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Duizendblad

actie reactie tussen lichaam en geest

Emoties – rimpelingen 
in de qi-vijver

Wat zijn die emoties eigenlijk?
Volgens de Chinese geneeskunde zijn emoties specifieke 

bewegingen van qi, waaraan een bepaalde beleving 

of gevoelservaring gekoppeld is. Ineens kunnen ze 

aanwezig zijn in een lichte dan wel heftige vorm. 

Ze kunnen herkenbaar zijn voor de buitenwereld 

in vormen als woede, verdriet of angst en daardoor 

diagnosticeerbaar zijn binnen energetische pathologie. 

Hierbij is niet per se de emotie zelf de pathologie, maar 

een veranderde qi-beweging die te dominant aanwezig 

is en/of de harmonische energetische stroom in het 

lichaam ontregelt. Interessant is dat de recente westerse 

wetenschap dezelfde uitgangspunten hanteert. In de 

afgelopen decennia hebben 

de neurowetenschappen 

een grote vlucht genomen 

en zijn de banden tussen 

lichaam en geest intensief 

aangehaald. De denkwijze waarbij beide aspecten strikt 

werden gescheiden ligt echter nog niet ver achter ons; 

de uitdrukking dat de oorzaak van een bepaalde kwaal 

‘tussen de oren’ moest worden gezocht klinkt de meeste 

mensen nog bekend in de oren.

Tussen lichaam en geest 
In de 17e eeuw, tijdens de vormingsjaren van de 

moderne wetenschap, was het René Descartes (1596 

– 1650) die een strikte scheiding aanbracht tussen de 

tastbare, materiële wereld en het denkend ding of ‘het 

ik’. De analytische methode die hij in de wiskunde had 

ontdekt en die door haar helderheid en specificiteit veel 

bijdroeg aan de wetenschap, paste hij ook toe op zijn 

kijk op de mens. Met zijn beroemd geworden methode1

haalde hij mentale en materiële processen uit elkaar 

en zag deze als twee aparte substanties. Gescheiden 

werelden, elk met een eigen systematiek. Waar de 

fysische wereld de natuurlijke wetten (bijv. mechanisch, 

chemisch) volgt, is de geest in deze optiek geheel vrij. 

Descartes dacht dat mensen dankzij hun geest in 

vrijheid konden denken en handelen. Echter de fysieke 

reacties die emoties oproepen (en die we niet kunnen 

vermijden), lijken er in dit model een beet je tussenin 

te vallen. Wat de meeste mensen niet weten is dat 

juist Descartes in 1632 het woord ‘emotie’ naar voren 

heeft gebracht2. Hij gebruikte het oude Franse woord 

voor oproer (émeute) om de beroering te beschrijven 

die in het lichaam werd veroorzaakt door de passies. 

In 1649 schrijft hij hierover in Les passions de l’âme en 

poogt hij de lichamelijke 

reacties die door de emoties 

veroorzaakt worden te 

duiden. Er moest een 

verbinding tussen het 

materiële lichaam en de geest bestaan en deze werd 

door Descartes gevonden in de ziel (l’âme, anima). Deze 

zou zich midden in het hoofd bevinden (meer specifiek 

in de epifyse/pijnappelklier), omdat op die plaats 

lichamelijke en geestelijke indrukken elkaar het dichtst 

naderen. De invloed van deze splitsing van Descartes is 

enorm geweest. De gedachte dat lichaam en geest als 

twee aparte systemen functioneren is diepgeworteld in 

het westers denken. Pas de laatste decennia is hierin een 

radicale verandering opgetreden. 

Waarneming is emotie
Er is veel onderzoek verricht naar werking en impact 

van het emotioneel mechanisme, tegenwoordig vaak 

beschreven als het limbisch systeem. Het is belangrijk 

ons te realiseren dat het niet alleen in werking treedt 

als zich iets emotioneels voordoet of als er een 
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bepaalde ervaring gevoeld wordt. 

Het limbisch systeem is nauw 

verbonden met de waarneming en 

daardoor nagenoeg altijd actief. Een 

groot aantal hersengebieden heeft 

een rechtstreekse verbinding met 

het limbisch systeem, waardoor 

de invloed van emoties doorwerkt 

in veel vitale processen die 

worden aangestuurd vanuit die 

hersengebieden. 

