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Energie is levenskracht. Gerichte levenskracht is een 

energieveld. Een energieveld is levensvatbaarheid. 

Levenskracht stimuleren is een deugd 
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Geheugensteun 

 

We hopen je in deze workshop geïnspireerd te hebben tot energetisch werk. Dit 
compendium is een geheugensteun: Waar ging het allemaal over? Wat kun je ermee 
doen? Wie zijn wij? Waar kun je ons vinden? 
 
Veel succes met je werk om mensen te helpen op hun weg naar gezondheid en welzijn. 
 

 

 

 

 

In dit Compendium: 

1.  Wetenswaardigheden over energie(veld) verzorging 
Inleiding 

2.  Applicaties Energieverzorging 
Applicaties voor professionele behandelaren, begeleiders, trainers 
en verzorgers. Hoe valt het concept energie in eigen 
behandelmethodes te integreren? 

3.  Energie, energiepatronen en het energiespectrum 
Een artikel over individuele energie en de weg tot verbetering 
ervan. 

4.  Bloed-samenstelling en zhan zhuang 
Een artikel over een zeer concrete link tussen energie-oefeningen en 
welzijn. 

5.  Even voorstellen: Stichting Z.Z.I.A. 
Over de stichting, haar activiteiten, doelstelling en werkwijze. 

6.  In handzaam formaat ~ aandacht voor: 
1. De herstel en preventielessen in Amsterdam 
2. Courant de Nieuwe Keizer – Een online kwaliteitskrant 
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Inleiding 

Wetenswaardigheden over energie(veld) verzorging 
 
Zhan Zuang chi kung is een in China ontwikkelde trainingsmethode. De medische, 
martiale en spirituele functies ervan worden daar langer dan tweeduizend jaar 
toegepast ter (ziekte)preventie en voor de opbouw en het herstel van menselijke kracht 
en levensenergie. Zhan zhuang chi kung betekent vrij vertaald: “Het ontwikkelen (kung) 
van levensenergie (chi) door stil te staan als een boom (zhan zhuang)”. Vaak wordt het 
ook “de kunst van het opladen van de accu” genoemd.  
 
Inmiddels hebben hier in het Westen, duizenden mensen zhan zhuang omarmt en 
daarmee hun comfort in het dagelijkse leven vergroot. Voor nog meer mensen is zhan 
zhuang een gereedschap om ziekte en malaise om te draaien in welzijn en gezondheid. 
Muzikanten, boeddhisten, sporters, ondernemers, dansers en vele andere professionals 
hebben een hoger niveau in hun werk kunnen bereiken door de integratie van zhan 
zhuang in hun werk en leven.   
 
Energie is de grondstof voor alles. Als je die weet te verzorgen en kwalitatief te 
ontwikkelen, dan wordt alles wat je denkt, doet en bent van een kwalitatief hogere orde. 
 
De kracht van zhan zhuang is vooral gelegen in het feit dat het efficiënt, eenvoudig en 
direct uitvoerbaar is. Je hebt geen speciale kleding, extra gereedschap of kennis nodig 
om er baat bij te hebben. Het is makkelijk aan iemand uit te leggen. Cliënten kunnen 
snel en zelfstandig (ook thuis) verder, zelfs als ze zich midden in een zwaar 
behandeltraject bevinden. En als je het in je hoedanigheid van therapeut beoefent, dan 
zal de factor vermoeidheid minder belangrijk worden en kun je met je behandelingen 
een nog hogere toegevoegde waarde bieden aan je medemens.  
 
Energie verwerf je door met lichaam en geest op natuurlijke wijze de uitdaging aan te 
gaan met zwaartekracht en stilte. Om baat te hebben bij deze vorm van energieopbouw 
en -verzorging, is regelmaat, net als bij eten, douchen en ademhalen, aan te raden.  
Omdat je zhan zhuang staand, lopend, zittend en liggend uit kunt voeren, is ze op veel 
manieren toepasbaar in het dagelijkse leven. Naar mijn ervaring is het trainen van zhan 
zhuang verschillend van, maar complementair aan, alle andere mentale en fysieke 
trainingen.  
 
Hierdoor is ook de uitkomst complementair.   
 
We denken dat we met zhan zhuang iets heel moois in handen hebben waarmee we, op 
de weg naar welzijn en gezondheid, een klein maar cruciaal verschil kunnen maken 
voor velen en fundamentele veranderingen teweeg kunnen brengen voor enkelen.  
 
En, als je dat wilt, delen we onze kennis graag met jou.  Bekijk hiervoor de voor jou, als 
behandelaar, speciaal ontwikkelde applicaties energieverzorging op de volgende 
pagina’s. 
 
