
 
 Het wezen van de Lente 

En de organen lever en galblaas 
(Artikel	  voor	  DNUA	  door	  Conny	  Coppen)	  

 
Ergens - nergens 
In het hart van God 
 
Trilt Liefde nieuw leven tot aanschijn 
Ongeremd, ongetemd en onbevangen 
Komt dit nieuwe in beweging 
Zoals een zaad wat stil onder de aarde lag 
Ontkiemt 
Teer en ongewapend als het is 
Boort het zich door lagen steen 
om die kiem  
van wat het in zich draagt 
tot expressie te brengen 
Op de juiste tijd 
In samenhang met alle andere leven 
 
Verwondering 
 
De	  lente	  is	  het	  principe	  van	  jeugd,	  lente,	  ochtend,	  begin. Het	  is	  de	  fase	  waarin	  het	  
leven	  zich	  wil	  ontvouwen	  zoals	  het	  bedoeld	  is	  te	  zijn.	  Een	  slazaadje	  zal	  zich	  gaan	  
ontwikkelen	  tot	  krop	  sla,	  een	  tomatenzaadje	  groeit	  uit	  tot	  een	  tomatenplant	  en	  
het	  pitje	  van	  een	  appel	  draagt	  de	  potentie	  in	  zich	  om	  uit	  te	  groeien	  tot	  een	  grote	  
appelboom,	  met	  vele	  appels.	  De	  natuur	  is	  een	  en	  al	  overvloed.	  	  

In	  de	  Chinese	  geneeskunde	  en	  de	  acupunctuur,	  wordt	  de	  lente	  geassocieerd	  met	  
het	  hout-‐element.	  In	  de	  Chinese	  geneeskunde	  kent	  men	  5	  elementen,	  die	  
overeenkomen	  met	  de	  essentie	  van	  de	  5	  seizoenen.	  Elk	  van	  deze	  5	  elementen	  
resoneert	  met	  de	  energie	  van	  2	  organen.	  	  
De	  lente	  resoneert	  met	  de	  lever-‐	  en	  de	  galblaasenergie.	  	  
Wanneer	  het	  hout-‐element	  belast	  is,	  zal	  bij	  gevolg	  de	  energiedoorstroming	  –	  en	  
daarmee	  het	  functioneren	  -‐	  van	  lever	  en	  galblaas	  ook	  belast	  raken.	  Dat	  betekent	  
dan	  nog	  niet	  dat	  de	  fysieke	  lever	  of	  galblaas	  dan	  ziek	  zijn	  of	  worden.	  Dat	  zou	  
kúnnen	  gebeuren	  wanneer	  de	  belasting	  ernstig	  en	  langdurig	  is,	  maar	  ook	  dat	  is	  
niet	  per	  definitie	  zo.	  Het	  kan	  zich	  bijvoorbeeld	  wel	  hierin	  uiten	  dat	  je	  sneller	  
boos,	  geïrriteerd	  of	  depressief	  bent,	  of	  dat	  je	  last	  hebt	  van	  pijnen	  die	  dan	  weer	  
hier	  zitten	  en	  dan	  weer	  daar,	  of	  misschien	  problemen	  in	  het	  verloop	  van	  de	  lever	  
of	  de	  galblaas-‐meridiaan.	  	  
De	  galblaasmeridiaan	  loopt	  zig-‐zag	  over	  het	  hoofd.	  Veel	  mensen	  die	  een	  
verstoring	  hebben	  van	  het	  hout-‐element	  hebben	  last	  van	  migraine	  of	  weekend-‐
hoofdpijnen.	  
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Hoe	  zit	  dat	  met	  het	  hout-‐element?	  
De	  essentie	  van	  de	  lente	  is	  dus	  dat	  het	  leven	  zich	  wil	  ontvouwen	  zoals	  het	  
bedoeld	  is	  te	  zijn.	  Het	  karakter	  van	  de	  lente	  is	  uitbundig,	  explosief	  in	  groei	  en	  vol	  
van	  energie.	  Net	  zoals	  de	  energie	  van	  de	  ochtend	  en	  de	  jeugd.	  

