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Thema

Is onze drijvende kracht 
trainbaar?
Reinoud Eleveld 

In dit artikel leg ik een link tussen een kernbegrip van de TA, physis, en het 
Chinese alchemistische begrip uit de TAO het ‘Medicijn’. Het is mijn mis-
sie om iedereen die met mensen werkt, te inspireren om deze Taoïstische 
kennis van de transformatiekracht van de eigen seksuele energie eigen te 
maken en om te zetten naar vitaliteit en heling. In dit artikel wordt deze 
methode van transformatiekracht besproken en een eerste stap concreet 
ervaarbaar gemaakt.

Alchemistische Taoïstische wijsheid
verrijkt de TA
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Ik werk nu ongeveer 25 jaar met monocul-
tivatie via de Nei Dan Kung stroming van 
Innerlijke Alchemisten binnen het Taoïsme. 
Ik onderwijs de monocultivatie aan zoveel 
mogelijk mensen, omdat ik ervan overtuigd 
ben dat het voor iedereen een kans biedt 
op meer gezondheid, meer persoonlijke 
ontwikkeling en meer herstellend vermogen 
in ziekte en trauma. 

De onderliggende kracht physis in groei 
van (onze) natuur
“What is the curative force of nature which 
makes sick bodies and sick minds strive to 
become healthy again so they can continue to 
grow?” Berne’s antwoord op deze vraag was 
de helende natuurkracht van groei en hij 
koppelde dit aan het begrip ‘physis’. Zoals 
Berne schreef: “Physis is the growth force of 
nature, which makes organisms evolve into 
higher forms, embryos develop into adults, sick 
people get better, and healthy people strive to 
attain their ideals” (Berne, 1968, p. 369).

Binnen de TA wordt het werken met een 
onderliggende kracht van physis tot heling 
van psychische gezondheid, creatie- en 
levenskracht, en zelfontwikkeling daarna 
vaker benadrukt, zoals door Clarkson: “TA 
also suggests that the drive toward psycholo-
gical health can modify, adapt to, or overcome 
many apparent limitations. In this way indivi-
duals create the manifestations of the ‘concei-
vable self’ as a product of physis.” Clarkson 
beschreef physis als een eerste en laatste 
vereiste voorwaarde in de begeleiding van 
mensen om heling te kunnen faciliteren. Ze 
beschreef physis als benodigde levensener-
gie, bronbesef of -kracht om beschikbaar te 
hebben om ondersteuning te geven en toe 
te laten: “The task of psychotherapists and 
educators is to allow people to re-experience 

this life force within themselves in order to fa-
cilitate healing and self-realization. For people 
to change, they first need to feel well and OK 
that is, in touch with their life force. To kindle 
this is perhaps the most central and important 
of the therapist’s tasks. Without the experience 
of physis there is not the energy, the belief, or 
the capacity to even use help. Thus it may be 
both the first requirement in psychotherapy 
and the last” (Clarkson, 1992, p. 210). 

Het Taoïsme biedt een schat aan inzichten 
en concrete methoden aangaande deze wat 
geheimzinnige ontastbare helende levens-
energie of natuurkracht. 
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Figuur 1. Levensverwachting met een 
jeugdige ‘push’

Figuur 2.  Levensverwachting inclusief continue
toevoeging van ‘Medicijn’ 
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De kijk van Taoïsten 
Taoïsten, en met name de beoefenaars van 
de Nei (interne) Dan (alchemistische) Kung 
(beoefenen) zijn natuurfilosofen bij uitstek. 
‘Zo boven, zo beneden’ en ‘zo buiten, zo 
binnen’ zijn oeradagio’s. Ze nemen al heel 
lang waar dat alles, letterlijk alles, voortkomt 
uit de seksuele kracht van de werkelijkheid. 
Niet alleen een mensenkind ontstaat als ge-
volg van een seksuele samenkomst van man 
en vrouw; in hun optiek ‘vrijt’ alles in de 
natuur. Mannelijke en vrouwelijke krachten, 
yin en yang, twee polaire krachten, kunnen 
samen ‘het kind’ creëren, de zogenaamde 
derde kracht.

