3 ACUPUNTEN
VOOR LEVENSENERGIE IN DE LENTE
Wat zijn de beste drukpunten om jezelf en anderen mee te
verwennen in de lente? Wat helpt tegen voorjaarsmoeheid? En tegen
onrust? Hoe slaap ik beter? Leer mee te bewegen met de lenteenergie en straal zoals de natuur dat doet in de lente.
Naar buiten bewegen
Wanneer je lekker in je vel zit, voel je in de lente de energie in beweging
komen. Je krijgt zin om naar buiten te gaan, de zonnestralen op je huid te
voelen. Ook zul je plannen hebben, ideeën voor wat je dit jaar wil doen en
creëren. Deze actieve, yang energie maakt dat je naar buiten beweegt,
contact zoekt met anderen en nieuwe indrukken opdoet die ook weer ten
goede komen aan je persoonlijke ontwikkeling.
Acupressuur om je af te stemmen
Via acupressuur kun je op een simpele manier je lichaam helpen
afstemmen op de energie van de lente. Wanneer je energie stagneert
ervaar je dat als voorjaarsmoeheid. Acupressuur helpt dan om de energie
weer in beweging te brengen.
Als je onrust ervaart doordat de energie té actief is, helpen deze
acupunten juist om rust te geven. Zo help je jezelf je energie te doseren
zodat je heel de lente kunt genieten van jouw levenskracht.
Zelf-acupressuur
In onderstaand stuk bespreek ik drie acupunten die je zelf kunt
behandelen, of als Do-In- of yogadocent kunt toepassen in je lessen. Het
zijn punten van de meridiaan van de Lever en Galblaas, die samen tot het
element Hout behoren; het element van de lente, creativiteit, plannen
maken en stromende energie.
Wanneer je deze punten met regelmaat behandelt, geef je jezelf en
anderen op een heel simpele manier een (nog meer) stromende lente.
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LEVER 3 “GROTE STRAAT/ GROTE PASSAGE”
Een punt dat je laat ervaren dat je goed bent zoals je
bent, zonder jezelf te hoeven bewijzen. Dit acupunt
transformeert boosheid en laat de energie stromen.
Een bekend ezelsbruggetjes is: Lever 3 verspreidt de
ki.
Fysiek kun je dit acupunt toepassen bij allerlei vormen van pijn, zoals
hoofdpijn. Pijn is een teken dat de energie stagneert. Gebruik het ook bij
spanningen, zoals spanning op je borst of in je buik.
Daarnaast kun je het toepassen bij voorjaarsmoeheid, om de stroming
van energie weer op gang te brengen langs deze “Grote Passage”.
Emotioneel gezien kalmeert dit punt. Het is het Aarde-punt op de
meridiaan van de Lever. Dit betekent dat dit punt kan helpen te aarden
(balans te vinden tussen yin en yang), wanneer de Houtenergie van de
lente stijgt en te onrustig wordt.
Lever 3 helpt om een frustraties op een rustiger, meer geaarde manier te
uiten, deze los te laten en te transformeren naar vriendelijkheid.
Frustraties en boosheid werken verstorend op de circulatie van je energie.
Deze gevoelens loslaten, is een krachtige manier om jezelf meer in balans
te brengen.
Spiritueel gezien zet dit punt je met beide voeten op de grond. Het is
verbonden met je innerlijk oog en met het ego. Als je de behoefte hebt je
te bewijzen en daarin voorbij je eigen grenzen gaat, helpt Lever 3 je in te
zien waar je mee bezig bent. Het helpt je deze vorm van agressie naar
jezelf los te laten en te ervaren dat je goed genoeg bent zoals je bent,
wanneer je doet wat goed voelt voor jou.
Locatie van Lever 3: Tussen de middenvoetsbeentjes van de eerste en
tweede teen in een holte ongeveer 1,5 cun (spreek uit: soen) vanaf het
basisgewricht. Cun is een manier om een afstand weer te geven: 1 cun is
even breed als het topje van je duim.
Toepassing: geef acupressuur, of masseer met de hiel van je andere voet.
Contra Indicatie: zwangerschap, het kan de energie in het bekken te
sterk in beweging kan zetten.
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GALBLAAS 20 “WINDVIJVER”
Een punt waarmee je ontspanning geeft
in lichaam en geest en waarmee je deze
met elkaar verbindt zodat je weer
ervaart dat je één geheel bent.

Fysiek vermindert Galblaas 20 hoofdpijn en
het ontspant de nek. Ook verwijdert het
spanningen die zijn ontstaan nadat je op de
tocht hebt gezeten. Het haalt de verstorende energie van de wind uit het
lijf.
Emotioneel gezien vermindert massage van Galblaas 20 spanning
wanneer je frustraties ervaart omdat je plannen niet worden omgezet in
een planning en daden. Galblaas 20 geeft rust wanneer je onrust ervaart
in de lente, als een drukventiel waarmee je spanning ontlaadt.
Spiritueel brengt dit punt lichaam en geest met elkaar in verbinding. Het
kalmeert wanneer je vooral vanuit het hoofd leeft en niet meer goed voelt
wat het lichaam communiceert.
Locatie: In een holte van de schedelrand tussen het oor en de
wervelkolom in.
Toepassing: Geef acupressuur met je duimen.
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LEVER 14 “VERZAMELPUNT VAN DE LEVER/ POORT VAN DE HOOP”
Een gevoel dat er iets nieuws
staat te beginnen en alle
ademruimte hebben om die
nieuwe stap te wagen. Lever 14
brengt geblokkeerde Leverenergie
op gang en laat een nieuwe cyclus
beginnen.
Fysiek geeft Lever 14 ruimte in de borst, zodat je vrijer kunt ademen. Dit
beïnvloedt ook je gevoel van rust, omdat lichaam en geest met elkaar zijn
verbonden.
Emotioneel ontspant Lever 14 bij frustratie en een gevoel niet vooruit te
komen.
Spiritueel geeft Lever 14 een nieuw perspectief. Dit is het laatste punt
van de Levermeridiaan en het laatste punt van de cyclus die de ki op een
dag doorloopt volgens de Chinese Orgaanklok. Vanaf Lever 14 verbindt
de energie zich met Long 1. Long 1 is het eerste punt van de cyclus die de
ki op een dag doorloopt. De cirkel is rond, er is perspectief voor de
toekomst.
Behandeling van Lever 14 geeft perspectief op een toekomst en een
nieuw begin. Met name als de Lever-ki gestagneerd is. Lever 14 kan de kistroom weer op gang brengen, doorleiden, zodat de nieuwe cyclus bij
Long 1 weer kan beginnen. Deze combinatie helpt daardoor ook dieper te
slapen. Vooral als je vaak wakker wordt rond 3:00 uur 's nachts verbetert
de verbinding met Long 1 je nachtrust.
Locatie: Loodrecht onder de tepel, ter hoogte van het zwaardbeen.
Toepassing: Geef acupressuur met je duimen en verbind met Long 1
wanneer je moeite hebt te slapen of 's nachts wakker wordt. (Meer
informatie over Long 1 lees je in het document over acupressuur in de
Herfst download op www.doinacademy.com).
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