 
Anders Håkansson, oprichter van Stichting Z.Z.I.A. 
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Applicaties Energieverzorging 
 

 

Stichting Z.Z.I.A. ontleent haar naam aan zhan zhuang, een eeuwenoude kennis over energie en 
energie-activatie.  Zhan zhuang is een ‘internal art’ en stimuleert de bij iedereen aanwezige interne 
bron van levenskracht. Sinds begin 2007 gebruikt de Stichting de principes van zhan zhuang (in hun 
ruimste betekenis) in haar herstel- en preventietrainingen, speciaal ontwikkeld voor vrouwen met 
(borst)kanker en/of vermoeidheidsklachten. Onze ervaringen zijn zeer positief en een schat aan 
kennis is inmiddels vergaard. Deze kennis willen wij beschikbaar stellen. 
 
Daartoe heeft Stichting Z.Z.I.A. diverse “applicaties energieverzorging (apps)” ontwikkeld, waarvan 
we denken dat ze andere behandelmethodes kunnen verrijken. De apps geven behandelaars en 
cliënten extra instrumenten in handen en kunnen de efficiëntie van het hersteltraject vergroten. Een 
vijftal zijn beschreven op de volgende pagina. 
 
De apps zijn complementair aan zowel fysieke als cognitieve behandelingen: zhan zhuang is hier een 
toevoeging, geen vervanging. Werken vanuit het principe levenskracht te stimuleren, impliceert de 
mens als een energieveld te beschouwen. Een energieveld met een duidelijke relatie tot de fysieke, 
mentale en emotionele gesteldheid van de cliënt. 
  
De apps geven manieren om het stimuleren van 
levenskracht, van het energieveld, in bestaande 
behandelingen te integreren. Een aantal 
liggende, zittende en staande oefeningen 
kunnen fungeren als energizer zo’n 5 tot 15 
minuten vóór een behandeling of juist als 
tranquilizer na geleverde inspanning. Na een 
goede uitleg kan ook een verzwakte, instabiele 
of angstige cliënt de oefeningen zelfstandig en 
veilig uitvoeren en met meer energie en kalmte 
aan de behandeling beginnen. 
 
Er is een bijkomend voordeel. Zhan zhuang 
maakt op natuurlijke wijze gebruik van stilte en 
zwaartekracht. Het vergroot daardoor niet 
alleen de levenskracht, maar creëert ook ruimte 
voor beschouwing (alertheid) en daarmee voor 
meer kalmte, aandacht en toewijding van zowel 
behandelaar als cliënt. 

 

Complementaire trainingsprogramma’s voor 
professionele behandelaren, begeleiders, trainers en verzorgers. 

 
Verzorgd door stichting Zhan Zhuang Internal Arts, Z.Z.I.A. 

 

 

Levenskracht 

 Versterkt de werking van je 
behandeling 

 Activeert de energie van je 
client/patient 

 Bevordert de circulatie van 
bloed en chi 

 Is zeer krachtig en biedt 
ondersteuning 

 Zorgt voor herstel na ziekte, 
ongeval of operatie 
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Applicaties energieverzorging 

APP 1  Liggend 

Een kalmerende energizer 
Zeer toepasbaar voor en na de behandelingen en om thuis mee door 
te gaan.  
Effectief bij (o.a.): vermoeidheid, angst, rugklachten, darm-/buik-
klachten, een oppervlakkige ademhaling en bij herstel direct na een 
operatie of ongeval. 

APP 2 Zittend en bewegend 

Een boost voor het immuunsysteem 
Manier om na inspanning de batterij op te laden.  
Effectief bij (o.a.): Kritieke fases in een behandeling, lage bloedwaarden, futloosheid, 
duizeligheid, instabiliteit. 

APP 3 Staand en lopend 

Op “daily life situations” gerichte oefeningen  
Voor rehabiliterende mensen die hun fysieke en mentale 
belastbaarheid op een leuke / speelse manier willen vergroten.  
Effectief bij (o.a.): preventie van terugval, laatste stappen van herstel, 
lichte depressies, futloosheid. 

APP 4 Van beperking tot mogelijkheid 

Sterk door zachtheid 
Stap-voor-stap modules voor energetische opbouw door stilte en beweging.  
Effectief bij (o.a): instabiliteit, angst, ademnood, onrust. 

APP 5 Training voor de behandelaar 

Zelfzorg voor behandelaren 
Of: hoe je – als je veel geeft - je eigen energiepijl hoog kunt houden.  
Toepasbaar voor een ieder die veel voor anderen betekent. 