Letterlijk eeuwenlang, tot op de dag van 
vandaag, bestudeerden Taoïsten onder an-
dere dit vermogen van de werkelijkheid om 
uit een vrouwelijk en een mannelijk principe 
een neutrale derde kracht tevoorschijn te 
laten komen. Deze scheppende en dus per 
definitie seksuele kracht bezagen ze als de 
natuurkracht die alles laat ontstaan: “Als de 
natuur gebruikmaakt van deze kracht, en wij 
zelf niet anders dan natuur kunnen zijn, dan 
moet het mogelijk zijn om in onszelf deze 
kracht te kunnen laten ontwaken.” Deze re-
denering leidde tot de ontwikkeling van de 
zogenaamde ‘transformatie seksualiteit’, ook 
wel ‘monocultivatie’ genoemd, als een van 
de concreet trainbare methoden van deze 
zeer oude kennis. 

Monocultivatie en het maken van het 
‘Medicijn’
Heel anders dan de in het Westen genoeg-
zaam bekende ‘voortplantingsseksualiteit’ 
(duocultivatie) wordt binnen het Taoïsme 
de monocultivatie onderkend als basis voor 
de eigen gezondheid; om vitaal en levendig 
te zijn, je hele leven lang. Ook helpt deze 

monocultivatie om trauma’s en patronen 
te transformeren en steun te geven aan 
persoonlijke transformatie. 

Bij monocultivatie gaat het erom het man-
nelijk en vrouwelijke in één (mono) persoon 
te leren onderscheiden, samen te laten 

Innerlijke glimlach 
om toegang te krijgen tot 

levensvitaliteit 

Illustratie: Sarah San van der WagtTaotraining
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komen en ‘de derde kracht’ eruit voort te 
brengen. Hierbij wordt er geen kind verwekt 
maar deze kracht wordt omgezet in ‘Medi-
cijn’ ofwel, zoals ik het zie, in physis. Dit be-
tekent dat deze kracht omgezet wordt naar 
levensenergie en innerlijke vitaliteit binnen 
deze persoon zelf.

Dit is in onze cultuur geheel en al onbekend. 
De interne alchemisten ontwikkelden deze 
methode door de eeuwen heen en verfijn-
den deze methode tot een goed overdraag-
baar geheel.

Hoe past dit in onze westerse cultuur? Daar-
toe wil ik eerst de seksuele kracht in onze 
westerse cultuur kort beschrijven en hoe de 
Taoïstische kennis ons kan helpen in onze 
culturele ontwikkeling van seksualiteit en 
levensvitaliteit, ook in de behandelkamer.

Seksualiteit in de westerse cultuur is 
verdwaald
Seksuele kracht is in het leven van een mens 
een van de meest bepalende onderstromen 
en toch wordt het in de behandelkamer en 
in de maatschappij weinig besproken. Het 
effect is dat na vele eeuwen van seksuele 
onderdrukking er in onze recente geschie-
denis een periode is gekomen met een vrije 
seksuele moraal. Maar dat wil bepaald niet 
zeggen dat alles nu koek en ei is. De cultuur 
is nu ontegenzeggelijk verdwaald in een 
web van pornografische verwarringen. Er 
is niet afdoende idee hoe we onze seksuele 
identiteit adequaat kunnen laten ontwikke-
len en meegroeien in passende fases met 
onze leeftijd. En al deze verwarringen uit 
onze cultuur nemen we ook ongewild mee 
in het begeleidingswerk. 

Taoïsten zien westerse culturen ‘smijten 
met energie’
Vanaf de conceptie is een stuwende levens-
kracht zichtbaar. De Taoïsten zien in wes-
terse culturen vanaf het 28e levensjaar een 
grillige en langzaam dalende en ogenschijn-
lijk onomkeerbare lijn naar het gemiddelde 
levenseinde van het 84e levensjaar. Deze lijn 
van vitaliteit neemt af doordat we smijten 
met onze energie; we dansen, drinken en 
vrijen. Veel mensen kennen een stressvol 
bestaan, raken burn-out, lopen tegen niet 
verwerkte trauma’s aan, worden overprik-
keld en soms overspoeld door zorgplichten 
en eindeloze to-do-lijsten. Het vuur in de 
ogen verdwijnt, passies worden vergeten 
en vitaliteit neemt af naarmate we ouder 
worden. Dit is het voorland van de westerse 
cultuur waarin we leven.

