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Inleiding 
Somatics: het hele lichaam spreekt
Uitgangspunt van dit boek is werken via je lichaam, wat in het Engels 

‘somatics’ wordt genoemd. Het woord komt van het Griekse woord soma, wat 
‘het levende organisme in zijn totaal’ betekent. Somatics is een manier van 
kijken naar de mens als geheel. Je bestaat als mens niet uit afzonderlijke 
onderdelen. Maar lichaam, geest en ziel vormen één geheel. Als antwoord 
op dingen die je meemaakt, ontwikkel je gewoonten en manieren waarop je 
met anderen omgaat. Doordat je die patronen onbewust herhaalt, worden ze 
automatisch en vertrouwd en zie je ze na verloop van tijd terug in je houding 
en je manier van bewegen. 

In somatics wordt dit ‘shape’ genoemd. Jouw ‘shape’ voelt vertrouwd en 
veilig en zorgt voor een automatische manier van reageren. Maar wat nu als die 
manier van reageren niet overeenkomt met jouw normen en waarden, met hoe 
je jezelf graag zou zien? Door je bewust te worden van die reactiepatronen is 
het mogelijk ze te veranderen. Binnen somatics maak je gebruik van de relatie 
tussen je lijf en je hoofd. Je wordt je bewust van jouw manier van reageren en 
kiest ervoor gedrag te oefenen dat aansluit bij wat belangrijk voor je is. Op deze 
manier verander je hoe je naar de wereld kijkt en hoe je erin staat. Daardoor 
ontstaat keuze en creëer je meer mogelijkheden in je leven.

Omdat ik leren via je lichaam als manier zie om blijvend iets in je gedrag 
te veranderen, vind je in dit boek veel oefeningen. Die maken je bewust van je 
lijf en dagen je uit om nieuw gedrag te oefenen dat aansluit bij wie je wilt zijn. 
Aanrader: lees deze oefeningen en opdrachten niet alleen, maar ga ze doén! 
Alleen dàn kan er iets veranderen. 

Werk dit boek samen met iemand anders door. Je kunt dan samen de oefeningen 
doen, elkaar ondersteunen, uitdagen en op zoek naar oplossingen. Daarnaast is 
het natuurlijk ook gezelliger! Kies iemand bij wie je je vertrouwd voelt, zodat je 
open kunt praten over je ervaringen en de dingen waar je tegenaan loopt.
 
Niet voor watjes

 ‘Growing up as a wise person is not for sissies’.1 Dit is het begin van het boek 
van Terry Dobson, een aikidogrootmeester. En hoewel ik het misschien liever 
anders zou zien, voel ik dat hij gelijk heeft. Om mezelf te ontwikkelen en als 
mens te kunnen groeien heb ik moed, lef en doorzettingsvermogen nodig. 
Het vraagt om de moed naar mezelf te kijken, het lef om kwetsbaar te zijn en 

lichaam. Maar ik heb me ook afgevraagd welke terugkerende stappen ik zelf heb 
gezet om te veranderen. 

Door alle informatie die ik gevonden heb en de ervaringen die ik tot nu toe 
heb opgedaan, geloof ik dat het kan. Dat je de manier waarop je in het leven 
staat kunt veranderen zonder eerst iets heel ergs mee te maken. Dat je elk 
moment de keuze kunt maken je eigen levenspad te ontdekken. De antwoorden 
die ik tot nu toe heb gevonden, wil ik graag delen. Omdat ik ervaar dat je als je 
in sync bent je in ieder geval je eigen leven lichter en leuker maakt. En dat het 
logische gevolg is, dat dit zich verspreidt naar de mensen om je heen.

 

Door je bewust 
te worden van je 
reactiepatronen  
is het mogelijk 
deze te 
veranderen.
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Je gaat op zoek naar een mogelijk nieuwe richting in je leven of verdieping 
als je die richting al hebt gevonden. Inzichten en kennis zijn daarvoor niet 
voldoende. Veranderen valt en staat met in de praktijk brengen van nieuwe 
acties. Mijn doel: je bewust te laten worden van je lijf, inzicht te geven in de 
neurofysiologie achter veranderen en je veel opdrachten te geven om nieuwe 
acties in de praktijk vorm te geven. Nieuwe dingen doen zorgt ervoor dat er 
echt iets verandert.

Wat vind je in dit boek?
 Het boek is opgebouwd uit twee delen. 

