
 
Hand-out les 14B 

 
Somatic Experience: niet stromende energie weer in 
beweging brengen 
 
In zelfhealing kun je niet mee-stromende energie tegen komen bij 
jezelf. 
 
De energie kan wat koud aanvoelen of juist warm, compact, geladen, 
gespannen. 
Het kan ook zijn dat je een deel van je lichaam niet goed kan voelen. 
Het voelt leeg, vast of misschien donker.  
 
Deze niet mee-stromende energie  heeft vaak te maken met een 
oude emotionele ervaring die niet helemaal  afgerond is. 
 
Onze eerste reactie als we geconfronteerd worden met gevaar is 
vluchten, vechten of bevriezen.  
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 meestroomt. De plek blijft ‘geladen’. 
 
De merkbare symptomen 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 emotionele gebeurtenis is niet 
gebeurd of het is niet belangrijk 

Het gewaarzijn 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.  

Door een ‘Hallo’ te geven aan de gespannen plek in het lichaam en 
met je aandacht zachtjes de buitenkant van de gespannen plek ‘aan 
te raken’ kan het zelfgenezende 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 te emotioneel wordt of je voelt dat je vast zit, 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. 

Het helpt om contact te maken vanuit een gevoel met 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. Dat 
doorbreekt de vicieuze cirkel van aanhoudende en zichzelf 
versterkende spanning.  

De geblokkeerde overlevingsenergie wordt zo op een veilige en 
geleidelijke manier ontladen. Deze methode wordt Somatic 
Experience genoemd en is ontwikkeld door Peter. A. Levine. 

Wil je meer hierover weten lees dan het boek: ‘De tijger ontwaakt’ van 
Peter A. Levine  

Probeer het uit, want het is een waardevolle aanvulling op zelfhealing. 

liefs en licht,  
        
         Peter & Christine 


