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Editorial - de schatten
in jezelf vinden
Vaak, als we klachten hebben in ons lichaam

Door de jaren heen ben ik mij blijven

en ons lichaam niet doet wat we mentaal

verbazen wat het lichaam nog meer is. Zoals

willen, krijgen we een negatief beeld over

Mark Walsh het zo mooi zegt, we zien ons

ons lichaam. We hebben een beeld van wat

lichaam vaak als een taxi voor het brein. Ons

we willen in het leven en ons lichaam moet

lichaam is veel meer dan dat. Ik geloof dat ik

hier aan voldoen. Jarenlang heb ik ook zo

nog maar het topje van de ijsberg heb

gekeken naar mijn lichaam. In die jaren zijn

gezien van wat er nog meer hulst in het

er meerdere periodes geweest waarbij mijn

lichaam. In dit nummer wil ik je graag

plannen in mijn hoofd en wat mijn lichaam

meenemen in het bijzondere landschap van

aankon mijlenver van elkaar af lagen. Na

je lichaam en hoop ik dat je er iets van kan

verschillende worstelingen met mezelf (die

meenemen wat goed werkt voor jou en

er nog steeds wel eens kunnen zijn), wilde ik

ervoor zorgt dat je niet alleen put uit je

gaan kijken naar wat ik kon doen als mijn

geest, maar ook uit je lichaam voor kennis en

lichaam mijn hoofd niet meer kon bijbenen.

inzichten.

Kon ik meer leren over mijn lichaam en over
de grenzen van mijn lichaam? Dit was het
begin van een zoektocht naar wat mijn
lichaam nog meer in zich draagt.
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Zelfmassage
Drie manieren om je lichaam te helpen
Naar een masseur gaan kan veel verlichting
geven bij bepaalde klachten en kan een algeheel
gevoel van diepe ontspanning brengen. Het is fijn
om een afspraak om de zoveel tijd in te plannen
om weer even bij jezelf in te checken. Dit is
echter niet altijd mogelijk. Daarnaast kan het zijn
dat je overdag klachten begint te krijgen in je

Jij weet wat het beste is
voor je lichaam

lichaam en je niet meteen terecht kan. Dan is het

Tijdens de massage kan jij het

fijn om zelf iets te kunnen doen om de klachten

beste voelen wat goed voor je

te verminderen. Heb je een lieve vriend of
vriendin die je kan helpen met een massage? Dan

lichaam is. Voel aan wanneer
het genoeg is en of de druk zo

is dat natuurlijk altijd welkom (tenzij het wel een

goed is.

erg hardhandige massage wordt). Maar als je
alleen thuis bent of niet in de gelegenheid bent
om door iemand gemasseerd te worden, is het
fijn om wat achter de hand te hebben. Ik neem je
mee door drie lichaamsdelen heen die je zelf kan
masseren.

Voordat je begint: wat is je doel
met de massage?
Voordat je begint met de massage is het fijn om
voor jezelf te weten wat je doel is achter de
massage. Check eerst bij jezelf wat precies je
klachten zijn. Is je doel klachtvermindering? Ga
dan niet meteen stevig masseren. Het is fijn om
de kracht op te bouwen. Wil je juist dichter bij
jezelf komen en door middel van massage weer
in je lichaam komen? Kijk dan of je de massage
rustiger aan kan doen. Het is namelijk moeilijker
om een zachte en rustige aanraking aan te gaan
dan een harde en snelle aanraking. Bij de eerste
soort aanraking kom je dichter bij jezelf. Bij een
snelle aanraking kan je juist verder van jezelf af
komen te staan.
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Massage van je gezicht en hoofd
Heb je vaak last van hoofdpijn na een lange dag werken? Dan
kan een massage van je hoofd en gezicht erg fijn zijn. De
volgende technieken kunnen je daarbij helpen:
1. Wrijf zachtjes met je handen over je gezicht alsof je je
gezicht met water aan het wassen bent. Deze techniek
kan je tussen alle andere technieken door toepassen als
rustpunt.
2. Maak vervolgens met je vingertoppen kleine rotaties over
je kaken tot aan de onderkant van je oren, over je
jukbeenderen en over je voorhoofd. Vergeet niet de
rotatie toe te passen bij je haargrens.
3. Begin bij het middelste gedeelte (het dichtste bij je neus)
van je wenkbrauw en maak een rondje om je ogen (zorg
ervoor dat je je ogen niet raakt). Geef vervolgens lichte
druk bij de kuiltjes aan de binnenkant van je ogen bij je
neusbrug. Let op: de druk geven kan niet worden gedaan
als je zwanger bent. Dit is namelijk een contractiepunt.
Tijdens de zwangerschap mag sowieso geen
drukpuntmassage gegeven worden.
4. Plaats je vingertoppen op je slapen en maak een rotatie
op je slaap. Draai met je vingers omlaag naar het lichaam
toe. Dit helpt bij hoofdpijn.
5. Pak je oorlel vast tussen je duim en wijsvinger en maak
kleine rotatie over de oorlel en omhoog langs de gehele
oorschelp.
6. Ga vervolgens met je handen door je haar alsof je je
haren aan het wassen bent. Neem hier rustig de tijd voor.
7. Eindig de mini-massage door je handen even te laten
rusten op je gezicht over je ogen heen.

Massage van de benen
Als je vaak last hebt van vermoeide benen of van kramp, dan
kan het erg fijn zijn om jezelf te masseren. Massage van de
benen kan ook gebruikt worden om weer bij jezelf in te
checken en met bewustwording te masseren. Dit is
bijvoorbeeld van toepassing als je weer leert om je lichaam te
accepteren, jezelf weer leert aanraken of om weer in contact
te komen met je lichaam. Dit is fijn om in stapjes en met
geduld zelf te doen. Heb je hier veel moeite mee? Kijk dan of
je dit met bijvoorbeeld een haptonoom kan bespreken als je
hier verder aan wilt werken.

De massage die hier wordt besproken is vooral gericht op
vermoeide benen en kramp.
P A G I N A
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Massage van de benen:
1. Begin met olie of lotion aanbrengen op de benen. Het is

Jij bepaalt het tempo
en de duur van de
massage

handig om onder je benen een handdoek te leggen en met
je benen rechtuit te zitten.
2. Zet je handen naast elkaar bovenaan in het midden van je
been. Ga met een soepele beweging met een vlakke hand
naar je knie. Aangekomen bij je knie ga je met je handen

Kijk zelf wat goed voor jou voelt.

weer terug omhoog aan de zijkanten van je been.

