
 
Taotraining 

Appendix 
 
Taotraining is een praktisch en compleet systeem voor bewustzijnsontwikkeling. Het 
combineert eeuwenoude taoïstische inzichten uit China met een moderne, westerse 
interpretatie van deze kennis. Het biedt een schat aan oefeningen, inzichten en 
formules die de fundamenten van bewustzijnsontwikkeling, zelfgenezing en 
energetische zelfbescherming helder en duidelijk uiteenzetten.  
 
Elke module bestaat uit:  
 

• Een video met een live workshop van Reinoud Eleveld over het betreffende 
onderwerp 

• Blokken tekst met informatie over de verschillende deelonderwerpen 
• Ter inleiding van elk blok een zogenaamde essential: een video waarin de 

vragen ‘Waarom leer je dit?’ en ‘Wat heb ik eraan?’ centraal staan.  
• Audio-meditaties  
• Instructie-video’s  
• Bonusmateriaal 

 
Hieronder vind je een overzicht van de verschillende stappen in de Taotraining.  
 
Stap 1 – Module 1-4: Het openen van de Drakenpoort 
 
 
Module 1 –  De Innerlijke Glimlach 

 
Maak kennis met de vijf vormen van bewustzijn, het fundament van de 
training. Leer werken met de Drie Obstakel techniek en de vier stappen om 
de I-kracht in jezelf wakker te maken. Krijg toegang tot het Innerlijk 
Landschap en maak een begin met de Innerlijke Glimlach meditaties. Verder: 
de zeven taoïstische formules van de Witte Zuil en de Zwarte Zuil, 
kennismaking met het Eerste Vuur en introductie tot de Droomtraining.  

 
Module 2 – Het openen van de Drakenpoort 
 

De basis van de Taotraining is het leren werken met seksuele energie. Maak 
kennis met verschillende technieken om niet-opgewonden seksuele energie in 
het Innerlijk Landschap vrij te maken en te leren sturen in je lichaam. 
Begrippen als Het openen van de Drakenpoort, De weg van de Non/Monnik, 
mono-cultivatie, duo-cultivatie en het Ming-men Vuur krijgen uitgebreid 
aandacht. Maak een begin met de Seksuele Kungfu en maak kennis met de 
begrippen Ming en Xing. Verder: Inzicht in mannelijke pornografische 
verslaving. Verdieping van de Droomtraining. 



 
Module 3 – Seksuele Kungfu  
 

Leer op een veilige manier werken met orgastische energie (aparte 
lesmodules voor vrouwen en mannen). Maak kennis met een schat aan 
informatie en materiaal over de transformatie van seksuele energie door 
middel van mono-cultivatie. Leer gerichte oefeningen om orgastische energie 
in het lichaam te laten circuleren. Krijg inzicht in de vier vormen van 
seksualiteit. Verder: Droomtraining. 

 
Module 4 – True Heart 

 
Leer hoe je het Hartvuur opent, het Derde Vuur in de training. Maak kennis 
met de Vijf Elementen. Leer werken met de begrippen Kleurbewustzijn en 
Ruimtelijk Inzicht. Raak vertrouwd met meditaties als de Witte Nevel 
Meditatie, de Lotusbloem meditatie en de Compassie Glimlach. Ontvang 
instructies om te leren werken met de vier pompen in de ruggengraat. 
Verder: Open je handen met Helende Handen 1. Droomtraining. 

 
Stap 2 – Module 5-9: Parelbewustzijn 1 en 2 
 
In de vorige modules maakte je kennis met het Innerlijk Landschap en leerde je 
werken met de I-kracht. In het tweede deel van de training gaan we dieper het 
Innerlijk Landschap in. 
 
Module 5 – Het oog in de Storm – Parelbewustzijn 1 
 

Ontvang stap voor stap instructies om een Stoofpot te maken. Maak kennis 
met de Vijf Verzamelpunten. Leer hoe je in het Innerlijk Landschap een Parel 
maakt om met deze tweede vorm van bewustzijn jezelf te ankeren in het oog 
van de Storm. Verder: verdieping van de Droomtraining. 
 

Module 6 – Wisdom Nei Kung 1 
 

Prachtige module over de samenhang tussen Jing, Chi en Shen en de drie 
afzonderlijke hersenstructuren in de schedelholte: de hersenstam, de kleine 
hersenen en de grote hersenen. Ontvang uitleg over het Tweede Brein en de 
samenhang met de neurotransmitter serotonine. Verder: Introductie van het 
populaire Chinese verhaal ‘Koning Aap’. Voortzetting van de Droomtraining.  
 

