
GET IN SYNC
YOURSELF | YOUR TEAM | YOUR ORGANIZATION

BRENG JEZELF IN SYNC
Bouwen aan zelfbewustzijn voor het versterken van je leiderschap



HERKEN JE DIT? 

• Ik ben vastgelopen in mijn werk of privé, wat nu? 
• Ik wil effectiever communiceren en minder conflicten 

in mijn leven 
• Hoe verhoog ik mijn assertiviteit en bewaak ik mijn 

eigen grenzen? 
• Ik wil meer zelfvertrouwen, maar hoe? 
• Ik wil mijn perfectionisme overwinnen, mijn 

controledwang leren loslaten, hoe doe ik dat? 
• Ik wil mijn mentale belemmeringen, angsten en 

emotionele blokkades omzetten in krachtige 
positieve overtuigingen 

• Ik wil minder stress en een gezondere werk/privé 
balans.  

• Hoe voorkom of herstel ik van een burn-out? 

Dit zijn de meest voorkomende vragen die mensen mij 
stellen. De onderliggende vraag is: hoe breng ik wat ik 
denk, voel en doe met elkaar in sync? 

Door vanuit je hoofd naar je lijf te gaan, krijg je meer 
informatie om deze vragen te beantwoorden. Het leren 
herkennen en interpreteren van de signalen van je 
lichaam, geeft je handvatten om op een duurzame 
manier veranderingen in je leven vorm te geven. Zo 
haal je het beste uit jezelf. 

HET BEGINT BIJ JEZELF! 
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Intellectuele kennis is belangrijk in onze maatschappij. 
Het zorgt er echter voor dat je het grootste deel van 
de dag in je hoofd zit. Het contact met je lijf ben je 
daardoor vaak verloren. 

Hierdoor mis je veel belangrijke informatie. Van jongs 
af aan is je geleerd te vertrouwen op je hoofd en ben 
je verleerd hoe je de signalen van je lijf kunt 
herkennen, interpreteren en op een waardevolle 
manier kunt gebruiken. Daardoor reageer je vaak niet 
zoals je zou willen. 

Het herstellen van de verbinding tussen je hoofd en je 
lijf, opent een hele nieuwe wereld van kennis en 
wijsheid. De fysieke sensaties in je lichaam geven 
makkelijk toegankelijke en zeer concrete informatie.  

Het is dan makkelijker om: 
• te begrijpen waar je reactiepatronen vandaan 

komen; 
• nieuw effectief gedrag te ontwikkelen. 

Dit zorgt voor zelfvertrouwen, assertiviteit, verbinding, 
veerkracht en keuze. Het geeft je de mogelijkheid in je 
kracht te staan en het beste uit jezelf te halen. 
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VAN JE HOOFD NAAR JE LIJF

Haal het beste uit jezelf | Centreren

www.kitochange.nl 
© 2018 all rights reserved

http://www.kitochange.nl


In dit e-book leer je, hoe centreren een van de 
basisvaardigheden is om het contact tussen je hoofd 
en je lijf te herstellen of versterken. 

Je leest: 
• wat centeren is 
• hoe je het doet 
• wanneer je het kunt toepassen 
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FOCUSSEN VAN AANDACHT  

Centreren wordt veel gebruikt in de martial arts en is 
een belangrijk onderdeel van aikido- de Japanse 
verdedigingskunst die een belangrijk onderdeel is van 
deze methode. Centreren wordt gebruikt om het hoofd 
tot rust te brengen en vanuit intuïtie en in het moment 
te reageren op inkomende energie en druk. 

Centreren is een aandachtsoefening. Het is een 
belangrijke vaardigheid om je hoofd en je lijf op een 
lijn te brengen. 

 
JE HARA 

Door je aandacht te richten kun je contact maken met 
verschillende delen van je lijf. Voor centreren breng je 
je aandacht naar een punt 3 tot 5 centimeter onder je 
navel. Dit is het centrum van je lichaam en wordt in 
Japan de hara genoemd. Naast dat dit het fysieke 
middelpunt van je lichaam is, gaan ze er in de oosterse 
filosofie vanuit dat hier je levenskracht huist. 