Zolang	  de	  energie	  maar	  kan	  stromen,	  is	  er	  niets	  aan	  de	  hand.	  Maar	  wanneer	  het	  
leven	  niet	  kan	  stromen	  zoals	  het	  bedoeld	  is	  (de	  goddelijke	  wil	  of	  de	  wil	  van	  de	  
ziel),	  of	  wanneer	  je	  zelf	  graag	  iets	  wilt	  en	  het	  lukt	  niet	  zo	  snel	  of	  zo	  goed	  als	  je	  zou	  
willen	  (‘ik	  wil!’),	  dan	  raakt	  juist	  deze	  lente-‐energie	  gefrustreerd.	  
De	  	  uitbundige	  stroom	  van	  de	  vrije,	  oorspronkelijke	  levensenergie	  stagneert	  en	  
dat	  kan	  tot	  allerlei	  klachten	  leiden,	  waarvan	  ik	  er	  hierboven	  al	  een	  aantal	  heb	  
genoemd.	  Hieronder	  ga	  ik	  op	  sommige	  van	  deze	  klachten	  wat	  dieper	  in.	  Alle	  hier	  
onder	  genoemde	  klachten	  worden	  in	  de	  acupunctuur	  verbonden	  aan	  het	  hout-‐
element.	  De	  lente	  en	  daarmee	  verbonden	  de	  lever	  en	  de	  galblaas:	  

Krampachtigheid 
Sommige	  mensen	  zijn	  zo	  keurig	  opgevoed	  dat	  ze	  te	  goed	  geleerd	  hebben	  om	  zich	  
aan	  te	  passen.	  Bij	  hen	  is	  de	  oorspronkelijke	  levensvreugde,	  ondeugendheid,	  
humor	  en	  plezier	  vaak	  ver	  te	  zoeken.	  Ze	  zijn	  in	  hun	  lichaam	  en	  in	  hun	  doen	  en	  
laten	  verkrampt	  geraakt.	  Ze	  gingen	  –	  letterlijk	  -‐	  in	  een	  keurslijf.	  	  
Anderen	  worden	  spastisch	  in	  hun	  bewegingen	  of	  in	  de	  manier	  waarop	  ze	  met	  
dingen	  omgaan.	  	  

Vermoeidheid en wisselende energie 
Veel	  mensen	  die	  een	  verstoring	  van	  het	  hout-‐element	  ervaren,	  zijn	  het	  ene	  
moment	  hyperactief	  en	  een	  volgend	  moment	  weer	  heel	  erg	  moe.	  Sommigen	  zijn	  
ook	  chronisch	  moe;	  maar	  deze	  moeheid	  is	  geen	  werkelijk	  gebrek	  aan	  energie.	  Ze	  
is	  te	  wijten	  aan	  stagnatie.	  De	  bezieling	  kan	  niet	  stromen.	  Er	  moet	  van	  alles	  wat	  
van	  binnenuit	  niet	  wil,	  en	  je	  wil	  van	  alles	  wat	  van	  de	  buitenwereld	  niet	  mag.	  Dat	  
frustreert	  de	  levensenergie.	  Een	  vermoeidheid	  als	  gevolg	  van	  stagnatie	  is	  
wisselend	  en	  kent	  meer	  verzet.	  
Vermoeidheid	  als	  gevolg	  van	  uitputting	  is	  constanter	  en	  gaat	  gepaard	  met	  
lusteloosheid,	  kou,	  angst	  en	  zwakte.	  Ze	  wordt	  geassocieerd	  met	  het	  water-‐	  
element;	  nieren	  en	  blaas.	  	  

Uitbarstingen 
Stagnatie	  kan	  heel	  lang	  stand	  houden,	  maar	  kan	  ook	  plotseling	  zijn	  weg	  zoeken	  
naar	  een	  ontlading,	  zoals	  de	  toenemende	  druk	  in	  een	  geblokkeerde	  waterstroom.	  
Plotseling	  kan	  de	  toegenomen	  druk	  de	  blokkade	  doorbreken	  en	  een	  ware	  
vloedgolf	  veroorzaken.	  Kort	  en	  krachtig,	  als	  een	  tsunamie.	  	  