TAO, een andere kijk op onze vitaliteit 
en gezondheid 
De interne alchemisten in het oude China ont-
wikkelden een effectieve methode om, ook na 
het 28e levensjaar, seksuele ‘warme’ energie te 
sturen en om te zetten in levenskracht. Daar-
mee transformeren ze in zichzelf de benodigde 
energie die vitaliteit en intensiteit tot op hoge 
leeftijd haalbaar maakt. De energie wordt niet 
weggegooid, maar behouden via de omzet-
ting van seksuele energie via monocultivatie, 
naar vitale levenskracht, via het maken van het 
‘Medicijn’.

Hoe maken de Taoïsten dit ‘Medicijn’? 
De Taoïsten werken hierbij met het innerlijk 
landschap (Figuur 3). Aan de vorm is er een 
menselijk romp en hoofd te herkennen. 
Maar in plaats van de voor ons gebruike-
lijke anatomische beelden, zien we nu een 
wonderlijke verzameling van symbolen die 
ons vreemd zijn. 
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Het innerlijk landschap bestaat uit een 
symbolische ordening van de verschillende 
vormen van energieën waar we als mens 
toegang toe kunnen krijgen om ons wezen 
te vormen en te transformeren. Door correct 
te leren werken met een deel van deze 
symbolen, kan je jezelf gezond maken en 
jezelf herstellen. Deze processen vinden niet 
plaats in ons fysieke lichaam, maar in en via 

de energieën van het innerlijk landschap. 
Een van de basisconcepten in het innerlijk 
landschap is de transformatie van seksuele 
energie tot het ‘Medicijn’. Het ‘Medicijn’ 
houdt ons energetisch vitaal tot op hoge 
leeftijd. Daarnaast heeft het transformatie-
kracht voor onze patronen en brengt het 
gezonde energie en heling in en naar ons 
fysieke lichaam. Het complexe stappenplan 
om dit mogelijk te maken, is beschreven en 
in een methode trainbaar gemaakt.

Het ‘Medicijn’ als grondstof tot levens-
vitaliteit 
Deze methode is onder begeleiding van des-
kundigen eigen te maken. Om een indruk 
te geven van de bedoeling, zijn de stappen 
kort samengevat:
• Via de innerlijke glimlach treed je naar 

binnen in het innerlijk landschap. 
• Via een methode van (monocultivatie!) 

zelfbeminning activeer je zogenaamde 
‘warme’ ofwel orgastische energie.

• Deze energie wordt verzameld en via 
een aantal precieze stappen omgezet in 
een stroom omhoog in de symbolische 
wervelkolom.

• In de hersenen wordt het mannelijke 
en vrouwelijke principe door middel 
van vervolgstappen omgezet tot het 
‘Medicijn’. 

• Dit ‘Medicijn’ verspreid je door middel 
van ademhalingsoefeningen en blijft 
behouden in je systeem.

Basishouding innerlijke glimlach 
Om het ‘Medicijn’ in het innerlijk landschap 
te maken, is het nodig om toegang te krijgen 
tot ons innerlijke landschap. De ‘innerlijke 
glimlach’ is een concrete ingang hiertoe. 

Figuur 3. Het innerlijk Landschap @2015 
Taotraining
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Oefening innerlijke glimlach 
(I-kracht)
1. Sluit de ogen en maak ze zacht. 

Voel de oogballen als het ware 
in de kassen drijven. Ontspan de 
spieren in je gezicht, zodanig dat je 
gezicht een soort neutraal, zacht en 
onaangedaan masker vormt. Mis-
schien helpt het om aan springende 
lammetjes in de wei te denken, of 
aan een lachende baby.

2. Laat vervolgens van je interne 
mondhoeken zachtjes links en 
rechts denkbeeldige lijntjes naar de 
toppen van je oren gaan (intern, je 
mondhoeken gaan dus niet letterlijk 
omhoog, aan de buitenkant van je 
gezicht is niets te zien). 

3. Laat de wenkbrauwen uit elkaar 
drijven, ook richting de oren.  
Ervaar dat er iets gebeurt: je komt 
in stilte. Hierbij is stilte niet de afwe-
zigheid van innerlijke of uiterlijke 
geluiden, maar stilte is datgene 
wat tussen de geluiden in bestaat: 
je hoort alles, maar hebt er geen 
last van. In het innerlijk landschap 
wordt het geactiveerd in het mid-
den van de schedelholte.

