ogen, duizeligheid, oorsuizing en een droge keel met een bittere smaak in 
de mond veroorzaken.


