fengshui laat zien hoe de transformatie in de traditionele agrarische samenleving direct invloed heeft op landbouw en natuurbeheer. Het fengshui-instrument bij uitstek, het land(bouw)kompas,
overlapt deels de Tungshu, de landbouwalmanak. Alle levens- en werk-terreinen zijn er verweven. Deze elektromagnetische natuur-opvatting past in het procesdenken en de nieuwe
natuurwetenschap. hva verbindt de rol van qi in de Chinese wetenschap met een eventuele geunificeerde natuurwet in het Westen. De omgevingsbetrokkenheid van de zelfregulerende
natuurverschijnselen vraagt om een nieuwe basis voor de relatie mens-natuur. Mogelijk biedt de fengshui die.
fengshui heet ook wel 'terrestrische' astrologie: ook de 'lagere' omgevingsnatuur heeft invloed op ons levenslot. Door de geomanticus met de acupuncurist
te vergelijken wordt duidelijk hoezeer het menselijk lichaam en de omgevingsnatuur verwant zijn.

fengshui als begrip

acupunctuur van de aarde

fengshui is geworteld in de plattelandsreligie waarin alles draait om de tao van de natuur. de traditionele plattelandssystemen vertonen veel trekken van religieuze rituelen. De fengshui bevat naar
buiten gerichte technieken maar helpt ook bij de bewerking van zijn innerlijk landschap: het helpt bij zijn transformatieproces. Hva vindt hier een natuurhouding met de wederkerigheid en de
subtiele beinvloeding zoals die zich aandient vanuit de chaos-theorie. Het aspect van zelforganisatie lijkt wel op de instelling 'wu-wei'.

Kernvraag
de heilige natuur

het kompas

HvA vergelijkt de taoistische leer der correspondentia met de centrale
organistische aanknopingspunten: de chaostheorie en het procesdenken. Hij
baseert zich op de fysische verschijnselen van elektromagnetisme en resonantie.

de mensringen

de elektromagnetische aard van de natuur is de Chinezen al 2000 jaar bekend.
Vanuit het magnetisme werden twee denkrichtingen ontwikkeld: het
correspondentiedenken in China en de organistische filosofie in Europa.

het Chinese landkompas integreert een kosmologische visie met een instrumentele waarneming van de omgeving. De qi-stroming verandert met de tijd, dus het kompas gebruikt ook de kalender
en die is heilig. Almanak en kompas vullen elkaar aan. Elk natuurverschijnsel herbergt voor de taoist een levensles en de gezamenlijke levenslessen bepalen de kosmologie.
de drie principes hemel, aarde en water bepalen de grondstructuur van het kompas. Er is een vergelijking tussen mens en het weer, beiden staan op het grensvlak van
hemelse en aardse qi en dus zijn de qi van mens en het weer belangrijk voor de vereniging van hemel en aarde. Wind (feng) en water (shui) zijn daarin dus cruciaal.
de zaaidatum is heel belangrijk in de taoistische kalender omdat dan de geboorte-qi in het embryo wordt vastgelegd en levenslang doorwerkt in het organisme. Welke dagen wel of niet
geschikt zijn, heeft te maken met associaties van bepaalde planten met een bepaalde planeet of element. Afstemming op de individuele gebruiker is erg belangrijk.

Kern aanpak

landbouwkompas

de toepassing van fengshui bij begrafenissen zegt iets over het verband tussen de oertijdse landbouw en de almanaktradities van China en Europa. Er ligt een link tussen fengshui en de
vruchtbaarheidsriten en het Stichtingsoffer. Men opteert voor een locatie vanwaaruit het lijk lange tijd nutrienten vrijgeeft aan de akker.
er is verband met de vruchtbaarheidsrituelen (zie 6.2) en de heiligenverering in de volksdevotie. De locale heiligenverering vertoont vele overeenkomsten met het Stichtingsoffer. De riten bevorderden de
vruchtbaarheid van land, plant, dier en mens. De boerenbevolking probeerde heiligenrelikwieen te bemachtigen om vruchtbaarheid en gewasopbrengst te verhogen, ziekten af te weren of zelfs te genezen.
Er moet een universele grondgedachte zijn achter de westerse almanakken en de Chinese Tungshu. De kalenders komen immers in alle samenlevingen voor en lijken een onmisbaar hulpinstrument voor het
afstemmen op de omgevingsnatuur.

kan de verwantschap tussen taoisme en het westerse
organistische denken ons helpen het organistisch
alternatief voor het dualistisch paradigma te formuleren?

