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Hoofdstuk 1 

Hoe het 
begon bij 
het einde

 Ik neem je mee in mijn verhaal. Je leest hoe ik tot de ontdekking kwam dat 
ik mijn gedrag en interactie met anderen kon veranderen door inzichten in mijn 
hoofd te combineren met bewustwording van mijn lijf en praktische oefeningen. 
Mijn verhaal beschrijft hoe het proces van verandering werkt en geeft je een 
doorkijkje naar wat het je kan opleveren. 

 Je leest hoe aikido2 me inzicht geeft in hoe ik mijn lijf kan gebruiken om mijn 
gedrag te veranderen. 
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Excuses
Misschien herken je ze wel, de gedachten en excuses in je hoofd om maar 

geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen. Voorbeelden daarvan kunnen zijn: 

•	 zo	ben	ik	nu	eenmaal;	
•	 als	hij	dat	anders	zou	doen,	zou	ik	ook	anders	reageren;	
•	 hoe	ze	dat	nu	weer	georganiseerd	hebben;	
•	 die	onzekerheid	van	haar	maakt	samenwerken	wel	heel	lastig.	

Allemaal gedachten die er bij mij voor zorgen dat ik niet naar mijn eigen 
gedrag hoef te kijken. Of geen verantwoordelijkheid hoef te nemen voor mijn 
eigen reacties. Want verantwoordelijkheid nemen in situaties waarin deze 
gedachten naar boven komen betekent meestal dat ik iets moet doen wat ik 
niet prettig vind. 

Toen ik me bewuster werd van die gedachten en excuses, merkte ik dat 
ze niet alleen iets in mijn hoofd veroorzaakten. Ze veroorzaakten ook iets in 
mijn lijf. In situaties waarin deze gedachten opborrelden, kreeg ik een knoop in 
mijn maag, klemde ik mijn kaken op elkaar, fronste mijn wenkbrauwen of ging 
met mijn armen over elkaar staan. Tijdens een aikidotraining viel het opeens 
allemaal op zijn plek en ontdekte ik de relatie tussen wat er in mijn hoofd 
gebeurt en hoe mijn lichaam reageert. Ik zag in welke rol het lichaam speelt bij 
gedrag. Maar ook bij gedragsverandering. 

Wat er gebeurde? Nadat ik je eerste kort iets uitleg over wat aikido is, 
neem ik je mee naar mijn dojo in Utrecht, een paar jaar geleden.

 

De kracht van aikido

 Veel van de inzichten en praktische handvatten in dit boek komen uit 
mijn aikidostudie. De principes en filosofie van aikido geven mij een krachtige 
leidraad om te kijken hoe ik reageer als ik onder druk kom te staan en hoe ik 
omga met anderen. En het blijft intrigerend om te ervaren hoe fysiek oefenen in 
verbinding met anderen de mogelijkheden geeft om aan jezelf te werken.

Aikido is in het begin van de vorige eeuw in Japan ontwikkeld door Morihei 
Ueshiba. Ook wel O’sensei genoemd, wat in het Japans ‘grote leraar’ betekent. 
Hij combineerde in aikido zijn jarenlange martiale studies. En ook zijn filoso–

Mijn afscheidsrede 
 Zoals ik in het voorwoord al vertelde werd ik me bewuster van de invloed 

van mijn eigen gedrag. Maar daarmee was dat gedrag nog niet meteen 
veranderd. ‘Hoe kun je nu echt tot ander handelen komen?’ was de vraag waar 
ik graag een antwoord op wilde vinden. 

Een van de eerste grote inzichten kreeg ik door een opdracht uit het boek 
van Stephen Covey, De 7 eigenschappen van effectief leiderschap.3 De opdracht 
luidde: ‘Schrijf je eigen afscheidsrede’. Of zoals Stephen Covey het noemt: 
begin met het eind voor ogen. Hoe wil ik door anderen herinnerd worden, welke 
waarden wil ik aan hun leven hebben toegevoegd en wat wil ik bereikt hebben? 
Een pittige opdracht. Na een avondje schrijven had ik een mooi verhaal liggen. 
Dat ging over inspireren, verbinden, er voor mensen zijn, uitdagen om te groeien 
en altijd blijven leren. Ik werd er ook nog eens heel blij van. Zou het niet mooi 
zijn als mensen dit inderdaad over me zouden zeggen op mijn begrafenis?

