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DE BELANGRIJKSTE STAPPEN BIJ HET VOORKOMEN

VAN HARTAANDOENINGEN ZIJN BEWEGING, T EZA-

MEN MET GEZONDE VOEDING, GEZONDE SLAAP

EN GEZOND,DENKEN. OEFENINGEN HELPEN OM

DE SPIEREN VAN DE RIBBENKAST TE ONTSPANNEN

EN DE ORGANEN VOLDOENDE RUIMTE TE GEVEN.

HET VERBETEREN VAN DE SMERING EN ZUURSTOF-

VOORZIENING VAN ORGANEN IS EEN VAN DE FUN-

DAMENTELE MANTEREN oM BAcrrntËN, vtRUSSEN

EN TOXINES (GIFSTOFFEN) TE VERWIJDEREN EN

LEVERT EEN BIJDRAGE AAN HET BETER FUNCTIO-

NEREN EN DE GEZONDHEID VAN ALLE ORGANEN;

SPECIAAL VOOR DE VITALITEIT VAN HET HART.

ÏAIJ IQUAN

Er is niets magisch aan de positieve ef-
fecten van de magische kunst van de Tai

Chi-beoefening bil hartaandoeningen.
Het is eenvoudigweg een kwestie van

het ontspannen van de spieren van de
ribbenkast, terwijl de armen omhoog
drijven en de ellebogen licht naar buiten
bewegen om de oksels geopend te hou-

den, waardoor het volume van de torso
toeneemt.
Dit helpt de organen om effectieí te
functioneren, door de vergrootte ruimte
in de borstholte. Tegelijkertild geeft een
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diepe ademhaling ons voldoende zuur-
stof in het bloed en verwijdert het kool-
dioxide uit het lichaam, waardoor we
lang en in goede gezondheid kunnen
leven.

Dit is het primaire doel van het langzame

tempo van de bewegingen.

Het synchroniseren van de zachte, lang-

zame bewegingen met een een diepe
middenrif-ademhaling is één van de

beste manieren om hartaandoeningen te
voorkomen. Uitademen brengt de zenu-

wen tot rust en verlicht spierspanning.

Wanneer de spieren van de ribbenkast
worden ontspannen, drijven de armen
omhoog en openen de oksels zich licht.
Het resultaat is een toename van het vo-
lume van de torso, waardoor de organen

meer ruimte krilgen om optimaal te kun-

nen íunctioneren.

De diepe middenrif-ademhaling brengt
meer zuurstof in de longen dan de nor-
male ademhaling. Meer zuurstofrijk
bloed vanuit het hart stimuleert de wer-
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king van het immuunsysteem. Hierdoor
is het makkelijker voor het lichaam om
te ontgiíten.

Het is onze bedoeling om het hart goed
te laten blijven functionerèh. Het hart is

de spil van de organen, die het zuurstof-
rijke bloed (qi xue) door het lichaam ver-
voert. Alle belangrijke facetten van
fitheid, gezondheid en het leven zelí,ziin
afhankelilk van het functioneren van het
hart. De organen zijn voor hun goede
werking aÍhankelijk van het hart. leder
orgaanweefsel en iedere cel in het li-
chaam is voor een optimaal functioneren
afhankelilk van het bloed dat wordt
rondgepompt door het hart.

Hoewel emotionele stress een natuurlilk
onderdeel van het leven is, zijn de ex-
cessieve en aanhoudende zorgen, ang-
sten en somberheid, die gepaard gaan
met stress, zeer schadelilk. Stress leidt
tot hèt samentrekken van de spieren van
de ribbenkast. Het middenrif komt om-
hoog en de armen vallen tegen de rib-
benkast. Hierdoor vermindert het
volume van de torso, waardoor de
bloeddoorstroming van de organen ver-
slechtert en het hart mogelijk overbelast
raakt.

Een slechter werkend hart pompt min-
der zuurstof en voedingsstoffen naar de
organen en voert minder afvalstoffen,
giÍstoífen en kooldioxide af uit het li-
chaam. Dit leidt onvermijdelijk tot ver-
giftiging van de weefsels en orgaanfalen.
Het resulteert in een aantal hart-do-
dende aandoeningen.

Hartaandoeningen ziln de voornaamste
doodsoorzaak in de VS, met bilna 2000
doden per dag. leder jaar krijgen onge-
veer 720.000 Amerikanen een hartin-
farct. Hiervan zijn er 5 15.000 die een
eerste hartinfarct hebben en 205.000 die
eerder een hartinfarct hadden. Een be-
langrilke oorzaak van hartaandoeningen
is overmatige stress van de organen. Een
gebrek aan ruimte en slechte circulatie
van het hart veroorzaakt ziekten.