Module 7 – Het verslaan van de Rode Draak / Het temmen van het Wilde Paard 
 

Dit is de volgende stap in de ontwikkeling van de Seksuele Kungfu. Vrouwen 
maken kennis met borstmassage, de reflexzones van de vagina en de 
baarmoeder en het Jade Ei. Mannen maken kennis met de reflexzones van de 
penis, testikelmassage en het scrotale gewichtheffen. Verder: leer hoe je als 
individu kunt bijdragen aan het ontwikkelen van seksuele beschaving ofwel 



een Groen sociaal web: een veilige seksuele omgeving voor alle mannen en 
vrouwen, jong en oud. Verder: Droomtraining. 

 
Module 8 – Cosmic Healing 1 
 

Dit zijn de eerste stappen in de richting van het wakker maken van de healer 
in jezelf. Ben je van nature een wounded healer of een warrior shaman? 
Verdiep de technieken van Helende Handen 1 en koppel deze aan het werken 
met de vier basiskleuren groen, blauw, goudgeel en de samengestelde kleur 
wit/wit/blauw. Verder: oefeningen voor de Droomtraining.  
 

Module 9 – Compassieparel – Parelbewustzijn 2 
 

Het absolute hart van de Taotraining is het ontwikkelen van Parelbewustzijn. 
Kijk met zelfreflectie naar de interactie tussen Stuwing en Demping. Leer hoe 
met deze fenomenen om te gaan door middel van de Compassieparel. Maak 
kennis met de dieptepsychologie van de oude Interne Alchemisten en hun 
visie op trauma. Leer werken met de Te, een magische en non-polaire kracht 
die al in de Tao Te Ching genoemd werd als kernpunt van de training. Meer 
Droomtraining. 

 
Stap 3 – Parelbewustzijn 3 
 
Module 10-13 
 
Module 10 – Wisdom Nei Kung 2 – Hsing I (Stok) 
 

Deze Module is een verdieping van de Compassie-training (Module 9). Leer 
meer over de werking van de hersenen. Onderzoek de verbinding tussen de 
amygdala’s, het limbisch systeem en de neuronen in de organen. Leer 
schakelen tussen ‘slim reptiel’ en ‘veilig zoogdier’. Verder: trainen met de 
stok, de Hsing I-stokvorm en Droomtraining. 
 

Module 11 – Beenmerg Nei Kung 1 (Bamboe roede) 
 

Maak kennis met manieren om het skelet tot leven te wekken. Leer 
technieken om de botten compacter en sterker te maken, het beenmerg 
gezonder te maken en het immuunsysteem te versterken. Leer werken met 
de massagetechnieken van de bamboe roede. Vrouwen maken in deze 
module een start met het pullen, het heffen van gewichtjes met het Jade Ei. 
Mannen maken de tweede stap in het scrotale gewichtheffen. In de 
Droomtraining leer je werken met de Droomtempel. 
 

Module 12 – Energetische hygiëne 
 

Krijg meer zicht op het verschil tussen het aura, het Gouden Ei en de 
verschillende Chi-velden. Leer hoe je dit kunt gebruiken voor energetische 



zelfbescherming. Verder: communiceren via de Persoonlijke Ster, waardoor 
overdracht ‘schoon’ kan plaatsvinden. Droomtraining. 

 
Stap 4 – Parelbewustzijn applicaties 
 
Module 13-20 
 
Module 13 – Parelbewustzijn 3 
 

De Acht Krachten uit Module 5 zijn verbonden met de Acht Wonderkanalen of 
meridianen die hier geïntroduceerd worden. Met het Parelbewustzijn uit 
Module 8 leer je deze acht kanalen verkennen, schoonmaken, open maken en 
vullen met Chi en Parelbewustzijn. Maak op traditionele wijze kennis met de 
Kleine en Grote Hemelse Kringloop. Verder: Droomtraining. 

 
Module 14 – Cosmic Healing 2 en 3 – Tai Chi 1 
 

In deze Module komen de kennis over de Acht Wonderkanalen, het Gouden Ei 
en de Cosmic Healing bij elkaar. Maak kennis met technieken om je helend 
vermogen alsmede je krijgskunst te ontwikkelen. Maak een begin met Tai Chi 
1, het in beweging brengen van Omhels de Boom – de basis van je 
ontwikkeling als krijgskunstenaar. Verder: Droomtraining. 

 
Module 15 – Beenmerg Nei Kung 2 (IJzeren Roede) 
 

Verdieping van de beenmerg-technieken uit Module 11. Maak kennis met 
oefeningen voor het creëren van hitte in het beenmerg met gebruik van de 
IJzeren Roede. Dit zorgt voor een betere mineralisering van de botten en 
boost het immuunsysteem. Verder: Mannen maken een volgende stap in het 
scrotale gewichtheffen. Vrouwen vervolgend de training met het Jade Ei. 
Droomtraining. 

 
Module 16 – Orgaanopstellingen, Tai Chi 1 (herhaling) 
 

De oude sjamanistische oorsprong van het taoïsme wordt zichtbaar. Maak 
kennis met de principes van systemisch werk middels het maken van een 
opstelling van je eigen vitale organen. Leer hoe de communicatie tussen de 
Jing- en Chi-werelden van het Innerlijk en het Uiterlijk Landschap verder te 
ontwikkelen. Verder: verdieping van de Tai Chi 1 training en de 
Droomtraining. 

