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Oproepen van emoties
Lichamelijke oefeningen die onder het slikken van de conditioneringen zittten.  

Conditioneringen: in de leerpsychologie een verzamelterm voor leerprocessen waarbij en
organisme zich aanpast aan de omgeving. In het systemisch kijken zou je zeggen dat dit het
aanpassen van het kind aan de ouders is om erbij te horen, lief en ok gevonden te worden. Het
is dus vroeger aangeleerd gedrag om erbij te horen. Of dat nu bij de familie, de schoolklas, de
sportvereniging of een andere groep is. 

Meestal ontstaan conditioneringen vanuit een belonen en straffen systeem. Zowel ten goede
als ten kwade dus. Het nadeel is dat het hoe dan ook een laagje legt om je oorspronkelijke
essentie. Conditioneringen kosten energie. Want je onderneemt iets dat buiten je essentie ligt.
Het vraagt dus verdwijnen van je oorsprong, van niet bij jezelf, maar net iets verder af te zijn. 

In vrouwengroepen wil je deelnemers juist terugbrengen bij dat pure zij, omdat daar de kracht
van hun unieke vrouwelijkheid zit. Je spiegelt ze op gedrag dat niet-eigen is. Maar let op! Je
vrouwengroep is ook een groep. Deelnemers gaan dus ook niet-eigen gedrag vertonen om bij
deze nieuwe groep te horen. En ze zullen oud-gedrag laten zien wat er ooit voor zorgde dat ze
bij een groep konden aansluiten. Boeiend om die twee naast elkaar te kunnen ontrafelen. 

Daarvoor heb je als begeleider ook te weten wat je eigen conditioneringen zijn, zodat je zicht
hebt op je blinde vlekken en waar je met deelnemers in jouw conditionering terecht komt,
maar ook omdat je deze zal omzeilen in je programma. 

Wanneer je met een deelnemer wil werken aan het ontmantelen van haar condintionering
zijn deze stappen belangrijk:

1.    Waarom zou je het geconditioneerde gedrag willen stoppen? (verlangen)
2.    Wat is de trigger die het geconditioneerde gedrag wakker maakt? 
3.    Objectief bekijken wat het in het lijf doet (brengt in het hier en nu)
4.    Laat je verlangen leidend zijn (afleren is moeilijk, aanleren gemakkelijker)
5.    Bewust zijn dat je het doet (vraagt spiegeling van docent of andere deelnemers)
6.    Goede omgeving (stoppen met roken is lastig als de rest van de familie niet mee doet)
7.    Omgeving dus ook inschakelen (vertel me wanneer ik het doe, doe ook mee,
accountability)
8.    Vertrouwen wakker maken; van jezelf, docent, mede deelnemers
9.    Verlies aanvaarden (geen rookpauze tijdens de lunch, geen praatjes bij de rookpaal, niet ’s
avonds even naar buiten om sigaretten te halen)
10. Maak het klein, simpel en gemakkelijk

Dit is voor de begeleider een proces van oprekken (conditionering  laten vallen en nieuw
gedrag uitproberen = spannend en onveilig) en weer terug naar het vertrouwde
(geconditioneerde) gedrag, zodat het niet té onveilig wordt en het lijf in verkramping schiet.
Dit steeds weer oprekken en weer terug. 



kussentjes werk: sla met vuisten op een kussentje, terwijl je bij iedere neergaande klap met
je billen omhoog komt, zodat je de psoas zielsspier inzet  
vuiststampen: trommelen met je vuisten op de mat
Zijwaarts met je benen stampen, terwijl  je ook je armen naar beneden trekt
qigong: oefening met armen recht voor je hart en de uitgaande arm is op de nee / grens, de
inkomende hand is op de ja / ontvangen

wie ben je verloren en diegene laten representeren (bv achteruit lopen er naar toe)
een kussentje dat jou of  je innerlijk kind representeert en dat koesteren
ideale ouder laten zeggen wat je had willen horen  

trilling in het lijf brengen (qigong trembling horse of op je rug liggen en benen omhoog en
naar beneden laten vallen) 
achterover vallen van een stoel of tafel
in de armen van een ander zakken/ vallen

Manieren om de werkelijke emotie die onder de conditionering ligt wakker te maken in het
lijf:

♥ Boosheid: deze expressie is blokkerend (inslikken of vechten), maak haar in verbinding met
een ander of jezelf, naar buiten gericht om zo gezonde grenzen te kunnen stellen en voelen.

Manieren hier voor zijn:

 

♥ Verdriet: expressie is een naar binnen gekeerde, klein. Nodig uit om het in verbinding te
laten zien. Huilen in verbinding, met open is helend. 

Manieren om dit op te roepen zijn:

♥ Bang: expressie is verstilt, bevroren. Je hebt dit dus in beweging te brengen. 

alle vormen kun je ook in dans laten wakker worden. 