 
 

Info en aanmelden 
Duur per app:  3 uur training – 2 weken in praktijk brengen – 3 uur verdieping 
Deelnemers:  3 – 12 personen 
Locatie:  op eigen locatie of Instituut de Nieuwe Keizer, Amsterdam 
Kosten:  vanaf 995.- per groep en per applicatie 
Website ZZIA:  www.zhanzhuanginternalarts.com 
E-mail:   nieuwekeizer@gmail.com 
Contact:         Anders Håkansson / 06-363 15 495 

 

 

http://www.zhanzhuanginternalarts.com/
mailto:nieuwekeizer@gmail.com
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Energie, energiepatronen en het energiespectrum 
Door: Anders Håkansson1 

 

 

 
 

 

 

Inleiding 

De energie in het menselijk lichaam is het fundament onder onze gezondheid. Wanneer 

onze energie op haar sterkst is, is ons immuunsysteem dat ook. Als onze energie daalt, 

worden we kwetsbaar. Alle genezing hangt af van energie. De energie kan tot ons komen 

van buitenaf, maar uiteindelijk zijn het onze eigen energie-reserves die de innerlijke kracht 

geven om gezond te blijven en te herstellen van ziekte. 

 

Energie is het fundament onder alle leven. Zonder energie gaan we dood. Alle cellen in 

ons lichaam zijn, voor hun overleven, afhankelijk van energie. Het is energie die ervoor 

zorgt dat ze constant voor ons aan het werk kunnen zijn, zich kunnen vermenigvuldigen en 

vernieuwen. 

 

Als we kunnen leren om zelf onze energie op hogere niveaus te brengen, door zhan 

zhuang chi kung te beoefenen, kunnen we haar gebruiken om onszelf en anderen te 

steunen in perioden van pijn en ziekte. 

 

De energie die ons lichaam nodig heeft, is meer dan brandstof. Onze lichamen zijn 

energie, net als alle andere fenomenen in het universum. Door vooruitstrevende 

wetenschappelijke onderzoeken weten we dat het universum en alles wat we daarin 

kunnen ontdekken één groot web van energetische krachten is. 

Het oude China 

De wetenschappers in het oude China kwamen, eeuwen geleden al, tot deze conclusie door 

nauwkeurige observatie van hun eigen lichamen en van de wereld om hen heen. Hun 

onderzoek bevestigde ook dat verschillende mensen verschillend reageren op identieke 

gebeurtenissen. Dat wat het ene individu op geen enkele manier hinderde, kon net zo 

makkelijk leiden tot een serieuze ziekte bij een ander. Bepaalde mensen konden, 

bijvoorbeeld, een hele dag wandelen in de regen zonder vervelende gevolgen te 

                                                 
1
 Vrij vertaald en bewerkt naar: Mr. Lam Kam Chuen, “The Way Of Healing”, p. 9-19,  1999, ISBN 1-85675-

079-5. 
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ondervinden, terwijl sommigen van hun metgezellen dezelfde avond al, met een kou, aan 

bed gekluisterd waren.  

 

Door hun uiterst precieze observaties, kwamen de wetenschapper-filosofen uit bij de 

volgende vraag: waarom hadden sommige individuen geen moeite de kou en vochtigheid 

te weerstaan die de kracht hadden andere mensen te laten lijden? Omdat de externe 

omstandigheden voor iedereen hetzelfde waren, moest het wel zo zijn dat diegenen die 

onaangedaan waren over een soort van „onzichtbare vaardigheid of kracht‟ konden 

beschikken die hen gezond hield. 

 

Hetzelfde fenomeen kunnen we continu om ons heen observeren: 

zelfs als iedereen in een groep blootgesteld wordt aan eenzelfde 

virus, hetzelfde besmette voedsel eet of eenzelfde mate van stress 

moet ondergaan, zijn er belangrijke verschillen in de individuele 

reacties van groepsleden. We observeren een verscheidenheid 

aan reacties op medische ingrepen. In elk systeem van 

gezondheidszorg, conventioneel of complementair, reageren 

individuen verschillend op een identieke behandeling bij een 

gelijke diagnose. 

 

De specialisten en onderzoekers in het oude China zouden niet 

verbaasd zijn geweest indien geconfronteerd met een dergelijke variëteit in menselijke 

ervaringen. 

Energiepatronen 

Een energiepatroon geeft de toestand van onze energie; de hoeveelheid en de kwaliteit ervan 

door de dag heen. Alhoewel energiepatronen voor ieder mens afzonderlijk net zo uniek zijn 

als een vingerafdruk, kunnen we ze grofweg in 4 groepen onderverdelen en weergeven met 

een energie-lijn. De hoeveelheid energie blijkt uit zowel lijndikte als lijnhoogte, de kwaliteit 

van de energie uit het verloop ervan. De energie-lijn kan erratisch zijn en sterk fluctueren, 

vergelijkbaar met een snelle hartslag, of gelijkmatiger worden, stabieler en met een langere 

golfbeweging.  