Vanaf het moment dat een zintuig 

iets opmerkt tot aan een eventuele 

reactie op dit signaal, speelt zich 

een complex gebeuren af. De 

meeste signalen worden vanuit 

het zintuiggebied direct naar 

de thalamus geleid, een primair 

schakelstation in het brein. Vanuit 

de thalamus, een evolutionair 

zeer oude hersenkern, wordt 

veel informatie gecoördineerd 

en geschakeld. Voor de 

interpretatie van de 

binnenkomende signalen 

(hoe ze geduid moeten 

worden) spelen drie 

connecties een belangrijke rol. 

De eerste connectie stuurt de 

signalen naar de direct onder de 

thalamus gelegen amygdala en 

hippocampus, beide ook behorend 

tot het limbisch systeem. Daar 

worden ze in verband gebracht met 

ons gevoel en onze herinneringen 

en krijgen ze een label zoals 

‘fijn, spannend, beangstigend’ 

of andere waardeoordelen. Dit 

geeft emotionele kleuring aan 

de binnenkomende informatie 

en brengt allerlei onbewuste, 

directe en niet te controleren 

reacties op gang. Het maakt een 

snelle reactie mogelijk, wat een 

onmisbaar mechanisme is bij 

gevaar. In dat geval schakelt de 

amygdala direct door richting de 

hypothalamus, die vervolgens de 

hypofyse aanzet tot de aanmaak 

van hormonen waardoor de 

acute stressreactie op gang komt. 

Vervolgens gaan signalen richting 

de hersenstam, waar koppelingen 

met primaire instinctieve reacties 

en het autonoom zenuwstelsel 

worden gemaakt. Deze route 

is verantwoordelijk voor het 

functioneren van een groot aantal 

autonome lichaamsprocessen. 

Ademhaling, stofwisseling, 

hartritmiek, bloeddruk en 

spierspanning worden erdoor 

bepaald. Ook op dit proces kunnen 

we nauwelijks bewust invloed 

uitoefenen. De derde verbinding die 

de signalen maken, is met de cortex 

(hersenschors). Dit is het gebied 

van de hogere hersenen en de 

plaats waar de waarneming bewust 

wordt. Hier wordt de ontvangen 

informatie, reeds ingekleurd door 

amygdala en hippocampus, door 

de ratio geanalyseerd. Op deze 

plaats komt het denken tot stand 

(onze innerlijke gedachten, mentale 

beelden) en wordt het bewuste 

spreken en handelen aangestuurd. 

Waar de reacties gerelateerd aan 

de eerste twee verbindingen niet 

rechtstreeks beïnvloedbaar zijn, 

staat dit hersengebied open voor 

een andere inbreng.

Dus stel je voor dat je in een 

vreemde omgeving bent en in 

de bosjes hoor je een vreemde 

ritseling. Je voelt ineens een 

angst opkomen, wat is dat? Je 

weet eigenlijk niet waarom je je 

angstig voelt, maar je limbisch 

systeem labelt ‘angst’. Allerlei 

signalen schieten direct richting de 

hypothalamus en de hersenstam 

(gevaar!) en in een mum van tijd 

is het lichaam voorbereid op actie. 

Mogelijk heb je als klein kind een 

film gezien waar iemand door een 

wild dier werd aangevallen dat zich 

schuilhield in ritselende bosjes of 

is er een andere reden waardoor 

het gebied van de amygdala/

hippocampus op deze manier werd 

geactiveerd. Ergens in het verleden 

is door ‘ritseling in de bosjes’ een 

label voor potentieel gevaar tot 

stand gekomen. Als je vervolgens 

ziet (of als iemand je uitlegt) dat 

de ritseling die je gehoord hebt, 

veroorzaakt wordt door de lokale 

hond die rondsnuffelt achter de 

struiken, komt een ander proces op 

gang. Vanaf de cortex komt via het 

limbisch systeem terugkoppeling 

tot stand, waardoor de reactie 

wordt genormaliseerd. De cortex is 

de plaats die kan leren, een ander 

inzicht kan verwerven en tot een 

bepaalde hoogte kan loskomen van 

instincten en emotionele reacties. 