In	  een	  mens	  kan	  dit	  fenomeen	  tot	  uitdrukking	  komen	  in	  bijvoorbeeld	  een	  
onredelijke	  uitbarsting	  van	  woede	  of	  een	  dramatische	  huilbui	  om	  niks.	  Het	  kan	  
ook	  tot	  een	  migraine	  aanval	  leiden,	  heftige	  hoofdpijn	  of	  zelfs	  een	  hersenbloeding	  
of	  hartaanval.	  	  Weekendmigraines	  zijn	  een	  typisch	  gevolg	  van	  stagnatie	  en	  stress,	  
zoals	  hierboven	  beschreven.	  

 
Veranderlijk 
Een	  van	  de	  karakteristieken	  van	  het	  hout-‐element	  is	  de	  wind.	  Wind	  is	  de	  adem	  
van	  het	  leven.	  Het	  is	  het	  principe	  van	  beweging,	  ontwikkeling	  en	  groei.	  	  



Altijd	  veranderlijk.	  Net	  zoals	  de	  klachten	  en	  kwalen	  die	  geassocieerd	  worden	  met	  
het	  hout-‐element.	  Reumatische	  klachten	  die	  wisselend	  zijn	  van	  plaats	  en	  
intensiteit,	  vage	  klachten	  en	  wisselende	  pijnen	  zijn	  vaak	  psycho-‐somatisch	  en	  
stress	  gerelateerd.	  Mensen	  die	  een	  verstoring	  van	  het	  hout-‐element	  hebben,	  
kunnen	  vaak	  ook	  niet	  goed	  tegen	  winderig	  weer.	  

Lever	  en	  galblaas	  energetisch	  ondersteunen:	  
Herken	  je	  veel	  in	  de	  bovengenoemde	  punten,	  dan	  zou	  je	  jezelf	  de	  volgende	  
vragen	  kunnen	  stellen:	  
Waar	  leef	  je	  voor?	  
Wat	  deed	  je	  graag	  als	  kind?	  	  
Her-‐inner	  je	  jouw	  beste	  momenten	  als	  kind;	  wat	  deed	  je?	  Hoe	  voelde	  je?	  Wat	  
straalde	  je	  uit?	  Wie	  ben	  je?	  Hoe	  voelt,	  doet	  of	  is	  jouw	  meest	  pure,	  zuivere	  
originele	  zelf?	  
Welke	  bezigheden	  doen	  je	  goed;	  waar	  ontspan	  je	  van?	  Waar	  geniet	  je	  Van?	  
	  

Ontspanning 
Een	  cursus	  mindfulnes,	  yoga	  of	  meditatie	  zou	  goed	  doen,	  om	  te	  voorkomen	  dat	  
stress	  te	  zeer	  opbouwt.	  Daarnaast	  is	  voor	  sommige	  mensen	  juist	  flink	  sporten	  
heen	  heilzaam.	  Span	  je	  af	  en	  toe	  fysiek	  maximaal	  in,	  zo	  dat	  je	  je	  helemaal	  kan	  
geven;	  voluit	  gaan.	  	  
Zet	  je	  boosheid	  of	  frustratie	  om	  in	  kracht	  en	  beweging	  en	  ga	  daarna	  mediteren	  of	  
slapen. 
 
Voeding 
Wanneer	  je	  veel	  alcohol,	  chemische	  medicijnen,	  voeding	  met	  aspartaam,	  kleur,	  
geur	  en	  smaakstoffen,	  te	  veel	  suikers	  en/of	  geharde	  vetten	  gebruikt	  belast	  je	  de	  
spijsvertering	  en	  de	  lever.	  Eén	  van	  de	  fysieke	  functies	  van	  de	  lever	  is	  het	  
ontgiften	  van	  het	  bloed.	  Een	  andere	  functie	  is	  het	  maken	  van	  galvloeistof	  om	  
zware	  –	  en	  vooral	  vette	  –	  kost	  te	  kunnen	  verteren.	  	  