Door je aandacht naar je hara te brengen kom je dus 
letterlijk in je kracht te staan. Het zorgt voor meer 
balans en rust. Hierdoor wordt het makkelijker om 
situaties rustiger te beschouwen en bewustere keuzes 
te maken.  
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WAT IS CENTREREN?
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Centreren is een belangrijke sleutel als je meer in sync 
wilt zijn. Het brengt je dichter bij jezelf, bij je kern, 
waardoor: 

• je makkelijker keuzes kunt maken; 

• je beter wordt in het hanteren en controleren 
van emoties; 

• je situaties bewuster kunt waarnemen en 
interpreteren. 
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UIT BALANS, IN BALANS

UIT BALANS 

Je houdt een presentatie en iemand maakt een 
vervelende opmerking, je partner onderbreekt je 
verhaal, je vindt jezelf dom omdat je weer je grenzen 
niet hebt aan gegeven. Kleine dingen brengen je de 
hele dag door uit balans. 

Meestal gaan deze gebeurtenissen gepaard met een 
stressreactie in je lijf. Je mond wordt droog, je krijgt het 
opeens warm of voelt een knoop in je maag. Daarnaast 
schiet je aandacht vaak naar je hoofd en is het moeilijk 
om de interne criticus tot zwijgen te brengen. 

IN BALANS 

Centreren zorgt ervoor dat je vanuit een open, 
aanwezige en nieuwsgierige houding deze 
gebeurtenissen kunt observeren in plaats van ze weg te 
drukken. Bewust worden en accepteren dat je uit balans 
wordt gebracht, geeft je de ruimte om daarna te kiezen 
hoe je wilt reageren.  

Alhoewel dit een simpel principe is, vraagt het oefening 
om centreren effectief in je dagelijkse leven toe te 
passen. Ik merk in de praktijk echter dat mensen 
centreren makkelijk aanleren. Door dagelijks een aantal 
keer bewust te centreren, merk je snel een positief 
effect. Je voelt je rustiger, ervaart minder stress onder 
dezelfde druk en voelt je meer in balans. 
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IS HET DE BEDOELING DE HELE DAG DOOR 
GECENTREERD TE ZIJN? 

Dit is een vraag die ik vaak krijg. Centreren is echter 
geen statisch gegeven. Centreren is het richten van 
aandacht. Het is niet mogelijk om je aandacht de hele 
dag op je hara te focussen. Zelfs de meest getrainde 
martial artists kunnen dat niet. 

De grondlegger van aikido, Morihei Ueshiba, een 
fenomenaal martial artist verwoordde het als volgt: ‘Ik 
ben voortdurend uit balans, ik herstel het echter zo snel 
dat niemand het meer ziet.’ Door te voelen wanneer je 
uit balans wordt gebracht ontstaat de mogelijkheid 
jezelf weer in je kracht te zetten door te centreren. 

Hoe sneller je voelt dat je uit balans bent en hoe beter 
je bent in centreren, des te sneller breng je jezelf weer 
terug in je kracht.
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CENTREREN OP DRIE NIVEAUS

NIVEAU 1 

Centreren zorgt in eerste instantie voor bewustwording 
van je lichaam. Door je aandacht naar je hara te 
brengen, ben je beter in staat je lijf en alles wat daar in 
gebeurt te voelen. Je hoofd wordt rustiger en stiller, 
wat maakt dat je beter kunt luisteren. Je gaat van je 
denkende zelf naar je voelende zelf.  

Veel mensen geven aan dat ze zich stabieler voelen als 
ze hun aandacht naar beneden brengen. Dit helpt ze 
om zich zekerder en krachtiger te voelen. Het wordt 
dan makkelijker je grenzen aan te geven, kritiek te 
ontvangen of om te gaan met tegenslag en druk. 