De thalamus speelt in het proces 

van de waarneming een centrale 

rol als schakelstation in de 

continue stroom van signalen 

tussen de verschillende 

hersengebieden. Lang niet 

alles dat als signaal de 

thalamus binnenkomt, 

wordt ook daadwerkelijk 

bewust ervaren. Zo is het niet zinvol 

om ieder achtergrondgeluid op te 

merken en hoef je niet de kleur 

van de muur waar te nemen als je 

aan het winkelen bent. Echter wat 

specifiek de aandacht krijgt, wordt 

naar de cortex doorgestuurd.

Drie breinen
De hierboven beschreven 

verbindingen maken contact met 

drie gebieden die evolutionair 

gezien een andere leeftijd hebben. 

Paul MacLean3 beschrijft ze als 

drie afzonderlijke breinen: het 

reptielenbrein, het zoogdierenbrein 

en het primatenbrein. Het 

reptielenbrein is in deze theorie 

ongeveer 500 miljoen jaar geleden 

ontstaan en daarmee het oudste 

deel. Het omvat de hersenstam en 

de pons en heeft een gelimiteerd, 

maar krachtig leervermogen. 

In dit gebied ontstaan basale 

instincten en autonome 

reacties gericht op overleving 

overleven of overdreven?
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van het individu: agressie, lust, 

dominantie en paringsdrift 

spelen hierin een belangrijke 

rol. Bovenop het reptielenbrein 

heeft zich – onder invloed van de 

externe omgeving – een nieuw 

hersengebied ontwikkeld: 

het zoogdierenbrein. Dit 

is het limbische systeem, 

wat basis vormt voor 

emoties, motivatie en 

sociaal gedrag. Het drukt 

zich uit in lichaamstaal en kent een 

eigen, uitgebreider leervermogen 

dan het reptielenbrein. Pijn en 

plezier vormen hierin belangrijke 

drijfveren: het vermijdt wat 

onplezierig is en richt zich op het 

aangename. Reacties die vanuit dit 

brein voortvloeien, hebben vooral 

te maken met wat op korte termijn 

resultaat oplevert. 

De primaten hebben er in hun 

evolutie nog een schepje bovenop 

gedaan waardoor de cortex werd 

ontwikkeld. Dit nieuwe, krachtige 

brein maakt abstract denken en 

creativiteit mogelijk. Daardoor zijn 

we in staat te plannen, via taal 

te communiceren en op langere 

termijn te denken.

Dit nieuwste deel van de hersenen 

blijkt als een intelligente manager 

te kunnen fungeren. Bij de mens 

is het prefrontale deel verder 

ontwikkeld dan bij andere 

primaten, wat ons in staat stelt te 

focussen en sommige prikkels wél 

en andere niet door te laten. Het 

maakt tevens mogelijk in grote 

sociale groepen te leven en zorgde 

ervoor dat we ons (evolutionair 

gezien dan) tot de meest succesvolle 

soort konden ontwikkelen. Alhoewel 

dit hersendeel dus tot complexe 

zaken in staat is, blijkt het 

onderaan in de lijfelijke hiërarchie 

te staan. Waar we onszelf zien als 

bij uitstek ‘rationele en intelligente 

wezens’, neemt in de praktijk het 

zoogdierenbrein (en in sommige 

situaties ook het reptielenbrein) 

vaak de leiding. Bij veel acties 

en beslissingen spelen ze een 

doorslaggevende rol.

Heel algemeen kan je dus stellen 

dat iedere waarneming een mix 

van instinctieve, emotionele 

en bewuste reacties tot gevolg 

heeft. Een X-signaal levert geen 

standaard-Y-gevolg, want steeds 

zijn persoonlijke historie en 

huidige situatie bepalend 

voor de reactie. Er is geen 

‘neutrale waarneming’, 

omdat verschillende 

hersengebieden altijd een 

eigen inkleuring aan het 

geheel geven. Veel beslissingen 

worden op basis van emoties 

genomen. Soms is dat geen grote 

ramp; we weten dat we beter niet 

die borrel/chocolade/sigaret kunnen 

nemen, maar we doen het toch. 

