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Inleiding
In dit ebook deel ik hoe je via centreren en aarden op een eenvoudige manier je
innerlijke kracht kunt versterken en beter om kunt gaan met de prikkels waar je als HSP
dagelijks mee te maken krijgt.

Ik beschrijf 3 body-mind practices die je helpen om bewuster contact te maken met het
centrum in je lichaam, jezelf in alignment te brengen en de kracht van aandacht toe te
passen.
Beoefening van deze practices dragen er toe bij dat je makkelijker bij jezelf kunt blijven.
in alledaagse situaties, in contact met anderen en binnen je werk.

In dit eboek beschrijf ik onder andere



Hoe ik als hoogsensiteve creatieveling door contact met mijn centrum
pas echt kon gaan aarden en daardoor genieten van mijn sensitiviteit



Wat je Centrum is en hoe centreren van waarde is voor HSP’s



3 oefeningen om direct thuis te doen
om meer innerlijke rust te ervaren
om te landen in je lijf
om dicht bij jezelf te blijven
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Het centrum in je lichaam als bron van Kracht

Voor mij is de ontdekking van mijn centrum life changing geweest. Als hoogsensitieve
creatieveling heb ik niet alleen een snelle geest maar ook een uiterst beweeglijk en
subtiel afgestemd lichaam. Dat voelt vaak als balanceren op een dunne draad van
overprikkeling.

Nadat ik in 1998 ziek word na een reis naar Kenia kom ik in 2000 in aanraking
met qigong. In deze Chinese bewegingsleer ontdek ik de kracht van zijn in en
bewegen vanuit mijn centrum. Beoefening brengt me keer op keer in een diepe
rust en een stroom van vitaliteit en blijdschap. Het zorgt er voor dat ik in het
dagelijks leven dichtbij mezelf kan blijven. Mijn hoogsensitiviteit komt vanuit
deze basis tot bloei.

Vanuit mijn oorspronkelijk vak bewegingstheater ben ik me sinds 2002 steeds meer
gaan specialiseren in innerlijke bewegingskunsten. Vanaf 2013 werk ik vanuit mijn
praktijk Kunst van Vertragen.
Qigong, yin/hatha yoga en Mindfulness - inmiddels mijn levenslange metgezellen – zijn
diep verweven in de wijze waarop ik hoogsensitieve vrouwen begeleid naar een
bewust en vervuld leven met de prachtige gave die hoogsensitiviteit uiteindelijk is.
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Je centrum als innerlijk toevluchtsoord
In een wereld waarin veel en snel prevaleert boven minder en langzaam is het voor
ieder mens een hele kunst om zich niet te laten afleiden door de vele verleidelijke en
alomaanwezige prikkels. Heel makkelijk raakt onze aandacht versnipperd. We verliezen
onze focus, richting en soms ook onszelf.

Het centrum in je buik kan de belichaamde ervaring worden van een innerlijke veilige
haven. Hier kun je je – los van wat er ook in je leven aan je voorbij trekt - tot rust
komen. Hier ervaar je een gevoel van welbevinden en kracht. Hier voel je contact met
jezelf.

Centreren doet je landen in je lichaam en helpt je aandacht en energie bij jezelf
te houden. Dit is juist voor HSPs van grote waarde.
In verbinding met je buik kun je ontdekken wat goed is voor jou in ieder moment
en of dat wat je doet in overeenstemming is met je diepste waarden. Je buik
heeft een eigen intelligentie met haar eigen waarheid die veelal dichter bij je
ware zelf ligt dan je hoofd.

Heel graag deel ik mijn kennis en ervaring met jou. Ik wens je veel plezier tijdens het
lezen en hoop dat de beschreven oefeningen ook bij jou kunnen bijdragen aan het
belichamen van de gave van je sensitiviteit.

Kunst van
Vertragen

Met warmte,

Kunst van Vertragen
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Centreren

In China wordt het centrum aangeduid als Dan-tian, in Japan als hara en soms als
‘One-Point’. Zij is de kern van je vitaliteit, vreugde en balans, de plaats waar je
levensenergie wordt opgeslagen. Fysiek bevindt zij zich vlak onder je navel (anderhalf
duimbreedte) en ongeveer 2-3 duimbreedten naar binnen in je lichaam.

Je geest richten op het centrum in je lichaam zorgt ervoor dat je zowel fysiek als
mentaal meer stabiliteit ervaart. Omdat je aandacht kan rusten in je buik kan het
gekwetter van de geest tot rust komen. Het nu en hier wordt zichtbaar. En
voelbaar.