NIVEAU 2 

Waar niveau 1 met name gericht is op het contact met 
jezelf, ontwikkel je nu de vaardigheid om centreren toe 
te passen in relatie met je omgeving. Hoe reageer je in 
situaties en lukt het je om bij jezelf te blijven in contact 
met anderen?  

Het geeft veel voldoening als je merkt dat je in staat 
bent effectiever te communiceren, met vertrouwen te 
kunnen presenteren en vanuit een open, gecentreerde 
aanwezigheid kritiek te kunnen ontvangen. 
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NIVEAU 3 

Wat is belangrijk in je leven? Welke waarden wil jij 
uitdragen? Wat is je levensmotto en hoe zet je dat 
neer? 

Het is niet altijd makkelijk gecommitteerd te blijven aan 
wat je voor ogen hebt. En zeker niet om daar naar te 
handelen. Door centreren te verbinden aan je waarden 
en je richting, ontwikkel je meer kracht en 
doorzettingsvermogen. 

Het verbindt je met het beste uit jezelf! 
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HOE CENTREER JE

VERSCHIL TUSSEN JE HOOFD EN JE HARA 

De basisoefening om je aandacht te leren richten en 
sturen lees je hieronder. De oefening is bedoeld om de 
verschillen te leren voelen tussen in je hoofd of in je lijf 
zitten. Door deze oefening dagelijks een aantal keren 
te doen wordt het steeds makkelijker, te herkennen 
waar je aandacht zit. Ook kun je steeds sneller je 
aandacht naar beneden brengen. 
 
VOORBEREIDING 

Zorg voor een rustige ruimte. Je kan de oefening 
staand of zittend doen. Mijn ervaring is echter dat het 
makkelijker is om staand te beginnen. Doe de oefening 
met je ogen dicht zodat je beter kunt voelen.  

Oefen je geregeld en merk je dat het makkelijker wordt 
om je aandacht te richten en te voelen wat er gebeurt; 
doe de oefening dan met je ogen open. 

DOE HET VOLGENDE 

• Ga stevig staan, met je voeten iets uit elkaar. 
Ontspan je ogen, je kaak en je schouders. 

• Haal een paar keer diep adem. Leg je handen op je 
buik, iets onder je navel, ter hoogte van je 
broeksknoop.  

• Breng je aandacht via je lichaam naar je buik en voel 

door je buik de achterkant van je handen. Observeer 

of je ook het gewicht van je lichaam in je voetzolen 

voelt. 

Haal het beste uit jezelf | Centreren
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• Word je bewust van:  
- je stabiliteit  
- de verbinding met je lichaam  
- de spanning in je lijf  
- je ademhaling  
- de gedachten in je hoofd 

• Breng nu alle aandacht naar je hoofd en voel wat er 
verandert in de hierboven genoemde punten. 

• Laat nu tijdens de uitademing in 1 keer alle aandacht 
weer achter je handen zakken. Ik stel me altijd voor 
dat ik een emmer leeggooi, maar je kunt ook een bal 
of licht visualiseren. Voel hoe je aandacht weer naar 
je onderbuik gaat.  

• Observeer weer wat er verandert. 

• Wissel je aandacht een aantal keer tussen je hoofd 
en je buik.  
 
N.B. Rond altijd af met je aandacht in je centrum! 

Meestal geven mensen aan dat ze zich kalmer voelen 
en dat hun hoofd minder druk is, als ze gecentreerd 
zijn. Dus als je aandacht in je buik zit, achter je handen.  
Het voelt vaak prettig. Een van mijn cursisten noemde 
het zelf ‘op vakantie in je eigen buik’. 

Het kan voorkomen dat je emoties omhoog voelt 
komen of dat je je kwetsbaarder voelt. Dit is niet gek. 
Het betekent dat je in contact komt met iets dat je lang 
verstopt of verdoofd hebt. Je aandacht zal dan vaak 
snel weer naar je hoofd willen. Onderzoek eens wat er 
gebeurt als je je aandacht steeds weer even terug 
brengt naar je centrum. 

