
Tai Yang (Urine blaas / dunne darm) 
We zullen nu de chi dynamiek in de drie yang niveaus bespreken. In de Klassieken, 
zijn er minder teksten gewijd aan de yang niveaus, maar dit maakt ze niet minder 
belangrijk. De yang niveaus zijn dynamischer en meer uitgestrekt dan de yin 
kanalen. De oppervlakte van de galblaas, urine blaas en maag is groter dan alle 
andere meridianen bij elkaar. Vanwege hun grootte en hun relatie tot de pezen zijn 
deze organen vooral gevoelig voor pijnstoornissen die geassocieerd kunnen worden 
met de circulatie langs hun wegen. Omdat deze meridianen verbonden zijn met holle 
yang organen, moet er altijd een goede circulatie zijn. Ophoping van 
gifstoffen(accumulatie) leidt tot disfunctie in de yang organen. De yang organen 
spelen een belangrijke rol bij het vervoeren van de materiële producten(bv.bloed, 
verteerd eten,afval) van de yin organen, die een functionele balans verzorgen. De 
yin organen hebben de neiging om betrokken te zijn bij een rustige accumulatie, 
terwijl de yang organen actieve stimulatie geven. 

Beweging vanuit de yang niveaus activeert de creatie van yin materie. Voeding van 
de yin-niveaus ondersteunt yang beweging. Dit is de eindeloze onderlinge 
afhankelijkheid van yin en yang. 

Voordat we dieper in Tai Yang verdiepen, is het handig om op te merken dat de yin 
organen - het hart en de longen – zich bevinden op een relatief yang locatie verder 
van de grond, in de bovenste verwarmer(van de 3-voudige verwarmer). En hun yang 
partners, de dikke en dunne darm, zijn gelegen in de onderste verwarmer, een 
relatief meer yin gebied, met veel yin substantie. Hoewel yin meer materie is, meer 
solide, meer statisch - vol afval van verteerbaar voedsel, bevatten het hart en de 
longen zeer pure en verfijnde essentie. De werking van zowel het hart als de longen 
is yangachtig, en hun relatief yang natuur wordt gebalanceerd door hun yin natuur. 

De aard van Tai Yang 

Het Tai Yang niveau is breed en uitgebreid, stijgt naar het oppervlak van het 
kanaalsysteem, zoals de dampen van de top van een bamboe stampende 
stoompan. Intern verbonden met de hitte van Shao Yin, voedt en ontlaadt het Tai 
Yang-niveau warm vocht door/van de huid en haar, die dynamisch chi uitstralen van 
de yin organen. Beweging is bijzonder belangrijk voor Tai Yang en het wordt klassiek 
omschreven als 'opening naar buiten'. Het karakter 'tai' betekent de grootste, zoals 
in 'tai chi', en dat wordt vaak vertaald als het 'meest ultieme', wat het beste wordt 
vertegenwoordigd door het yin-yang symbool. 

Tai Yang, de ultieme yang, is groot in zijn functie zoals in zijn oppervlakte. Tai Yang is 
de eerste lijn van verdediging tegen externe invasie(ziekte ,emotie, ervaringen). 
Verdediging wordt bereikt door opwarming en ontladen naar de buitenkant. Het is de 
verantwoordelijkheid van Tai Yang om het lichaam tegen kou te beschermen. 

De ruimte tussen de spieren en de huid heet tussenruimte (interstices of interspace). 
De haarvaten van de huid verwijden of trekken samen als reactie op veranderingen 
van de omgeving. Als kou van buiten naar binnen komt, reageert Tai Yang. Tai Yang 
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heeft het vermogen zich te openen en te sluiten in de tussenruimte die essentieel is 
voor deze reactie. 