Beoefening leert je tevens om energie (chi) op te slaan in je centrum en vandaar uit te
verdelen over je hele lichaam. Hierdoor nemen je levenskracht en vitaliteit toe en
ervaar je jezelf meer als één geheel.
Ook helpt Aanwezig zijn in je Hara je om een zuivere verbinding met jezelf tot stand te
brengen en makkelijker te navigeren op je innerlijk kompas.

In mijn eigen ervaring helpt het woord ‘One-Point’ mij om al wat overbodig is
weg te doen vallen. Zachte concentratie op het woord en de plek in mijn
centrum scheppen helderheid en rust.
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Oefening
Misschien vind je het leuk om eens uit te proberen hoe dat voor jou is.
Herhaal het woord ‘One-Point’ zachtjes voor jezelf.
Wat heeft het voor het effect op je system?

4 Vragen over jouw Innerlijke Kracht

1.

Hoezeer voel jij je in je kracht?
Wanneer wel
Wanneer niet?

2.

Hoe vaak ben je met je aandacht in de ‘buitenwereld?’

3.

Hoe vaak ben je met je aandacht in je ‘binnenwereld’?

4.

Ben je ook wel eens ‘in het midden’?

5.

Wat betekent centreren voor jou?

“We dance around in the ring and suppose.
But the Secret sits in the middle and knows”.
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Waarom centreren voor hsp’s

Bij jezelf blijven in een wereld vol prikkels
Wat ik zie is dat veel hoogsensitieve vrouwen uit balans raken omdat ze ofwel te weinig
geaard zijn of geen handvatten hebben om echt in hun lichaam te zijn. Vaak zie ik dat
ze teveel in hun hoofd leven en niet in hun centrum.

Misschien herken je het volgende. Als gevolg van je zintuiglijke, energetische
gevoeligheid en empathisch vermogen neem je veel op en over van je
omgeving. Je beleeft intens wat op je af komt.

Dit is een prachtige eigenschap van HSP maar ze kan tegen je gaan werken als
je je gaat vereenzelvigen met alle sensaties en prikkels. Als je je teveel laat
leiden door gevoelens, emoties en ervaringen (ook van anderen) is de kans
groot dat je jezelf kwijt raakt in de wereld om je heen.

Het resultaat is dat je bij jezelf vandaan gaat en de verbinding met je innerlijke kracht
verliest. Dit kan leiden tot energieverlies, niet meer weten wat je zelf wil en emotionele
instabiliteit en overprikkeling.

Voor HSP’s is een goede aarding in mijn ervaring essentieel. Het helpt je met
beide benen op de grond te blijven staan en zorgt ervoor dat je overbodige
spanning kunt loslaten.
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Centreren als proces van bewustwording

Centreren is geen statisch gegeven, het is een proces. Als je gecentreerd bent betekent
het niet dat je nooit uit balans gebracht zal worden. Je aandacht zal afdwalen, je zult
uit je centrum getrokken worden, bij jezelf vandaan gaan, want het leven is beweging.

Centreren is keer op keer je aandacht op een zachtmoedige manier weer terug
brengen naar je centrum en zo geest en lichaam weer op één lijn brengen. Dat
geeft een diep gevoel van rust en dichtbij jezelf zijn.

Als je eenmaal kunt voelen dat je kunt rusten in je centrum, kun je ook voelen wanneer
je daar niet bent en wat je er uit trekt. Op deze manier wordt centreren een proces van
bewustwording.

Daarnaast zijn er meerdere manieren om je aandacht en energie te bundelen, zoals
visualisatie, sensend gewaarzijn en concrete fysieke oefeningen. Maar de kern is



waar ben je met je aandacht en
wat is de kwaliteit van je aandacht.

Zo is er een verschil tussen focus en hyperfocus, onderspanning en overspanning en
cultiveren van het ‘midden’. Teveel om te behandelen in het kader van dit ebook.
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De kracht van Aandacht

Voor mij ligt de eenvoud van centreren in de het leren kennen van de kracht en
kwaliteiten van aandacht.
Het gaat niet alleen over richten van aandacht, dus over focus, maar ook over de

manier waarop je je aandacht gebruikt. Op het moment dat je aandacht de kwaliteit
van zachtheid en moeiteloosheid in zich draagt opent zich een nieuwe wereld.