 

Bij ieder energiepatroon valt ook weer te geven hoe de energie verdeeld zal zijn over het 

lichaam. Ze kan zich vooral bevinden in het bovenlichaam en daar op plekken geblokkeerd 

zijn, terwijl ons onderlichaam en centrum leeg is en de energie die we uitstralen 

fragmentarisch is. Of ze kan zich meer en meer verzamelen in het onderlichaam, ons 

fundament, onze wortels, en zich samenballen in een sterk energetisch centrum. De energie in 

en om ons heen – ons energieveld - zal gelijkmatig, sterk en veerkrachtig worden.  
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1: Zwakke en fluctuerende energie 

Mensen met dit energiepatroon hebben weinig vitaliteit. Er is sprake van een hardnekkige 

ziekte of een virus dat ze in de lappenmand heeft doen belanden. Er worden depressieve 

gevoelens ervaren. 

 

Mogelijk is ook dat perioden van 

vermoeidheid afgewisseld 

worden door korte pieken in de 

energie. Men is vatbaar voor 

verkoudheden en andere 

kortdurende malaise. Na herstel 

is men gedurende een aantal 

dagen of langer energiek, maar 

dan – plotseling – raakt men 

weer uitgeput of ziek. 

 

2: Niet ziek, maar ook niet in topvorm 

Er zijn goede dagen, maar vaak ook voelt men zich niet goed. De klachten zijn te vaag om 

mee naar de huisarts te gaan, maar er zijn perioden van uitputting.  

Het uithoudings-vermogen is 

gering en men is snel 

geïrriteerd of gestressed. 

 

Vaak labelen we deze toestand, 

waarin ons energieniveau 

fluctueert tussen hoog en laag, 

als een „normale gezondheid‟. 

 

3: Sterker en vloeiender 

Wanneer je bijzonder fit bent, 

kan het zo zijn dat je beschikt 

over een redelijk consistente 

alertheid en 

uithoudingsvermogen. Maar, de 

energie kan als het ware nog een 

agressieve of ongeduldige kant 

hebben.  
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4: Naar de omgeving toe uitstralend 

Bij een buitengewoon sterk energiepatroon, is men dynamisch en zelden ziek. Het 

herstelvermogen is groot en perioden van malaise duren meestal maar kort.  

 

Andere mensen voelen de 

energie en worden er toe 

aangetrokken. De energie kan 

worden ingezet om anderen 

te helpen. 

 

 

 

Het energie spectrum 

Als we de vier energiepatronen „koppelen‟, zien we het gehele energiespectrum. Waar we 

staan in dit spectrum, bepaalt de wisselwerking tussen ons en alles wat we tegenkomen in de 

wereld. De toestand van onze energie bepaalt onze vitaliteit en daarmee onze weerstand tegen 

de miljoenen bacteriën om ons heen, onze reacties op ongelukken en het antwoord dat we 

kunnen hebben op de talloze bronnen van stress die het leven met zich meebrengt. De staat 

van onze energie bepaalt ook hoe we reageren op de ons voorgeschreven medicatie. 

 

Het energiespectrum is tevens een symbolische weergave van de ontwikkeling van energie 

zoals een mens die kan ervaren op een pad van ziekte en zwakheid, via herstel, een normale 

gezondheid naar veel hogere energie niveaus.  

Energie-oefeningen – algemeen 

Voor de ontwikkeling an energie zijn energie-oefeningen nodig. Een eeuwenoud systeem van 

oefeningen is zhan zhuang chi kung (ZZ). De grote voordelen van dit systeem zijn: 

 

1. Zhan zhuang is zeer „do-able‟ 

- De oefeningen zijn zeer snel te leren. 

- De oefeningen zijn voor iedereen bereikbaar, ongeacht de gezondheid bij het beginnen 

met de oefeningen.  

- De oefeningen vereisen geen speciale „uitrusting‟. 

- De oefeningen zijn snel te incorporeren in een ieders dagelijks leven.  

- Alle oefeningen zijn alleen te beoefenen.  
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2. Zhan zhuang sluit geen enkel trainingsregime uit en is juist complementair aan vrijwel 

alle andere trainingsmethoden
2
. 

 

3. Zhan zhuang kun je alleen trainen, maar de toegevoegde waarde van groeps-trainingen is 

aanzienlijk.  

- In een groep zul je je letterlijk „gedragen‟ kunnen voelen door de energie van anderen.  

- In een groep kun je individuen – met hun eigen energievelden – koppelen aan andere 

individuen. Als dit doet terwijl de individuen in speciale constellaties van houdingen 

staan, kun je krachtige energie-velden creëren. 

- In dergelijke energie-velden kunnen ook mensen met (zeer) geringe energie – 

kankerpatiënten in zware fases van hun reguliere behandeling – een effectieve ZZ-

training volhouden. Daarmee maakt ZZ het hun mogelijk hun weerbaarheid te 

vergroten op momenten dat dit cruciaal is om de strijd met de ziekte aan te (blijven) 

gaan3.  