Tegelijkertijd kreeg ik een rechtse directe. Want kijkend naar wat ik had 
opgeschreven en hoe ik op dat moment in het leven stond zag ik opeens een 
gapende kloof tussen wie ik wilde zijn en wie ik op dat moment was… au! Ik kan 
je vertellen dat het mijn ogen heeft geopend. Om te worden wie ik graag zou 
willen zijn, moest ik in de praktijk echt dingen anders gaan doen: me anders 
opstellen, bewustere keuzes maken en ook verantwoordelijkheid nemen voor 
die keuzes. Ik realiseerde me, dat ik daarvoor mijn kwetsbaarheid zou moeten 
laten zien. En kwetsbaarheid tonen was niet een van mijn meest opvallende 
kwaliteiten. Integendeel: veel mensen, mezelf meegerekend, zagen mij als een 
bikkel. En ja, bikkels zijn natuurlijk verre van kwetsbaar.

Het einde, mijn uitgewerkte afscheidsrede, zag er echter zo veelbelovend 
uit dat ik heb besloten om er alles aan te doen dat te bereiken. Ik ontdekte 
dat het leuk en uitdagend is om op die manier in het leven te staan en ook dat 
het niet altijd makkelijk is. Telkens als ik een stap verder wil komen, moet ik 
nieuwe weerstanden overwinnen. En elke keer merk ik dezelfde reactie: ik wil 
daar liever niet mee bezig zijn en geef liever de omstandigheden of anderen 
de schuld dan dat ik zelf de verantwoordelijkheid neem. Conclusie: Het begint 
allemaal bij mezelf! 

 

Ik realiseerde 
me dat ik 
daarvoor mijn 
kwetsbaarheid 
zou moeten 
laten zien.

Ik ontdekte 
de relatie 
tussen wat er 
in mijn hoofd 
gebeurt en hoe 
mijn lichaam 
reageert.
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Verantwoordelijkheid nemen
In mijn dojo, de plek waar je aikido beoefent, trainde Lennart. Lennart had 

al een aardig aantal jaren training achter de rug. Ondanks zijn jaren op de mat 
kwam hij vaak onzeker en angstig over als ik met hem trainde. Dat maakte dat 
hij verkrampte tijdens de aikido-oefeningen wat de flow uit de bewegingen 
haalde. Dat frustreerde mij nogal en haalde scherpe kanten in mij naar boven. 
Ik dacht: als ik maar hard en snel de technieken uitvoer, dan móét hij wel rollen 
en over zijn onzekerheid heen komen. 

 Misschien kun je je voorstellen dat hij door mijn benadering juist nog meer 
verkrampte. We konden steeds minder goed met elkaar trainen. En tijdens een 
van de aikidotrainingen gebeurde er iets wat me erg raakte. Toen we tegenover 
elkaar kwamen te staan, zag ik letterlijk de angst in zijn ogen omdat hij met 
mij moest trainen. Ik kan je vertellen: het is niet fijn als jij de oorzaak bent van 
angst in iemands ogen. Het kan ook niet de bedoeling zijn van een avondje 
lekker sporten.

 Mijn aanpak tot nu toe werkte dus averechts. Ik vroeg me af wat er nodig 
zou zijn om de angst in zijn ogen te laten verdwijnen. En om de vraag nog 
specifieker te maken: wat kon ik doen om de situatie te veranderen? Ik kon wel 
willen dat hij ging veranderen. Maar, zoals vaak weer blijkt, je kunt alleen jezelf 
veranderen. Het is een waarheid die er op papier heel vanzelfsprekend uitziet. 
In de praktijk is die waarheid vaak moeilijker te accepteren. 