Traditioneel werden BL-10, BL-11, GV-14 en ST-36 behandeld met Moxa om de Tai 
Yang functie van verwarming en beweging van chi naar de oppervlakte te versterken 
in de winter en zomer zonnewenden (21 dec. en 21 juni) 

Zoals eerder vermeld, bedekt Tai Yang een groter oppervlak dan welke ook van de 
andere kanalen en heeft het interactie met alle interne organen. Langs de rug, in de 
kanaal van de urine blaas meridiaan, er zijn verschillende rug transport punten die 
verbinding maken tussen de inwendige organen en het externe. 

Tai Yang en Shao Yin werken samen om warmte en vocht uit de chi-dynamiek van 
de yin-organen naar het oppervlak te brengen Er is een corresponderende functie 
van hun organen: de urineblaas zuivert de door de nieren geproduceerde urine, 
maar is ook afhankelijk van het vuur van de nieren van 'de poort van vitaliteit' om 
warmte en vloeistof op het oppervlak verspreiden. Zonder de primaire warmte op het 
Shao Yin niveau, zou het Tai Yang niveau worden overweldigd door yin vloeistoffen. 
De wisselwerking van deze twee niveaus beschrijft een van de mechanismen van 
oedeem. 

Voedsel dat al verteerd en verwerkt is door de milt / maag beweegt door de dunne 
darm, waar meer vitale stoffen worden verwijderd en worden terug gebracht naar de 
milt, geabsorbeerd in het bloed om uiteindelijk het hart te bereiken. De functie van de 
dunne darm wordt beschouwd als belangrijk onderdeel van 'de transformatie naar 
rood', dat is het maken van bloed. Tai Yang is geassocieerd met urine- en 
zweetproblemen. Het is behulpzaam om te denken aan urine en zweet als één 
vloeibare substantie. Tekort aan Tai Yang is geassocieerd met gevoeligheid voor 
kou. 

Dunne darm 

Terwijl de dikke darm wordt vergeleken met een weg, is de dunne darm is een korte 
stopplaats voor assimilatie en aanpassing. De functie van de dunne darm in de 
Chinese geneeskunde is om helder van troebel te scheiden, hoewel dit moet gezien 
worden in de context van de maag en milt. De maag kan worden gezien als een 
ambtenaar die de 'zaden' neemt( de essentiële delen van ons eten), 'korrels' van 
voedsel die door de milt omgezet worden in essentiële stoffen. Aan de ene kant is de 
functie van de dunne darm het creëren van heldere vloeistof uit het troebele afval. 
Aan de andere kant vormt het dikke vloeistof, terwijl het doorgaat naar de grote 
darm, die deel uitmaken van klierafscheidingen. Beide Tai Yang organen zijn 
geassocieerd met de fysiologie van klieren. 

Functie van de dunne darm 

Er zijn vier verschillende aspecten in het proces van het scheiden van de helder en 
troebel: 
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1. Transformeert rood om bloed te behouden 

Dit verwijst naar de yin / yang-verbinding van de dunne darm met het hart dat het 
bloed verplaatst Dat 'dat het bloed rood maakt' wordt geabsorbeerd via de dunne 
darm en gaat direct naar het bloed door het hart. 

2. Zorgt voor essentiële stof voor de milt 

De dunne darm werkt samen met de maag en de milt. De maag is als een 
magazijnmanager, die neemt grondstof uit verschillende bronnen en reinigt en 
scheidt hen. De milt verwijdert de meeste essentiële stoffen uit het voedsel, waarna 
het voedsel naar de dunne darm beweegt en daar wordt bewaard en een verdere 
scheiding en classificatie plaat vindt en meer essentiële of 'heldere' stoffen terug 
naar de milt worden vervoerd. Zoals eerder vermeld, wordt aantal overblijfselen 
gereduceerd tot een dikke vloeistof, terwijl het onverteerbare afval dat overblijft naar 
de dikke darm gaat. 

3. Verwijdert overtollig water 

Overmatige vloeistof in het afvalmateriaal wordt ook afgevoerd naar de dikke darm 
om het lichaam te verlaten. Tai Yang regelt ook water verwijdering via de blaas. 

