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Embodiment is de kunst van aanwezig
zijn door en in je lichaam. Het is de
belichaamde hier-en-nu-ervaring. Dit
fenomeen wordt bewuster als je je realiseert, welke wetmatigheden zich hierbij
voordoen. Daarover gaat deze reeks.

ns bestaan is een menselijk
bestaan – en dat is een embodied
bestaan. Ons lichaam laat ons
het bestaan zien in zijn meest
basale vorm. Het is door ons
lichaam dat we onszelf en de wereld om ons heen
waarnemen. Zo laat het lichaam zien wat het
betekent om te leven. Het is door dit geleefde lijf
en onze emoties dat we ervaren wat belangrijk
voor ons is. Zo laat het lichaam het ons ook weten,
als we niet in lijn met liefde leven. Wanneer
we onszelf overschatten en onze grenzen niet
erkennen, begint het lijf tegen te sputteren.
Het is ook ons lichaam, dat ons in contact
brengt met het hier-en-nu in al zijn facetten:
kleuren, geuren, borrels, prikkels, druk,
vrijheid. Niet onze gedachten, niet ons willen.
Die zijn bezig met hoe het anders kan en/of hoe
het anders was. Een moment wordt levend enkel
dankzij ons lijf. Het is hierom dat het lichaam ook
steeds meer spreektijd krijgt in de kamers van
psychologen en coaches. Bestaan is niet te vinden
in het verleden, noch in de toekomst, noch in ons
levensverhaal. Het leven is hier en nu.
Wat hieruit voortvloeit is een prachtige paradox.
Wanneer we werkelijk naar ons lichaam
luisteren in het hier-en-nu, overstijgen we onze

In een yogales
ervaar je dit ‘lijfspul’
van alle kanten
individualiteit. Gedachtes en emoties zijn in die
zin persoonlijker. Als we ons afstemmen op de
signalen van ons lijf, komen we in lijn met een
universele ervaring. Zo weten we ons weer deel
van het grote geheel. In een yogales ervaar je dit
‘lijfspul’ van alle kanten.

Yoga als dé weg naar
embodiment
Embodiment is hét geheim van yoga. Om dat
te begrijpen moeten we even dieper duiken.
Embodiment ontwikkel je door bewustzijn
in je bewegen te brengen én beweging in
je bewustzijn. Ook door tai chi en qi gong
ontwikkel je dit, maar yoga gaat verder. Yoga
is houdingskunst. Voeg dit samen met de
belangrijkste reden om yoga te doen;
ontspanning en flexibiliteit – en er ontstaat
magie.
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Zó blijf je in je lijf!

Tekst en illustraties Noële Ruitenberg | Foto Adobestock

yoga international

Introductie tot ‘De zeven wetten van embodiment’

Noële Ruitenberg, fysiotherapeut en yogadocent,
bekijkt het fenomeen embodiment en maakt de
brug naar yoga. Wat maakt dat yoga de meest
krachtige weg naar embodiment is? Noële: ‘Er is
zo veel over te vertellen en bovenal te doen: kennis
om meteen mee je mat op te gaan. Woorden zijn
prachtig en waardevol, maar het in je vezels beleven
is honderd-en-tien keer krachtiger.’
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Tot diep in je lichaam
maak je laagje voor
laagje weefsel vrij

De

7

wetten in
vogelvlucht

Hier vind je alvast de wetten in vogelvlucht. Er zit een volgorde in,
Deis
zeven
van twee
embodiment
in die zin dat de eerste wet een voorwaarde
omwetten
tot wet
te
komen, enzovoort. Tegelijk kun je overal insteken en zal het proces
van embodiment zich verder spiraalvormig ontwikkelen, waarbij de
stappen zich herhalen op steeds dieper niveau.

EMBODIMENT OP DE MAT

De zeven wetten van embodiment

De embodimentserie is een serie met veel vertrouwde
houdingen. Er is bewust gekozen voor deze vertrouwdheid,

wetten. De volgende ronde, geef je wet drie en vier speciale

ronde breng je er de kwaliteiten in van de eerste twee
aandacht en de laatste ronde wet vijf en zes. Vervolgens
herhaal je, bijvoorbeeld nog eens drie keer. Nu poog je om

De zeven wetten van embodiment

steeds als nieuw te ervaren wat er komt, leunend op de

2 ONTSPAN DE POGING is deel van het
fundament voor embodiment. Nu ons
organisme/lichaam bezig is om te blijven,
wordt het de kunst om niks te moeten, om los
De zeven wetten van embodiment
te laten, te laten zijn en toe te staan. Dit vraagt
om een ontspannen ontmoeting met het hier,
van waaruit je steeds opnieuw vertrekt.