Eerste deel
Je weet waar je vastloopt, kent je blokkades. Maar veranderen in de praktijk 

blijft lastig. In het eerste deel van dit boek lees je hoe je lijf je helpt om voorbij 
kennis en inzichten tot nieuw handelen te komen. In hoofdstuk 1 lees je mijn 
verhaal. Hoe ik erachter kwam dat de manier waarop ik mezelf opstelde niet 
overeenkwam met wie ik wilde zijn. Dat ik niet in sync was. En je leest wat 
ik heb ontdekt om dat met succes te veranderen. Hoe je verbinding legt met 
je lichaam en je bewust wordt van alle informatie die het je geeft, leer je in 
hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 neemt je mee in bepalen van je waarden. Wat de 
kracht daarvan is en hoe je lichaam daar een rol bij speelt. Veranderen is niet 
makkelijk. In hoofdstuk 4 leer je waarom dat zo is. Je leest hoe we in ons leven 
automatische patronen opbouwen, waarmee we reageren op de wereld om ons 
heen. Je krijgt uitleg over de neurofysiologie van veranderen.

Tweede deel
Dit deel geeft je de concrete stappen die je doorloopt om verandering in 

de praktijk vorm te geven. Zes simpele stappen helpen je om bewust te worden 
van je huidige gedrag. En stappen te zetten naar nieuw gedrag. Herhaling zorgt 
voor een continue groeiproces. In hoofdstuk 5 lees je hoe in sync komen start 
bij jezelf. En bij onder controle krijgen van je eigen reactiepatronen. De zes 
stappen van KRACHT worden hier geïntroduceerd en er wordt uitgelegd hoe je 
die kunt toepassen in je dagelijks leven. Hoofdstuk 6 laat je kennis maken met 
de krachtvelden die je de hele dag beïnvloeden. Je leest hoe externe en interne 
factoren je voortdurend uit balans halen en onderzoekt welke factoren impact 
op jouw balans en energie hebben. Wat jouw reacties zijn op deze krachtvelden 
leer je in hoofdstuk 7. Je gaat dieper in op je geautomatiseerde reactiepatronen. 
Je zet op een rij welke jij herkent en wanneer ze effectief zijn of je belemmeren.

het doorzettingsvermogen om steeds verder te willen komen op mijn eigen pad. 
Wat zich daarop ook voordoet. 

Maar waarom moeilijk doen als het simpel kan? Kost het niet verschrikkelijk 
veel energie om steeds maar moed, lef en doorzettingsvermogen te tonen? 
Mijn antwoord is ‘ja en nee’. Het is inderdaad niet eenvoudig om steeds weer 
verantwoordelijkheid te nemen voor je keuzes en acties. Zeker in het begin, als 
je nieuwe dingen gaat doen, kost het energie en commitment om je aan je plan 
te houden. Je komt uitdagingen en obstakels tegen die je testen en een beroep 
doen op je standvastigheid. Maar stel nou dat voor jezelf kiezen, oplevert dat 
je dingen van een lichtere kant kunt bekijken? Dat je makkelijker in sync komt? 
Dat het leven een ontdekkingsreis wordt waarin je steeds leert, in beweging 
bent, inzichten opdoet, nieuwe dingen uitprobeert en kunt spelen? En dat dit je, 
hoewel het niet altijd makkelijk is, uiteindelijk zelfs een hoop energie bespaart?

Word je enthousiast van dit vooruitzicht en wil je op zoek naar jouw 
moed, lef en doorzettingsvermogen? In dit boek leer je hoe je lichaam daarin 
een grote rol speelt en hoe je door bewustwording van je lijf meer keuzes en 
daarmee meer mogelijkheden krijgt.  

Je hoofd te lijf

 Ik nodig je uit om het volgende experiment te doen:

Word je, terwijl je dit leest, bewust van je houding. Voel waar en hoe je lichaam 
contact maakt met de stoel of de bank. Waar maakt je lichaam meer contact, 
waar minder? Kun je je lichaam overal voelen of zijn er delen die je niet voelt? 
Waar voel je ontspanning en waar spanning? Waar zet je lichaam uit bij de 
inademing? En voel je hoe je lijf zachter wordt bij de uitademing? Zijn er delen 
die kouder of warmer zijn dan anderen? Borrelt het ergens en kun je iets voelen 
kloppen of pulseren? Waar in je lichaam voel je veel energie? Waar minder?