 

Centreren, ontspannen en ademen
 Wat zou Lennart helpen om niet te verkrampen? De antwoorden die in 

me opkwamen waren: zachtheid, ontspanning en geduld. En toen gebeurde er 
iets interessants. Deze kwaliteiten kwamen precies overeen met wat ik in mijn 
afscheidsrede had geschreven - inspireren, verbinden, er zijn voor mensen en 
ze uitdagen om te groeien. Ik voelde echter weerstand als ik dacht aan ‘zacht, 
ontspannen en geduldig zijn’ bij Lennart. Er kwamen gedachten omhoog in 
de trant van: mensen die onzeker zijn, zijn rete-irritant, laat ze aan zich zelf 
gaan	werken;	hij	is	toch	ook	wel	sneu;	moet	jij	daar	dan	je	best	voor	doen?	
Er gebeurde in mijn lijf echter ook van alles. Ik voelde weerstand, er kwam 
spanning in mijn armen, een verkrampt gevoel in mijn middenrif en meer 
spanning rondom mijn ogen. En steeds voelde ik, tijdens de trainingen met 
Lennart, die gedachten en lichamelijke reacties omhoog komen. Het lukte me 
niet goed om zacht, open en ontspannen te zijn. 

fische en religieuze overtuigingen. Zijn visie was dat aikido een discipline moest 
zijn waarin mensen zichzelf verdedigen, zonder daarbij de aanvaller letsel toe 
te brengen. 

De drie Japanse kanji tekens, waaruit het woord aikido bestaat, worden 
meestal vertaald als ‘de weg van de harmoniserende energie’:

ai	=	verbinden,	samenkomen;
ki	=	adem,	levensenergie,	kracht;
do = de weg, het pad.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat je je verbindt met de beweging van de 
aanvaller en je zijn kracht ombuigt in plaats van er met kracht tegenin te gaan. 
Hierdoor heb je weinig tot geen fysieke kracht nodig. Ontspanning, balans, 
respect en verbinding staan centraal in het omgaan met de ander en de energie 
die op je afkomt. Deze sterk filosofische achtergrond van aikido geeft de 
mogelijkheid om jezelf als persoon te ontwikkelen. Als je een aikido-aanval ziet 
als een metafoor voor feedback, tegenslag of kritiek in je dagelijks leven, kun je 
ontdekken wat jouw gewoontes zijn als je onder druk wordt gezet: duik je weg, 
ga je het gevecht aan, of sta je aan de grond genageld? In aikido heb je niets aan 
deze reacties en in het dagelijks leven is het precies hetzelfde. Je leert later 
meer over deze geautomatiseerde reactiepatronen.

Oplossen van weerstand is een van de belangrijkste doelen binnen aikido. 
En dat is niet alleen de weerstand van een aanval. Maar ook de weerstand die je 
in jezelf voelt. De aanval zet je onder druk. In de training draait het erom onder 
die druk niet in paniek te raken, bij jezelf te blijven, te ontspannen en de neiging 
te onderdrukken die ander op zijn neus te timmeren. Aikido is, net als het 
dagelijks leven trouwens, het meest effectief als je respect hebt voor de ander, 
hem open tegemoet treedt en je verbindt en harmoniseert met zijn energie. 
Elke aanval opnieuw streef je naar ontspanning, balans en verbinding, zowel 
fysiek als mentaal.