Maar	  niet	  alleen	  voeding	  kan	  zwaar	  verteerbaar	  of	  toxisch	  zijn.	  Gevoelens	  en	  
relaties	  kunnen	  ook	  ‘giftig’	  zijn	  of	  zwaar	  te	  verteren!	  	  

‘Giftige’	  gevoelens,	  belasten	  lever	  en	  galblaas	  ook.	  Denk	  daarbij	  aan	  boosheid,	  je	  
slachtoffer	  voelen,	  het	  gevoel	  hebben	  dat	  je	  het	  nooit	  goed	  doet	  of	  dat	  mensen	  
altijd	  kritiek	  op	  je	  hebben	  en	  er	  niet	  van	  je	  gehouden	  wordt.	  	  Dat	  alles	  is	  niet	  
voedend,	  maar	  belastend.	  Het	  is	  in	  zekere	  zin	  zware	  kost.	  Sommige	  mensen	  zijn	  
hun	  hele	  leven	  er	  mee	  bezig	  om	  deze	  zware	  kost	  te	  verteren.	  	  Als	  je	  er	  te	  veel	  van	  
op	  je	  bordje	  krijgt,	  wordt	  je	  lichaam,	  je	  leven	  zwaar.	  Je	  kunt	  je	  niet	  meer	  vrij	  en	  
licht	  bewegen.	  	  
Gezonde	  voeding	  gaat	  over	  het	  voedsel	  wat	  je	  tot	  je	  neemt.	  Maar	  ook	  op	  
energetisch	  vlak	  bestaat	  er	  zo	  iets	  als	  gezonde	  en	  ongezonde	  voeding.	  
	  
Adviezen	  wat	  betreft	  voeding:	  
Eet	  matig,	  puur	  en	  niet	  te	  vet.	  Verse	  noten	  zijn	  wel	  o.k.	  Eet	  veel	  verse	  groenten	  en	  
fruit,	  bittere	  groenten	  (witlof,	  spruitjes)	  en	  kruiden,	  knolgewassen	  (knolselderij,	  
wortels	  e.d.).	  Gebruik	  liever	  citroen	  dan	  azijn.	  
Drink	  geen	  alcohol	  en	  neem	  zo	  min	  mogelijk	  medicijnen	  en	  andere	  onnatuurlijke	  



stoffen	  tot	  je	  (denk	  aan	  onnatuurlijke	  kleur-‐	  geur-‐	  en	  smaakstoffen).	  	  
	  

Verdere ondersteunende maatregelen 
• Zorg	  dat	  je	  af	  en	  toe	  even	  bij	  iemand	  ‘je	  gal	  mag	  spugen’.	  Een	  dagboek	  

doet	  ook	  heel	  goed	  dienst	  daarvoor. 
• Oefen	  je	  in	  positief	  denken	  en	  in	  technieken	  waarbij	  je	  leert	  om	  in	  het	  nu	  

te	  zijn	  en	  te	  waarderen	  wat	  er	  wel	  is,	  in	  plaats	  van	  je	  te	  fixeren	  op	  wat	  je	  
wilt	  en	  niet	  kunt	  krijgen. 

• Kijk	  de	  kunst	  van	  het	  vrij	  en	  authentiek	  zijn	  af	  van	  de	  kinderen	  in	  je	  
omgeving,	  geniet	  er	  van	  en	  sta	  je	  zelf	  toe	  om	  met	  hen	  mee	  te	  doen. 

• Doe	  af	  en	  toe	  iets	  wat	  een	  beetje	  ongepast	  of	  gek	  is. 
• Zucht	  regelmatig	  diep	  uit. 

	  

	  

	  Meer	  informatie:	  

www.connycoppen.nl	  
literatuur:	  ‘De	  Tao	  van	  gezondheid,	  een	  natuurlijke	  weg	  van	  Groei	  en	  evenwicht.’	  
door	  Conny	  Coppen.	  Uitgeverij	  Ankh	  Hermes.	  

 
	  

	  

	  

	  
	  
	  

 
 
	  