 
Module 17 – Parelbewustzijn Advanced 
 

Inmiddels is de I-kracht dusdanig getraind dat je ook alle afzonderlijke 
formules tegelijkertijd kunt activeren. Leer hoe de Eerste Inwijding als 
compleet geheel te activeren met behulp van de I-kracht. Leer werken met 
krachtdieren en het Innerlijk Kind. Verder: IJzeren Hemd en Droomtraining. 

 



Module 18 – Tai Chi 2 (Wushu bewustzijn, Way of the Warrior) 
 

Verdieping van de Tai Chi 1 vorm, een nieuwe stap in de ontwikkeling van de 
Warrior Shaman en het activeren van Wu Shu-bewustzijn. Leer om geankerd 
door Parelbewustzijn naar een droomplek te gaan waar je om heling voor 
jezelf en anderen vraagt. 

 
Module 19 – Orgaanopstellingen (rituelen) 
 

Maak de volgende stap in het leren werken met de principes van systemisch 
werk. Leer de de vitale organen opstellen met behulp van menselijke 
representanten. Ontwikkel de vaardigheden om te werken met Chi Velden, de 
vijf Ba Shen van de vitale organen en het vermogen te manoeuvreren in het 
Innerlijk Landschap. Verder: Droomtraining. 

 
Module 20 – Cosmic Healing 2 
 

Verfijning van de de toepassing van de inmiddels geoefende Helende Handen. 
Leer meer over het polijsten van de Zes Richtingen meditatie en over 
Kleurgeneeskunde.  Verdieping van de interactie tussen het Innerlijk en het 
Uiterlijk Landschap en het werken met de Vijf Basiskleuren, hun samenhang 
met de natuur om ons heen en hun genezende kwaliteiten. Verder: 
Droomtraining. 

 
Stap 5 – Zwaardbewustzijn 1 
 
Module 21 – Parelbewustzijn Advanced 
 

Ontwikkel nieuwe en verfijnde technieken om de Shaman Warrior in jezelf 
verder te ontwikkelen. Deze technieken dragen bij aan zowel krijgskunst als 
genezing. Door toepassing van de complete formule en het toevoegen van 
vele applicaties train je de I-kracht. Dit is ook een voorbereiding op de 
volgende inwijdingsformules. Verder: Droomtraining. 

 
Module 22 – Wisdom Nei Kung 3  
 

Maak een volgende stap in kennis over de werking van de hersenen: de 
neuronen-netwerken in de buikholte, True Heart en de verbinding tussen het 
Innerlijk Landschap, de Compassie-training en de Beenmerg Nei Kung. Leer 
zien hoe het hele systeem functioneert als een Radar. Oefen met ‘weermagie’ 
door middel van Cloud Busting. Verder: kennismaking met Sun Wu-Kong, the 
Monkey King. Completering van de Hsing I-stokvorm met de vormen 2, 3 en 
4. Droomtraining. 

 
Module 23 – Cosmic Healing 3  
 

Verdiep met behulp van het anker dat Parelbewustzijn is het proces van 
zelfanalyse: ‘Ken Uzelf’.  Onderzoek hoe schuld, emotionele pijn, woede en 



angst de persoonlijkheid voeden en je weghouden van je authentieke vorm 
en kracht. Verder: breng met behulp van meditaties en rituele formules de 
complete Cosmic Healing tot leven, inclusief de Tien Kleuren en hun werking 
en betekenis. Droomtraining. 

 
Module 24 – Seksuele Kungfu 4 en Beenmerg Nei Kung 3 
 

In de tweede module werd de mannelijke vorm van pornografische fixatie 
behandeld. In deze 24e module komt de vrouwelijke vorm van pornografische 
fixatie aan bod. De vrouwelijke kant van pornografische bewustzijn is één van 
de laatste en grootste taboes in de wereld. Mannen maken de volgende en 
laatste stap in het scrotaal gewichtheffen. Verder: vervolg van de 
Droomtraining. 

 
Module 25 – Voorbereiding Zwaardbewustzijn, Helende Handen 4  
 

Maak kennis met de eerste voorzichtige stappen in de Tweede 
Inwijdingsformule.  Leer de geheimen van Zwaardbewustzijn, de Dans tussen 
de 3 en 12. Dit is spectaculaire inwijdingskennis die op een veilige en 
verantwoordelijke manier eigen gemaakt wordt. 

 
Voor gedetailleerde informatie over het online trainen bij Taotraining:  
www.taotraining.nl  
 
Voor publicaties, e-boeken, video’s van lezingen, alsmede ondersteunend materiaal: 
tao.tools 
 
Waar kan ik iemand vinden die me kan begeleiden bij mijn training? 
www.taotraining.nl/contact 
 
 
 


