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A
ls er cursussen gevolgd kunnen worden op De 
Heerlijckyt ben ik er altijd als de kippen bij. Ik 
weet niet of het ligt aan het uitgestrekte groene 
domein waar ik zo tot rust kom, de gezellige fa-
ciliteiten, de lekkere veggie keuken of het harte-

lijke onthaal dat je er telkens krijgt, maar ik voel me er 
thuis. Zelfs als ik naar een cursus ga waar ik totaal niks 
over weet. Zoals deze kennismakingsavond rond tao. 

Iets uit het Oosten
Ik heb me ingeschreven omdat de beschrijving van de 
avond me aansprak: ‘opnieuw contact maken met de 
voedende en zuiverende kracht van de natuur en je-
zelf verbinden met je lichaam en zijn unieke zelfhe-
lende vermogen’. Klinkt veelbelovend, toch? We wor-
den ontvangen met een glaasje cava, verse broodjes en 
een dampende kom soep. Na een kort maar gezellig ta-
felen trekken we naar een ruimte waar een cirkel met 
meditatiekussens is gecreëerd. Liesbet Fastenaekels, 
Healing Tao-instructrice en een van de vaste mede-
werkers op het domein, start met een rondvraag naar 

wat we weten over tao. De reacties zijn uiteenlopend. 
De meesten weten dat het oosters getint is en dat het 
iets te maken heeft met de vijf natuurelementen.

Aarden als een boom 
Liesbet besluit dat de beste kennismaking de praktijk 
is. We gaan rechtop staan, met beide voeten stevig 
op de grond en proberen te voelen waar in onze voet 
ons evenwicht zich bevindt. Sommige mensen lijken 
meer op hun hielen te leunen, andere op de bal van hun 
voet. Liesbet kiest een deelnemer uit het publiek en 
toont aan hoe gemakkelijk het is om iemand uit zijn 
evenwicht te brengen met slechts een licht duwtje. 
Vervolgens vraagt ze ons om de oefening opnieuw te 
doen maar ditmaal terwijl we ons inbeelden dat we 
onze voeten in de grond vastschroeven, als de wortels 
van een boom die in de grond verankerd zijn. Ze vraagt 
ons om elkaar opnieuw een duwtje te geven en plots 
blijkt dat bijna onmogelijk. Het lijkt alsof ik bij mijn 
partner tegen een onbeweeglijke muur duw. Wanneer 
we de rollen omkeren en ik mezelf in de grond schroef 

tekst  NATHALIE WILLEMS

getest

‘Het voelt alsof ik een 
slapende energiestroom 

weer tot leven wek’

Elke maand test de redactie van 

Psychologies een cursus, therapie of 

workshop uit. Deze keer trekt Nathalie Willems naar 

Geetbets voor een workshop tao.
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TAOÏSME VOOR EEN  
LEVEN IN BALANS
Het taoïsme is een praktische levens
kunst ontstaan in China, die zich 
kenmerkt door een diepe verbondenheid 
met de natuur en de universele levens
wetten: hoe als mens dusdanig te leven 
dat je in harmonie bent met jezelf, je 
omgeving, de natuur en uiteindelijk het 
universum. Yinyang is in het Westen een 
van de bekendste taoprincipes. Alles 
draait rond evenwicht. Hoe meer je de vijf 
elementen binnen (hout, vuur, aarde, 
metaal en water) jezelf in balans kan 
brengen, hoe beter je zowel lichamelijk, 
emotioneel als mentaal in evenwicht zal 
zijn. Universal Healing Tao is een 
gecombineerd systeem van qi gong en 
meditatieoefeningen, samengesteld en 
in het Westen geïntroduceerd door de in 
Thailand geboren Mantak Chia, die als 
kind werd opgeleid in meditatieve 
praktijken door de boeddhistische 
monniken bij wie hij opgroeide. Met de 
technieken uit Healing Tao werk je onder 
andere aan je emotionele balans, je 
aarding, vitaliteit en fysieke stabiliteit.
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voel ook ik me veel sterker. Alsof ik 
één ben geworden met de grond. ‘Een 
dergelijke grondingsoefening leert 
ons weer in contact komen met ons li-
chaam’, zegt Liesbet. Doorgaans zitten 
veel mensen in hun hoofd waardoor ze 
zich dikwijls niet bewust worden van 
de signalen die hun lichaam geeft om 
te zeggen dat ze overbelast geraken, 
genoeg gegeten hebben of moe zijn. Als 
die signalen te lang genegeerd worden 
wordt iemand ziek. Het is dus belang-
rijk om naar je lichaam te leren luiste-
ren en dat kan alleen als je daar bewust 
tijd voor maakt.