Jij bepaalt of je een rustige

3. Verdeel je been denkbeeldig in drie vlakken (zijkant van

massage geeft of snelle

het been, bovenkant van het been en binnenkant van het

massage. Onthoud wel: hoe

been). Masseer vervolgens met een vlakke hand elke baan.

sneller, hoe drukker het ook kan

Wil je iets meer druk aan de zijkant van je been? Plaats

worden in je hoofd.

dan je vingers wat krommer op je been en zet met je
vingers kracht. Je kunt ook met je duimmuis meer kracht
zetten. Deze techniek kan zowel met de vlakke hand per
baan of hand over hand over de baan heen.
4. Herhaal stap 2 om rust te brengen in je massage. Dit is de

Goed om te
onthouden

terugkerende techniek.
5. Draai vervolgens met je handen rondjes over de knie. Zet
hier niet teveel kracht bij en kijk wat je aankan.
6. Gebruik stap 2 om vervolgens je onderbeen te masseren.
Pak vervolgens de zijkant van je kuit tussen je duim en
vingers en maak kleine knedende bewegingen. Dit kan erg

Ook na een mini-massage bij
jezelf is het van belang om
daarna goed water te drinken. Je

gevoelig zijn. Zet hier dus niet gelijk teveel kracht bij.

maakt nu zelf afvalstoffen los en

7. Eindig altijd met stap 2 over het gehele been en laat je

die wil je weer je lichaam
uitwerken.

been rusten.

Massage van de handen
De handen worden vaak vergeten, maar hier kan heel veel spanning in zitten.
Jezelf een massage geven van de handen is gemakkelijk te doen en kan snel
al verlichting geven. De mini-massage gaat als volgt:
1. Voordat je begint met de massage maak je draaiende bewegingen met
je pols en knijp je je hand tot een vuist en laat je weer los.
2. Begin door de olie of lotion aan te brengen. Maak een grote cirkelende
beweging met je duim over de handpalm.
3. Maak vervolgens kleine roterende bewegingen op de kussentjes op je
hand (net onder je vingers).
4. Pak het stukje vel tussen je duim en wijsvinger vast met je duim en
wijsvinger van de andere hand en kneed rustig dit gedeelte van je hand.
5. Draai vervolgens je hand om en maak dezelfde grote cirkelende
bewegingen met je duim over de rug van je hand.
6. Beweeg met je duim vanaf het begin van je vingers tussen je botjes door
naar je pols.
7. Pak vervolgens elke vingers los vast en trek elke vinger voorzichtig iets
van je hand af terwijl je met je vingers over de vinger heen glijdt.
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Alleen de mens, die
zijn hele leven met
lichaam en ziel
heeft gewerkt, kan
zeggen: ik heb
geleefd!
-Johann
Wolfgang von
Goethe
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Denk niet aan een roze
olifant
Hoe kunnen we onze geest positief inzetten?

Onze geest en daarmee onze

Visualisatie is niet alleen goed voor

gedachten zijn enorm krachtig. Het kan

fysieke prestaties, maar ook voor je

ons meenemen in onze piekergedachtes

kracht in jezelf ervaren of om rustiger te

en ons daardoor van slag maken. Het

worden. Hier lees je meer over in het

laat ons de beren op de weg zien en

artikel De kracht van visualisatie.

geeft ons onrust. Maar wat als we de
kracht van de geest ook positief in
kunnen zetten? Om te kijken hoe dat
kan, ben ik gaan kijken naar manieren

Het begint bij jezelf gelukkig
prijzen

om rust te vinden in ons hoofd en hoe

Kunnen mensen meer of minder geluk

we de negatieve gedachtes kunnen

hebben in het leven en waar ligt dit

omdraaien.

aan? Dat was de vraag die Wiseman

Een betere uitkomst
inbeelden

wilde onderzoeken. Dit deed hij door
verschillende onderzoeken te doen
waarbij hij het gedrag bekeek van
mensen die hadden benoemd of zij vaak

Uit onderzoek is gebleken dat het

meer of minder geluk hadden.

inbeelden van het trainen van een spier
net zo krachtig (en soms zelfs
krachtiger) werkt dan het daadwerkelijk
fysiek trainen van de spier. Door het
inbeelden van de beweging werd er
meer cortisol aan gemaakt. Dit zorgde
ervoor dat de spier actiever was en
sterker werd. Hoe vaker je de
visualisatie herhaalt, hoe sterker de
banen in je hersenen worden en hoe
gemakkelijker het wordt om de actie in
het echt uit te voeren.
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Wat bleek uit dit onderzoek? Mensen die

Hij gaat naar de neuroloog en daar

geloven dat zij minder geluk hebben,

hoort hij de woorden die hem inspireren

zien ook minder kansen. Ze verwachten

tot zijn nieuwe kunstwerken: 'Why don't

vaak meer geluk en houden, ten

you just embrace the shake?' Thuis

opzichte van de mensen die vinden dat

aangekomen gaat hij experimenteren en

ze vaak geluk hebben, geen rekening

oefenen met de trilling en ontdekt dat

met een plan B. Daarnaast kwam hij

hij hele mooie tekeningen kan maken

erachter dat de mensen die negatiever

met bijzondere lijnen en bochten. Phil

waren minder lang doorzetten, laten ze

heeft omdenken ingezet om van een

zich meer leiden door negatieve

tegenslag een positieve wending te

gedachtes en vertrouwen minder op hun

maken en maakt nu zijn eigen vorm van

intuïtie. Daar zien we nog eens de

kunst.

kracht van de gedachte. Wanneer wij

Je gedachtes ombuigen

geloven dat we geluk hebben in het
leven, trekken wij dit ook meer aan en

Vaak kunnen gedachtes ons gedrag

kunnen we gemakkelijker schakelen bij

sterk beïnvloeden. Byron Katie heeft hier

tegenslagen.

een oplossing voor bedacht hoe je deze
gedachtes kan ombuigen. Zij gebruikt

Omdenken: het gaat om de
manier waarop je met
tegenslag omgaat

daarbij de volgende vier vragen:

1. Is het waar? - stel de vraag aan
jezelf en kijk wat er spontaan naar
boven komt.

In zijn boek Omdenken vertelt Gunster
dat tegenslag bij het leven hoort. Het
gaat erom hoe je ermee omgaat.
Daarbij gaat het er om dat je leeft
vanuit een Ja-mentaliteit en niet een Ja,
maar...-mentaliteit. Een tegenslag gaat
er sowieso komen, maar hoe kan je er zo
naar kijken dat je de tegenslag kan
ombuigen naar iets moois? Als
voorbeeld vertelt hij het verhaal van Phil
Hansen. Phil wil zijn leven doorbrengen
als kunstenaar, maar als hij op de
kunstopleiding zit, begint zijn hand erg
te trillen. Dit wordt zo erg waardoor hij
niet meer kan tekenen.

2. Weet je 100% zeker dat het waar is?
- is hier het antwoord ja op? Kijk dan
naar de interpretatie van de
gedachte. Vaak zit hier de pijn
achter.
3. Hoe voel je je door deze gedachte?
- maak een lijst met handelingen die
je doet als je deze gedachte hebt.
Wat gebeurt er in je lichaam? Hoe
voelt het als je deze gedachte hebt?
Hoe gedraag je je naar de ander als
je deze gedachte hebt?
4. Hoe zou je je voelen als je deze
gedachte niet hebt? - Wie zou je zijn
als je deze gedachte niet zou
kunnen denken? Hoe zou je leven
eruit zien zonder deze gedachte?
Hoe zou je de ander behandelen als
je deze gedachte niet had?