Zachtheid is nauw verbonden met zelfcompassie.
Moeiteloosheid is verbonden met een concept uit de Tao dat Wu-Wei genoemd
wordt. Het is een kernthema uit de Tao te Ching en word omschreven als doen

zonder inspanning., een midden tussen de polariteiten actie en rust en spanning
en ontspanning.
Wu-Wei noemt men non-doing. Doen door niet-doen. Het lijkt eenvoudig en ligt ‘voor
het grijpen’, maar als als we denken dat we het te pakken hebben ontglipt het ons
weer. En soms ‘is’ het er ineens als we ons er niet mee bezig houden.

Je zou kunnen zeggen dat centreren de kracht van Wu-Wei is verbonden met de
kracht van intentie.
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“Wu Wei is not so much about “doing nothing” as it is about aligning
our movement with the greater flow of life. Often referred to as
‘natural action’, Wu Wei does not involve excessive effort or struggle,
but a kind of “going with the flow” where we are able to move with
the energy of the moment and respond freely to whatever situation
that arises”.

Oefening:
Ga zitten op een stoel of op een meditatiekussen en concentreer je eens
een tijd op je voorhoofd en voel wat dat doet met je adem, je denken, je
stabiliteit, de spanning in je lichaam.
Concentreer je nu een tijd op het contact dat je billen maken met de stoel
of het kussen en merk wederom op wat dat doet.
Ervaar je verschil?
En, hoe gebruik jij je aandacht?
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Hoe voelt gecentreerd zijn?

Gecentreerd zijn betekent de voorwaarde scheppen om dichtbij jezelf te zijn, je energie
bij je te houden, te herkennen wat voor jou van waarde is, handelen op de manier die
voor jou klopt, je emoties in banente leiden en waarnemen vanuit een plaats van rust
en ruimte.

In je centrum zijn betekent in contact zijn met de kern van jezelf. Centreren schept
voorwaarden om in je authentieke kracht komen (en te blijven).

Je aandacht is binnen in jezelf in plaats van buiten bij andere mensen of de
wereld om je heen. Je voelt je kalm, je hoofd is helder, je buik warm en je
ervaart een zachte stroom van blijdschap. Je voelt je in verbinding met de
(zintuiglijke) wereld om je heen zonder jezelf te verliezen. Als je in je buik
aanwezig bent kun je onderscheid maken tussen ‘dit is van mij’, ‘dit is van de
ander’.

Overigens is de beleving van je centrum – of van gecentreerd zijn - voor ieder uiterst
individueel. Ik ervaar bijvoorbeeld mijn centrum afwisselend als punt, als innerlijke
ruimte en als een gebied van warmte in mijn buik. Laat je ervaring niet beperken tot
een idee over wat je centrum zou moeten zijn en laat vooral je eigen beleving leidend
zijn.
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“Our inner compass never fails to point the way.
It also knows what we should do first.
When we do the thing that is most important
at the moment, we feel good inside”
~ Christopher Markert
(‘Dantian, your secret energy centre’)
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Aandacht belichamen

De volgende oefeningen zijn een voorbereiding op het daadwerkelijk centreren. Op
een liefdevolle manier richt je je aandacht op je lichaam en aanschouwt de sensaties
die je waarneemt met een zachte milde blik zonder iets te willen veranderen.

Opwarming

Pak een tennisbal of een andere bal waar je op kunt staan.
Leg de tennisbal op de grond bij een muur. Hier kun je een hand steunen op de wand
en je andere hand langs je lichaam laten hangen.

• Breng je gewicht op je linkervoet en plaats je rechtervoet langzaam op de tennisbal
totdat je hele gewicht op de bal rust. Neem waar wat de sensaties zijn in je rechtervoet
en probeer te ontspannen in de gewaarwording.
Na 30 seconden – 1 minuut plaats je de voet van de bal op de grond. Voel wat het
effect is. Voel het verschil met je linkervoet. Wissel van voet.
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• Ga dan zitten op een stoel met je voeten plat op de grond. Bal je handen heel lichtjes
als losse open vuisten en leg je duimen over je vingers. Breng dan nu beide handen
naar je onderrug en masseer met de binnenkant van je vuisten dit gebied. Masseer je
heiligbeen, je staartbeen, de zijkant van je bekken. Doe dat 30 seconden tot maximaal 1
minuut.

• Beweeg dan naar boven naar je nieren en masseer en wrijf dit gebied zachtjes
warm.