4. Visualiseer de stilte, als een bal 
van witte energie. Trek je kin ietsje 
naar achteren, breng je achterkruin 
omhoog en voel dat de nekwervels 
zich licht strekken. Stel je voor dat 
zich een weg opent door het mid-
den van je hals. Laat daar het witte, 
stille licht langzaam doorheen 
zakken, tot in het midden van je 
borstkas. Richt je aandacht op het 
borstbeen. Laat dat zacht worden 

en naar achteren zakken.
5. Denk aan iemand om wie je geeft, 

stel je voor dat hij naar je glimlacht 
en voel dat je hart opengaat. Visu-
aliseer een bloemknop op je borst-
been, die zich langzaam opent tot 
een kleurige, geurende bloem. Nu 
ervaar je de kleuren en je vermogen 
om je te verbinden.

6. Laat deze energie verder in je 
lichaam zakken, tot in de buikholte. 
Zachtjes richt je nu je gewaar-
wording op de navel. Laat bij de 
inademing de buikwand naar voren 
komen en laat deze bij de uitade-
ming naar achteren gaan. Zoek 
naar een gevoel van warmte. Je 
zit (of staat) niet doodstil, je bent 
zachtjes aan het bewegen – als een 
soort rietpluimpje in een lentebries. 
Je bent en blijft in balans terwijl je 
beweegt. Je kunt eventueel nog 
afdalen naar de bekkenbodem. 
Maak daar een bodempje door je 
kringspieren licht aan te spannen, 
zodat er geen energie weglekt. Keer 
dan weer terug naar de buik.

Nu heb je de innerlijke glimlach, ook 
wel de I-kracht genoemd, geactiveerd: 
je bent nu in I. Je glijdt hiermee als het 
ware het innerlijk landschap binnen. 
Vanaf dit moment kun je de I overal op 
richten: het is als het ware het penseel 
waarmee je gewaarwordingen in het 
innerlijk landschap schildert en gewaar-
wordt.
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Hoe sluit dit aan bij de zoektocht naar 
physis van Berne?
In de zoektocht naar het doorgronden van 
physis formuleerde Berne het volgende: 
“Possibly physis is only one aspect of inwardly 
directed libido, but it may be a more basic 
force than libido itself” (Berne, 1968). Berne 
beschrijft dat er een samenhang bestaat 
tussen physis en seksualiteit. Tegelijkertijd 
uit hij zijn vermoeden dat er nog een meer 
fundamentele en helende kracht onder het 
libido verstopt zou zitten. Dat er op de een 
of andere manier een transformerend ver-
mogen bij ons is ingebouwd. Dit vermoeden 
sluit naadloos aan bij de beweringen van de 
Taoïsten. 

Het werk van Ken Mellor gaat ook richting 
de Aziatische benadering van de psyche. Hij 
onderzoekt de therapeutische samenhang 
tussen grounding en physis (Mellor, 2017, 
p.15): “Physis is more than just a force of 
nature impacting us as we live. It is our very 
aliveness at work in our systems. The nature 
of its prompting, as the ancients knew, comes 
from a source beyond the reach of everyday 
consciousness, from Life, a fifth dimension 
that gives existence to and sustains everything 
captured by space and time.” Mellor bena-
drukt hier de aanwezigheid van levens- en 
lichaamsenergie en daarnaast een veelom-
vattende bronenergie als uiting van physis.

Onderkenning van physis als levens-
kracht in heling en begeleidingswerk
Binnen de TA wordt onderkend dat physis 
ook de levenskracht is om stress-, trauma- 
en (script)patronen te doorbreken. Clarkson, 
Sandle en Mellor benadrukken het belang 
van physis als wezenlijk onderdeel van 
begeleiding. 

Linda Hoeben benadrukt het als volgt: 
“Lichaamswerk of werken op het niveau van 
protocol impliceert dat je als TA-therapeut 
actief een proces faciliteert waarin de cliën-
ten (en de therapeut zelf) in contact komen 
met het oorspronkelijke herstellende vermo-
gen en dit kunnen aanwenden om heelheid 
en gezondheid te ervaren” (Hoeben, 2013, 
p. 275). 

Een mogelijk antwoord vanuit Taoïsme 
Als ik gelijk heb met mijn hypothese dat 
dit alchemistische ‘Medicijn’ hetzelfde is 
als het idee van physis, waar Eric Berne 
over schreef, zou TAO hier een concrete 
aanvulling op kunnen bieden, naast andere 
ontwikkelde concepten hierover binnen 
de TA. Dit zou een toevoeging zijn op het 
vermogen tot heling en groei. 