P A G I N A
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Tot slot ga je de gedachte omkeren. Je
gaat de uitspraak herschrijven. Als
eerste schrijf je de uitspraak op met
jouw eigen naam op de plek waar de
naam van de ander stond. Stel jezelf de
vraag of de uitspraak die je nu hebt
gemaakt net zo kloppend aanvoelt als je
eerste uitspraak over de ander.

Jij zet de eerste stap
Je hebt nu een paar methodes kunnen
lezen over hoe je je gedachtes kan
ombouwen naar een manier die
vriendelijker is voor jezelf. Die methodes
kunnen fijn zijn, maar het belangrijkste
is dat het bij jou past. Daarom wil ik aan
jou de vraag stellen wat voor jou het

Op deze manier kan je niet alleen de
gedachte ombouwen, maar ook dieper
onderzoeken in jezelf wat het hebben
van deze gedachte eigenlijk zegt.

beste zou passen. Zit die methode
hiertussen? Of is het een andere
oefening die je ooit hebt geleerd?
Mogelijk kan je zelf iets bedenken wat
helemaal van jou is en volledig bij jou

Ik ben of ik heb?
Onze gedachtes kunnen ons ervan
overtuigen dat wij bijvoorbeeld slecht
zijn, er niet goed uitzien of niet goed
genoeg zijn. Hierbij kan een fijne

past. Het maakt niet uit welke oefening
je doet. Als je maar stapje voor stapje
werkt aan een stukje vriendelijkheid
naar jezelf toe.

Je bent een topper!

oefening helpen om hier wat meer
afstand van te nemen. Maak eerst een

Als laatste, en niet het onbelangrijkste,

lijst waarbij je alles invult wat je over

geef jezelf elke dag een mooi

jezelf vindt achter de tekst: Ik ben...

compliment. Zoals Edith Eger, schrijfster

Is de lijst af? Verander vervolgens het

van de boeken De keuze en Het

woord ben door heb. Ik heb...

geschenk en overlever van Auschwitz,

Vervolgens verandert bijvoorbeeld het

het zo mooi zegt: "Zodra je 's ochtends

statement 'ik ben perfectionistisch' in 'ik

wakker wordt, ga je naar de spiegel en

heb perfectionistisch' of mooier

kijk je jezelf aan met liefhebbende

geformuleerd 'ik heb perfectionistische

ogen. Zeg: Ik ben sterk. Ik ben

kanten'. Dit maakt de uitspraak een stuk

vriendelijk. Ik ben een krachtig persoon."

vriendelijker en staat het verder van je

Geef aandacht aan de positieve kanten

af. Je ziet het niet meer als je identiteit,

van jezelf. We geven al genoeg

maar iets dat een kant van jou is.

aandacht aan de negatieve kanten. En
onthoud, alles wat je aandacht geeft
groeit.
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Van downward
dog tot de cobra
Wat yoga ons te
bieden heeft
De meeste mensen hebben wel al iets
gehoord over yoga. Toch blijkt dat er
vaak een verkeerd beeld is van deze
bijzondere wereld. Het wordt gebruikt
als manier om spieren te trainen, maar
is dit wel de intentie achter yoga?
Daarnaast zijn er veel soorten yoga te
vinden. Wat maakt een yogavorm nu
passend en welke vormen moet ik
ontwijken als ik bepaalde klachten heb?
Om dit uit te zoeken ben ik gedoken in
de wereld van de yoga.

Prana: je levenskracht
Prana wordt gezien als je levenskracht
en daarmee je ademhaling. Het wordt
gezien als de energie die door je heen
stroomt die jou faciliteert in alles wat je
doet, denkt en onderneemt. Als de
prana niet goed stroomt, kan dit zorgen
voor vermoeidheid, ziektes of depressie.
Als de prana juist goed stroomt voel je
je goed, ben je energiek en blij. Prana
kan worden beïnvloed door alles wat je
in je lichaam stopt, maar ook door alles
wat je met je lichaam doet. De
voornaamste factor die het beïnvloedt is

De ziel in yoga

je ademhaling.

In de yogatraditie wordt er niet alleen
maar naar een mens gekeken vanuit
lichaam en geest, maar wordt de mens
ook gezien in ademhaling, vreugde en
wijsheid. De ademhaling staat voor je
levenskracht, de wijsheid staat voor de
innerlijke gids die iedereen in zich heeft,
en vreugde staat voor het in contact
staan met iets groters dan jezelf. Samen
vormen deze drie onderdelen je ziel.

Yoga

Alle vijf onderdelen (samen met je
lichaam en geest) zijn even belangrijk
en verdienen evenveel aandacht.

P A G I N A
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Bewegen op de
ademhaling

Hatha yoga - verbinding
tussen de zon en de maan
Hatha yoga staat voor de verbinding

Bij yoga werk je met de zogenaamde

tussen de zon die staat voor actie en de

Vinyasa. Dit betekent dat je beweegt op

maan die staat voor het innerlijke

de ademhaling. Door de ademhaling en

proces. Er wordt gewerkt aan een

beweging samen te brengen, breng je

verbinding tussen het lichaam en de

ook je lichaam, geest en ziel bij elkaar.

ademhaling. Bij Hatha yoga krijg je geen

Bij de oefeningen gaat het daarbij niet

opmerkingen van de docent om je

om jezelf pushen om nog verder te

houding te verbeteren. Bij deze

rekken of de houding langer vol te

yogavorm gaat het erom dat de docent

houden. Het gaat erom dat je rust in je

je een zetje geeft richting de energie

geest ervaart tijdens de oefening, ook

laten stromen. Jij mag zelf het laten

als je weerstand ervaart in je lichaam

gebeuren en ervaren wat er gebeurt in

door de oefening. Je leert om zonder

jezelf. Het wordt gezien als een rustige

oordelen en onrust in je hoofd de

yogavorm.

oefeningen te doen.

Welke soorten yoga zijn
er en waar zijn ze voor?

Yin yoga & restorative yoga meditatieve yoga
Yin yoga is ontwikkeld als tegenhanger
voor de yang yogavormen. Denk daarbij

Nu we iets meer weten over de
grondslag achter yoga, is het
interessant om te kijken naar welke
yogavormen er zijn en wat het idee
achter de yogavorm is. In mijn zoektocht
heb ik veel interessante vormen gezien.
Ik kan ze niet allemaal behandelen,
maar zet de yogavormen die er voor mij
uitsprongen op een rijtje.

aan Vinyasa of Ashtanga yoga. Bij yin
yoga en restorative yoga worden de
houdingen lang aangehouden, van vijf
tot tien minuten. Er wordt gewerkt aan
de energiebanen vanuit het
meridianensysteem te stimuleren en
meer flexibiliteit te creëren. Bij deze
yogavormen is het de bedoeling dat je
je in jezelf kan keren en kan ervaren wat
er in je lichaam gebeurt. Het idee is dat
je door de tijd heen van de oefening
steeds meer lagen kan loslaten en
steeds meer ontspanning in jezelf kan
vinden.