4. Een grote kracht van het regelmatig (kunnen) beoefenen van ZZ is dat het je mogelijk 

maakt jezelf en het proces waarin je zit, te blijven beschouwen: zelfs een slopende chemo-

kuur hoeft je niet te overspoelen.  

 

 

Binnen ons Instituut „De Nieuwe Keizer‟ trainen we zhan zhuang en onderzoeken we de 

werking ervan. Stichting Zhan Zhuang Internal Arts Z.Z.I.A. gebruikt de principes van ZZ in 

hun breedste betekenis om kwetsbare groepen in de samenleving te ondersteunen bij de 

ontwikkeling van welzijn en bewustzijn. Voor vrouwen met een (geschiedenis) van 

borstkanker hebben we sinds begin 2007 “Herstel en Preventie – lessen”
4
.   

Energieoefeningen – het energie-spectrum 

Door zhan zhuang te beoefenen kunnen we onze energie ontwikkelen. Waar we staan in het 

energiespectrum is dus niet een „gegeven‟ waar we maar mee moeten leren leven. Iemand 

met een zwak gestel kan veel sterker worden als hij zijn energie in een goede (betere) 

toestand houdt door haar regelmatig door middel van ZZ te activeren. Maar: je energie 

verwaarlozen is natuurlijk ook mogelijk. 

 

Bij een dunne energie-lijn, een laag volume en een slechte kwaliteit van energie, kan een 

eenvoudige training, eventueel zittend of liggend uitgevoerd, al tot resultaat leiden. Wel moet 

                                                 
2
 Zhan zhuang is een „internal art‟. Je traint je lichaam van binnenuit en van buitenaf valt vaak vrijwel niets waar 

te nemen: de krachtigste oefeningen zijn die met de hoogste mate van „stillness‟. Er treedt dus geen slijtage op 

door het beoefenen van zhan zhuang, i.t.t. veel “externe” trainingen die soms een zware belasting zijn voor hart 

en ledematen. Zhan zhuang kan helpen de energetische werking van externe activiteiten – hardlopen, fietsen… - 

te begrijpen en daarmee de prestaties naar een hoger plan te brengen en slijtage te verminderen. Lees meer over 

dit onderwerp in www.denieuwekeizercourant, (te vinden onder „essays‟) “Herstel en preventie van het 

energieveld”. 
3
 Voor meer hierover, lees: www.denieuwekeizercourant, “Herstel en preventie van het energieveld”.  

4
 Lees meer over onze stichting Z.Z.I.A. en haar werkwijze verderop in dit compendium (even voorstellen:…).  

http://www.denieuwekeizercourant/
http://www.denieuwekeizercourant/
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in deze fase opgepast worden voor overtraining. Bij een sterker en vloeiender energiepatroon, 

waarbij de energie nog een „agressieve‟ of „ongeduldige‟ kant heeft zal het regelmatig 

beoefenen van zhan zhuang, waarbij de training basaal gehouden wordt, leiden tot een krachtiger 

energiepatroon, dat ook kalmer en stabieler is. Een steeds dikkere energie-lijn, een hoger 

energievolume en een steeds betere kwaliteit, kan het resultaat zijn van aanhoudende 

training
5
.  

Conclusie - Golfpatronen 

Het is belangrijk om te zien dat ieder energiepatroon golfbewegingen vertoont. Hoe sterk en 

gelijkmatig ons energiepatroon ook is, de aanwezige energie zal schommelen. De 

golfbeweging laat zien dat we allemaal ups en downs ervaren, goede dagen en moeilijke 

dagen, dat we ons soms uitgelaten voelen en dan weer snel geïrriteerd, ongeacht of onze 

energie sterk of zwak is. 

 

De hedendaagse manier van leven is vaak gebaseerd op de verkeerde veronderstelling dat 

alles bij het oude blijft en we van dag tot dag kunnen doorgaan als ware we machines. Het is 

van belang om de consequentie van het energiespectrum te begrijpen, zoals dat hier 

gepresenteerd wordt. De mens zal geen simpele lineaire ontwikkeling van zwakte naar kracht 

ervaren, maar, in welke energie-toestand dan ook, in staat moeten zijn op een intelligente 

manier te surfen op de golven van de aanwezige energie. Dit is geheel in lijn met de normale, 

schommelende ervaring die het leven nu eenmaal is. Er valt niets glad te strijken, maar er valt 

wel degelijk iets te doen aan ons niveau van alertheid, weerbaarheid, welzijn en welbevinden.  