Ontspannen door trilling
Voor de volgende oefening vraagt 
Liesbet ons een schuddende beweging 
te maken vanuit onze hielen. Hier en 
daar weerklinkt gegiechel dus we slui-
ten onze ogen om de rest van de groep 
niet te hoeven zien. Ik laat de trilling 
onderaan mijn voeten beginnen en 
verder naar boven uitdeinen. Al snel 
word ik me pijnlijk bewust van de 
starheid van mijn heupen, mijn gevoe-
lige staartbeentje en mijn krakende 
knieën. Tegen dat ik bij mijn schou-
ders beland voel ik de druk toenemen 
in mijn spieren maar het schudden, dat 
intussen ook mijn adem heeft overge-
nomen, lijkt die spanningen vezel na 
vezel uit elkaar te trekken. Hoewel 
het geen beweging is die ik in het da-
gelijks leven maak voelt ze voor mij 
toch natuurlijk aan. En vooral, ont-
spannend. Als ik de beweging tot rust 
laat komen ervaar ik een vreemde tin-
teling door mijn lichaam. Alsof ik net 
een slapende energiestroom opnieuw 
tot leven heb gewekt. Tegelijk lijkt het 
alsof ik vijf centimeter kleiner ben dan 
voorheen, ik ben als het ware terug in 
mijn lichaam gezakt. 

Lachen naar je lever
De derde oefening die we leren is in 
het bijzonder gericht op onze organen. 
We wrijven onze handen warm tegen 

elkaar en gaan dan langzaam ons li-
chaam ‘scannen’ met aandacht voor de 
verschillende organen. Daarbij leggen 
we telkens onze focus op een bepaald 
onderdeel en bedanken dat orgaan met 
de glimlach voor al het werk dat het da-
gelijks voor ons verricht. Persoonlijk 
vind ik dit soort oefeningen een beetje 
te zweverig maar ik kan niet ontken-
nen dat ik duidelijk een temperatuur-
verschil voel in mijn lichaam wanneer 
ik ‘contact maak’ met mijn nieren. In 
tegenstelling tot mijn andere organen 
voel ik een koude uitgaan van de on-
derkant van mijn rug. Als ik mijn han-
den daar een tijdje laat liggen warmt 
ook dat stuk langzaam op. Liesbet 
vraagt naar onze bevindingen en ik 
vraag haar wat die koude te betekenen 
heeft. Blijkbaar moet ik de verklaring 
niet al te ver zoeken, ik ben immers al 
een aantal dagen verkouden en de nie-
ren zijn op energetisch vlak verbonden 
met het element water. ‘Water hoort 
bij de winter,’ vertelt Liesbet, ‘het sei-
zoen waarin alles naar binnen gericht 
en in rust is.’ De ideale tijd dus om het 
wat rustiger aan te doen. Klinkt een 

beetje als advies voor mijn hele leven 
als je het mij vraagt …

Uit je hoofd
We eindigen de avond met een zelf-
massage. We tokkelen met onze vin-
gers zachtjes over ons gezicht, strij-
ken met onze handen langs onze keel, 
masseren onze schedelbasis en slaan 
zachtjes, met gesloten vuisten, over 
de lengte van onze armen en benen. 
Liesbet vraagt ons om cirkeltjes te 
draaien met onze tong omdat ook 
daar vaak veel spanning wordt vast-
gehouden. Ten slotte masseren we de 
bal van onze voeten ter hoogte van het 
punt dat energetisch met onze nieren 
verbonden is. Het stimuleren van die 
specifieke plek helpt ons te ontspan-
nen, te aarden en ons dieper te ver-
binden met ons lichaam. Daarmee zit 
de avond erop en ik verlaat de ruimte 
met een dubbel gevoel. Een deel van 
mij vond de kennismaking te kort om 

er echt veel uit te leren maar tegelijk 
besef ik dat tao erin geslaagd is om mij 
de afgelopen uren volledig uit mijn 
hoofd te halen. Ik heb voor de eerste 
keer in een aantal weken mijn to do’s 
even kunnen vergeten en hoewel ik me 
nog altijd lichamelijk vermoeid voel 
heerst er nu ook een soort rust in mijn 
lichaam. Misschien kan ik besluiten 
dat de kennismakingsavond dan toch 
precies gedaan wat hij beloofde: even 
aanraken welke mogelijkheden tao 
biedt op het vlak van zelfheling. Het 
ideale voorproefje voor het taoweek-
end dat in april op de Heerlijckyt-
agenda staat. Misschien toch maar 
eens kijken of ik het een en ander kan 
verschuiven in mijn agenda?
Op zaterdag 13 en zondag 14 april vindt 
er in De Heerlijckyt van Elsmeren een 
volledig workshopweekend rond tao 
plaats. 
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‘Jezelf   
opnieuw 

verbinden met 
je lichaam en 

zijn unieke 
zelfhelende 
vermogen. 

Klinkt 
veelbelovend, 

toch?’

M E E R  I N F O

www.universal-tao.com
universalhealingtao.be
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