En zoals in veel Japanse disciplines (zoals judo, kendo en shodo) neemt 
do - het pad van meesterschap - ook in aikido een belangrijk plaats in. Door 
steeds weer terug naar de mat te gaan en te trainen ontwikkel je steeds meer 
vaardigheden om jezelf in balans te houden. Ook als de druk toeneemt. O’sensei 
verwoordt het als volgt: ‘Het leven is altijd een uitdaging. Door te trainen test 
je jezelf om de grote uitdagingen van het leven aan te kunnen.’4 
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Wat deze ervaring me heeft laten inzien, is dat ik verschillende stappen 
moest nemen om op een andere manier te kunnen reageren. Ik merkte dat 
bewust worden van mijn gedrag niet voldoende was om echt te veranderen. 
Bewustwording was een eerste stap. Om echt te veranderen, moest ik voor 
ogen hebben hoe ik zou willen reageren om dat vervolgens te oefenen. En om 
dat te oefenen, moest ik de moed vinden om mijn weerstanden en ongemak te 
overwinnen. Ik vond het fascinerend om te ervaren dat de principes en filosofie 
van aikido me een perfecte leermethode gaven om te werken aan nieuwe en 
effectievere patronen. En dat oefenen van nieuwe patronen op de mat, zich 
vertaalde naar mijn dagelijks leven. Ik gebruik mijn aikidotrainingen nu als 
metafoor om aan mijn verbinding met anderen te werken. Niet alleen werd 
aikido nog leuker, ook mijn interacties met andere mensen kreeg een nieuwe 
dimensie.

Met die ervaringen wilde ik meer doen en ik vroeg me af of de principes die 
ik ontdekt had, over te dragen zouden zijn naar anderen - ook als ze niets met 
aikido doen of willen doen. Die vraag zorgde ervoor dat ik me ging verdiepen 
in de filosofie van aikido, leiderschap, gedragsverandering en neurofysiologie 
en –psychologie. Ik heb veel gelezen, uitgeprobeerd, nagedacht en me, onder 
andere in Amerika, geschoold. Met wat ik nu doe heb ik het gevoel dat alles 
samenkomt: mijn achtergrond, al mijn kennis en vaardigheden, mijn studies en 
interesses. Ik heb voor ogen wat ik wil en belangrijk vind. Ik voel me in sync. 
En dat is het einde van dit verhaal en het begin van dit boek.

 Samenvatting
Met mijn persoonlijke verhaal heb ik je meegenomen in de ontdekking dat 

mijn lichaam de sleutel vormt voor veranderen van mijn gedrag en hoe dat 
me op het pad van somatics, leren via je lichaam, heeft gebracht. Belangrijke 
inzichten in dat proces:

•		 door	te	bedenken	hoe	ik	herinnerd	wil	worden	heb	ik	mijn	waarden		 	
	 gevonden;
•		 die	waarden	hielpen	duidelijk	te	krijgen	hoe	en	wie	ik	wil	zijn;
•	 	door	verantwoordelijkheid	te	nemen	voor	mijn	eigen	gedrag	heb	ik	ontdekt		
	 welke	patronen	me	belemmeren	om	dat	voor	elkaar	te	krijgen;
•	 door	me	bewust	te	worden	welke	rol	mijn	lichaam	speelt	in	mijn	gedrag	ben		
	 ik	in	staat	ander	gedrag	te	oefenen;
•	 de	principes	en	filosofie	van	aikido	geven	een	hele	concrete,	fysieke	manier		

Hoe kon ik er voor zorgen dat ik mijn oude patronen los kon laten? Ze 
droegen niet bij aan wie ik wilde zijn en ik wilde het graag anders doen. 
Langzaam merkte ik dat de principes die ik in aikido gebruikte om effectief te 
worden in mijn aikidotechnieken, me hielpen om de weerstand in mezelf te 
overwinnen. Door te centreren, te ontspannen en mijn adem te gebruiken als ik 
mijn innerlijke weerstand voelde, begon er iets te veranderen. Ik voelde dat ik 
keuzemomenten kreeg. Het werd makkelijker mezelf op tijd te corrigeren als 
ik mijn oude reactiepatroon voelde opkomen, terwijl het nieuwe gedrag wilde 
oefenen. 

Centreren, de aandacht naar mijn onderbuik brengen, zorgde ervoor dat 
mijn hoofd leger werd. Elke keer dat ik in mijn training met Lennart kritische 
gedachten of fysieke weerstand voelde opkomen, bracht ik mijn aandacht weer 
naar mijn buik. Daardoor werd het makkelijker mijn innerlijke weerstanden 
minder aandacht te geven. Dat creëerde ruimte. In mijn oude manier van trainen 
met hem gebruikte ik onbewust veel kracht en spanning. En hield ik mijn adem 
vast. Nu ik steeds bewuster werd wanneer ik spanning opbouwde, kon ik zo 
goed en kwaad als het ging, oefenen de spanning los te laten.