Maar waarom doen we nog steeds 

niets structureels aan het klimaat, 

terwijl toch heel helder is dat er wat 

gebeuren moet?

Ontregeling door 
emoties 
We hebben gezien dat de emoties 

meerdere hersenprocessen 

activeren. Deze hersenprocessen 

sturen daarnaast veel andere, 

belangrijke lichaamsmechanismen 

aan. Dat emotionele ervaringen 

we zijn reptiel, zoogdier 

en primaat ineen

Jongste deel: primatenbrein
Intellect, taal

Reacties zijn meer complex, 

prikkels kunnen wel/niet 

doorgelaten worden

Leert door analyse, creativiteit, 

logisch denken

Oudste deel: reptielenbrein
Basale instincten, gericht op 

overleving en voortplanting

Reageert automatisch, autonoom

Leert door klassieke conditionering (stimulus – respons)

Middendeel: zoogdierenbrein
Primair sociaal gedrag, emoties

Reageert op de korte termijn: 

wat is fijn?

Leert door operante 

conditionering

(belonen – straffen)
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een belangrijke invloed hebben, 

realiseren de meeste mensen zich 

goed, maar de impact van meer 

onbewuste of langdurige negatieve 

situaties is minder bekend. 

Candace Pert beschrijft in haar 

studie ‘The Physics of Emotion’ hoe 

de limbische activering in de 

hersenen zich vertaalt in chemische 

verbindingen. “Organen, weefsel, 

huid, spieren en klieren hebben 

allemaal eiwitreceptoren om emotionele 

informatie op te slaan. Emotioneel 

geheugen kan daardoor zowel in 

het brein als in het lichaam worden 

opgeslagen. […] Niet uitgedrukte en 

onbewuste emoties worden letterlijk 

opgeslagen in het lichaam.” 4

Bij een sterke/overmatige activering 

van bepaalde hersenprocessen, 

spreken we van stress. Stress is een 

breed begrip: het kan acute dreiging 

zijn, een gevoel van spanning 

voorafgaand aan een te leveren 

prestatie, maar ook langdurige, 

negatieve en depressieve gevoelens 

die als stressor voor het lichaam 

werken. De tijdsduur dat stress 

aanwezig is, maakt voor de 

impact veel verschil. Zo blijkt dat 

kortdurende stress een activering 

van het immuunsysteem geeft. 

Het vrijkomen van adrenaline en 

noradrenaline geeft veel processen 

een extra boost. De weerbaarheid 

en wondheling is beter en de 

vatbaarheid voor infecties lager. 

Als de stresssituatie langer 

duurt maakt het lichaam meer 

cortisol vrij voor betere prestaties. 

Cortisol verhoogt hartslag en 

bloedsuikerspiegel én – heel 

aardig – het humeur verbetert 

er ook door. Na wat langere tijd 

(> 2 tot 3 maanden) wordt de 

keerzijde zichtbaar: langdurig 

verhoogde cortisolwaarden 

maken het afweersysteem 

kwetsbaar. Ook de kans op 

het ontwikkelen van diabetes 

type 2, hart- en vaatziekten, 

spijsverteringsproblemen en 

kanker worden er significant door 

verhoogd. Een ander gevolg treedt 

op bij amygdala en hippocampus, 

centrale structuren in het 

limbisch systeem. Langdurige 

stress maakt dat de amygdala 

minder goed gereguleerd wordt 

(minder remming) en levert een 

stroom van negatieve emoties. De 

hippocampus is gevoelig voor hoge 

cortisolwaarden, waardoor het 

geheugen gaat haperen. 

Zowel de westerse als Chinese 

kijk zijn dus eensgezind: een 

emotionele balans is cruciaal 

voor de gezondheid van de mens. 

Kortdurende stress of emoties die 

niet te heftig zijn, vormen hierbij 

geen probleem. Maar ‘vastzitten’ 

in een bepaalde modus, een 

langdurige aanwezigheid van 

emoties veroorzaakt een gebrek aan 

energie/flexibiliteit in het reagerend 

vermogen. Pathologie op alle 

niveaus kan het gevolg zijn. 

