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Kwetsbaarheid, droom- en daadkracht  

Het diepste verlangen van ons wezen is om onafhankelijk en vrij, ons in liefde 

te verbinden met alles wat leeft en ons in deze verbinding betekenisvol en 

geliefd te voelen. Dat is onze oorsprong en daar verlangen we naar terug. 

Eén van de doelen van ons leven hier op aarde is om die verbinding op fysiek 

niveau helemaal te ervaren en te belichamen. Ons Innerlijke Kind staat 

symbool voor het moment dat we in onze ontwikkeling werden geremd. 

 

Innerlijke kwetsbaarheid: Ja en nee stemoefening 

In deze ervaring ben je in contact met je lichaam en innerlijk kind. Waar wil je 

innerlijk kind ‘ja’ tegen zeggen en waar ‘nee’. Is het oké om dit te zeggen, 

schenk vertrouwen, grond jezelf extra door een stevige verbinding met de 

aarde te bedenken, zoals wortels, die uit je voeten en zitvlak groeien. 

 

Wees inlevend naar je innerlijke kwetsbaarheid en geef jezelf de ruimte: 

• Wees nieuwsgierig uit te vinden of er makkelijk een ja of nee ontstaat, voel 

wat er gebeurd in je lichaam, verken je grenzen en maak ruimte. 

• Deze oefening kan ook liggend op een matras of matje met de knieën 

opgetrokken. 

• Klem je knieën samen bij een nee, bal je vuisten, voel je kracht. 

• Laat je knieën zijwaarts openvallen bij ja, ontspan je hele lichaam laat los 

en laat toe. 

• Welke nee is eigenlijk een ja en andersom, probeer uit. 

• Als je het antwoord niet weet hoe reageert dan je lichaam, volg het 

innerlijke ja of nee of probeer uit. 

 

Ook tijdens deze stem oefening kun je een Hallo geven aan de gespannen 

plek in het lichaam. Door met je aandacht zachtjes de fysieke sensaties van 

de gespannen plek te voelen en er liefdevol met je aandacht bij te zijn, kan 

het zelf genezende vermogen zijn werk doen en de plek herstellen. Je kunt ook 

je hand op de buitenkant van de plek leggen om makkelijker fysiek te kunnen 

voelen.  

 

Als het emotioneel te overweldigend wordt of je voelt dat je vast raakt, dan 

ga je terug naar die plek in het lichaam waar je je ‘heel’ voelt, waar je je Bron-

energie voelt (bijvoorbeeld achter in je hartchakra). Laat het fysieke gevoel 

van deze prettige plek uitbreiden in je lichaam. Laat dan je aandacht weer 

gaan naar de fysieke sensaties van de gespannen plek en blijf hier met de 

plezierige zachte aandacht bij, zonder dat je iets moet of wilt veranderen of 

aanpassen. Zo kun je een aantal keer heen en weer reizen, tussen het fijne 

gevoel en de plek waar spanning voelbaar is, totdat de gespannen plek 

neutraler gaat voelen of ontdooit. 
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Het helpt om contact te maken vanuit je kwaliteiten: een glimlach, humor, 

positieve herinneringen, gegrond, vanuit kracht, creativiteit en intelligentie. 

Het helpt ook om je bewust te zijn van mogelijke ondersteuning door 

vrienden, familie, een fijne plek, deze geven in het lichaam een plezierig 

gevoel van vertrouwen en ontspanning. Het doorbreekt de vicieuze cirkel 

van aanhoudende en zichzelf versterkende spanning.  

 

Geblokkeerde levensenergie/overleven 

Onze eerste reactie als we geconfronteerd worden met gevaar is bevriezen, 

vluchten of vechten. Prooidieren kennen ook deze bedreigende ervaringen, 

maar zij slagen erin om de opgebouwde spanning na zo’n moment weer 

heel snel te laten gaan. Ze raken zelden getraumatiseerd. Ze weten instinctief 

hoe zij de intense energie die vrijkomt bij overlevingsgedrag moeten 

reguleren en ontladen.  Dieren schudden zich bijvoorbeeld van kop tot staart 

helemaal uit na een schrikervaring, om de overtollige energie weer los te 

laten. 

 

Wij mensen zijn uitgerust met vrijwel dezelfde regelmechanismen als dieren. 

Deze worden echter beperkt of geblokkeerd door het rationele deel van 

onze hersenen. We kunnen bijvoorbeeld ons ‘groot houden’ of ‘doorzetten’ 

en daarmee een volledige ontlading van spanningen in de weg staan. Dit 

kan resulteren in energie die in ons lichaam niet meer mee stroomt. De plek 

blijft ‘geladen’. 