 

 

                                                 
5
 De bijgevoegde „apps‟  bieden specifieke trainings-modules die rekening houden met iemands plek in het 

energiespectrum.  
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Bloed-samenstelling en Zhan Zhuang 
Door: Anders Håkansson6

 

 

Inleiding  

Professor Yu Yong Nian, de leraar van master Lam, doet al sinds de jaren ‟50 onderzoek 

naar de effecten van zhan zhuang op interne en chronische ziekten. In zijn boek “The 

Search of Wu” zijn allerlei effecten van zhan zhuang op gezondheid en welbevinden 

methodisch onderzocht. Wij focussen ons hier op de door Yu onderzochte relatie tussen 

zhan zhuang–training en bloed. 

 

Dat er een effect is van zhan zhuang op bloed komt doordat het aannemen van stille 

houdingen een constant proces van aanspanning en relaxatie van spieren en botten in gang 

zet en daardoor de grote en kleine bloedvaten mobiliseert. Dit zal leiden tot een betere 

circulatie van bloed in het lichaam. De positieve effecten hiervan komen vooral doordat 

ook de hoeveelheid zuurstof in het bloed toeneemt, wat af te lezen is uit sterk toegenomen 

waarden van Hemoglobine
7
.  

Over bloed 

Bloed is de “vloeistof van het leven” doordat het zuurstof vanuit de longen naar het 

lichaam transporteert en carbon-dioxide afvoert naar de longen. Het is “de vloeistof van 

groei” doordat het voedingsstoffen en hormonen door het lichaam transporteert. En het is 

“de vloeistof van gezondheid” doordat het ziekte-brengers bestrijdt en afval afvoert naar 

de nieren. 

 

Een volwassen mens heeft gemiddeld 5 liter bloed. Bloed wordt aangemaakt in de botten. 

Het bestaat uit rode en witte bloedcellen en – voor 55 % – uit bloedplasma. De rode 

bloedcellen (RBC) bevatten Hemoglobine (Hgb) dat zich bindt met zuurstof – 1,36 ml O2 

/ g Hgb – en dit vanaf de longen door het lichaam transporteert. Hgb kan de hoeveelheid 

zuurstof in het bloed met een factor 70 doen toenemen, vergeleken met bloed zonder Hgb 

en voert carbon-dioxide – 10% van het totaal – af naar de longen zodat het uitgeademd 

kan worden. Witte bloedcellen (WBC) bestrijden infecties en lichaamsvreemde indringers 

in het bloed. Bloedplasma bevat bloedplaatjes die nodig zijn voor de stolling van bloed. 

Voor een gezond persoon bestaat het bloed voor 45% uit RBC en voor 0.7% uit WBC. 

                                                 
6
 Vrij vertaald en bewerkt naar Prof. Yu Yong Nian, “The Search of Wu”, vert. 2006, p. 14-14 & 94-97. “The 

Search of Wu”, 210 p., is een E-book, te downloaden in pdf-format op http://yiquan.chinamartialarts.net./Yu-

YN-ebook.html. Bovenstaand artikel is, binnen de context van energievelden, terug te vinden in 

www.denieuwekeizercourant: “Herstel en preventie van het Energieveld”. In de courant staat ook een 

boekbespreking van “The Search of Wu”.   
7
 Een ander effect dat Yu meet is dat de kwaliteit van de prikkel-doorgifte van de cerebrale cortex verbetert. De 

cerebrale cortex is het hersengedeelte dat het meest geassocieerd wordt met het „gedachten-centrum‟.  

http://yiquan.chinamartialarts.net./Yu-YN-ebook.html
http://yiquan.chinamartialarts.net./Yu-YN-ebook.html
http://www.denieuwekeizercourant/
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Sterke afnames van WBC en RBC (Hgb) kunnen leiden tot ziektes. Volgens de 

traditionele Chinese geneeskunde slaat de lever het bloed op (in ruste: 25 – 45% van het 

totaal) en regelt de milt de bloedcirculatie. Fysieke inspanning zal leiden tot een grotere 

vraag door het lichaam van bloed, om de zuurstof voor de organen te leveren en de 

metabolische functies te versterken.  

De samenstelling van bloed en Zhan Zhuang 

Onze testgroep bestond uit 9 personen. We analyseerden de samenstelling van hun bloed 

zowel voor als na de beoefening van zhan zhuang (ZZ). De training bestond uit het staan 

in stille houdingen gedurende een bepaalde tijd: 5 personen stonden een uur lang en 4 

gedurende 40 minuten. Bloed werd afgenomen uit het oor, voor en na het staan. We 

concentreerden ons op de hoeveelheden Hgb, RBC en WBC in het bloed. 

 

De samenstelling van bloed van gezonde volwassenen vóór een fysieke inspanning staat 

in onderstaande tabel. 

  

Tabel 1: Bloedsamenstelling 

Hgb (g / 100 ml) Man 14 – 18 

 Vrouw 12 – 16 

RBC (aantal / mm3)1 Man 4.7 – 6.1 mln. 