‘Happy trio’
Een emotie blijkt geen eenduidige 

ervaring: naast de primaire emotie 

die een bepaald signaal oproept 

(via amygdala en hippocampus), 

spelen bij de gevoelde emotie ook 

instincten (hersenstam) en wat we 

er rationeel van denken (cortex) een 

rol. Als we verstoorde emotionaliteit 

willen behandelen, is het dan ook 

niet zo gemakkelijk om de juiste 

verstorende emotie te identificeren. 

Een interessante behandelvorm uit 

de auriculotherapie geeft hierin een 

uitweg, door te testen welke emoties 

betrokken zijn. 

Via onderzoek zijn de afgelopen 

jaren veel resonanties van 

oorpunten met lichaamspunten en/

of substanties bekend geworden5. 

Als je weet welk oorpunt reactief 

is, is ook direct duidelijk welk 

resonerende acupunctuurpunt 

daarbij hoort. Doordat de punten 

onderling resoneren, wordt de 

therapeutische werking van hun 

individuele acties versterkt. Een 

derde aanvullende optie (voor 

de liefhebbers) is het gebruik 

van bloesemtherapie, een 

erkende waarde voor emotionele 

balancering met een milde, maar 

zeer doeltreffende ondersteuning. 

Veel oor- en lichaamspunten die 

gekoppeld zijn aan emoties, hebben 

ook resonerende bloesems. Zo 

ontstaat een ‘happy trio’ voor de 

aanpak van ontregelende emoties.

Methode

1. Selecteer de emotie(s) waarmee 

gewerkt gaat worden. Dit geeft 

algemene richting aan het 

zoekproces naar bijpassende 

oorpunten.

 Omdat het bewuste denken het 

zoekproces stuurt, kan de juiste 

emotie vaak niet goed worden 

bepaald – denken en voelen zijn 

immers verschillende systemen! De 

intuïtie als therapeut is belangrijk: 

regelmatig gaat het om emoties 

die de patiënt zelf (nog) niet kan 

herkennen. 

2. Bepaal resonerende 

lichaamspunten passend bij de 

gevonden oorpunten.

3. Bepaal resonerende bloesems 

passend bij de gevonden 

oorpunten.

Het valt buiten het bestek van 

dit artikel om de vele mogelijke 

combinaties te beschrijven, maar 

hieronder wordt een voorbeeld 

uitgewerkt met een emotioneel 

probleem als uitgangspunt. 

Niet zo fit…
Onze patiënt is wat minder fit, 

wordt gemakkelijk verkouden, voelt 

zich regelmatig neerslachtig en 

vraagt zich de laatste tijd af ‘of dit 

het dan is’ in het leven. De klachten 

zijn algemeen en herkenbaar, 

maar er zijn niet zoveel specifieke 

aanknopingspunten. Hieruit 

kunnen we echter wel een aantal 

opties voor oorpunten afleiden om 

te kunnen testen. 
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Onderzoek: een eerste selectie aan 

punten die ik hier zou onderzoeken 

is Depressie 1 en 2, Neerslachtigheid 

en Ongerichtheid6. Een punt dat 

‘reageert’ is een relevant oorpunt. 

Dit kan op een aantal manieren 

worden getest: met manuele druk 

(een grotere gevoeligheid op de 

druktaster), met de elektrische 

puntzoeker (waarbij je ook de 

verstorende waarde kan vaststellen) 

of met andere energetische 

testmethoden (zoals het VAS of de 

spiertest).

Behandeling: gebruik één of twee 

oorpunten die de duidelijkste 

reactie geven, bijvoorbeeld door 

prikken, elektrotherapie of laser. 

Vervolgens worden resonerende 

lichaamspunten behandeld (zie 

beschrijving oorpunten). Het kan 

therapeutisch interessant zijn om 

de betekenis van de (in het oor 

gevonden) emotie te bespreken: 

Wordt deze herkend? (Of juist 

helemaal niet?) 

Ook de beschrijving/betekenis van 

de bijbehorende bloesem kan een 

aantal invalshoeken opleveren.