• Open dan je handen, maak ze tot kommetjes en leg je handen op je onderbuik naast
je navel. Masseer je onderbuik op een zachte voor jou aangename manier.

• Breng je aandacht naar je voeten en voel hoe ze op de grond staan
Wat ervaar je in je voeten? In je voetzolen? Binnen in je voeten? Voel je hielen,
zijkanten, je tenen. Laat je aandacht zacht zijn, open en niet-oordelend. Blijf hier een
tijdje. Laat de sensaties je bewustzijn in- en uitgaan en volg ze met je aandacht..
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Oefening 1 In je centrum Zijn

Adem in je buik
Dit is een oefening die je helpt je centrum te ervaren en je aandacht in je buik te laten
rusten. Breng iedere keer als je gedachten afdwalen je aandacht zachtjes terug naar je
buik. Kijk of het mogelijk is om voelend gewaar te zijn.

De oefening
Duur: Doe deze oefening in het begin 5 minuten en bouw de tijdsduur op langzaam op

• Leg je beide handen over je navel, voor vrouwen de rechterhand onder en de
linkerhand daar over heen (voor mannen andersom). Voel de warmte van je
handen op je buik.

• Ga dan met je aandacht naar je ademhaling en voel hoe bij iedere inademing
de buik lichtjes uitzet en bij iedere ademhaling de buik lichtjes naar binnen zinkt.
Volg de adembeweging in de buik en blijf tegelijkertijd je handen voelen.
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• Vervolgens ga je met je aandacht naar je onderrug en flanken en voel de
adembeweging in dit gebied. Blijf ook hier een tijdje. Als je wilt kun je je handen
op je onderrug plaatsen.

• Ga uiteindelijk naar je centrum, het punt onder de navel, ruim 2 cm naar
binnen in je lichaam en stel je voor dat je in deze ruimte ademt. Je centrum is
als een ballon die op de ademhaling in- en uitzet, naar alle kanten van je buik,
naar voren, naar achteren naar je rug, naar de zijkanten. Volg de beweging van
de ballon met zachte aandacht. Ga niet de ballon ‘proberen’ te maken. Na een
aantal ademhalingen breng je je aandacht weer naar je handen.

• Sluit de oefening af door een keer dieper in en uit te ademen en beweeg je
tenen. Open dan je ogen, wrijf een keer in je handen, schud ze lichtjes uit wrijf je
vingers tegen elkaar en vervolg je bezigheden.

‘If you do not practice stillness,
you will never truly know
the miracle of movement’.
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Oefening 2 Staan als een boom

Je lichaam als structuur op de aarde laten rusten: alignment

Dit is een staande meditatie. De oefening is er op gericht om zo ontspannen mogelijk
stil te staan in bovenstaande houding. Je gewrichten bevinden zich in ‘alignment’
boven elkaar (zie de stippellijn in het linkerplaatje) en zijn zo open mogelijk.

Ben je in ‘alignment’ dan is je gewicht gelijkelijk verdeeld over beide voeten, je
zwaartepunt bevindt zich in het midden en je gewrichten staan natuurlijk boven
elkaar.

Je maakt optimaal gebruik van twee krachten: de zwaartekracht, waardoor je
spanning los kan laten en energie vrij kan stromen, en de oprichtende kracht,
waardoor je minimale inspanning en energie gebruikt om je lichaam rechtop te
houden. De intentie is om je gewrichten zo open mogelijk te houden ten
opzichte van elkaar, verbonden met je centrum en de zwaartekracht.
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Voorbereiding
Ga staan op een rustige plek, in huis, of buiten.
Doe een aantal zachte opwarmingbewegingen: draai je enkels, je heupen en je polsen.
Zwaai je armen een aantal keer op en neer.

Oefening ‘Staan als een Boom’
Duur: begin met 2-3 minuten en bouw het langzaam op tot 10 minuten

• Ga comfortabel staan met je voeten parallel op heupbreedte. Als het prettiger
is om je tenen iets naar buiten te draaien is dat prima. Houd de knieën licht
gebogen (van het slot af) en de heupen en ruggengraat ontspannen. Voel de
lengte in je wervelkolom van staart tot kruin en ontspan je ruggengraat. Je nek is
lang, je kin ietsje naar binnen.