 Vrouw 4.2 – 5.4 mln. 

WBC (aantal / mm3)  4000 – 11000 

1. 1 mm
3
 = 0.001 ml = 1 microliter bloed 

 

De resultaten van het experiment zijn samengevat in de navolgende tabellen. 

  

Tabel 2: Absolute veranderingen 

 40 minuten ZZ 1 uur ZZ1 

Hgb (g / 100 ml) + 1.5 tot + 2.3 + 3.2 

RBC (aantal / mm3) + 210000 tot + 590000 + 1.52 mln. 

WBC (aantal / mm3) + 400 tot + 600 + 3650 

1. Bloed-samenstelling van 1 persoon in de testgroep 

 

Relatieve veranderingen geven meer inzicht. Om te komen tot een tabel met %-veranderingen 

in Hgb, RBC en WBC, construeerden we gemiddelden uit tabel 1
8
. Zo kwamen we tot een 

tabel met basis-waarden: 

  

Tabel 3: Basiswaarden 

                                                 
8
 We middelden eerst de minima en maxima van mannen vrouwen afzonderlijk en namen vervolgens het 

gemiddelde van de resulterende twee waarden voor de drie bloed-componenten.  
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Hgb (g / 100 ml) 15 

RBC (aantal / mm3) 5.15 mln. 

WBC (aantal / mm3) 7500 

 

Uit tabel 1 en 3 volgt tabel 4: de relatieve veranderingen in de samenstelling van bloed door 

het beoefenen van ZZ. 

  

Tabel 4: Relatieve veranderingen 

 40 minuten ZZ 1 uur ZZ1 

Hgb (g / 100 ml) +10 to 15.3% + 21.3% 

RBC (aantal / mm3) + 4 to 11.5 % + 29.5% 

WBC (aantal / mm3) + 5.3 to 8 % + 48.7% 

1. Bloed-samenstelling van 1 persoon in de testgroep. 

 

Zowel tabel 2 als 4 tonen aanzienlijke toenames van de drie bestudeerde bloed-componenten 

door het beoefenen van ZZ. Ze laten ook zien dat deze toename positief gerelateerd is aan de 

duur van de training: hoe langer de personen staan, des te groter zijn de geobserveerde 

toenames van Hgb, RBC en WBC. 

 

De cijfers wijzen allemaal op het belangrijke resultaat dat door het trainen van ZZ de 

beoefenaar een belangrijke verbetering kan realiseren in zijn bloedcirculatie: omdat Hgb 

zuurstof bindt zowel als vervoert, is de hoeveelheid ervan in het bloed een bepalende factor in 

de hoeveelheid zuurstof die het bloed kan leveren. Een toename van zuurstof in het bloed na 

het trainen zal zich vertalen in een gevoel van comfort en diepe ontspanning in het gehele 

lichaam. 

Conclusie 

Alhoewel de testgroep klein was en we niet weten hoe de resultaten zullen „uitmiddelen‟ als 

een dergelijk onderzoek op grote schaal wordt uitgevoerd bij verdere differentiatie van 

groepen proefpersonen, kunnen we concluderen dat ZZ een positief effect heeft op welzijn en 

welbevinden. Het „lang staan in ZZ‟ (40-60 min.) waaruit bovenstaande resultaten volgen, 

kan onhaalbaar zijn voor mensen met een zeer zwakke gezondheid of in een zeer zware fase 

van hun behandeling. Ons eigen onderzoek naar energievelden toont aan dat ook voor hen 

een krachtige en doelmatige training op te zetten valt
9
. Dat lichamelijke zwakte geen 

belemmering is om ZZ te trainen, willen we tevens onderstrepen in het bijgevoegde artikel 

over “Energie, energiepatronen en het energiespectrum” en blijkt – zeer concreet - uit de 

gepresenteerde ZZ trainings-apps. 

                                                 
9
 Zie hiervoor weer “Herstel en preventie van het energieveld”, www.denieuwekeizercourant. Voor een 

inleidende discussie over energievelden verwijzen we u naar het artikel “Onzichtbaar Kiemen”, te vinden in 

dezelfde Courant onder Essays. 

http://www.denieuwekeizercourant/
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Even voorstellen: Stichting Z.Z.I.A. 

 

Beste mensen, 
 

Door middel van deze brief willen wij je kennis laten maken met de stichting Zhan Zhuang 

Internal Arts (ZZIA).  

 

Begin 2007 heeft de chi kung school “De Nieuwe Keizer” een eerste traject voor “preventie 

en herstel” voor vrouwen met (een geschiedenis van borst)kanker opgezet. Deze lessen 

ontstonden uit samenwerking met de „Fysiotherapiepraktijk Oosterpark‟.  

