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W O N D E R M E R I D I A N E N  

D U  M A I    

G O U V E R N E U R S V E S S E L  
DU MAI is de plek waar alle vormen van expressie door geregeld kan worden. Het is het 
verdelingscentrum van alle yang activiteiten, of yang chi. 

Tai Chi wordt vertaald als de Supreme ridge pole of the universe, en Du Mai en Ren Mai 
ontstaan hieruit. Interessant genoeg wordt de oorsprong op het fysieke niveau van du mai 
in ren mai 1 geplaatst.  

“AL DE MYSTERIEUZE KRACHT VAN HET LEVEN KOMT UIT DE DIEPTE VAN DE BUIK” 

Met alle 8 wondermeridianen zijn we betrokken bij de primitieve embryonale aspecten 
van het leven.De oude teksten zeggen: ‘Voordat de 4 ledematen worden gecreëerd, voor 
de seperatie van Yin & Yang waren Ren Mai en Du Mai nog volledig “versmolten”.’ 

De extra meridianen zijn meer een sfeer van energie, en dan zijn er de plekken waar die 
energie wat geworteld is in het lichaam. 

De wonder meridianen vervoeren de nutritive chi en de verdedigende chi net als de 
principiele yin en yang meridianen. Maar ze hebben allen een intieme relatie met de 
nieren waar de oorspronkelijke of voorgeboortelijke energie vandaan komt.Ze hebben 
daarom een prominente rol om de originele constitutie van het lichaam continu te blijven 
herstellen, zodat de menselijke structuur zich kan aanpassen op ieder moment door het 
leven heen. 

Du Mai is een structuur, controle centrum wat als een boog gespannen staat.Het heeft een 
heel sterk potentieel, het is de zee van yang. 

Denk maar aan Sushumna. 

De lagere onderbuik is waar Ren Mai, Du Mai en Chong Mai zijn mysterieuze oorsprong 
hebben 



Du Mai zelf “doubles” de wervelkolom tot aan het einde van de wervelkolom. De kracht 
van de beweging in deze meridiaan kunnen we zichtbaar zien in de hardheid van de 
botten. 

In de Chinese Geneeskunde worden de hersenen als een massa van yin gezien en heeft 
inspiratie van yang nodig en het Licht van de Ziel.Du Mai kan je zien als die inspiratie, die 
vonk. 

Dit centrum raakt uit balans als je over controlerend wordt. 

R E N  M A I  
Het symbool van dit Chineze karakter is een bamboe pool over de schouders. Het 
symbool voor het dragen van de zorg van het leven. Geboorte geven, het leven voeden. 

Ren Mai is de zee van Yin, bouwstenen van het leven, zwanger worden, vruchtbaarheid. 
Het is precies het tegenovergestelde van Du Mai. Deze twee te zamen geeft beweging en 
er komt een snelweg in het lichaam van yin en yang. (denk aan de micro cosmic orbit 
oefeningen). 

Ren Mai creeert een gezonde baby, een gezonde jij. 

C H O N G  M A I  

Chong mai heeft een vorm als een fontein rond het lichaam. Het wordt vertaald als ‘de 
zee van bloed’. 

Het zou er voor zorgen, dat er  een continue flow  is, die zonder obstructie onophoudelijk 
door het lichaam vloeit naar iedere cel. 

Door Ren Mai, de bouwstenen van het bloed, met de beweging van Du Mai, kom je bij de 
aorta.Je krijgt beweging in het bloed, de bouwstenen, jouw DNA, jouw bewustzijn vloeit 
en manifesteert in Chong Mai. 

Zodat onze ‘ancestors- imprint’ door ons heen vloeit.`Bloed wordt als bewustzijn gezien in 
Chinese Taoistische visie. 



Het gaat er om onze eigen karakter naar buiten te laten komen en onze poort van de ziel 
te laten zien.Zodat via de pulse van onze levenskracht ( via aorta) ,alle aspecten van ons 
karakter naar buiten komt. Chong Mai staat voor jezelf volledig te laten zien, jezelf te zijn 
in relaties en jezelf niet terug te trekken of terug te laten duwen. 

Chong Mai is verbonden met het slagaderlijk bloed.In de menopauze is het dit kanaal wat 
leger wordt, zwakker wordt en daardoor de menopauze voltooid. 

Yin Wei Mai is gekoppeld met Chong Mai. 