• Breng het gewicht vanuit je bekken naar je hielen en stel je voor dat je gaat
zitten op een ballon. Je borst is zacht. Ontspan je kaken. Laat je schouders
ontspannen hangen en voel het gewicht in je bekken. Je kunt je voorstellen dat
je een klein beetje ‘leunt’ naar achteren. Laat jezelf tot rust komen en zeg
zachtjes tegen jezelf ‘ik - ben - hier - nu’.

• Stel je dan voor dat je een grote delicate ballon voor je buik hebt.
Je brengt je armen voorzichtig omhoog tot voor het centrum in je buik en je
omvat de ballon met je handen ontspannen en je vingers licht gespreid.

Je armen zijn rond, je borst is zacht. Laat je armen en handen rusten op
de ballon, voel ruimte onder je oksels
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• Stel je voor dat je lichaam een boom is, met je voeten als wortels in de aarde
en je wervelkolom zacht opgestrekt naar de hemel. Wees je bewust van de twee
krachten: de zwaartekracht en de oprichtende kracht. Adem zacht en rustig, het
liefst door de neus. Laat je lichaam rusten op je voeten, op de aarde, voel je
gewicht in je voetzolen.

• Neem op een voelende manier je lichaam en geest waar. Nodig je hele
lichaam uit om te verzachten zonder de houding te laten inzakken of gespannen
of rigide te worden. Het is een staat van actieve ontspanning.

• Ga na een tijdje zachtjes en licht met je aandacht naar het ‘One-Point’ in je buik
(vlak onder je navel en ruim 2 centimeter naar binnen) en laat je aandacht daar
rusten. Word je afgeleid, breng je aandacht dan zachtjes terug.

• Houdt deze positie 2 of 3 minuten. Bouw het langzaam op tot 10 – 15 minuten
per dag.
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Samenvatting

De oefeningen beschreven in dit ebook kun je ieder moment van de dag doen.
Op het moment dat je merkt dat je aandacht teveel naar buiten getrokken is kun je je
bezigheden even neerleggen en je aandacht op een zachte manier weer terugbrengen
naar je lichaam.
OPWARMING & VOORBEREIDENDE OEFENING
Belichaamde aandacht
- warming up: voeten masseren op tennisbal
- zelfmassage van de buik
- zitten en aandacht naar voeten
OEFENING 1
In je centrum zijn: adem in de buik
- adem in buik en onderrug
- centrum als ballon
OEFENING 2
Staan als een Boom: alignment van het lichaam
- voeten parallel, knieën van het slot, gewicht meer naar de hielen
- ga zitten op een denkbeeldige ballon
- breng je handen ter hoogte van je centrum en omvat een delicate ballon
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Tot slot

Met de oefeningen die ik in dit ebook beschrijf kun je een tijdje experimenteren en
onderzoeken of ze voor je werken. *)
In mijn ervaring is effect ervan merkbaar op zowel de korte als langere termijn.
Beoefening is als het groeien van de jaarringen van een boom. Het lijkt onmerkbaar
maar je zult ervaren dat je in dagelijkse situaties makkelijker bij je rust en basis kunt
blijven.
Natuurlijk zullen deze oefeningen nog meer effect krijgen als ze kunnen gedijen in een
bedding waarin je dagelijks leven, handelen, voelen en denken op elkaar afgestemd
zijn.

Zodra je een commitment met jezelf aangaat om echt je hooggevoeligheid te
omarmen en te eren zal je lichaam je belonen. Zodat je een leven kunt ontwerpen dat
je gevoeligheid voedt en je uiteindelijk meer vreugde en vervulling geeft.

*) Deze oefeningen worden binnenkort beschikbaar als mp3

Leef vanuit je Centrum 22

Meer weten en/of kennismaken?

Ben je geïnspireerd, heb je vragen of wil je kennismaken? Neem dan contact op voor
een gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten (via Skype of telefoon). We kunnen
dan samen bekijken of ik iets voor je kan betekenen. Welkom!
Wil je delen wat je ervaringen zijn met de oefeningen in dit ebook. Graag!

met warmte

Ander aanbod
1. Dag retraite ‘Leef vanuit je centrum’
Met yin yoga, qigong en meditatie + toolkit bij overprikkeling
www.anitakooij.nl/enjoy-sensitivity/

Dag retraite ‘Embrace Slow ‘
De waarde van vertragen voor vrouwen met een gevoelig zenuwstelsel
www.kunstvanvertragen.nl/embrace-slow/

2.

1:1 begeleiding

Begeleiding op maat om bewust te zijn en leven met hooggevoeligheid
www.kunstvanvertragen.nl/hsp-coach
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