
yogipower & ‘de hart en heers’

Door ons lijf lopen twee gescheiden circuits, die onze yogapractice sterk beïnvloeden én het motto 
ontspan de poging duiden. Deze circuits bestaan uit tastbare ‘snoeren’ die samen het autonome zenuw-
stelsel vormen. Autonoom wil zeggen, dat het zich niks aantrekt van onze wilskracht. Het ene circuit (de 
heersmodus) bereidt ons voor op actie én (be-)heersing, het andere (de hartmodus) bereidt ons voor op 
verbinding en rust. Wat voor yoga zo relevant is; bij de een openen we makkelijk onze hartstreek, bij de 
ander trekken we die terug, bij de een bewegen we vooral mee met zwaartekracht, bij de er ander 
tegenin.   

 - doen alsof we chill zijn en vriendelijk, 
helpt soms, maar je kan je heel verloren 
gaan voelen in zo’n schijn-la-la-land

doel

En nu?
Ontdekken 
en leren 
op de mat

mooie reis!

hartmodus (rustmodus)heersmodus (actiemodus)

- af en toe mag-moet-gaat je lijf op hol! 

ratio

organen
autonoom zs

focus

emoties

gedrag
status

benamingen

karakter

gevaarmodus

hoge hartslag, adem en 
bloeddruk

sympatisch 

onaangenaam

beoordelen risico, 
veilig/onveilig

dreiging, DIM’s (dangers in me), 
dat wat (niet) zou moeten zijn

wantrouwen, paniek, angst, 
agressie, walging, weerstand 

vechten, vluchten, bevriezen,
vermijden, afhouden

ongerust
(zelf)bescherming

jaagmodus, competitiemodus

sympatisch

veelal aangenaam - kortdurig

beoordelen rang, vergelijken

beloning, competitie

verlangen, kicks, vitaliteit, genot, 
begeerte, jaloezie

willen, streven, consumeren,
competitie, rivaliteit, (be)heersen

paraat
ambitie, (zelf)beheersing

compassiemodus, zijnmodus

parasympatisch

aangenaam - ook langdurig

niet-oordelend, onderschei-
dend, begripvol

compassie, SIM’s (safeties in 
me), nu, dat wat is/de realiteit

vertrouwen, warmte, kalmte, 
tevredenheid, welbevinden 

blijven, verbinden zorgzaam, 
vriendelijk, hartelijk

verbinding, (wel)zijn

voorstelling tegenslag en rampspoed

ondertussen in je lijf ....

vrede, harmonie, liefde

gerust

succes en aanzien

relatief hoge hartslag, adem 
en bloeddruk 

lage hartslag, adem en bloed-
druk/ herstel en spijsvertering

Doe eerst ontspannen (!) pogingen om tijdens je yogapractice de modi bij jou te 
herkennen. Alledrie? Jep, bij het oplossen van opgestapelde spanning, komen ze 
alledrie langs. Steeds weer. En dan? B.v., als je je realiseert dat je je door ambi-
tie, moeilijk kunt overgeven aan zwaartekracht, volg dan het verschil als je poogt 
om nu vanuit rust te vertrekken. Zo kan je ook leren om stap voor stap een 
tussenvorm (flow?) te handhaven en te bewegen vanuit nu. Mét een open hart! 

Tijd voor realisatie op de mat! Of toch eerst nog
een helderder beeld van deze modi?

- er zijn variaties op de gevaarmodus. 
Soms word je heel parasympatisch en kom 
je in de ‘flop&drop’ (lijkt relaxed, is het niet!)

Het effect op je (yoga)houding? Dat herken je in deze kattenlijven!

Die interfereren met deze 
modi. Meer weten? Zoek op 
internet op de termen 
autonoom zenuwstelsel en  
hpa-as.

En de stresshormonen 
adrenaline en cortisol 
dan? 

 - hoe verhouden deze lijven 
zich tot zwaartekracht?

 - de overtreffende trap van de 
heersmodus is de gevaarmodus

- in welke modus 
maakte jij vandaag 
de meeste meters?

jezelf groot/klein maken, 
gesloten borst, beweegspieren 
startklaar

je staande houden zondermeer, 
vrije borst, beweegspieren 
reageren op zwaartekracht

jezelf groot/klein maken, 
gesloten borst, beweegspieren 
startklaar

houding
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