P A G I N A
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Ashtanga & vinyasa yoga de actievelingen van de
yogawereld

Yoga Nidra - verlichting van
spanning en angst
Yoga Nidra is een hele rustige vorm van

Bij Ashtanga en Vinyasa draait het om

yoga en is gericht op een totale

de flow die er ontstaat tussen de

ontspanning van het lichaam. Bij deze

verschillende oefeningen. De houdingen

yogavorm kan je denken aan het gebruik

worden vloeiend op elkaar gevolgd.

van bodyscans en visualisaties. Het kan

Daarbij wordt er ook gewerkt met een

helpen bij het verminderen van

speciale ademhaling, genaamd Ujjayi.

spannings- en angstklachten en

Dit is gericht op de energiebanen te

gerelateerde klachten. Denk daarbij aan

versterken en daarmee door de warmte

hoofdpijn, hartkloppingen en buikpijn.

die het opwekt de afvalstoffen af te

Het wordt ook gebruikt bij PTSS

voeren. Het verschil tussen Asthanga en

klachten.

Vinyasa is dat er bij Ashtanga een vaste
volgorde is aan oefeningen en bij
Vinyasa niet. Een Vinyasa yogasessie
kan daardoor geïnspireerd zijn door een
bepaald thema, zoals de ochtend,

Trauma sensitive yoga rustige yoga gericht op
trauma

muziek of op de zon en de maan.
Trauma informed yoga is een yogavorm
die speciaal is ontwikkeld voor mensen

Iyengar yoga - kom in
contact met het zelfhelend
vermogen van je lichaam
Bij deze yogavorm staan precisie en
concentratie centraal. Er wordt
gestreefd naar een perfecte houding en
alignment om zo het lichaam weer in
balans te brengen en zo het zelfhelend
vermogen van het lichaam aan te

met PTSS klachten. Er wordt daarin
rekening gehouden met mogelijke
triggers. Per houding voel je bij jezelf
aan of het goed voor je voelt of dat je
aanpassingen nodig hebt. Er worden
minder houdingen aangenomen en de
houdingen houd je langer aan om weer
rustig in contact te komen met je
lichaam. Deze vorm is ontwikkeld door
David Emerson.

spreken. De yogavorm is ontwikkeld door
iemand die zelf veel last had van pijn in
het lichaam en daardoor niet de
traditionele houdingen kon doen.

Yoga gericht op
chronische pijn

Iyengar yoga is een actieve yogavorm
Tot slot wil ik Kelly McGonigal

waarbij de houdingen lang worden
aangehouden.

benoemen. Zij heeft een boek
geschreven genaamd 'Yoga als
pijnbestrijding'. Daarbij vertelt zij
onder andere hoe yoga pijn kan
verlichten, hoe pijn werkt en
hoe je je lichaam weer tot
vriend kan maken.

De kracht
van
visualisatie
Onze geest heeft veel mooie krachten. Eén van die
krachten is dat wij met onze geest overal heen
kunnen gaan wat onze hartje maar begeert. Door
middel van fantasie kunnen we ons voorstellen dat
we op een fantastische reis over de wereld gaan,
dat we kunnen vliegen of onze prins op het witte
paard vinden. Dit kan een heerlijk gevoel geven van
vrijheid, maar er zit ook een andere kant aan vast.
Onze geest heeft met zijn fantasie ook het
vermogen om ons somber te laten voelen. Denk
bijvoorbeeld maar eens aan een droom die je had
waar je met een rotgevoel van wakker werd.
Misschien was er in je droom iemand overleden of
deed iemand je pijn. Dit hoeft niet alleen in dromen
zo te zijn. Je kan met je fantasie en gedachtes ook
jezelf op een sombere plek brengen. Om dit te
voorkomen en de kracht van je geest op een
positieve manier in te zetten, is visualisatie een
fijne techniek om dit proces te begeleiden.
Visualisatie wordt onder andere gebruikt om je doel
helder te krijgen en voor je te zien. Zo weet je waar
je naartoe wilt werken. Een andere methode is
visualisatie om ontspanning te vinden of om op
onderzoek te gaan in jezelf om antwoorden in
jezelf te vinden. De visualisatietechnieken blijken
zelfs erg goed voor je te zijn. Uit onderzoek is
namelijk gebleken dat het denken aan een activiteit
bijna hetzelfde effect heeft als het daadwerkelijk
uitvoeren van de activiteit. Dit gegeven kan
bijvoorbeeld mensen met chronische pijn met angst
om te bewegen helpen om stapje voor stapje naar
de daadwerkelijke beweging te gaan.
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Hoe werkt het?
Visualisatie kan je voor jezelf doen of aan de hand van een
begeleiding. Vanuit de Oosterse stromingen wordt het veel
gebruikt in combinatie met meditatie. Als je je bijvoorbeeld
voorstelt dat er, voordat je begint aan de meditatie, boomwortels
vanuit je voeten naar de aarde groeien voor het geven van
stabiliteit en geaardheid, helpt dit bij de ontspanning en kracht
die je ervaart tijdens de meditatie.

Een visualisatie is daarbij fijn om in te zetten om een diepere rust
in jezelf te creëren of een bepaald gevoel in jezelf te versterken.
Je geest is namelijk verbonden met je lichaam. Op het moment
dat jij je negatieve scenario's inbeeldt, denk aan piekeren, dan
ontstaat er automatisch een spanning in je lichaam. Wanneer je
dit zo inzet dat je bijvoorbeeld jezelf voorstelt op een plek die
helemaal veilig is, rust uitstraalt en volledig van jou is, zal je
lichaam ook rustiger worden.

Waar kan je het voor
gebruiken?
Visualisatie is voor heel veel situaties in te
zetten. Je kan het zelf bedenken, maar
ook anderen hierin volgen. Gebruik vooral
je fantasie en maak het voor jezelf mooi.
Enkele voorbeelden van toepassingen zijn:

1. Doelen visualiseren om te behalen op
het gebied van o.a. werk;
2. Rust creëren in jezelf en je lichaam;
3. Je hart openen - visualisaties gericht
op persoonlijke ontwikkeling;
4. Fysieke prestaties - denk aan sporters,
maar ook zoals eerder benoemd
mensen met chronische pijn;
5. Bij zware behandelingen om een
veilige plek in jezelf te vinden om naar
terug te gaan als de herinneringen of
gedachtes te zwaar worden.
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Klaar voor? Laten we het eens uitproberen
Er is geen betere manier om te ontdekken of iets voor je werkt, dan het zelf te ervaren.
Daarom heb ik een mooie visualisatie voor je gevonden die gericht is op het ervaren van de
kracht die al in je lichaam zit. Kijk of het je lukt om je open te stellen voor de visualisatie en je
het eigen kan maken. Voor deze visualisatie maken we gebruik van de bergvisualisatie vanuit
de mindfulness.