Het belang van oeíeningen om hartaan-
doeningen te voorkomen is herhaaldelilk
aangetoond door experts uit het veld.
Zo vermeldt bijv. de CDC Division for
Heart Disease and Stroke Prevention
(DHDSP lnoot vertaler: de Amerikaanse
variant van de Hartstichting]) in haar sa-
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oeíeningen. Bewegen helpt om over-
spannen spieren in het lichaam losser te
maken, waardoor alles soepeler en effi-
ciënter gaat.

De slow motion van Tai Chi Chuan
wordt sterk aanbevolen door artsen. De
langzame bewegingen kalmeren het ze-
nuwstelsel en verlichten het overmatig
bezig zijn met zorgen, angst en somber-
heid. De spieren van de ribbenkast ont-
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spannen en het volume van de torso
neemt toe, zodat meer ruimte ontstaat
en het functioneren van de organen ver-
betert.

Hèt vergroten van de ruimte van de
torso zorgt voor een beter Íunctioneren
van de longen, doordat een volle in- en
uitademing mogelijk wordt. Tegelijk
drukken de tenen tegen de grond en
duwen de vingers tegen de luchtweer-
stand en ontstaat een krachtige energie-
stroom in het lichaam. Dit creëert een
dynamisch jet-stream golf-effect binnen
de torso waardoor verontreiniging van
organen weggespoeld kan worden. Dit
is vergelijkbaar met de waterstralen in

een vaatwasser, die het vuil van de vaat
spoelen en het servies weer als nieuw
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menvatting van risicofactoren en sugges-
ties dat aanbevolen wordt dat volwasse-
nen wekelijks tweeènhalf uur zouden
moeten bewegen.
De Ohio State University Medical Cen-
ter noemt fitness als een manier om
hartaandoeningen te voorkomen. Bewe-
ging is een geneesmiddel van de natuur,
krachtiger dan welk medicijn dan ook
om het menselijke hart en de organen te
herstellen en verjongen

Dageliiks bewegen is essentieel voor het
hart. Onderzoekers ziin tot de conclusie
gekomen dat beweging een superieure
methode is om ons hart gezond te hou-
den, waarbij aangemerkt wordt dat re-
gelmatige lichte beweging beter is dan
korte, intense en meer inspannender
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Stress Leidt tot het
samentrekken van de

.l
spleTen van ge

ribbenkast

maken en klaar maken om herbruikt te
worden.

Dit geldt ook voor de hersencellen. Dr.

Maiken Nedergaar, vooraanstaand neu-

rowetenschapper, legt in The Power of
Sleep (Alice Prank, Time Magazine, 9-

I I - I 4) uit hoe veranderingen in hersen-

cellen tijdens onze slaap ervoor zorgen
dat er meer gelegenheid ontstaat voor
de hersen- en ruggemergvloeistof (li-
quor) om te kunnen stromen. "Het is als

een vaatwasser die de aíwas aíspoelt om

het vuil te verwijderen," schrilft ze.

De Tai Chi bewegingen helpen bil de te-
rugstroom van bloed van de benen naar

het hart. Wanneer we langzaam een stap

maken, de voet zacht neerzetten, zodat
de kuitspieren ontspannen blilven, kan

bloed zich in het onderbeen verzamelen.

Wanneer we ge.leidelilk het gewicht ver-
plaatsen van de hiel naar de tenen en de

tenen op de grond drukken, pompt de

kuitspier het bloed in de richting van het
hart, waardoor de bloedaanvoer naar

het hart toeneemt.

Dit ondersteunend pompen van bloed
door de kuitspier, om bloed naar het
hart te laten stromen, is belangrilk voor
ons. Onderzoek toont aan dat "het
slechts één hartslag kost om het bloed
van het hart naar de onderbenen te
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pompen, maar dat het enkele sterke
hartslagen kost om het bloed terug om-
hoog naar het hart te Pompen."
Het mechanisme van stapPen en loslaten

in Tai Chi Chuan is erg belangrijk voor
het terugstromen van bloed naar het

hart, waarbij tegelijk de doorbloeding
van de benen verbetert. Deze kuitspier-
pomp wordt dan ook wel eens het

tweede hart van het lichaam genoemd.

(www.stepit.com/the function of calÍ

Pump)

Artsen adviseren aan vliegtuigpassagiers

om tijdens lange vluchten regelmatig op

te staan en wat rond te lopen. Het sti-
muleert de doorbloeding van de benen

maar zorgt ook voor een gezondere cir-
culatie van de organen in de torso. De
krappe stoelen van de hedendaagse

commerciële vliegmaatschappiien dwin-
gen de armen tegen de ribbenkast, het-
geen het volume van de torso beperkt
en organen dicht opeen comprimeert.
Hierdoor kan het hart niet normaal func-

tioneren.

Een goede gezondheid hangt af van de

organen in het lichaam. Als de organen

gezond en sterk ziln, zullen aandoenin-

gen en ziekten minder vaak voorkomen.
We zouden niet moeten toestaan dat
stress het volume van de torso redu-
ceert, waardoor de werking van organen

beperkt wordt en de hartfunctie ver-

slechtert.