*Je ontvangt bij dit e-book een MP3 met deze oefening
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CENTREREN IN 3 DIMENSIE 

In deze oefening leer je om jezelf vanuit je centrum in 
de ruimte te plaatsen. Door het opbouwen van een 
goede houding zet je jezelf letterlijk en figuurlijk anders 
in het leven. 

Deze oefening heeft twee doelen: 

• het opent je houding 

• positioneert je in je omgeving 

 
VOORBEREIDING 

Zorg voor een rustige ruimte en doe deze oefening 
staand. Start met je ogen dicht zodat je beter kunt 
voelen. Merk je dat de oefening makkelijker wordt, doe 
de oefening dan met je ogen open.  

Uiteindelijk moet je centreren kunnen toepassen tijdens 
een vergadering, een lastig gesprek of op plekken 
waar het druk is. Het is dan meestal niet mogelijk je 
even terug te trekken of je ogen te sluiten. 

Ga staan met je voeten op schouderbreedte en laat je 
armen langs je lichaam naar beneden hangen. Centreer 
jezelf. 

DOE HET VOLGENDE 

Lengte 

Stel je voor dat je lichaam hol is, net als de binnenkant 
van een rietje. Per lichaamsgebied ga je nu op zoek 
naar zoveel mogelijk ruimte. Net als dat er bij een knik 
in een rietje geen optimale holle ruimte meer is, werkt 
dat bij je lijf precies hetzelfde.

Haal het beste uit jezelf | Centreren
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Door je houding te veranderen, ben je in staat meer 
ruimte in je lijf te maken. 

 
Bekken 
Breng je aandacht naar je bekken. Door je onderrug af 
te vlakken of holler te maken, ontstaat er meer of 
minder ruimte in je onderbuik. Kantel je bekken op 
zo’n manier dat je de meeste ruimte ervaart. 

 
Borstkas 
Hangen je schouders af naar voren dat wordt de ruimte 
in je borstkas groter als je borstbeen iets opricht en je 
schouders naar achter brengt. Verbind deze ruimte met 
je bekkengebied en voel de ruimte in je torso. 

 
Benen 
Als de ruimte in je bekken en borstkas optimaal is 
breng je je aandacht naar je benen. Stel je voor dat ze 
open en ruim zijn. Visualiseer ruimte in je heupen, 
knieën en enkels. Voel hoe je aandacht en energie (dat 
kunnen prikkelingen, tintelingen of warmte zijn) naar je 
voeten kan stromen.  

 
Armen 
Voel hoe je je schouders anders kunt positioneren, 
waardoor er meer ruimte ontstaat. Ook je armen zijn 
hol. Maak je ellebogen en polsen en ruim en laat je 
aandacht naar je vingers stromen. 

Nek en hoofd 
Breng je aandacht naar je keel en maak ook die ruim 
en open. Vaak lopen we op de zaken vooruit en staat je 
hoofd iets naar voren, waardoor er spanning op de keel 
en de nek komt te staan.
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Om je keelgebied te open moet je de kin vaak iets 
intrekken. Let er op dat je neus daarbij niet de lucht in 
gaat! Maak je hoofd leeg en open.  
Geef je wenkbrauwen, ogen en kaak over aan de 
zwaartekracht. 

ALIGNMENT 

Waarschijnlijk merk je, dat je houding nu verandert is. 
En als het goed is ervaar je geen spanning!  
Je staat nu meer rechtop en kijkt rechter de wereld in. 
Dit kan wat gek voelen. Je lichaam is zo gewend aan je 
voorkeurshouding, dat het moet wennen aan deze 
nieuwe houding.  

Ben je in alignement dan staan alle gewrichten boven 
elkaar. Die houding kost weinig energie om je lichaam 
optimaal gebruik maakt van de zwaartekracht en weinig 
spieren aan hoeven te spannen.  

Haal het beste uit jezelf | Centreren
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Kleine veranderingen in je houding hebben ook een 
groot effect op hoe je over komt op anderen. Een 
gecentreerde en open houding zorgt voor meer 
verbinding met anderen. Het is dus de moeite waard 
om geregeld even op zoek te gaan naar ruimte in je lijf. 