7.4 De natuurhouding

in de corresondentieleer is er geen causaal determinisme. De delen richten zich
naar het geheel zonder hun zelfstandigheid te verliezen (Qi-velden,
resonantieverschijnselen met golfkarakter). Zelfregulatie in de chaostheorie is
vergelijkbaar met het 'spontane' gedrag in de natuur in oude Chinese teksten.
ook de niet-menselijke organismen reageren vanuit zichzelf op
omgevingsverandering. Voor Leibniz is God ook immanent in materie.
Resonantie. In het taoisme gaat het om de afstemming op het ritme van de kosmos. Hva vindt de
term qi onvertaalbaar maar vindt wel analogie in afstemming van de westerse mysticus op zijn
omgeving: muziek (Boehme), ritme (Underhill), resonantie (Von Franz), trilling/liefde (Teilhard), trilling
(Whitehead), kunstwerk (Prigogine). De fysiologische en psychologische alchemie gaan in het
Chinese taoisme samen.

de begraafplaats

het gebruik van de kalender is een onderwerping aan de tijd, aan de loop der hemellichamen en dus aan gehoorzaamheid aan God. En voedselvoorziening stond uiteraard centraal. Het
eerbiedigen van deze heilige natuurwetten was een levensnoodzaak. Zo kwamen er naast de 'spijswetten' ook andere geboden en dogma's tot stand. In de getijdenboeken en monnikenregels zet
men de gehoorzaamheid aan de tijd voort als een discipline voor de ordening van het geestelijk leven.

de spontane harmonie tussen yin en jang, de filosofie van het
overgeven aan het levensritme en de eenvoud van denken
en geest en de afwezigheid van berekening.

veel aspecten van heiligenverering zijn overblijfselen van de oertijdse offercultus en de riten van de vroege Christenen. De eerste Christenen
bouwden bewust voort op de Romeinse traditie van het 'lijkmaal', de jaarlijkse viering van de geboortedag van de dode.
oude vruchtbaarheidsriten en feesten werden door de boerenbevolking uitgevoerd op het ritme van 'verjaardagen' van heiligen. Maar het ging hen om het heilige tijdstip van zaaien of oogsten. Veel
heiligen staan afgebeeld als schutspatroon met de betreffende planten of huisdieren. Zo memoreren en doceren zij een zekere landbouwkennis aan het nageslacht. Een verstandige of goede boer is
vroom of godsdienstig. Omgekeerd moet men zich de agrarische leringen en lessen van de mythen eigen maken en deelnemen aan de jaarlijkse 'nascholinge' van de rituele vieringen.
graven van heiligen bevinden zich vaak bij een heilige bron die pelgrims bezoeken om iets van het corpus van de overledene te bemachtigen. Dat doet denken aan de graffengshui. De voorouder in China
is alleen vervangen door de locale 'bron'heilige. De verering van heiligengraven en de eucharistie en westerse almanakverhalen doen sterk denken aan de Chinese 'Liturgie van het Land'.

de weg, de onderstroming in mutatie en transformatie, het spontane proces dat
de natuurlijke cyclus van het heelal bepaalt. In dit proces vindt de
versnipperde wereld zijn eenheid terug.

heiligenverering

de grafsteen, of de deksel van de marmeren sarcofaag, deed dienst als tafelblad voor het dagelijks Avondmaal. Deze eettafel evolueerde tot het altaar voor de dienst van brood en wijn, als een getrouwe
naleving van 'de communie van het lichaam' van Hem die zich had geofferd. De deelnemers aan de eredienst identificeren hun voedsel met het Corpus Christie. "En Hij nam het brood, en als Hij
gedankt had, brak Hij het en gaf het hun, zeggende: Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dit tot Mijn gedachtenis." Door de gelijkstelling van grafsteen, tafelblad en altaarsteen vinden
we in de oorsprong van de eucharistie de koppeling terug tussen het Stichtingsoffer en het belangrijkste Katholieke sacrament.