 

De positieve ervaringen en de bereikte resultaten hebben ertoe geleid dat wij deze lessen 

inmiddels hebben ondergebracht in de stichting ZZIA. Het doel van ZZIA is echter breder 

dan de herstel- en preventielessen. De stichting stelt zich als doel om de chi kung principes in 

hun breedste betekenis te gebruiken om kwetsbare groepen in onze samenleving te 

ondersteunen bij de ontwikkeling van welzijn en bewustzijn. ZZIA wil hen met lessen en 

workshops inspireren tot het opbouwen van langdurige levenskracht in alles wat ze doen. 

 

 
 

De Stichting  ZZIA wil in de toekomst uitbreiden en meer herstel- en preventie trajecten 

opzetten. Op dit moment denken wij aan lessen voor mensen met astma, rug-  of 

vermoeidheidsklachten, aan lessen voor kinderen. Te denken valt ook aan een weerbaarheids-

training bij pestproblematiek, wellicht een mannengroep en lessen voor ouderen en 

gehandicapten. 

 

Hiervoor is energie nodig. Veel energie. De stichting leidt daarom “inspirators” op vanuit de 

chi kung school De Nieuwe Keizer. Mensen die zelf hebben ervaren wat chi kung, energie-

oefeningen, kunnen betekenen voor vooruitgang in eigen welzijn, sociaal omgaan met 

anderen en succes in persoonlijke groei. De stichting wil deze vaardigheid om jezelf of je 

groep/organisatie vooruit te helpen in moeilijke tijden, delen en verspreiden.  

 
 

 

 

 

Stichting Zhan Zhuang Internal Arts (Z.Z.I.A.) 

Bezoekadres:  Nieuwe Keizersgracht 58 sous te Amsterdam 

Postadres: Kerkweg 34 in 2071 NE Santpoort-Noord 

Mail: nieuwekeizer@gmail.com / website: www.zhanzhuanginternalarts.com 

mailto:andersh@xs4all.nl
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De inspirators werken in tweetallen. Een “nieuweling” als vrijwilliger en een ervaren 

inspirator als verantwoordelijke met een kleine vergoeding.  

De vrijwillige positie is voor onbepaalde tijd zodat de vrijwilliger zelf kan bepalen wanneer 

hij of zij eraan toe is om de touwtjes in handen te nemen.    

De vergoeding is nodig om langdurige begeleiding van een project te kunnen garanderen.  

De stichting heeft geen winstoogmerk en groeit niet verder of harder dan de beschikbare tijd, 

energie, geld en mankracht mogelijk maken.   

De stichting streeft naar een harmonieus evenwicht tussen groei en stilstaan.   

 

De binnenkomende lesgelden zijn niet voldoende om alle kosten te dekken. Om de plannen te 

kunnen realiseren zoekt de stichting daarom nu fondsen en donateurs.   

 

Draag je de stichting een warm hart toe  

en wil je een steentje bijdragen? 
 

 Je kunt donateur worden door een bedrag, eenmalig of maandelijks, over te maken op 

girorekeningnummer: 5807005  ten name van ZZIA,  Santpoort Noord. 

 Vertel je buren, vrienden, familie en collega‟s over  de stichting ZZIA. Stuur deze 

mail door. Elke eenmalige of maandelijkse bijdrage helpt. 

 Je kunt vriend van de stichting worden met een jaarlijkse bijdrage van  €60.- Je 

ontvangt dan 3 x per jaar een update en verslag van de stichting. 

 Ook praktische hulp is welkom: Ben je goed in fondsenwerving of PR?  

 Ken je een bedrijf of organisatie dat preventie- en herstellessen bij de Stichting ZZIA 

wil „afnemen‟?   

 

Stichting Z.Z.I.A. wil enthousiast aan het werk gaan om degenen te begeleiden en te 

 ondersteunen die het nodig hebben. 

 

Voor meer informatie en overleg kun je contact opnemen met: 

 Anders Håkansson  telefoon: 023-5264071  e-mail: nieuwekeizer@gmail.com 

  

 

Lieve groet, 

Anders Håkansson 

Het bestuur van stichting Z.Z.I.A 

 en de raad van toezicht. 

 

 
Stichting Zhan Zhuang Internal Arts (Z.Z.I.A.) 

Bezoekadres:  Nieuwe Keizersgracht 58 sous te Amsterdam 

Stichting Z.Z.I.A. is ingeschreven bij de KvK onder 34314175 

Mail: nieuwekeizer@gmail.com / website: www.zhanzhuanginternalarts.com 

mailto:andersh@xs4all.nl
http://www.zhanzhuanginternalarts.com/
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handzaam formaat  - Aandacht voor: 
 

1. Herstel en preventielessen in Amsterdam 
 

2. Courant De Nieuwe Keizer 
 


