
Oriëntatie: Kijk om je heen, neem langzaam voorwerpen en het licht in de ruimte om je heen in je

op. Merk dat je hier in dit huidige moment bent, en dat je fysiek veilig bent.

Aarden: Maak tastbaar contact met (een deel van) je lichaam of met iets dat fysieke steun biedt

Lichaamscheck-In: scan je lijf en merk drie sensaties en hun fysieke locatie op.

Uitspreken: spreek hardop drie aangename gewaarwordingen en hun locatie in je lijf uit.

Bijvoorbeeld: 'Ik voel warmte in mijn hart'.

Toestemming: vraag je lichaam om toestemming en luister naar haar 'ja', 'nee' of 'misschien'.

Intentie: creëer een intentie voor je oefening

Hulpbron: vind een hulpbron in je lijf waar je op elk moment tijdens de oefening naar toe kan als

je je overweldigd voelt. 

Take away: neem na afloop van een oefening de tijd om je ervaring te verwerken door te noteren

wat je van de oefening geleerd hebt.

Scan je lichaam en zoek een plek die prettig aanvoelt, vredig is of je een geruststellend gevoel van

goedheid geeft. Haal daar een paar keer adem

Vind een eigenschap van jezelf, zoals mededogen, liefde of wijsheid. Haal een paar keer adem met

of in relatie tot die kwaliteit

Denk aan een positieve ervaring, herinnering, persoon, plaats, activiteit, spirituele gids of dier dat

je onmiddellijk een gevoel van vreugde, vrede en kalmte geeft. Adem daar een paar keer mee en

schrijf of visualiseer dan drie specifieke details daarover die je kunnen ondersteunen. 

Deze tools bieden je veerkracht en veiligheid voorafgaand aan een oefening

Een bron vinden

Herbron activiteiten
Wanneer je zenuwstelsel in een staat van nood of crisis verkeert, kan het ongelooflijk

overweldigend aanvoelen. Omdat je cognitie en denkvermogen offline is, kan het lastig zijn of voelen

om terug te keren naar een staat van (zelf)regulatie.

De lijst op de volgende pagina kan je gebruiken om uit die noodtoestand te komen. Neem de lijst

door en omcirkel drie dingen die jou aanspreken. Oefen ze de komende weken en hou deze lijst bij

de hand, plak haar op je koelkast of tegen de wc-deur om ze bij jezelf in te prenten of neem haar mee  

voor wanneer je ondersteuning nodig hebt. Vaak heb je namelijk geen bewuste herinnering aan dat

wat je helpt. Simpelweg omdat je brein capaciteit is verkleind. 

 

Essentiële hulpmiddelen
tijdens oefeningen of overweldiging
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Raak je lichaam stevig aan: Gebruik een stevige handdruk, druk op je lichaam en ontspan de druk

weer, beweeg met een stevige handpalm van boven naar beneden, van binnen naar buiten of

andersom. Afhankelijk van wat prettig voelt. 

Leun tegen een muur, de zitting van de stoel, de vloer, een persoon: merk op dat je wordt

vastgehouden, je hoeft het niet allemaal alleen te doen.

Druk of duw je lichaam in de grond of een oppervlak: dit kan je het gevoel van zintuiglijke

integratie of sensorische feedback geven wanneer je je niet gegrond voelt.

Drink een glas water of een kop thee: voel de vloeistof in je mond, keel en buik stromen.

Een één-minuut dansfeest: zet een favoriete nummer op en dans vrij-uit, precies zoals je lichaam

dat wil gedurende. Een minuut of zo lang nodig om weer uit de overweldiging te komen.

Visualiseer jezelf omringd door mensen bij wie je je veilig en/of super godinnelijk en/of heel erg

mannelijk en vrouwelijk voelt.

Schrijf een bekrachtigende waarheid of affirmatie op, spreek deze hard op uit, terwijl je jezelf

kalmerend aanraakt, koestert of masseert. 

Wandel een stukje of ga de natuur in.

Eet iets dat voedend en aardend aanvoelt (gezonde suikers werken goed: dadels, banaan etc).

Knuffel met iemand bij wie je je veilig voelt en adem die knuffel echt in.

Zoek contact met een vriendin of uit je vrouwengroep.

Adem in het ritme van een andere persoon.

Adem met geluid op de uitademing.

Kijk naar grappige video's op YouTube.

Kruip lekker onder een deken.

Aai een dier.

Neem een bad of een douche.

Doe schud-meditatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste hulp bij overweldiging

Bij alle activiteiten geld; vertraag en merk de aangename of neutrale sensaties in je lichaam op.

Voel je vrij om je eigen activiteiten toe te voegen! 