H7 De Tao van
Landbouw

Tao

sociaal-economische nivellering typeert ook de rurale vruchtbaarheidsrituelen: inbreng naar vermogen en afname naar behoefte. Heiligen deelden vaak brood uit aan de armen.
de volksdevotie incorporeerde de traditie van de vroege Christenen zonder afstand te nemen van de oertijdse offercultus en omgekeerd. Omwille van haar aanhang op het platteland, sloeg de
aanvankelijk veroordeling van de 'liturgie van het land' om in een stapsgewijze incorporatie van het gebruik van wijwater, kaarsvuur, klokgelui, wierook, olie, zout e.d. in de misviering.

Qi
geest en lichaam samen op weg

7.2 Kernbegrippen

de Daoshi -de meesters- stammen af van een reincarnatie van Lao Zi. Zijn geboorte wordt voorgesteld als een 'transformatie van hemel en aarde'. Het transformatiemodel volgt de
zwangerschapsmetafoor. Het resultaat is het embryo of het kindje. Dit legt de nadruk al op het lichaam. Hun taak is om de boerengemeenschappen te doen overgaan in het systeem van de Drie
Hemelen: de hemel, de aarde en daartussen de menselijke bijdrage aan de grote conjunctie.
het kosmologisch systeem van lichaam en tijd is vastgelegd in het kosmisch diagram, een gebruiksaanwijzing voor elke vereniging van hemel en aarde in de mens. Hierin ligt de eenheid van
religie en natuurwetenschap verankerd. Het kosmisch diagram sluit aan bij het scheppingsconcept van de drie Hemelen. Het kompas is daarvoor een hulpinstrument voor de integratie van het
menselijk leven in de natuur.
Lao Zi incarneert in het lichaam van oermoeder Li. 'Hij ontvangt de geheimen van haar vrouwelijk lichaam en haar voortbrengend vermogen ...' De transformatie kan
dus alleen maar via de goddelijke weg van het vrouwelijke. Het voorbeeld van vrouw en natuur staan voorop. Veel meesters zijn zelf vrouw. De man kan de
vrouwelijke aanleg cultiveren in zijn transformatieproces.

de qi komt uit de 'oorsponkelijke chaos of hundun'. Het scheppingsproes voltrekt zich door
voortgaande vermenging en vereniging van de verschillende qi-modaliteiten. Alle organismen
nemen aan dit proces deel, ook de mens. 'Het land is als een lichaam.' Religie is op dit proces gericht.
In dit transformatieproces ontwikkelt zich een sterke relatie mens-natuur: met correspondentie
tussen innerlijke en uiterlijke natuur en in de psychologie.
afstemming mens en natuur is mogelijk omdat ze beide worden gevat in yin en yang.
Tuinverzorging met feng shui als voorbeeld. De tuinier kan de kosmos creeren binnen
de tuin. De natuur in de tuin helpt de transformatie van de mens. Het innerlijk yin-jang
evenwicht interacteert met het uiterlijke van de natuur.

de meesters

Yin-Jang

in de natuur bestaan grote en kleine cycli, die alle terugkeren naar het begin van de
schepping. De 'inner soul of the garden' was voor mediterende monniken belangrijk
voor hun persoonlijke 'terugkeer' of transformatie.
het evenwicht yin-yang is alleen te bereiken als ook het mannelijke en het
vrouwelijke met elkaar in evenwicht komen.

het vrouwelijke

het lichaam is de beeltenis van het land. De samenhang van de innerlijke en uiterlijke processen zijn vanzelfsprekend. De geneeskunde, de landbouw en de
persoonlijke ontwikkeling van de betrokkene zijn in alles verbonden met die uiterlijke processen.
de mens is gevormd uit de onzichtbare energieen van zijn geboortemilieu. Het natuurlijke landschap zet zich in de mens voort. Beide zijn onderdeel van het
ene grote organisme 'kosmos'. Er bestaan dus nooit zuiver inwendige of zuiver uitwendige problemen ! Het microkosmische lichaam is een landschap waarin de
goden wonen en tegelijk een bouwsteen van het universum.