Het resultaat was verbazingwekkend. Niet alleen merkte ik dat Lennart 
langzaamaan meer ontspande. En we allebei weer lekkerder konden trainen. 
Maar ook dat hij mijn leermeester werd. Zodra hij verkrampte of blokkeerde, 
was dat voor mij de feedback dat ik weer in mijn oude patroon stapte. 

 Nieuwe acties in de praktijk
Naast het feit dat mijn trainingsrelatie met Lennart veranderde, merkte ik 

ook dat mijn experiment op de mat effect had op mijn leven buiten de mat. In 
mijn werk als ergotherapeut begeleidde ik stagiaires. Ook die zijn vaak onzeker 
en afwachtend. Zonder het te beseffen, reageerde ik op hen met hetzelfde 
patroon als bij Lennart. Namelijk: te direct en hard zijn. Een vraag van een 
stagiaire beantwoordde ik steevast met een wedervraag. Ik liet ze zelf het 
antwoord zoeken en was behoorlijk kritisch. Niet de meest veilige omgeving 
om te leren. En gek genoeg gingen ze gedurende de stage steeds minder 
vragen stellen… (Mijn collega’s hebben het er nog geregeld over en bij dezen 
verontschuldig ik me nog naar de stagiaires uit die tijd). Maar, door wat ik in de 
dojo met Lennart oefende, veranderde er opeens ook iets in mijn omgang met 
de stagiaires. Ook daar werd ik zachter, durfde meer van mezelf te laten zien en 
maakte ik meer gelijkwaardig contact. 

Door te 
centreren, te 
ontspannen en 
mijn adem te 
gebruiken als ik 
mijn innerlijke 
weerstand 
voelde, begon 
er iets te 
veranderen.
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Hoofdstuk 2 

Bewust 
worden 
van je lijf

Het lichaam als sleutel voor gedragsverandering. Wil je je in sync voelen, 
je eigen richting kiezen en daadkrachtig in het leven staan, dan zijn kennis en 
inzichten niet genoeg. Het gaat erom bewust anders te handelen. Kennis en 
inzicht zijn echter wel belangrijke voorwaarden. Vandaar dat je in het eerste deel 
van het boek werkt aan bewustwording en kennis en inzichten opbouwt om het 
makkelijker te maken nieuw gedrag vorm te geven.

In dit hoofdstuk lees je hoe het komt dat er een scheiding is ontstaan tussen 
hoofd en lijf. Je leest hoe je lichaam weerspiegelt hoe je in het leven staat. Je 
leert herkennen welke signalen je lichaam geeft en hoe je die kunt interpreteren. 
Het geeft je handvatten om je lijf bewust in te zetten om je stemming te 
beïnvloeden en je interactie met anderen te veranderen. 

 

 om je zenuwstelsel nieuwe patronen aan te leren.

In sync zijn, roept specifieke fysieke sensaties en gevoelens op. Mijn 
lichaam vormt op die manier voor mij het referentiepunt om te voelen of ik 
keuzes maak die bij mijn waarden passen. Past het, dan roept dat sensaties en 
gevoelens op die daarmee overeenstemmen. Het geeft een gevoel van ruimte, 
rust en kracht. Past het niet, dan komen er andere gevoelens en sensaties naar 
boven. Uiteindelijk gaat het erom me bewust te worden van die sensaties en 
te handelen naar mijn waarden. Het lichaam geeft mij daarmee de sleutel voor 
verandering.

In het komende hoofdstuk lees je welke impact je lichaam heeft op je 
gedrag en emoties en geef ik je oefeningen om het bewustzijn van je lichaam 
te vergroten.

 

Het lichaam 
geeft de sleutel 
voor verandering