Voorbereiding
Voor je begint aan de visualisatie is het belangrijk om op een rustige plek te gaan zitten
waar je niet gestoord wordt. Ga in een ruimte zitten die goed voor jou voelt en waar je op je
gemak bent. Je kan de visualisatie op een stoel doen of zittend op de grond. Het is daarbij
belangrijk om de ruggengraat recht te houden. Dit zorgt voor een alerte houding. Zo
stimuleer je vanuit je lichaamshouding je geest om bij de oefening te blijven. Je hoeft dit niet
te forceren. Het gaat erom dat je een ontspannen houding hebt waarbij je bewust met je
gedachten bij de oefening bent.

De visualisatie
Sluit je ogen en leg de focus op je ademhaling. Begin met het verdiepen van de ademhaling.
Bij elke inademing voel je rust naar binnen stromen. Bij elke uitademing blaas je alle zorgen
en onrust uit je lichaam. Focus vervolgens op je lichaam en scan als het ware door je
lichaam. Observeer wat er in je lichaam gebeurt zonder hier een oordeel over te hebben.
Benoem voor jezelf wat je voelt in je lichaam en ga weer door naar het volgende punt.

Visualiseer nu een berg. Je hoeft geen beeld te forceren. Laat het spontaan in je opkomen.
Hoe ziet de berg eruit? Staat de berg alleen? Hoe groot is hij? Is de berg kaal of heeft hij
sneeuw? Neem hier de tijd voor. Visualiseer vervolgens dat jij de berg wordt. Beeld je in dat
je de berg optilt en over je heen plaatst. De berg staat nu om je heen als een soort schild.
Ervaar hoe het is om de berg om je heen te hebben. De veiligheid, rust en stabiliteit die het je
geeft.

Sluit vervolgens de visualisatie af door de berg langzaam om je heen te laten verdwijnen. Je
vormt weer terug naar je eigen vorm. Je blijft nog in contact met de kracht en rust
van de berg. Leg de aandacht weer op je ademhaling en begin langzaam met het
bewegen van je vingers en tenen. Doe je ogen rustig open en oriënteer je op de ruimte om
je heen.

I don't sing
because I'm
happy;
I'm happy
because I sing
- William James

Rust in je
hoofd
Zelf grip op je
emoties krijgen
Emoties kunnen een enorme invloed hebben
op onze dagelijkse leven. Dit kunnen
emoties zijn vanuit het huidige moment, je
stapt bijvoorbeeld met het verkeerde been
uit bed en ervaart de hele dag door je
emoties als een grimmige dag. Het kunnen
ook emoties zijn uit het verleden die
invloed hebben op hoe je nu situaties
ervaart. Emoties kunnen je een ultieme
ervaring van geluk geven door grote
blijdschap te ervaren, maar kunnen ook erg
pijnlijk zijn zoals diep verdriet bij een
verlies. Het kan fijn zijn om over je emoties
te praten met een psycholoog of een
andere behandelaar. Naast die gesprekken
kan je ook zelf veel doen om rust te
brengen in je emoties. Eén van de
methodes die je zelf in kan zetten is EFT.

Wat is EFT?
EFT staat voor Emotional Freedom Therapy.
Het is ontwikkeld door een klinisch
psycholoog genaamd Robert Callahan
begin jaren tachtig. Hij had een cliënt die
een grote angst had voor water. Dit ging
zo ver dat het haar niet lukte om te
zwemmen, maar ook niet om haar kinderen
in bad te doen.
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Callahan had al van alles geprobeerd aan

Terwijl je over je ervaren probleem praat of

technieken, maar niets leek aan te slaan.

denkt, gebeurt het vaak dat je terugschiet

Toen bedacht hij zich dat hij recent had

in een vecht- of vluchtreactie en je emoties

gelezen over energiebanen (meridianen) in

je bij de keel grijpen. Het bijzondere aan

het lichaam en de punten die daarop

EFT is dat uit onderzoek is gebleken dat

liggen. Tijdens een sessie vertelde Mary, de

deze methode je angstcentrum, de

cliënt, aan hem dat bij het denken aan

amygdala, in de hersenen kalmeert.

water ze een knoop in haar maag voelde.

Hierdoor gaat het alarm niet meteen af als

Dr. Callahan dacht opeens aan het punt op

je denkt aan een bepaalde situatie uit het

de maagmeridiaan net onder het oog dat

verleden of heden.

mogelijk het gevoel in haar maag zou
kunnen verminderen door erop te tikken. Tot
hun verbazing was haar gevoel van een
knoop in haar maag na een paar minuten

De gelaagdheid van een
situatie

weg. Hierna was haar angst weg en is de
angst nooit meer teruggekomen.

Nick Ortner, een bekende EFT-specialist,
gebruikt bij zijn sessies vaak een tapping

Hoe werkt EFT?

tree. Een tapping tree kan gebruikt worden
om de verschillende laagjes van de situatie
te onthullen. De boom ziet er als volgt uit:

EFT bestaat uit een reeks punten op je
lichaam die je langsgaat waarbij je rustig

De bladeren - de symptomen: welke

met je vingertoppen erop tikt. Terwijl je

symptomen ervaar je? Wat voel je in je

langs deze punten gaat, vertel je hardop of

lichaam? Welke diagnose heb je gehad?

word je begeleid in het zeggen van zinnen
over jouw ervaren probleem.

De takken - de emoties: welke emoties
ervaar je regelmatig? Hoe voel je je als je
wakker wordt en naar bed gaat?
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De stam - de gebeurtenissen: welke

Stap 3: Kies een eerste opzetzin die je

gebeurtenissen leven er nog in jou vanuit

gebruikt voor het eerste punt. De opzetzin

het verleden en het heden? Welke situaties

heeft de opbouw: Ook al [vul hier je

hebben je de afgelopen tijd stress

geformuleerde zin in van stap 1], accepteer

bezorgd?

ik mijzelf volledig. Het laatste gedeelte van
de zin kan veranderen. Terwijl je deze zin

De wortels - beperkende overtuigingen:

drie keer opzegt, tik je tegelijkertijd op de

Wat geloof jij over jezelf? Hoe denk jij over

zijkant van je hand onder je pink.

het leven in het algemeen of jouw leven
specifiek? Over relaties? Over geld of je

Stap 4: Vervolgens ga je elk punt af terwijl

lichaam?

je dezelfde zin herhaalt van stap 3. De
punten zijn:

De tapping tree kan algemeen worden
gemaakt of op een specifiek thema worden
gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan je relatie
met je lichaam of je relatie met geld.

a. Boven de wenkbrauw net naast het
midden van het voorhoofd;
b. Aan de zijkant van het oog aan de
buitenkant richting je slapen;
c. Midden onder je oog;

De stappen in EFT

d. Op de cupidoboog tussen je neus
en bovenlip;
e. Op het kuiltje tussen de onderlip en
de kin;

Bij EFT kan je een basis stappenplan
volgen. Wanneer je er meer over leest of
onder begeleiding bent bij een EFTbehandelaar, kan je ook andere technieken
gebruiken die dieper op een bepaald
onderwerp ingaan. Ik houd hier het

f. Op het sleutelbeen;
g. Onder de oksel waar bij de vrouwen
de BH-band loopt;
h. Bovenop het hoofd.
Stap 5: Als je alle punten hebt gehad haal
je een keer diep adem.

stappenplan van Nick Ortner aan. Er zijn
ook nog andere varianten van.