eerste zes wetten.
Lijfs.nl

De zeven wetten van embodiment

Eens kijken naar die houdingskunst. Als yogi
breng je jezelf steeds opnieuw in houdingen.
Vanaf het eerste moment dat je je richting de
houding begeeft, volg je jezelf; je bewustzijn
en je ontspanning. In de houding ontstaat
vervolgens druk, rek en kracht. Zij brengen
naar de oppervlakte waar geen ontspanning is.
Adem-voor-adem krijg je nu de kans om deze te
ontwikkelen.
Dat ontwikkelen van ontspanning is nog
best complex, want veel spanning voelen we
helemaal niet. Spanning verslechtert namelijk de
doorbloeding. Zo ontdekten wetenschappers dat je
trapeziusspier (die over je schoudergordel loopt)
bij een gespannen werkhouding al binnen twintig
minuten een aanzienlijk slechtere doorbloeding
heeft. Dat heeft de natuur mooi georganiseerd,

want daardoor voel je minder ongemak. Vaak
herken je wel de ‘vervreemding’ in je lijf, alsof je
lijf niet meer eigen is. Met yoga keer je dit.
Tot diep in je lichaam maak je laagje voor laagje
weefsel vrij.
Als yogadocent vraag ik beginners wel eens of
ze zeker weten dat ze met yoga willen beginnen.
Ontspanning klinkt zo lekker, maar open, vrijer
en sensitiever weefsel laat je ook ongemakkelijke
sensaties voelen. Het laat je weer voelen als
spanning oploopt en hoe vermoeidheid en
stijfheid voelt. Ontspannen weefsel geeft je die
heerlijke sensaties van vrijheid maar dus ook als
jij of je omgeving tegen die vrijheid in beweegt.
Yoga leert je dat dat helemaal okay is - en je
ook dan mag blijven in je lijf; embodied van
top tot teen!

De zeven wetten van embodiment

3 BLIJF BIJ WAT NU IS gaat over het openen
en tegelijk richten van je aandacht. Er ontstaat
een puntigheid in je aandacht, waardoor je
helderder en preciezer waarneemt. Dat doe je
zonder uit te sluiten! Je neemt waar en volgt
wat nu is: gevoelens, geluiden, temperatuur,
gedachtes, stijfheid, lichtheid, alles. Je merkt
het op en verder niks.
4 VERBIND EN VERDIEP is het proces waarbij

je een laag dieper gaat: je raakt aanwezig tot op
je botten en ervaart actief hoe je jezelf steunt.
Dit is ook de fase van uitlijning binnen je zelf
én met het grote geheel. Het is een eb- en
vloedbeweging waarbij je op een dieper niveau
vertrouwt raakt met deze verbindingen.

6 RESONEER EN COCREËER vraagt moed.

Spanning bouwt zich op in de ontmoeting
met anderen en in de ontmoeting met onszelf.
Er ontstaat dan ruis in onze ervaring van
openheid. Dit resoneren is deel van contact
maken, raken en beantwoorden. Als we hierbij
open en aanwezig blijven, ontwikkelt zich een
samen-zijn waarbij niet de een of de ander
bepaalt, het geheel bepaalt én creëert.
7 VERNIEUW is het laten uitkristalliseren
van de ervaring en ook het ontladen en het
herladen, het je realiseren dat elke adem een
nieuw beginpunt vormt, waarbij je nog niet
weet wat is en wat passend is. Het vraagt
er ook om deze wetten te zien als slechts
oefenspul, want werkelijke embodiment vraagt
om niet-weten en mateloos benieuwd zijn.

∫

Volgende keer: alle facetten van

wet 1 land en blijf hier: kom thuis bij jezelf,
geef jezelf over aan zwaartekracht in een
yogahouding en geef je adem hier een
belangrijke rol in.
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raad ik je aan, om eerst drie maal de serie te doen. De eerste
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techniek. Om het bewustzijn van embodiment te vergroten
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1 LAND EN BLIJF HIER is een heel fysieke
5 DENK MET JE HART is de stap richting het
beweging waarbij je niet meer bezig bent om
onbekende, richting dat wat nog nieuw is. In
De zeven wetten van embodiment
te gaan, maar bezig bent met blijven. Als ons
de wetten hiervoor borgde je je stevigheid. Nu
organisme zich hier thuis gaat voelen, begint
dij je verder uit: nog bewuster open je geest,
het zich over te geven aan zwaartekracht. Dit
wil en hart, waarbij je compassievol vanuit je
geeft een gevoel van ankeren, waardoor je niet
kern uitreikt. Je vertrouwt dat je hart het weet
meer zomaar weg fladdert.
en zo krijgt bestaan een diepe warmte.

opdat je je voor nu niet druk hoeft te maken over de