Berne opperde dat physis te maken zou 
kunnen hebben met een ‘inwardly directed 
libido’. Dit is mijns inziens wat zichtbaar ge-
maakt wordt door middel van de illustratie 
van het innerlijk landschap en de route die 
orgastische ofwel ‘warme’ energie erin moet 
afleggen om ‘Medicijn’ te worden. Dit is een 
natuurlijk kracht die groei en heling mogelijk 
maakt; ook een energie die je in jezelf kan 
aanmaken omwille van je eigen vitaliteit en 
energetische gezondheid. Hierdoor heb je 
letterlijk een natuurlijk en innerlijk aange-
maakt ‘Medicijn’ in handen om jezelf te 
helen, met als toegangspoort hiertoe de 
innerlijke glimlach. 

Seksuele transformatie in de behandel-
kamer
Het toevoegen van het trainbare ‘Medicijn’ 
aan het geheel van het therapeutische pro-
tocol, vraagt om een aantal verschuivingen 
in denken en doen van alle betrokken. Het 
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ontwijken van de seksuele krachten in de 
behandelkamer, hoe begrijpelijk ook, lijdt 
tot onwelkome bijverschijnselen. Sandle 
beschrijft wat het risico hiervan is: “My view 
is that transactional analysis has moved away 
from the erotic, particularly in pre-oedipal 
transferences, and that this can be seen as an 
avoidance of (sexual) conflict. This, in turn, 
leads to conflict mediated by the psychological 
defenses put in place in the act of avoidance” 
(Sandle, 2016, p.289). Daarom is het behe-
ren van seksuele energie een meerwaarde 
voor de behandelaar. 

Door seksuele vermogens niet te onder-
drukken of onwelkom te heten, maar ze te 
zien als ‘ruwe grondstof’ en om te vormen 
tot beheerde physis, snijdt het mes aan drie 
kanten: 
1. De therapeut die zijn seksuele kracht 

omzet in physis of ‘Medicijn’ hoeft niet 
langer bang te zijn voor de eigen seksu-
ele kracht. De eigen energie is beheerd. 
Door de seksuele kracht een plek te ge-
ven en deze in zichzelf om te zetten in 
‘Medicijn’, krijgt elke behandelaar niet 
alleen ook zelf de beschikking over deze 
energie tot heling en groei, maar ont-
staat er tevens een ladingsvrij vermogen 
van de Volwassene om seksualiteit in 
het algemeen met de cliënten veilig te 
bespreken en deze methode tot heling 
door te geven. 

2. Het is geweldig om een cliënt deze 
zelfheling te leren om deze vermogens 
te kunnen optimaliseren. Behalve het 
ontwarren en de-traumatiseren krijgt 
een cliënt op deze wijze een onder-
stroom van energie in zichzelf op gang, 
die zelfheling en groei op gang brengt 
(physis). 

3. Een goede therapeut ontwikkelt zich 

continue door. Dankzij het regelmatig 
toevoegen van ‘Medicijn’ of physis aan 
het geheel van zijn beschikbare leven-
senergie, wordt er een motor gezet 
onder die ontwikkeling. Zo is de ge-
trainde therapeut een veilig en gezond 
voorbeeld om de energie in het systeem 
op te bergen en niet onbedoeld op de 
onderstroom mee te geven. Iemand kan 
via deze technieken daarnaast tot op 
hoge leeftijd levensvitaliteit ervaren en 
de inspiratie en wijsheid doorgeven aan 
anderen. 

Eric Berne geloofde dat in ieder mens een 
innerlijke drijfveer schuilt om gezond te zijn 
en zich te ontwikkelen. Hij maakt het begrip 
physis voor de ontwikkeling en positionering 
van TA nog belangrijker als hij schrijft: “It 
is this emphatic insistence on cure, progress 
and evolution that differentiates TA from its 
psychoanalytic cousins (…). This must be 
preserved if TA is not to end up” (Berne, 1968, 
p.88).

Tot slot
Ik heb de dans van TA en TAO willen laten 
zien en ervaren: via trainbare technieken 
uit het Taoïsme krijgt de drijvende seksuele 
natuur- en transformatiekracht, ofwel physis, 
mogelijk meer handen en voeten. Graag zou 
ik hierbij elke therapeut willen uitnodigen 
om zich deze technieken toe te eigenen 
om deze natuurkracht en onderstroom van 
energie (nog) meer in beheer te krijgen. 
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