De vier punten uit het voorbeeld 

worden regelmatig gevonden 

bij meer algemene stress- en 

stemmingsklachten. Beide 

depressiepunten in het oor dienen 

niet te worden gekoppeld aan 

de westerse diagnose ‘depressie’ 

– daarvoor worden deze punten 

veel te frequent gevonden in de 

praktijk! De punten komen naar 

voren bij mensen met een wat 

minder optimistische, mogelijk wat 

zwaarmoedige kijk op het leven. De 

naam van het punt valt sommige 

patiënten zwaar, reden waarom 

ik het punt meestal wat meer 

algemeen als ‘stemmingspunt’ 

benoem of de naam van de 

positieve tegenhanger gebruik. 

Alle vier worden ze gevonden als 

tonificatiepunt: ze representeren 

leegte, gebrek aan energie. 

Depressie 1: Vreugdepunt
Depressie 1 wordt meestal aan de 

dominante zijde gevonden, op de 

overgang van de scapha naar de 

lobulus. 

Resonanties: 

• HE-9 is het moederpunt van de 

Hartmeridiaan, waardoor visie/

focus van het houtelement in 

het Hart kan komen.

• Willow is een Bachbloesem 

die gegeven wordt aan 

mensen die het gevoel hebben 

onrechtvaardig behandeld te 

zijn. Ze koesteren vaak wrok 

of wraakgevoelens en kunnen 

anderen moeilijk gunnen wat 

ze zelf niet hebben gekend. 

Ze klagen en liggen dwars, 

omdat ze verbitterd zijn. De 

bloesem helpt om de eigen 

verantwoordelijkheid te zien en 

de kracht van positief denken 

te ontplooien. Driemaal daags 

5 druppels.

• Rock Rose wordt gebruikt bij angst 

of paniek als gevolg van iets, een 

heftige ervaring of gebeurtenis. 

De Bachbloesem helpt om 

onverwerkte ervaringen door 

te werken en af te ronden, 

waardoor het verleden niet meer 

als verlammende factor voor het 

heden werkt. Driemaal daags 

5 druppels.

• St. John’s Wort is een 

Californische bloesem voor 

schuchtere, sentimentele en 

moedeloze mensen. Vaak 

zijn ze al ziek, voelen ze zich 

angstig, hulpeloos en ontberen 

ze de kracht om zelf actie 

te ondernemen. De bloesem 

is versterkend en kent een 

beschermende kracht. Driemaal 

daags 5 druppels.

Depressie 2: Ankerpunt
Het punt Depressie 2 wordt meestal 

aan de dominante zijde gevonden, 

in de Longzone. In de Chinese 

geneeskunde is het verbonden met 

de indalende beweging en subtiele 

energie (adem, qi). 
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Resonanties: 

• LU-7 een punt dat de kracht van 

het voelen versterkt en helpt 

om de emotionele ervaring te 

laten indalen en te verbinden 

met het lichaam. Ondersteunt 

bij verwerkingsprocessen en 

langdurig verdriet. 

• Centaury (Duizendguldenkruid) is 

een Bachbloesem die het gevoel 

van eigenwaarde versterkt. Voor 

mensen die zo aardig zijn dat ze 

geen nee durven te zeggen en 

waarbij anderen te gemakkelijk 

hun grenzen overschrijden. Het 

helpt zichzelf belangrijk genoeg 

te vinden en niet steeds aan 

te passen aan de omgeving. 

Tweemaal daags 5 druppels.

• Golden Ear Drops is een 

Californische bloesem voor 

mensen die een moeilijke jeugd 

hebben gehad, bij wie ondanks 

hard werken en pogingen 

de periode te verdringen het 

misbruik uit het verleden 

doorwerkt in het heden. De 

bloesem ondersteunt het 

verwerkingsproces en helpt de 

gebeurtenissen in een groter 

kader te plaatsen. Tweemaal 

daags 5 druppels. 

• Old Man Banksia is een 

Australische bloesem voor 

wat matte, trage maar zeer 

betrouwbare mensen die zich te 

gemakkelijk laten ontmoedigen. 

De bloesem helpt om energie 

en hernieuwde levensvreugde 

te ervaren. Tweemaal daags 

5 druppels. 

Ongerichtheid: 
Focuspunt
Het punt bevindt zich op de locatie 

van de Lever (westers). Het wordt 

gebruikt als ondersteuning bij 

fysieke orgaanproblemen en bij 

reinigingsprocessen.