Stap 6: Kijk vervolgens weer naar de schaal
van 1-10, hoe zwaar voelt het probleem nu

Het basis stappenplan is als volgt:

voor je?

Stap 1: Kies een situatie waar je aan wilt
werken en bepaal je zin die kenmerkend is
voor de situatie. Zorg ervoor dat je
specifiek bent in de zin. Zeg bijvoorbeeld

Stap 7: Als het nodig is kan je nog een
rondje doen als de zwaarte nog niet erg is
gedaald.

niet 'ik ben boos op mijn baas', maar zeg 'ik
ben boos op mijn baas omdat hij mij geen
loonsverhoging wil geven'.

Stap 2: Op een schaal van 1-10, hoe zwaar
voelt deze situatie voor jou? Volg hierin je
gevoel. Het maakt niet uit of het getal
precies klopt.
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Tips om een start te
maken
Vind je het lastig om een start te maken?
Dan kunnen deze tips je mogelijk helpen om
de stap wat gemakkelijker te maken.

Wil je eerst meer weten over EFT? Er
zijn online veel boeken te vinden over
EFT en gratis filmpjes om te volgen.
Daarbij geeft de behandelaar de
zinnen die jij vervolgens na kunt
zeggen. Dit is vaak algemener, zodat
het voor iedereen toegankelijk en
toepasbaar is. Dit kan al verlichting
geven.
Ga je voor het eerst zelf EFT thuis
doen? Begin dan niet meteen met het
grootste probleem, maar start met een
kleinere situatie, zoals een lichte
discussie die je met iemand hebt
gehad. Zo kan je het gemakkelijk
opbouwen.
Wil je de zinnen graag persoonlijker
maken, maar weet je niet goed hoe?
Een EFT-therapeut kan je hierbij goed
helpen en je begeleiden. Wil je het toch
graag zelf proberen? Begin dan met
een tapping tree te maken over de
situatie. Zo kan je dieper op de
verschillende lagen ingaan.

Het belangrijkste is dat je bij jezelf blijft.
Voelt het niet goed? Doe het dan vooral
niet. Wil je het graag met begeleiding
doen? Zoek dan een ervaren therapeut op.
Het is jouw pad en jij bepaalt hoe jouw pad
loopt.
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Wat je lichaam al
vertelt:
Hoe werkt lichaamstaal?
Ons lichaam vertelt vaak al veel over hoe we ons voelen. Je kan
aan mensen aflezen of ze zich fijn bij iemand voelen, of ze zich
ongemakkelijk voelen of juist vol in hun trots staan

en het naar

hun zin hebben. Samen kijken we naar vijf lichaamshoudingen die
we kunnen gebruiken om iemand beter te begrijpen, maar ook om
het voor jezelf in te zetten.

De armen over elkaar
Dit is de meest basale en makkelijk leesbare lichaamshouding.
Door je armen over elkaar te doen voor je lichaam, laat dat
duidelijk zien dat je je afsluit voor de ander. Je sluit je af voor
andere mensen of de situatie. Dit maakt het interessant om niet
alleen bij de ander op te merken, maar ook bij jezelf op te
merken wanneer je deze houding aanneemt. Wanneer doe jij
onbewust, of juist heel bewust, je armen over elkaar om jezelf af
te sluiten en jezelf als het ware te beschermen tegen de
situatie?

Je handen onder je kin
Als je je handen onder je kin plaatst met je handpalmen om je
gezicht heen, is dit een teken dat je de ander leuk vindt met wie
je in gezelschap bent. Een ander mooi teken dat iemand zich bij
je op zijn of haar gemak voelt is als hij dezelfde houdingen gaat
aannemen. Dit doen mensen alleen als ze zich goed voelen bij
de ander. Dit is fijn om te weten, maar ga hier niet mee spelen.
Dan krijgt de ander er een onaangenaam gevoel bij.
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Het geheim van de voeten
De voeten zijn vaak een ondergeschoven kindje, maar vertellen
heel veel over hoe iemand zich voelt. Wanneer de voeten meer
naar buiten toe zijn gericht, zijn mensen vaak meer naar buiten
gericht en extraverter. Wanneer de voeten naar binnen zijn
gericht naar het midden, zijn mensen als het ware een cirkeltje
om zich heen aan het maken ter bescherming en zijn ze naar
binnen gericht. Als je iemand aanspreekt terwijl hij iets aan het
doen is en hij alleen zijn bovenlichaam naar je toedraait zonder
zijn voeten te bewegen, is het al duidelijk dat zijn focus ergens
anders op ligt en hij geen behoefte heeft aan een gesprek.

Het herkennen van emoties
De emoties zijn goed af te lezen in de lichaamstaal. Als iemand
bang is, knipperen mensen bijvoorbeeld vaker, ze zijn onrustig
met hun handen en hebben onrustige benen of tikken veel met
hun voet. Woede is te zien aan de wenkbrauwen in de vorm van
een V, grote ogen en armen strak over elkaar heen. Ongemak is
te zien in de bekende ongemakkelijke lach, maar ook aan veel
wegkijken en het hoofd wegdraaien. Naar de grond kijken is op
veel verschillende manieren te interpreteren. Dit kan wijzen op
iemand die verlegen is, maar kan ook te maken hebben met het
verbergen van emoties als woede of verdriet.

Een kijkje naar binnen
De ogen vertellen vaak meer dan wij zouden willen. Zo maken
we meer oogcontact als we iets interessant vinden. Als we
wegkijken tijdens een gesprek naar rechtsboven of omhoog,
interesseert het gesprek ons niet en als we veel strak
oogcontact maken kan dit wijzen op ofwel iemand willen
intimideren of iemand probeert je te bedriegen en gebruikt het
bewust om eerlijk over te komen. Het interpreteren van de ogen
kan vaak nog lastig zijn, omdat er veel verschillende
betekenissen zijn. Heb dus niet meteen je oordeel klaarliggen,
maar kijk ook nog verder dan de ogen.
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Nu we iets hebben geleerd over het lezen van
lichaamstaal, is het interessant om te kijken
naar onszelf en wat we zelf kunnen aflezen van
onze eigen lichaamstaal. Sta je vaak met je
houding naar binnen of naar buiten? Kan je
aan je eigen lichaam merken of je je op je
gemak bij iemand voelt of niet?

We kunnen niet alleen kijken naar wat we zelf
zien in onze lichaamstaal, maar we kunnen nog
een stap verder gaan. We kunnen namelijk onze
lichaamstaal bewust inzetten om ons beter te
voelen of ons anders te presenteren. Zo is er
bijvoorbeeld uit onderzoek gebleken wanneer
je, ondanks dat je je rot voelt, glimlacht, je je
beter gaat voelen. Dit kan niet alleen met een
glimlach, maar ook met je houding. Het is
belangrijk om dit in kleine stapjes te doen,
omdat je niet jezelf wil forceren in een andere
houding aannemen. Dit kan juist ongemak
creëren.