Breedte 
Vervolgens breng je links en rechts in balans. Vaak heb 
je een dominante lichaamskant, waarop je meer 
gewicht zet. Verplaats het gewicht afwisselend van links 
naar rechts, maak de uitslag steeds kleiner, tot je in het 
midden staat.  

Breng je aandacht naar de linker en rechter buitenzijde 
van je lichaam. Kijk of je vervolgens je aandacht of 
energie voorbij je de grenzen van je fysieke lichaam 
naar buiten kan laten stralen.  

Diepte 
Diepte is het balanspunt tussen voor en achter, je buik 
en je rug. Neig je naar voren of heb je je gewicht meer 
op je hielen? Zoek het midden en breng je gewicht dan 
iets naar voren, richting de bal van je voet. Echter 
zonder dat je je spieren aan moet spannen om je 
evenwicht te bewaren.  

* Deze oefening ontvang je ook als MP3 
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EERST OEFENEN 

Om te beginnen, oefen je centreren eerst op rustige 
momenten thuis. Merk je dat het steeds makkelijker 
wordt om je aandacht naar beneden te brengen? 

Oefen dan tijdens dagelijkse situaties: in de rij bij de 
kassa, bij het kopieerapparaat, lopend naar je auto, in 
de file of voor het stoplicht. 

Hoe vaker je oefent, hoe makkelijker en sneller breng 
je jezelf tot rust. 

WANNEER GEBRUIK JE HET DAN? 

• als je merkt dat je je gespannen voelt 

• als je hoofd heel druk is 

• als voorbereiding op iets spannends dat je gaat 
doen 

• als je voelt dat je uit balans gebracht wordt door iets 
wat gebeurt of een opmerking van iemand 

• als je uit een vervelende situatie komt, zoals een 
vergadering of moeilijk gesprek 
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DOE IK HET GOED? 
Vind je het lastig om te voelen of je het goed doet of 
wil je meer weten over de toepassingen? 
  
Kom dan naar een van de trainingen of informeer naar 
de mogelijkheden voor coaching. 

ERVARINGEN 
Ik hoor graag of deze informatie je heeft geholpen en 
je positieve ervaringen heeft opgeleverd. 

NOG VRAGEN? 
Heb je vragen of opmerkingen en tips aarzel dan niet 
om contact op te nemen. 

Dat kan per mail: info@kitochange.nl 

Maar je mag me ook bellen op: 06-22139042 

VERANDERING HET BEGINT BIJ JEZELF!
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IN DE PRAKTIJK ERVAREN?
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WIE IS KARIN 
Karin Karis is oprichtster van Ki to Change. Zij werkt als 
somatic leiderschapscoach en brengt theorieën uit de 
neurowetenschappen, neuropsychologie en de filosofie en 
principes van aikido samen in een krachtige en praktische 
werkwijze om mensen voorbij nieuwe inzichten naar nieuw 
handelen te krijgen.  

 
VISIE EN MISSIE 
De visie van Ki to Change is dat organisaties de 
sleutelpositie hebben om een verschil te maken in 
persoonlijk welbevinden en maatschappelijke gezondheid. 
Het is haar missie, mensen en organisaties handvatten te 
bieden hieraan een bijdrage te leveren. Zij gelooft dat 
fysieke bewustwording en menselijke verbinding daarin een 
hoofdrol spelen.  

TRAJECTEN 
In de trajecten van Ki to Change zet zij mensen in hun kracht 
en helpt hen hun leven en werk leuker en lichter te maken. 
Het lichaam wordt daarbij als uitgangspunt genomen. Vanuit 
de gedachte dat het veranderen van je houding en manier 
van bewegen, de omgang met jezelf en de mensen om je 
heen verandert. 

De methode is praktisch, concreet en nuchter. Uitgangspunt 
is, dat het geleerde direct in de praktijk toepasbaar moet 
zijn. 

Wil je meer weten over mogelijkheden en achtergronden? 
Kijk op www.kitochange.nl of bel 06-22139042

OVER DE AUTEUR
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