Stress is niet altiid slecht. We hebben

soms spanning nodig om ons te stimule-
ren. Positieve stress barst van de levens-

energie. Er zijn veel kriigskunstenaars,
sporters en artiesten die weten hoe ze

stress kunnen benutten voor een high

energy prestatie. ln goede banen geleide

stress kan echt in ons voordeel werken.
De ambitie om te slagen is het gevoel

van ons bewuste hart, dat de energie
geeft onze ambitie te realiseren. 

,

Aan de andere kant zal een negatieve

stemming van angst, bezorgdheid en

somberheid, de oorzaak ziin van spier-

spanningen. De spier"en van de ribben-
kast trekken samen en trekken het
middenrif op, waarbil tegelijk de boven-
armen tegen de ribbenkast zakken. De
ruimte voor de organen in de torso ver-
mindert, waardoor de circulatie ver-
slechtert en zich riskante omstandig-
heden ontwikkelen die kunnen resulte-
ren in ernstige hartaandoeningen.

Moeder Natuur heeft ons een stofwisse-

lingsproces geschonken dat de organen

in het lichaam kan hernieuwen. Onze

torso is als het binnenste van een afwas-

machine en de organen zijn als herbruik-
bare borden. We moeten de organen zo
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Beweging is een

geneesmiddel van de

natuur/ ï<rachtiger

dan welkmedicijn
dan ook

de weeísels van het lichaam is van vitaal
belang voor de gezondheid van het hart.
Het reinigen door de Tai Chi bewegin-
gen kan ook helpen om nier- en lever-
aandoeningen te voorkomen, alsmede
kanker. Het is ontegenzeggelijk behulp-
zaam in het verminderen van andere
kwalen, ziekten en stress.

Het dagelijks beoeíenen van Tai Chi
Chuan, met hart en geest bij het voelen
van de energiestroom die door het li-
chaam golft, zal de dokters buiten de
deur houden. Het consequent en dage-
lilks beoefenen van deze langzame be-
wegingen is bijzonder behulpzaam voor
het verminderen van de overbelasting
van ziekenhuispersoneel en dokters.
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vaak mogelilk reinigen, zelfs nog vóór de
gifstoffen zich ophopen. Het regelmatig
reinigen van de organen om ze in opti-
male conditie te houden is onze priori-
teit.

Gelukkige mensen zijn gezonder en
Ieven langer dan ongelukkige mensen.
Wanneer we gelukkig zijn, ontspannen
de spieren van de ribbenkast zich. Wan-
neer we droevig zijn, bezorgd of onge-
lukkig, zullen de spieren van de
ribbenkast samentrekken. De beperkte
ruimte in de torso bemoeilijkt de orga-
nen om normaal te functioneren.

De spier-vrile bewegingen van Tai Chi
Chuan ontstaan door het loslaten en op-
wekken van de stroom van energie, om
zo een krachtige energetische golf in het
lichaam te creëren, terwijl de spieren
ontspannen, met name die rond de slag-
aderen, waardoor verwijding van de
bloedvaten ontstaat. Hierdoor ontstaat
een constante stroom van voedingsstof-
fen en zuurstoírijk bloed door het gehele
vasculaire systeem. Deze krachtige in-
terne energiestroom gaat veel verder
dan dan orgaanreiniging: Het helpt alles
in het lichaam te zuiveren.

Het ontspannen van de ribspieren is de
beste zorg voor onze organen, doordat
zij in staat ziin het volume van de torso

te vergroten. Dit bevordert de reiniging
van de organen zodatzii hun werkgoed
kunnen doen en helpt om het hart vitaal
en in tip-top conditie te houden.

Het concept van de preventie van hart-
ziekten heeft ziin oorsprong in een in-
zicht van mijn leraar, de wereldbekende
Grootmeester Prof. Cheng Man-Ching,
die opmerkte: "De organen van katten
en honden ziln gezonder dan die van

mensen, omdat hun organen vrij in het
lichaam hangen als zij rondlopen. Dit
helpt om de organen te smeren en van

zuurstof te voorzien om ze gezond te
houden, in contrast met de ongezonde
menselijke organen die vaak tegen elkaar
botsen in het lichaam."

De informatie die ik heb verzameld en
onderzocht in mijn dagelilkse beoeÍening
met studenten gedurende de laatste 60
jaar, leidt mij naar dit positieve idee: het
reinigen van de organen is de basis van
gezond blilven. De analogie van 'orgaan-

reiniging als een vaatwasser' draag ik al

jaren met me mee.

Dit artikel is een deel van mijn levens-
lange toewijding aan Tai Chi beoeíe-
naars. De innerlilke beoefening van Tai

Chi Chuan is als rhet inwendig reinigen
van het lichaam. Regelmatig reinigen van

de organen, cellen, slagaderen, aders en
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