
Als de wereld te snel, te groot, te heftig of te dichtbij komt, hebben we de neiging

om uit ons lijf te vertrekken. Dit is een overlevingspatroon om jezelf te beschermen,

maar op latere momenten soms niet meer dienend is. 

De drie manieren waarop we vertrekken en hoe we terug komen

# 1 Hoofd op hol: wie denkt, hoeft niet te voelen.

Dit zijn vaak leergierige mensen, maar ook diegene die zeggen: Ik weet het wel,

maar het lukt me niet. Dat uit zich in een ratelend brein, malen, oplossingen

bedénken, eindeloos vragen stellen, het idee dat meer weten je helderheid zou

geven, slimmer zijn dan de rest, daar iets van vinden en dan die hele cirkel weer

opnieuw doen. Er is dus giga veel gaande in dat hoofd en dat kost energie. Die stijgt

vanuit de rest van het lijf op naar het hoofd. Je krijgt koude voeten en handen. Je

ademhaling is hoog in je borstkas, snel ook, bijna hyper. 

De sleutel: stilte, meditatie, rust of verlangzaming van de beweging en of

ademhaling. Pas als de hersenen wat ontspannen, kan het zenuwstelsel ook

ontspannen en is het weer mogelijk om te landen in je lijf. 

 

#2 Deep down under

Om niet te hoeven voelen, onderdruk je alle emoties. Je duwt ze als het ware naar

beneden. Ze bestaan gewoonweg niet, denk je, hoop je. Dit gebeurt op een heel

onbewuste laag. Je voelt je namelijk best ok, heel constant, hebt weinig wisseling in

emotie, je bent niet perse enthousiast en niet perse ongelukkig. Dat is best prettig,

want zo lijkt alles onder controle. De werkelijkheid is anders. Je weet eigenlijk wel

dat er meer in je zit én je bent een beetje bang voor wat er gebeurt als je die

emoties of mogelijkheden toelaat. 
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Dat is ook begrijpelijk, want emoties en gevoelens zijn niet te splitsen in positief en

negatief. Met het wegdrukken van je rotgevoel druk je ook een deel van je

levendigheid weg. Want je kan meer of minder voelen, maar niet de helft wel en de

andere helft niet. Ze zijn er helemaal of niet. En dat constante gevoel waarbij alles

onder controle leek is dus eerder een leegte, een afwezigheid van levendigheid ipv

echte stabiliteit. 

 

Dit uit zich in snel of veel moe zijn, want Deep down under kost ontzettend veel

energie. Hoe harder je wegdrukt, hoe sterker de opwaartse druk, die je dan weer

tegen moet drukken. Ook vaak een stokkerige, hoge ademhaling. Hoe oppervlakkig,

hoe minder emoties er gevoeld hoeven te worden, hoe minder je in je lijf aanwezig

bent. Dit zijn vaak harde werkers en mensen die altijd maar door, door, door willen. 

 

De sleutel: Wakker maken van het lijf, gevoel en ademhaling. Hoe dieper je

ademhaalt, hoe meer je in contact zult komen met je gevoel. bv lijf bekloppen

 

#3 Floep vertrokken: 

Dit is de meest ‘extreme’ versie, waarin het lijf in een bijna totale shutdown modus

komt. Je vertrekt uit je lijf door super gefocust te zijn op iets of iemand buiten jezelf.

Je hebt het gevoel dat je alsmaar voorwaarts moet, door, verder, sneller. De plek

waar je lijf nu is, of waar jij nu bent, is niet goed. Daar, verderop, daar gebeurt het. Je

gaat bijvoorbeeld helemaal op in je werk of in je computer. En in contact met een

ander leef je zo met hem of haar mee dat je bijna in die ander zijn lijf zit. Alles wat

buiten je lijf is, krijgt alle aandacht, zodat wat hier in het lijf gebeurt niet gevoeld

hoeft te worden. 

Je ziet dit doordat iemand heel erg naar voren gericht is. (Hoe zit jij nu voor de

computer?) Maar het kan ook zijn dat mensen zich helemaal terug te trekken in

verleden of in disconnectie met de wereld (naar achteren). Mensen die moeite

hebben met committeren, weg van hier. Dat uit zich in staren, in het niets zitten,

dagdromen, hang naar de dood of het super zweverige spirituele.

De sleutel: Aandacht bij jezelf, bij je lijf, centreren. bv met heupcirkels, yoni sipjes,

jezelf voeden.
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