
W
ellicht is het interessant 

om eerst te proeven van 

het tegenovergestelde: van 

luidruchtig druk zijn met 

vluchten en grijpen, 

zoeken en schuilen. Hoe smaakt dat? Ken je het 

bitter en zoet van niet hier willen, of niet hier 

kunnen zijn? Wellicht ken je dan ook de 

bewustwording daarvan, waarbij je je afvraagt 

waar je zo druk mee bent. En waarbij je die 

innerlijke zelfvervreemding als vreemd begint te 

zien. Die herkenning luidt de eerste migratie naar 

meer embodiment in.  

Andere organisatie van aandacht
Migratie, ofwel de beweging van landen & 

verstillen; hoe zou jij de schakeringen daarvan in 

je lijf schetsen? Ik zie het zo: energie die van hoog 

naar laag gaat; van snel ademen hoog, gevangen in 

de borst naar dieper en trager, open en vrij 

ademen in buik en bekken. 

Dit valt samen met een andere organisatie van 

aandacht. De aandacht vindt bodem en centrum. 

Dat geeft een beweging naar binnen, waarop de 

buitenste laag van het lijf reageert, alsof die 

nadrukkelijker aanwezig is en voor een 

beschermlaag zorgt. Het lijf bakert zichzelf 

vriendelijk in. Als weggaan niet meer hoeft, 

Landen & 
verstillen
De eerste beweging 

van embodiment 

ontstaat direct het meegaan met zwaartekracht. 

Schouders die zakken, meer druk naar bekken en 

grond, ogen die van hun steeltjes af mogen en 

zachter, dieper liggen. Landen doet ook ankeren, 

wortelen en aarden; het creëert een loeisterk en 

tegelijk ultralicht fundament om op te staan en om 

trager en stiller vanuit te vertrekken. 

Als je dit zo leest, dan lijkt het vanzelfsprekend. 

Yes! Anderzijds herken je vast dat diezelfde o zo 

natuurlijke staat van zijn mijlenver van je 

verwijderd kan zijn. Landen en verstillen gaat 

alleen als er een weten van – minstens een beetje 

– veilig en vertrouwd is. Die is er, menselijk 

genoeg, nou eenmaal niet altijd. Soms komt dat 

door iets kleins en compacts, zoals onhandige, 

vastgeroeste overtuiginkjes en gewoontetjes. Soms 

door taaier spul, als de erfstukken van onveilige 

hechting en klein of groot (familie)trauma. Ook 

Je lijf is the place to be! Dat herkent elke yogi, daarvoor ga je de 
mat op. ‘Embodiment’ noem je die aanwezigheid in je lijf. Wat laat 
je lijf zien, als je deze embodiment gaat observeren, observeren en 

nog eens observeren? Als je dus alle tijd en ruimte hebt om te 
volgen wat je lijf doet als het gewoon mag zijn? Dat werk ik uit in 

deze reeks. De eerste beweging om op te dubbelklikken, is die van 
landen & verstillen. Ik wil je uitnodigen om te ontdekken hoe dit in 
jouw lijf spreekt. Embodiment is namelijk extreem universeel én 

extreem persoonlijk. En trouwens ook nogal nu-erig. Dus zo weer 
een beetje anders. 
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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.
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basis/bekkenchakra
open wil

zakken in hier

ankeren

overgave aan 
zwaartekracht

thuis komen

t kleine, fysieke lijf

rupsfase

aarden, wortelen

1. landen & verstillen
welkom

aankomen

creatie veilige ruimte
sein op veilig

slow motion

dat kan het sein met grote regelmaat op onveilig 

zetten. Overleefreacties als flight, freeze, tend-and-

befriend en fun zijn dan chronisch of vlammen op 

bij de geringste prikkel. Dat maakt landen & 

verstillen een veel langere weg met veel lagen, en 

telkens jezelf weer welkom weten in je eigen lijf, 

kwetsbaar en teer. 

Dit is geen pleidooi om deze hobbelige weg te 

slechten met de lijfspreuk ‘alleen kalmte kan je 

redden’. Alsjeblieft niet. Niet bij trauma en ook 

niet als het milde conflict met je pa van 

gisteravond je nog dwars zit, of de vrouw naast je 

te veel lijkt op je kattige ex. Crashen in de freeze-

modus is niet nodig. Wat dan wel? Een lekker 

potje ‘shaken’ en stress van je afschudden voordat 

je start met de yogales? Wellicht. Ofwel gaan zien, 

dat je nu niet zo into kalmte bent – en tegelijkertijd 

zien dat een ander deel van je daar wel ernstig 

naar verlangt. Embodiment is geen ABC’tje en niet 

te agenderen. Je kunt het wel ontrafelen en 

daarmee steeds dieper gaan vertrouwen, juist op 

de yogamat. 