Wat vertelt jouw
lichaamstaal over
jou?

Een stap verder

Om te kijken naar hoe we dit het beste kunnen
doen, ben ik op onderzoek gegaan en kwam ik
Mark Walsh en Amy Cuddy tegen. Dit zijn één
van de meest bekende mensen rondom je
lichaam bewust inzetten om je beter te voelen.
Mark werkt daarbij met centring. Dit is een
methode om je lichaam te gebruiken om tot
jezelf te komen. Amy Cuddy werkt met de
zogenaamde power poses. Hierbij neem je een
bepaalde houding aan om een gevoel van
kracht en empowerment te ervaren in jezelf.
Hoe deze methodes werken ben ik gaan
onderzoeken in het artikel genaamd Superman
is er niets bij: hoe houding je gevoel kan
beïnvloeden.
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Superman is
er niets bij
Hoe houding je
gevoel kan
beïnvloeden
Binnen de NLP hebben ze het er al over;
als je je rot voelt, ga dan bewust
glimlachen. Door de fysieke verandering in
je lichaam, ga je je mentaal ook anders
voelen. Zijn er naast die techniek, ook nog
andere houdingen die je kan aannemen
om de kracht van je lichaam te ervaren?
Om die vraag te beantwoorden ben ik op
zoek gegaan in de boeken van Mark Walsh
en Amy Cuddy.

Embodiment
Mark Walsh werkt vanuit het principe
embodiment. Embodiment staat voor het in
contact zijn met je lichaam. Daarbij heeft
Walsh het ook over een zogenaamde
'disembodied self-abuse', het
tegenovergestelde van goed voor jezelf
zorgen. Voorbeelden hiervan zijn jezelf
overladen met werk, té veel sporten of
eten.
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Centring voor rust
Om de kracht van embodiment en meer
in lijn zijn met je lichaam te ervaren,
heeft Walsh een kleine oefening
gemaakt. De oefening maakt gebruik
van centring. De oefening gaat als
volgt: denk aan iets dat je stress geeft.
Kies niet voor een te groot onderwerp,
maar iets wat je irriteert. Voel
vervolgens wat er in je lichaam gebeurt

Dit kan je ook bewust toepassen voor
spannende momenten. Denk aan een
sollicitatie, een eerste date of een
belangrijk gesprek met je baas. Handig
is dan wel als je het eerst meerdere
keren hebt geoefend. Zo kan je al
binnen een paar seconden deze
technieken toepassen. In zijn boek
Centring vertelt Mark meer over hoe
centring werkt en welke technieken er
nog meer zijn.

als je hieraan denkt. Nu gaan we
gebruik maken van de ABC centring om
de reactie in het lichaam te
veranderen.

Het verschil tussen
lichaamstaal en
embodiment

A - Aware: word je bewust van wat er
in je lichaam gebeurt rondom een
bepaalde gebeurtenis.

In zijn boek Embodiment vertelt Walsh
over het verschil tussen lichaamstaal
en embodiment. Lichaamstaal is

B - Balance: breng je lichaam in balans
door zo gebalanceerd mogelijk te
staan en verdeel je aandacht
gelijkwaardig om je heen.

volgens hem wat je lichaam vertelt
over bijvoorbeeld emoties, acties en
relaties. Embodiment daarentegen is
het bewust aannemen van bepaalde
houdingen in combinatie met het

C - Core-relaxation: ontspan je ogen,
mond, keel, borst en buik.

tonen van de houdingen die leesbaar
zijn voor anderen. Hierdoor kan je je
lichaamshoudingen combineren met

Tot slot kan je nog iets extra
toevoegen:

de waarden en doelen waar je naar
streeft in het leven.

C - Connect: denk aan iemand waar je
een glimlach van op je gezicht krijgt.

Amy Cuddy vertelt verder over
embodiment en combineert

Denk vervolgens weer aan dezelfde
situatie en kijk hoe de reactie in je

embodiment met haar term
'presence'.

lichaam nu is. Hoogstwaarschijnlijk is
de reactie nu al minder.
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Presence

Communiceren zonder
woorden

Wie kent het niet, de stress en
nervositeit voor een sollicitatiegesprek.
Door een uitkomst van een collega van
een onderzoek raakte Cuddy
geïnteresseerd in wat bij een pitch juist
goed werkt en wat niet rondom je
lichaamshouding. Uit dit onderzoek
bleek dat er drie onderdelen zijn wat
investeerders vinden tegenvallen
tijdens een pitch:
1. Er is te zien dat je niet gelooft in je
eigen verhaal.
2. De pitcher probeert te sterk om een
goede indruk te maken en toont
hierdoor minder hun passie voor het
product.
3. Degene verwacht van zichzelf dat
ze alle antwoorden moet hebben

Zonder woorden te gebruiken,
communiceren wij al met anderen.
Door middel van gezichtsuitdrukkingen,
houding en bewegingen lezen wij
elkaar uit en schatten we in of we
iemand kunnen vertrouwen of moeten
ontwijken. Iemand is in zijn uitingen
authentiek als er een overlap is in de
ervaren emoties en de uiting door
middel van het lichaam. Wanneer dit
niet meer met elkaar in
overeenstemming is, komt het voor dat
iemand bijvoorbeeld aan het liegen is.
Daarbij kan je zien, als je goed oplet,
dat iemands gezichtsuitdrukking niet
meer overeenkomt met wat iemand
zegt.

en wordt daardoor defensief.
Nu we het belang weten van wat ons
Uit onderzoek is zelfs gebleken dat hoe
meer moeite jij doet om goed over te
komen door bijvoorbeeld meer
oogcontact te maken, hoe meer jij

lichaam allemaal al vertelt en waarom
het goed is om dit niet te forceren, is
het nu interessant om te kijken hoe we
dit zelf positief kunnen inzetten.

overkomt op anderen als manipulatief
en niet oprecht en ze niet meer willen
investeren in je product.

Mensen zien het aan
je als je
lichaamshouding
niet natuurlijk is en
je het forceert
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Kleine veranderingen De powerposes
met een groot verschil
In haar boek laat Cuddy een overzicht
Het is niet altijd mogelijk om een

zien van krachtige en ontkrachtende

grotere houding aan te nemen. Daarom

houdingen. Denk bij ontkrachtende

zijn er ook al kleine veranderingen die

houdingen aan jezelf klein maken, de

je kan aannemen die een groot verschil

armen om je heupen heen slaan en de

kunnen maken. Cuddy geeft hierover

rug krom maken met de hand in de nek.

de volgende tips:

Bij krachtige houdingen neem je juist
meer ruimte in. Hieronder zijn een paar

Zorg ervoor dat je tijdens een

kenmerkende powerposes te zien.

presentatie rechtop zit of staat;
Houd je schouders naar achter;
Zorg dat je ademhaling laag en
diep blijft. Dit zorgt al voor meer
rust in jezelf.
Houd je kin omhoog op een rechte
lijn. Doe je kin niet teveel omhoog.
Dit wijst op een gevoel van uit de
hoogte doen.
Zorg dat je voeten naast elkaar
staan en je niet met je benen over
elkaar zit of met je enkels gekruist.
Neem open houdingen aan en
vermijd dat je je armen vastzet
tegen je lichaam aan.
Las korte pauzes in. Door de
zenuwen vergeten mensen vaak
pauzes tussen hun presentatie te
doen. Er zit een grote kracht in
korte pauzes tussen het praten
door.
Probeer de spieren van je keel te
ontspannen. Zo wordt je stem ook
lager.
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Een mini-boost tussen het
werk door
Drie snelle technieken om productiever
te zijn op je werk
Het komt nou eenmaal vaak voor: je bent snel afgeleid op het werk en het lukt je niet
meer om je te concentreren. Of je hebt totaal geen zin meer om te werken en je voelt
je niet fijn. Toch moet je je uren maken en wil je er nog een goede dag van maken.
Gelukkig kan je dan je lichaam en geest inzetten om je dag weer productiever te
maken.