 

De merkbare symptomen van oude ‘lading’ in je lichaam kunnen zijn: 

• Angst, paniek, hartkloppingen, oppervlakkig ademen, overmatige 

alertheid of prikkelbaarheid, onrust, slapeloosheid.  

• Depressie, uitputting, gevoel van hulpeloosheid of onmacht, 

krachtverlies in de spieren. 

• Dissociatie, gevoel dat (een deel van) je lichaam niet van jou is, 

beperkt spectrum van gevoelens. 

• Ontkenning: het trauma of de emotionele gebeurtenis is niet gebeurd 

of het is niet belangrijk. 

 

Het gewaar zijn en voelen van lichamelijke sensaties helpt om spanning te 

ontladen. Voorbeelden van lichamelijke sensaties zijn: warmte, koude 

tintelingen, tastgevoel, kippenvel, sneller of langzamer worden van hartslag 

of ademhaling. De geblokkeerde overlevingsenergie wordt zo op een veilige 

en geleidelijke manier ontladen. 
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Verbeeldingskracht 

De kracht van onze verbeelding wordt ons vaak afgeleerd in onze jeugd, het 

is in de ogen van volwassenen niet nuttig en wordt vaak bestempeld als 

onwaar of gelogen. Anderszins kennen we de kracht van verbeelding in het 

placebo-effect, of wanneer we besluiten een dag vrolijk te beginnen. We 

beïnvloeden onze omgeving en andersom beïnvloedt ons dat weer in 

positieve zin. 

 

Deze kracht weer de vrije loop geven brengt ons op een hogere trilling van 

functioneren. Durven dromen tegen de verdrukking in, heeft al menigeen 

gebracht wat onmogelijk leek. Probeer het eens uit, begin je dag met het 

gevoel dat er iets leuks staat te gebeuren, een verrassing of een super leuke 

ontmoeting. 

 

Mannelijk en vrouwelijke energie 

Mannelijke en vrouwelijke energie zijn twee energiestromen waar vanuit we 

op aarde bewegen. We stromen allemaal mannelijke en vrouwelijke energie. 

Vaak is de ene stroom wel sterker ontwikkeld dan de ander. Door bewust te 

worden van je kwaliteiten die al wakker zijn en kwaliteiten die nog meer 

kunnen ontwikkelen, breng je meer balans en harmonie in je leven. 

Aspecten/kwaliteiten van mannelijke en vrouwelijke energie: 

 

Mannelijke energie:   Vrouwelijke energie: 

Elektrisch     Magnetisch 

Denken     Voelen 

Hard      Zacht 

Verticaal     Horizontaal 

Analytisch     Intuïtief 

Linkerhersenhelft    Rechterhersenhelft 

Actief      Passief 

Vierkant     Rond 

Realistisch     Emotioneel 

Beweging     Verstilling 

Vooruitstrevend    Behoudend 

Doen       Zijn 

Charismatisch    Attractief 

Initiatief nemen    Afwachten 

De wereld ontdekken   De wereld ervaren 

Rechte lijnen    Rondingen 

Buitenkant     Binnenkant 

Open      Gesloten 
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Thuis oefeningen 

 

Aarde en kosmische ademhaling 

Heerlijk om ‘s morgens mee wakker te worden of de energie van de dag van 

je af te stromen: 

• Staande, knieën van het slot of licht gebogen. 

• Handen bij je hart, handpalmen naar beneden gericht en breng met een 

diepe langzame uitademing je handen vanaf het hart, naar je voeten, 

naar de grond, buig je knieën, geef de energie diep aan de aarde,  

• Verzamel de energie van de aarde in je handen, adem langzaam in en 

breng je handen vanaf je voeten omhoog, houdt ze dicht bij je lichaam, 

breng de energie met je handen in je lichaam, tot aan je hart.  

• Draai je handen naar boven bij je hart, adem nu langzaam uit in een 

lange strekking tot boven je hoofd, geef de energie aan de kosmos. 

• Adem nu de kosmische energie in met behulp van je handen, breng de 

energie van de kosmos inademend in je lichaam, van boven naar 

beneden tot in je hart.  

• Draai de handpalmen naar beneden en adem uit, naar de aarde,…etc. 

De wijdte van je armen kun je laten groeien waarmee je niet alleen 

contact maakt met kosmos en aarde, maar naar de horizon met alle 

levende wezens van de aarde en de zee beneden en alle wezens van de 

lucht en bergen boven je. 

 

 

Veel ontspanning en plezier gewenst 

 

Christine, Floor en Peter 

 


