
 
Doe na 19.00 Alle telefoons en schermen uit 

Insomnia of slapeloosheid. 
In TCM is vroeg naar bed goed voor een optimale gezondheid, het houd je jong en vitaal. 

Rond tien uur slapen en opstaan met de zon. De twee uren voor twaalf uur zijn bekend 
als de beste uren om in slaap te zijn, uren van het diepste Yin. Yin is verkoelende, 
voedende en herstellende Qì. Rust tijdens deze uren, vertraagt je verouderingsproces.  

In TCM is slaap verbonden met de hartfunctie en Shen. Shen wordt vaak vertaald als 
geest, spirit, het  bewuste bewustzijn, ons vermogen om de wereld om ons heen waar te 
nemen en te communiceren. Het Hart is verantwoordelijk voor het onderbrengen van de 
Shen. Als Shen niet in staat is om vreedzaam in zijn Paleis (fysieke hart) te verblijven, 
kan dit leiden tot chronische slapeloosheid. 

Wat je zelf kunt doen: 
Op tijd naar bed gaan, half tien is vroeg in de westerse maatschappij, maar probeer het 
eens. Voor sommige een eyeopener voor anderen een probleem. Een heet voetbad kan 
helpen qì uit je hoofd naar beneden te brengen, wat rust geeft en shen tot rust brengt.  

Of vervroeg elke avond je bedtijd stapsgewijs. 

Wanneer Shen niet tot rust komt 
Dit kan ontstaan door: 

Een tekort aan bloed en yin. Dit komt voort uit een tekort aan spijsvertering en het 
onvermogen om genoeg bloed te creëren om het hart te voeden. Het resultaat is niet in 
slaap vallen omdat je geest niet tot rust komt.  

Te veel warmte in het lichaam. Er ontstaat agitatie en rusteloosheid. Een onvermogen 
om in slaap te vallen, of vaak wakker worden of met moeite om weer in slaap te vallen. 

Te veel stress of spanning.  



Een te klein bed, koude voeten, een gevoel van opgesloten te zijn. Dit wordt meestal 
gediagnosticeerd als Qì Stasis (qì stagneert) en zal resulteren in het wakker worden in de 
vroege uurtjes rond drie uur in de ochtend. Het wordt verergerd door stress, frustratie, 
woede en emotionele onrust. 

Zorg overdag voor een krachtige lichamelijke activiteit, bij voorkeur in de ochtend, het 
meest Yang. 

Kruidenremedies zijn een samenstelling van diverse kruiden die elkaar stimuleren en 
versterken als in een orkest.  

Xiao Yao Wan   

‘bevordert een vrije en relaxte geest’. Daoïst: ‘forget yourself’.  

Gui Pi Tang  

‘Herstelt de Milt decoctie’    

Suan Zao Ren Tang 

‘Jujube decoctie’ 

Tian Wang Bu Xin 

‘Speciale Pil van de Hemels Keizer om het Hart te versterken”.  

Bittere sinaasappel 

Passiebloem 

Kamille 

Melisse 

Hop 

Valeriaan 

Sint-janskruid 

Wilg 

Kattenkruid 

Sleutelbloem 

Linde 

Tegenovergesteld van Insomnia is slaperigheid 
Dit geeft symptomen als duizeligheid, vermoeide ledematen 
en een zwaar gevoel in het lichaam.  

Slaapkamer 
Energie in de slaapkamer is ontspannen, rust, stilte, niet te warm, geen lawaai, frisse 
lucht. Ingericht met natuurlijke materialen.  



Geen werkplek in je slaapkamer.  

Verwijder alle digitale apparatuur zoals televisies, iphone en dergelijke. Maak van je 
slaapkamer een serene plaats waar je tot rust komt.  

De positie van het bed is belangrijk voor een goede nachtrust, je welzijn en een gevoel 
van veiligheid. Qì stroomt vrij in de slaapkamer en rond het bed. Maak van de ruimte 
onder je bed geen opslagplaats met allerlei spullen en volle laden. Het worden stofnesten 
waardoor Qì stagneert.  

Je slaapkamer is de belangrijkste ruimte in je woning, en in feite de ruimte waar je de 
meeste uren doorbrengt. Je slaapkamer is het heiligdom waar lichaam en geest 
regenereren en hernieuwde vitaliteit opbouwen voor de volgende dag. Daarom is het een 
van de belangrijkste kamers om de ligging en positie te onderzoeken bij het huren of 
kopen van een woning. Kies de slaapkamer die ver weg ligt van de straat. De noordelijke 
windrichting is gunstig om een diepe slaap te bevorderen bij slapeloosheid. Een rustige 
plek waar de energie daalt en je tot jezelf komt. Met het hoofd richting het noorden 
slapen, kan te rustig zijn voor baby’s, ouderen en zwakke personen. Voor jonge kinderen 
of bij het herstellen van een ziekte is het oosten of zuidoosten gunstig. Het zuiden is een 
goede richting voor romantische nachten en honeymoon, maar weer te onrustig voor 
langere tijd.  

Je slaapkamer beïnvloedt de manier waarop je slaapt wat effect heeft op je rust, geluk en 
gezondheid.  

Voeding 
Beperk de hoeveelheid cafeïne, inclusief chocolade en frisdrank. Maximaal twee kopjes 
koffie in de ochtenduren.  

Eet voor 19.00 uur je laatste maaltijd. Te laat eten verstoort je slaap en zijn je organen 
met andere functies bezig dan bedoeld is.  

Magnesium & calcium 

Wittebonen, gierst, sesamzaad, dadels, spitskool, gierst, rozijnen, erwten, pinda’s, 
walnoten, zonnebloempitten, pruimen, knoflook, boerenkool, peterselie, koolrabi, 
bloemkool. Kikkererwten, kapucijners, amandelen, pistachenoten en avocado, volle 
granen en amandelen. 

 

Volle Maan  

Dat de volle maan impact heeft weet nu ook de wetenschap. Voor meer info lees: 
https://sites.google.com/site/maancyclus/research/slaap-en-wetenschap en de bron: 
http://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(13)00754-9 

 