Wat merk je als je zo een paar minuten je aandacht op je lichaam hebt 
gericht? Voel eens wat er is veranderd. Door op zoek te gaan naar de antwoor-
den op de vragen hierboven, heb je je aandacht naar je voelende zelf gebracht. 
En daarmee opent zich een nieuwe wereld aan informatie. Een wereld die voor 
velen niet of nauwelijks bekend is. In dit boek wil ik je leren hoe je de informatie 
die je lichaam je geeft, kunt gebruiken om in sync te komen. 

Veranderen valt 
en staat met      
in de praktijk 
brengen van 
nieuwe acties.
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Je leven wordt meer ontspannen, lichter en speelser
Sommige mensen en situaties zorgen voor spanning en weerstand. Vaak ga 

je die uit de weg, waarmee die spanning en weerstand een negatieve invloed 
op je blijven hebben. Je leert nieuwe reactiepatronen in deze situaties toe te 
passen. Van klanten hoor ik vaak terug dat ze die uitdagende situaties zelfs vaak 
leuk gaan vinden. Het worden dé situaties waarin ze kunnen testen hoe ver ze 
gevorderd zijn in het veranderen van hun patronen. Bedreigingen worden een 
positieve uitdaging, waardoor het leven lichter en speelser wordt.

Het uiteindelijke resultaat: in sync zijn
Als wat je doet en de keuzes die je maakt in overeenstemming zijn met wie 

jij wilt zijn dan ben je in sync. Je ervaart dan balans, focus, harmonie en bent 
verbonden met je innerlijke kracht. Het geeft veel mensen het gevoel dat alles 
mogelijk is en ze de hele wereld aankunnen.

In hoofdstuk 8 bepaal je hoe jij graag zou reageren en maak je een afspraak met 
jezelf over welk nieuw gedrag jij in de praktijk wilt oefenen. Geautomatiseerde 
patronen doorbreken en nieuw gedrag oefenen, is niet makkelijk. In hoofdstuk 
9 leer je praktische vaardigheden die je in staat stellen om tot nieuw gedrag 
te komen. Hoofdstuk 10 geeft je richtlijnen hoe je vervolgens de afspraak met 
jezelf in de praktijk kunt oefenen. Dit is waar het echte werk plaats vindt. 
Omdat iets nieuws leren niet in 1 dag gebeurd is, ik kan het helaas niet mooier 
maken, is reflectie een belangrijk onderdeel van je leerproces. Hoofdstuk 11 
neemt je mee in hoe en op welke momenten je jezelf kunt toetsen. 

Als je de zes stappen onder de knie hebt en deze kunt blijven toepassen 
volg je het pad naar meesterschap. Wat dat is en wat je daar voor nodig hebt, 
lees je in hoofdstuk 12. Hoofdstuk 13 geeft een antwoord op de valkuilen en 
uitdagingen die je op je pad kunt tegenkomen. Ook vind je daar oplossingen. In 
hoofdstuk 14 zet ik nog even de belangrijkste dingen op een rij.

Wat levert dit boek je op?
Je ontwikkelt meer focus
 Door bewust te worden wat belangrijk voor je is en jouw waarden te 

bepalen, ontdek je hoe ze richting geven. Ze geven je een baken, waardoor het 
makkelijker wordt te bepalen of de kant die je op gaat, bijdraagt aan waar je 
naar toe wilt. Je leert waar je je energie en aandacht op moet richten.

Je blijft makkelijker in balans
Je leert welke signalen je lichaam je geeft en hoe je ze moet interpreteren. 

Daardoor voel je eerder wat je uit balans brengt. Je ontdekt dat zowel oorzaken 
van buiten, als in je eigen hoofd, je uit evenwicht kunnen brengen. Door de 
signalen van je lichaam te leren interpreteren en te koppelen aan je waarden 
kun je makkelijker bijsturen.

Je wordt effectiever
Je wordt je bewust van je automatische, vaak niet effectieve, reactie–

patronen en oefent met nieuwe, effectievere patronen die aansluiten bij wat jij 
belangrijk vindt. Zo creëer je meer keuzes voor wie je wilt zijn en wat je wilt 
doen. Dit verbetert je samenwerking met anderen en alledaagse dingen kosten 
je minder energie.

Bedreigingen 
worden een 
positieve  
uitdaging, 
waardoor het 
leven lichter en 
speelser wordt.