Yin Wei Mai gaat over met jezelf integer zijn, welke emoties je ervaart 

D E  W E I  M A I ’ S  
Gaan beiden over hoe je met situaties om gaat in je leven. 

De Yin Wei Mai gaat dus over eerlijkheid naar jezelf, en de Yang Wei Mai gaat over hoe 
je grenzen aangeeft. Shaken beïnvloedt deze meridiaan goed. 

Zij gaan over de mogelijkheid je hele lichaam te voelen, en hoe soepel jouw energetisch 
netwerk is. Hoe ervaar je jouw persoonlijkheid en jouw bestemming in dit leven(dit noem 
ik ‘Dharma van dit leven’)? Hoeveel incasserings’ vermogen heb je? Onverwerkte 
ervaringen of trauma’s gaan hier vaak vastzitten. 

De wei mai’s zijn als een soort visnet vorm om het lichaam heen. 

Y I N   W E I  M A I  

 Yin Wei Mai verenigt alle principiele Yin meridianen, en balanceert hun respectievelijke 
flow. 

Is een paar met Chong Mai, de zee van bloed 



YA N G  W E I  M A I  
Yang Mei Mai verenigt alle principiele yang meridianen en balanceert hun respectievelijke 
flow 

Is een paar met Dai Mai en deze twee tezamen gaan over de grenzen aangeven. 

DA I  M A I  
Alhoewel Ren Mai, Du Mai en Chong Mai uit dezelfde bron komen, zijn alle 
wondermeridianen afhankelijk van Dai Mai en worden ze aangetrokken, krijgen ze 
tegendruk van en door deze “Riem meridiaan”. De functie van Dai Mai is om ze allemaal 
te beperken of te dirigeren als een riem. 

De inner power en origin van ren mai,du mai en chong mai zijn in de lage onderbuik en 
ook dai mai beweegt als een riem naar die lage onderbuik. Ook de vrouwelijke 
voortplanting organen zijn in dit gedeelte en vooral voor vrouwen heeft Dai mai invloed 
op de correcte functie van de baarmoeder, de vloeistof huishouding in de lagere 
warmer( van TW). Ook is er een connectie met Ming Men (the gate of vitality). Dai Mai 
heeft daardoor een relatie met de oorspronkelijke energie op de Yang kant van het 
lichaam. 

Vaginale afscheiding en ook menstruatie wordt beïnvloedt door Dai mai, net als de lever 
en Chong mai hier ook bij helpen. 

Ook pijn rond de navel of het diafragma gebied heeft een relatie met Dai mai. 

Opgeblazen buik van vocht en zwakte, heeft met zwakte van de nieren en milt te maken 
en Dai mai is daar dan bij betrokken.Een te ‘slappe riem’.Of een te strakke riem 

D E  C H I A O  M A I ’ S  
Ze worden ook wel de Hiel vessels genoemd en het betekent “ lopen met gemak en 
flexibiliteit”.’Chiao’ is ook de karakter voor voet. Ze beginnen bij de voeten. In combinatie 



met ‘vrouw' betekent het verfijnd, delicaat, fragiel. In combinatie met het mannelijke 
betekent het wild, ongetemd en krachtig, zelfs arrogant. 

Chiao mai gaat over de mogelijkheid jezelf hoog op te richten, maar als je ‘hoog’ bent 
ben je ook kwetsbaar. Het is de mogelijkheid recht op te staan en energie van de aarde 
omhoog te trekken. Het is als ‘op je tenen staan’, je oprichten, maar dan wordt je fragieler 
, je kan vallen.Het betekent ook robuust zijn, bijna arrogant, met een martial art- 
temperament. De mogelijkheid te lopen met gemak en snelheid, een gevoel van lichtheid. 

Beiden ontspringen vanuit de hiel, en vormen een wortel met de grond. Er vindt een 
rijzende beweging plaats: aarde brengend naar de hemel. 

De chiao mai’s zijn meer met elkaar verbonden dan de Wei mai’s. Ze zorgen voor de 
beweging van het lichaam en zorgen voor een dynamische relatie van spanning en 
ontspanning in de spieren, alert zijn en ontspannen zijn. Ze zorgen samen ook voor een 
gezonde slaapcyclus, peristaltiek van de darmen, en de juiste bloeddruk door spanning en 
ontspanning te creëren in de onwillekeurige spiermassa’s( waar we geen bewuste controle 
over kunnen hebben). 

Niets hieruit kan gekopieerd, gedeeld of gebruikt worden zonder onze toestemming. 
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