4. Verwijdert afval 

Zodra de bovenstaande processen hebben plaatsgevonden, transporteert de dunne 
darm het overgebleven afval uit het lichaam via de dikke darm. 

De punten op de dunne of dikke darm worden niet zo vaak gebruikt in de 
acupunctuur. De yang kanalen zijn minder direct geassocieerd met het functioneren 
van hun yang organen vergeleken met de yin kanalen en hun yin organen. 

Nekproblemen worden veroorzaakt door verkeerde wervels. De kleine ligamenten en 
de kleine gewrichten van de nek zijn verbonden met de dunne darm meridiaan. Je 
zou misschien kleine knopen kunnen vinden, die in het gebied tussen SI-3 en SI-6 
gevoeld kunnen worden.  

Problemen in de schoudergewricht, vooral ligamenten, hebben vaak te maken met 
de dunne darm meridiaan. 

Soms beïnvloedt rugpijn de urineblaas Tai Yang en kan zich in de dunne darm 
meridiaan manifesteren. Rugpijn aan de rechterkant kan zich aan de linkerkant van 
de dunne darm meridiaan manifesteren! Oog, oor en keelproblemen betreffen vaak 
de dunne darm meridiaan. 
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Maar ook emotioneel verteert de dunne darm voor ons, en kunnen ervaringen ons 
verstoppen of te snel door ons heegaan (diarree). 

Blaas 

De blaas is de manager van de waterwegen, de opslag van de lichaamsvloeistoffen 
in reserve. De blaas handhaaft het vloeistof volume en het bepaalt hoeveel vloeistof 
in het lichaam wordt opgeslagen en hoeveel moet worden vrijgegeven. Waar het de 
blaas betreft, is het concept van het orgaan is veel bredere in Chinese geneeskunde 
dan in de westerse fysiologie. Het is niet alleen de vloeistof in de blaas zelf, maar 
alle vloeistof reserves in het lichaam zijn afhankelijk is van de chi transformatie van 
de blaas. 

De blaas heeft de warmte en het vuur nodig van 'de poort van vitaliteit' van de nieren 
om heldere vloeistoffen en warmte uit te scheiden en omhoog te brengen naar het 
het uiterste niveau van Tai Yang. 

Figuur 8.6 circulatie van vloeistoffen 

Functie van de blaas 

Vanuit het oogpunt van de Chinese geneeskunde, regelt blaas niet alleen de 
uitscheiding van de vloeistoffen, maar zorgt ook voor de kwaliteit van de gezonde 
vloeistoffen. De blaas is verbonden met Shao Yin (KI / HT) en Tai Yang; en het vuur 
bij de poort van vitaliteit (tussen de nieren Ming Men) is belangrijk voor de goede 
werking van de blaas en het effectief bewegen van vloeistoffen die onder zijn 
verantwoordelijkheid vallen.  

In de Chinese geneeskunde heeft de blaas zowel een interne als een externe functie 
door de warme yang van de nieren. De blaas is in staat om vloeistof naar het 
oppervlak te brengen en uit te scheiden via de huid.  

Zoals de dunne darm helder van de troebel in zijn systeem onderscheidt en afval 
aan de dikke darm doorgeeft, zo scheidt de urine blaas helder en afval vloeistof die 
het lichaam ook verlaat via de blaas, of via de hitte van nier 'stomen' naar het 
oppervlak van het lichaam, dat is de plaats van interactie met het bloed en de 
tussenruimten, de intercellulaire ruimtes onder de huid. 

Zo speelt de blaas een belangrijke rol in het onderhoud van vloeistof en de heldere 
vloeistof die door de blaas gedifferentieerd wordt, wordt opnieuw geïntegreerd door 
de milt op het microcirculatie niveau om samen te voegen met het bloed. Het 
klassieke Chinese begrip van de blaas is dus verdeling en transformatie van 
vloeistoffen, en het heeft een belangrijke functie van de vloeibare bijdrage aan het 
bloed.
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