
 
 

 

De vijf transformaties 

De 5 transformaties vinden hun oorsprong in de Traditioneel Chinese 
Geneeskunde (TCM). Het Yin Yang model is verder uitgebreid met de leer van de 
vijf elementen of de vijf fasen van verandering, vandaar de vijf transformaties. 
Het betreft een ononderbroken cyclus, kent geen begin of einde: zoals de cyclus 
van dag en nacht, van zaadje tot plant, eb en vloed,.. Dit oeroude principe kan 
alle relatieve verschijnselen plaatsen in de vijf aardse elementen: 
hout, vuur, aarde, metaal en water. 

Tijdens deze cursus overlopen we deze vijf elementen in detail en beschrijven we 
ze aan de hand van meridianen, de energiefuncties van de organen, de 
seizoenen, voedingsstoffen, ziekteverschijnselen, emoties, … 

Dankzij deze theorie van de vijf elementen krijgen we inzicht in onze eigen 
gezondheid, maar ook die van onze klant. Vragen zoals “is ons lichaam in 
balans?”  “Welke organen zijn er uit evenwicht?”  “Wat betekent het altijd dragen 
van een specifieke kleur?”  “Mijn gelaatskleur is altijd zo bleek?”  “Waarom hou 
ik zo van zoet of zout?”  “Waarom vind ik zuur juist wel of niet lekker?” “Hoe 
komt het dat ik ’s nachts altijd rond hetzelfde tijdstip wakker word?” “Waarom 
krijg ik in de namiddag altijd een “dipje”?” krijgen een antwoord. 

We gaan de vijf transformaties ook linken aan  9*Ki (nine star ki) astrologie.  
Nine Star Ki is gebaseerd op de negen sterren van de Grote Lepel welke deel 
uitmaakt van de constellatie de Grote Beer.  Ieder tijdperk, jaar, maand, dag, 
zelfs ieder uur staat onder invloed van deze sterren.  Het is mogelijk om te 
kijken welke sterren van invloed waren op het moment van de geboorte.  Aan de 
hand hiervan kan je voor jezelf (of je klant) bepalen welk type je bent (hout, 
vuur, aarde, metaal of water).  Welke meridianen zijn dan het belangrijkste, hoe 
ga je reageren onder stress, hoe zien andere mensen jou ?  Welk type is onze 
partner ?  Of die moeilijke collega op het werk ?   Waarom lukt die ene relatie 
wel en de andere niet ?  Waarop moeten we letten binnen een relatie als we 
mekaars type weten ? 



Aan het einde van de dag heb je geleerd om een situatie, beschreven in een 
anamnesegesprek, te plaatsen binnen de vijf transformaties en verbanden te 
leggen met de constitutie volgens 9*Ki.  Deze kennis kan je laten meespelen om 
de meest geschikte hulpverleningsvorm te kiezen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisch: 

Datum: Dinsdag 18 maart 2014 van 9.15 u tot 16.15 u 

Docent: Jurgen Tops 

Plaats:  Vesperzaal 2, boven secretariaat van De Levensschool vzw, 

   abdij van Tongerlo (Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo) 

Prijs:  75 Euro inclusief syllabus (te storten op rekeningnummer  

                   BE56 9796 2609 4888 vóór 1 maart 2014)) 

De prijs voor zelfstandigen die via kmo-portefeuille betalen bedraagt slechts 

de helft van het lesgeld 

(voor info www.kmo-portefeuille.be) 

Inschrijving: Via mail info@levensschool.be of telefonisch 011/60 16 75 

Let op: het aantal deelnemers is beperkt dus tijdig inschrijven is                     

noodzakelijk! 

                               www.levensschool.be 

 