1.

Activeer jezelf met je ademhaling
In zijn boek Exhale heeft The Breathe Guy het over een oefening genaamd
Afternoon boosters - Breath of fire. Deze ademhaling geeft helderheid in het
frontale gedeelte van je brein. Dit gedeelte zorgt onder andere voor
geavanceerde cognitie en taal. De focus bij deze ademhaling ligt op de
uitademing. Let op: doe deze oefening niet als je zwanger bent of
maagproblemen hebt.

De ademhaling kan zittend of staand worden gedaan. Begin met een
krachtige uitademing door de neus met tegelijkertijd het samentrekken van
de buikspieren. Laat de inademing vanzelf gaan terwijl je je buikspieren weer
ontspant. Herhaal deze in- en uitademing twintig keer. Adem vervolgens in
door je neus met een diepe ademhaling. Na de inademing houd je je adem
tien seconden vast. In die tijd ontspan je je buik, rug, borst, schouders en
nek. Het kan zijn dat je hierbij wat druk voelt op je hoofd. Adem uit met een
zucht door de mond en ontspan voor een paar seconden. Herhaal deze hele
ademhalingsoefening drie keer.
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2.

Geef jezelf kracht met
een power pose

Zoals hiervoor al eerder beschreven kan het
veranderen van je lichaamshouding al een groot
verschil maken in hoe je de dag doorkomt. Op
het moment dat je je klein maakt, ontstaat er
een negatief gevoel in je lichaam. Dit is vaak
ook de houding die je aanneemt als je je niet
goed voelt. Wanneer we ons goed voelen, nemen
we ook over het algemeen meer ruimte in. Denk
bijvoorbeeld aan sporters die een wedstrijd
hebben gewonnen. Zij gooien de armen omhoog,
hebben een open borst en hebben het hoofd
omhoog. Als je merkt dat je niet meer
geconcentreerd bent of je geen zin meer hebt in
de dag, kijk dan eens naar de houding die je
hebt en wat dit doet met je gevoel. Speel met
de ruimte die je inneemt, hoe je hoofd staat en
hoe je schouders staan. Check bij jezelf wat er
gebeurt in jezelf.

3. Een rondje voor helderheid
Tussen het werk door een rondje lopen. Het is
niet alleen fijn om je benen even te strekken
(wat fysiek weer positieve effecten heeft), maar
het heeft ook op je hersenen een positief effect.
Neuropsycholoog Erik Scherder benoemt
wanneer je een rondje gaat lopen dat het
zogenaamde defaultmodenetwerk wordt
geactiveerd. Dit zorgt voor meer creativiteit. Dit
komt doordat er tijdens het wandelen cognitief
minder van je gevraagd wordt. Dit zorgt weer
voor meer helderheid in je hoofd en zo kan je
gemakkelijker tot een oplossing komen.
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Op het gebied van de kracht in je lichaam en wat al in je hulst, zijn
er veel boeken en kanalen aan te raden. Om door te gaan op wat
je hiervoor hebt gelezen, heb ik hier nog enkele tips voor je.

1. Nick Ortner en zijn boeken van
the tapping solution
Als je benieuwd bent naar EFT en wat het voor je kan betekenen,
kan ik de boeken van Nick Ortner sterk aanbevelen. Daarin
beschrijft hij wat het is en geeft handige oefeningen om zelf thuis
aan de slag te kunnen. Daarnaast heeft hij ook een gratis online
congres waarin je verschillende onderwerpen kan onderzoeken met
daarbij begeleide tappingsessies.

Mijn aanbevolen lijstje

2. Het boek yoga als pijnbestrijding van
Kelly McGonigal
In haar boek neemt McGonigal je mee door de wereld van yoga, de
kracht van de ademhaling en verschillende oefeningen om de pijn
te verminderen. McGonigal leert je niet alleen over yoga, maar ook
over hoe pijn in elkaar zit en wat we er zelf aan kunnen doen. Ze
geeft je tips voor meer rust in je lichaam, kijken wat je van je
lichaam kan leren en hoe je zelf een yogaroutine kan opbouwen.

3. Yoga with Adriene voor yoga thuis
Ben je op zoek naar een toegankelijke vorm van yoga die je thuis
op je matje kan doen? Dan is Yoga with Adriene op Youtube
misschien iets voor jou. Zij maakt mooie filmpjes waarin je haar kan
volgen. Daarbij geeft ze ook verschillende yogavormen en hebben
haar yogalessen een bepaald thema, zoals yoga bij angst.

4. The embodiment channel voor meer
contact met je lichaam
Op het Youtube kanaal van Mark Walsh genaamd the embodiment
channel kan je veel filmpjes zien die je meenemen in oefeningen
om dichter bij jezelf te komen. Ben je meer van het lezen? Dan is
het boek van Walsh genaamd centring aan te raden. Daarnaast
heeft hij een boek geschreven genaamd Embodiment. Deze boeken
nemen je mee in de wereld van contact met je lichaam en rust
vinden in jezelf.

Als luisteren meer jouw ding is, heeft Walsh ook

een mooie podcast waarin hij verschillende mensen interviewt om
te leren over de wereld van embodiment. Zeker een aanrader!

Colofon
Redactie & vormgeving
Sabine Langedijk - Praktijk Malana

Wil je graag in contact komen?
Je bent natuurlijk van harte welkom om contact op
te nemen. Hieronder staan de contactgegevens
waarop dit kan.

info@praktijkmalana.com
0621389702

Heb je interesse in het boeken van een massage bij
mij? Dan kan je op de bovenstaande gegevens
contact met mij opnemen of via Facebook
(@praktijkmalana). Op mijn website kan je meer
informatie vinden over welke massages ik geef en
mijn werkwijze - www.praktijkmalana.com.

Mijn praktijk is te vinden op Schoenmakerstraat 124
in Alkmaar. Vanwege een verbouwing zit ik tijdelijk
vanaf 16 augustus op Bergerweg 80A in Alkmaar.

© niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v.
druk, fotokopie, microfilm, foto, scan of op welke
andere wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van uitgever en/of auteur.
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