Resonanties: 

• LIV-8 is het tonificatiepunt van 

de Levermeridiaan. De Lever 

is het orgaan dat iets voor 

elkaar wil brengen. Leegte kan 

zich tonen als een gebrek aan 

gerichte, doeltreffende actie. 

Het toont dan ongerichte, 

beweeglijke energie, die maar 

weinig focus kent. 

• California Poppy past bij rusteloze, 

nerveuze en wat verwarde 

mensen die niet hun eigen pad 

lijken te volgen. Ze zijn op zoek 

naar waarheid en kijken waar 

deze te vinden is. Ze volgen een 

leider, meester of goeroe waarbij 

hun eigen bestemming uit 

beeld raakt. De bloesem helpt 

te focussen en af te stemmen 

op de eigen innerlijke bron. Vijf 

druppels voor het slapen.

Neerslachtigheid: 
Aardingspunt
Leegte-ervaring van het aardse. 

Verstoringen in dit punt uiten zich 

in zwaarmoedigheid en treurnis 

van de ziel. Geen energie hebben 

om iets te doen, omdat het nergens 

toe leidt of nergens toe dient. En in 

melancholie, het liefst op de eigen 

plek blijven en moeite hebben om 

hulp te aanvaarden.

Resonanties: 

• SP-2 is tonificatie en vuurpunt 

van de Miltmeridiaan. Het 

versterkt de kracht van ‘het 

midden’ en ondersteunt het 

bindweefsel. Het activeert 

de hitte die nodig is voor 

verteringsprocessen, maar ook 

voor de verwerking van oude, 

conflictueuze ervaringen. 

• Indien een reactie in het 

dominante oor wordt gevonden, 

past de Californische bloesem 

Tansy. Er kan hierbij sprake zijn 

van psychisch geweld in de vorm 

van pesten, geweld of agressieve 

druk van buitenaf. Tansy helpt 

om vastbesloten, daadkrachtig 

en gericht een eigen route te 

kiezen en te verwerkelijken. 

Daardoor worden oude 

patronen, verbonden met chaos 

en geweld opgelost en kan het 

leven weer op constructieve 

wijze worden vormgegeven. 

Twee druppels voor het slapen.

• Indien een reactie in het niet-

dominante oor wordt gevonden, 

past de Californische bloesem 

Alpine Lily. De bloesem helpt in 

de acceptatie van de vrouwelijke 

lichamelijke identiteit, bij een 

vervreemd of mogelijk abstract 

beeld van het eigen lijf. Het 

voedt en herstelt de verbinding 

met het aardse lichaam. 

Éénmaal daags 5 druppels.

Het happy trio is een eenvoudig 

toepasbare methode voor snelle 

diagnostiek en praktische 

behandeling van emotionele 

verstoringen (met een oorpunt 

en een lichaamspunt). Ook 

ondersteuning voor de thuissituatie 

is mogelijk door gebruik van 

verblijfsnaaldjes (of korreltjes) 

en door bloesemdruppels. Ook 

affirmaties kunnen worden gebruikt 

om de positieve expressie van het 

gevonden oorpunt te ondersteunen: 

bijvoorbeeld ‘ik ervaar vreugde in 

mijn leven’ (voor Depressie 1) of ‘ik 

ben geaard’ (voor Neerslachtigheid). 

De te ontwikkelen kwaliteit 

wordt hierbij bewust benoemd 

en ondersteund. Het happy trio is 

gemakkelijk te combineren met 

andere behandelmethoden en kan 

zonder negatieve interferentie 

worden toegepast. ✒

1 Descartes, R. Verhandeling over de methode, 1637.

2 Interview met Nico Frijda, NRC Handelsblad, katern Wetenschap en Onderwijs 

14/14 juli 2007.

3 MacLean, P. The Triune Brain in Evolution. Springer, 1990.

4 Pert, C. The Physics of Emotion, 2007.

5 Zowel onderzoeksgroepen rondom Paul Nogier in Frankrijk en Frank Bahr in 

Duitsland hebben veel informatie rondom resonerende gebieden gepubliceerd en 

geverifieerd. 

6 Sommers, D. Auriculotherapie deel III, Atlas. Veghel, Libra & Libris, 2016.