in Taoisme vindt hva een grondhouding van een effectief
toegepaste dubbele anti-overheersing.

bij transformatie in het lichaam ontwikkelen zich de drie qi-essenties, de chi, de chin en
de shen. De omzettingen zijn van psychosomatische aard, net als bij yoga, in voeding,
beweging en ademhaling.

fysiologische processen beinvloeden de geest en vv. Needham noemt dit het 'innerlijk elixer'
rituelen zijn belangrijk: voortdurende oefeningen waarin geest en lichaam getraind worden in de kunst van de Tao

nadruk op de rol van het lichaam in het grote scheppingsgebeuren van de natuur. Je
laten inspireren door een ideaal dat verschijnt als de grote natuurwet.

meest fundamentele concept in de Chinese kosmologie. Dit concept is niet on-aannemelijk
op basis van zwakke magnetische velden en fysiologische processen in het lichaam.

offerande

lees verder de 'Versplitste oorsprong', de vier verhalen in 'Zelfheiliging door Voeding' en ervaar de Tao-tuin in Drouwen.

in Tao is de hemel ondenkbaar zonder lichaam en natuur.

bij een probleem richt de taoist de blik naar binnen en grijpt in
in zijn innerlijke harmonieverstoring om alzo de spanning tussen
binnenwereld en omgeving weg te nemen.

Wu-wei

7.3 Innerlijke alchemie
de I-Tjing

het innerlijke land(schap)

alle verschijnselen tussen hemel en aarde zijn te vatten in de samenhang
tussen toa, qi, yin en jang. Dat blijkt uit het boek der veranderingen, de 'I Tjing'.
De hexagrammen beschrijven de transformatieprocessen in de mens en
daarbuiten, ook in de natuur.
aarde, water, vuur, hout en metaal. De aarde staat centraal en daaruit
onttrekken de andere elementen hun levensenergie. De veranderingen van
de elementen, evenals in de persoonlijke transformatie, zijn wezenlijk in het
taoisme. Alles volgt de wetten van de eeuwige terugkeer. Er zijn twee
basiscycli, de 'bouwende' en de 'verterende'.

het lichaam heeft drie verdiepingen, waarin zowel het Ene als het 'ik' in drie verschillende aspecten aanwezig zijn: als embryo in het Cinnaberveld, als
kindje in de Gele Hof en als ... in ....??
Jung's interpretatie van het mystieke opus: onthechting, ego-afbraak en zelf-identificatie, is de mystiek van de rituele terugkeer naar de paradijselijke
oorsprong, het eeuwige leven van de onsterfelijken. Natuurverbondenheid is dus een wezenlijk element van de religie. Een gezonde natuurhouding moet het
uitgangspunt -of minstens onderdeel- zijn van veel geestes-vraagstukken in onze tijd. Mens noch natuur kunnen zichzelf redden, ze hebben elkaar nodig. In
plaats van 'transformatie' spreekt men in de Tao liever van het 'Bewaren van het Ene', ook van de levenskrachten.

het transformatieproces
de elementenleer

Fase 1: Voorbereiding. om het evenwicht te herstellen, ook mannelijk-vrouwelijk. Het gaat om loutering en afbraak van oude sociale gewoonten.
Fase 2: Streven naar het centrum, naar de conjunctie van yin en jang. Het zaad moet echter bewaard blijven voor de innerlijke paring en voeding van
het Ene. De eros helpt met het vinden van het centrum, het midden van yin en jang en staat in dienst van de natuurlijke orde.

de fasen van transformatie

Fase 3: Terugkeer naar de oorsprong, met meer lichamelijkheid en omgekeerde qi-stromen. Na de transformatie richt de natuur zich meer op de qi-krachten van de adept.
de 'onsterfelijken' hebben de transformatie tot het laatste stadium voltooid en zij leven in harmonie met de natuur. Ze verlaten de sedentaire graanteelt voor de bergen met de
woeste gronden. Na de transformatie heeft de adept een ander lichaam en daarmee heeft zijn bewustzijn een ander substraat.

het elixer

de vijf elementen zijn gekoppeld aan de acht trigrammen en de twee
basiscycli, en met de planeten en daarmee aan de astrologie.

