
Water 

 

 

 

Je wordt geboren met een laagje voorhemelse energie en die is opgeslagen in het Waterelement. In 

de TCM noemen ze dit ook wel de Yuan Qi, de oerenergie. Deze energie dient als reserve gedurende 

je leven. 

Als we ons lichaam efficiënt voeden dan is dat een aanvulling in kracht en kwaliteit en werkt dus 

vitaliserend. 

Deze aanvulling bestaat vooral uit gezonde voeding vermengd met gezonde lucht en een gezonde 

levensstijl vol beweging en liefde. 1/3 deel is erfelijk bepaald dus voor 2/3 deel hebben we er zelf 

invloed op! 

 

De energie van Water in de natuur 

Bij het element Water hoort het seizoen winter. Het is duidelijk dat de yinne energie overheerst met 

haar rust en donkere, koele elementen. Onzichtbaar voor ons heeft al het leven zich geconcentreerd 

in de oorsprong, diep in de aarde. Nadat de natuur afscheid heeft genomen van al het overbodige, is 

al het essentiële teruggetrokken in de kern. In de zaadjes, de wortels en de knollen, waar het rust en 

bijtankt in afwachting van een nieuwe cyclus. 

Stromend water is net als het winterweer: soms woest en soms zacht. Daadkrachtig zoekt het zijn 

weg en weet duidelijk waar het naar toe wil. Tegelijkertijd is water soepel en meegaand om zo bij dat 

het doel te kunnen komen, waar het vervolgens rust vind. 

Nieren en blaas zijn de organen die horen bij het element Water.  

 

De energie van Water is de voedingsbodem voor je vermogen om te groeien, te ontwikkelen en 

vitaal te zijn. 

 

Deze voedingsbodem zorgt ook voor de productie van merg. Merg is niet allen het basismateriaal 

voor het beenmerg, de botten en het ruggenmerg, maar ook voor de hersenen, tanden, oren en 

haren. Aan de haren kan je dus zien hoe sterk de Waterenergie is. 

Water is de tijd van rust, de tijd van nacht en van dromen. Het is ook de energie van je dromen van 

het leven, je plannen, je toekomst, je volgende stappen, nieuwe richtingen en nieuwe 

mogelijkheden. 



Go with the flow, dat vereist flexibiliteit. Waterenergie geeft je het vermogen je aan te passen en met 

de stroom mee te bewegen zodat je niet hoeft te vechten. Dan kun je standvastig zijn met een sterk 

doorzettingsvermogen en toch flexibel zodat je in moeilijke tijden doorgaat vanuit je eigen kracht en 

niet van uit onzekerheid en angst. 

Bij een goede balans in Water is er angst of vrees wanneer dat nodig is. Een disbalans in Water kan je 

overdreven angstig maken maar ook andersom, het ervaren van angst kost je energie in het 

Waterelement. 

- Angst gaat door merg en been 

- Angst zit in de botten 

- Knikkende knieën van angst 

- Het in je broek doen van angst 

 

Bij disbalans 

Je zult in het Waterelement niet vaak excessen tegenkomen, eerder tekorten. Bij een energietekort 

in Water kunnen allerlei verzwakkingsklachten optreden zoals slapheid, gebrek aan vitaliteit, burn-

out, lage rugpijn, last van knieën, zwakke seksualiteit, innerlijke onrust, oorklachten, blaas- en 

prostaatproblemen, vruchtbaarheidsproblemen, broze botten, slecht gebit en verzwakking van de 

‘openingen beneden’ met als gevolg vaak plassen, ’s nachts plassen (je moet gewoon kunnen 

ophouden), nadruppelen, nachtelijke of voortijdige zaadlozing. Maar ook astma en hoesten kunnen 

optreden wanneer de ondersteunende functie van de Nierenergie voor de longen ontbreekt. De 

haren tonen de conditie van het Waterelement, dus droger worden, of juist vet, enorm gaan splijten 

of zelfs uit gaan vallen. 

Water is de bron van alle yin en yang en kan door een tekort doorslaan naar de yinkant of de 

yangkant. In het eerste geval krijg je te maken met koudeklachten zoals koude handen en voeten en 

een hekel aan koude. In het tweede geval met hitteklachten zoals een warm gezicht en rode wangen 

(vooral na 16.00u), nachtzweten, heel warme handen, voeten en borst, een droge mond en gele, 

geconcentreerde urine. 

De Nierenergie kan niet tegen koude. Koude doet samentrekken, krimpen, vertraagt de doorbloeding 

en kost veel energie. Kou letterlijk van buiten maar ook koude die veroorzaakt wordt door 

energetisch koude voeding, zoals yoghurt, rauwkost en zuidfruit (banaan, ananas, sinaasappel etc) 

Blaasontsteking: 

We zijn tegenwoordig steeds druk, druk, druk. Zo kan de oorzaak van blaasontstekingen liggen in 

stress, het gevoel van tijdnood hetgeen je ziet bij de multifunctionele vrouwen: moeder, echtgenote, 

minnares, werkgever/nemer, ondernemer, schoondochter/moeder. 

Deze stress kan een hitte veroorzaken. Deze hitte zou volgens de Chinese filosofie via de blaas 

moeten worden afgevoerd. Als dit niet (goed) gebeurd ontstaan er ontstekingen. 

Uiteraard komt de gevoeligheid van blaasontstekingen ook door koude van buitenaf of door 

bacteriën.  

 



Water staat voor rust en bezinning maar als de energie van Water uit balans raakt, wordt die rust 

juist problematisch. Er kan dan bijv. rusteloosheid ontstaan en is het moeilijk om stil te zitten terwijl 

het dan juist zo hard nodig is om rust te nemen. 

Als je tekort komt in Waterenergie voel je minder goed wat je wilt. Het onvermogen om in contact te 

komen met je kern, je oorsprong, maakt dat je doelloos wordt. Je hebt dan geen wensen, minder 

ambitie en mist de kracht om te zoeken naar de diepere betekenis van je leven. Je voelt je zwakker, 

geeft sneller op en trekt je terug als er problemen op je pad komen. 

Als iemand toch (nog) de wilskracht heeft om stug door te gaan om zijn doel te bereiken, brandt hij 

volledig op. Hij zal weinig tot geen rust nemen en zodra hij maar even zit, zal hij als een blok in slaap 

vallen. 

Tips 

1. Warm houden 

2. Rusten, bijtanken, sparen 

3. Herstellen (ook uitzieken hoort hier bij!) 

4. Bewegen 

5. Water ((voeten-)bad) 

6. Genoeg seks (is samenkomen van yin en yang) 

7. Dromen (evt. opschrijven) 

8. Yin, yin en nog meer yin* 

9. Belemmerende overtuigingen. Deze trekken je weg bij je kern. (opschrijven) 

10. Angst neutraliseren. Door zorg, maar als eerste voor jezelf zorgen. 

*minder haasten, voldoende pauze geven aan je hersenen, alledaagse handelingen wat langzamer 

doen, half uurtje genieten van bijv. muziek, jezelf bewust en rustig insmeren met dagcrème en 

bodylotion, zachtheid tonen, massage geven aan je partner met olie of een veer, oor-massage, wees 

creatief, bedrijf de liefde eens heel zacht en langzaam. 

 