Veilige plek
Landen & verstillen op de mat ontstaat veelal 

vanzelf. Het vloeit voort uit de aandachtige 

beoefening van yoga. Geeft dit onderzoek je pret, 

dan maak je het bewuster deel van je practice. 

Observeer eens de eerste minuten van een yogales, 

de transitie de les in; prachtig is die overgang. Bij 

jezelf en de ander. Je ziet Hans links bij de muur, 

hij neemt de tijd om bewust te gaan zitten en sluit 

dan zijn ogen. Daarnaast zie je een zonnig geklede 

Nadia, al lange tijd languit. Ze wiegt zich heen en 

weer en ligt dan weer vrijwel stil. Bij Inge ontspint 

zich de hoorbare en verlengde adem-uit. 

Hoewel sommige yogi’s blijven steken in de klaar-

voor-de-start, neemt het grootste deel de tijd om 

aan te komen op de mat en creëert daar een veilige 

plek, om vanuit te bewegen. Als deze beweging 

naar hier wordt overgeslagen ontstaat hij dan later 

vanzelf? Wellicht. Soms. Landen & verstillen lijkt 

een voorwaarde voor de andere bewegingen naar 

een diepere embodiment: het is het welkom voor 

het zelf én voor bewustzijn. 

Er zijn meer van die typische landmomenten. 

Bijvoorbeeld als je terugkomt uit een staande 

achteroverbuiging. Of uit een omgekeerde 

houding! Als je daarna weer met twee voeten op 

de grond staat – en het lukt je om het downloaden 

van oud en vertrouwd uit te stellen. Je kunt dan 

kraakhelder de neiging volgen van je schouders 

om weer tegen de zwaartekracht in te bewegen, 

van je kuiten om over te gaan naar klaar-voor-de-

start, van je rug die je weer begint op te tillen. Of 

niet. Voor en na een cobra – tijdens de fase van 

touchdown. En natuurlijk tijdens savasana ... 

Accepteren van ‘dat wat is’ en ‘let it be’ is toch de 

weg naar meer bewustzijn? Zo lijkt het ja. Dit 

onderzoek naar wat thuis zijn in je lijf - 

embodiment dus - is, maakt die weg in potentie 

kleurrijk. En je ontspannen pogingen om deze 

schakeringen afzonderlijk te laten spreken, maakt 

het pallet van bewustzijn oneindig rijk! 

7. vernieuwen

4. vertikaal
uitlijnen
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De zeven bewegingen van embodiment

3. blijven
& omwentelen

5. navigeren met 
je hart

6. resoneren
& cocreëren

2. openen
& toestaan

1. landen 
& verstillen

EXPERIMENTEREN = LEREN

Hier een aantal suggesties om landen & verstillen te verkennen-herkennen-erkennen

• Aankomen op de mat als ritueel.

• Reet breed: gaan zitten en je billen maximaal breed laten worden.

• Intentionele stilte: bewust luisteren naar stilte, bijvoorbeeld drie minuten als begin van een zoom-privéles.

• Gaan zitten – nog een keer gaan zitten – nog meer gaan zitten. En dan reet breed. 

• Omgekeerde houdingen met specifieke aandacht voor het daarna; het weer gaan staan op twee voeten zonder 

downloaden van oud & vertrouwd. 

• Adem uit, hoorbaar en verlengd: als een lange zucht.

• Hier-scan: benoem vijf geluiden, schat de temperatuur, tast de structuur van stoel, kleding, handen af. 

• Andere tastpractices zoals douchen, brood kneden, tuinieren. 

• Tadasana. Tadasana betekent ‘palm’ en dus niet ‘berg’. Dat voelt toch anders. Staand op al je voeten, beweeg je 

zo ver naar voren dat je hakken net niet omhoog komen. Dan zover naar achteren dat je tenen net niet omhoog 

komen. Herhaal, bij voorkeur een exact vreemd aantal keren, bijvoorbeeld 21 keer. Dan maak je de beweging 

steeds kleiner, zonder de beweging te stoppen. Dat houd je zo een tijdje vol. 

• Zwaartekracht doen: Hou een meditatiekussen of telefoonboek op heuphoogte en laat los. Observeer, observeer, 

observeer. Volg. En nog eens. Ga nu eens zitten en laat je schoudergordel los of je bekken. En nog losser. 

‘Dat maakt de 
weg kleurrijk’

Wat zijn jouw woorden voor wat je waarneemt, als jouw lijf vanuit 
vertrouwen landt en verstilt? Hier lees je de woorden die bij mij 

sterk resoneren, en die de beschrijving in de hoofdtekst nog 
meer tinten geven.
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