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Voorwoord
Het is 1 december 2012.
Zaterdag, buiten is het koud, donker en grijs, er hangt sneeuw in de lucht die zal straks met
vlokken naar beneden komen vallen…. Dat wordt dan de eerste sneeuw van dit jaar.
De bladeren zijn net van de bomen, na een paar stormen (in Limburg afgezwakt tot een ﬂinke
wind….) en wat kou in de lucht hebben ze dan toch de laatste verbinding losgelaten, van
groen naar rood en geel. Nu als dorre bladeren gevallen op de grond. Knoppen zijn zichtbaar
aan het einde van de takken.
Het is rusIg in huis, Jan is op stap, kind 1 logeert bij een oude vriend en kind 2 logeert bij een
vriendin.
Wat is er mooier om in deze Ijd te starten met mijn studie verlof…!
De Ijd te nemen om in theorie te duiken van Biodanza en de karakterstructuren van Wilhelm
Reich en Alexander Lowen en zo de opleiding af te ronden door het schrijven van mijn
monograﬁe.
Rolando Toro heeS zich laten inspireren door Reich, dat is terug te zien in Biodanza, in de
dansen en theorie van Biodanza. Maar het is niet zo dat de ideeën van Reich en Lowen een
deelverzameling vormen binnen de ideeën van Biodanza of andersom dat Biodanza past
binnen de ideeën van Reich. Rolando Toro heeS onderdelen, ideeën, die hij van belang vond
bij Biodanza ingebracht, maar ook bewust ideeën / inzichten laten liggen, of zich ervan
afgewend.
Maar deze monograﬁe gaat niet alleen over het beschrijven van de karakterstructuren.
Het ligt dicht bij het werk wat ik tot nu toe gedaan heb.
Mijn werk als ZZP-er, mijn eenvrouwsbedrijf ‘Vrije Vogel Trainingen’, het geven van
communicaIe trainingen, workshops, ouderavonden, lezingen en consulten aan scholen,
ouders en kinderdagverblijven als Gordontrainer en Kindertolk.
In mijn werk heb ik heel veel gesproken met ouders en pedagogisch medewerkers, het is
heel mooi, verrijkend en een zegen om kinderen te zien opgroeien en daar als ouder of
professional getuige van te zijn.
Bij het opvoeden kom je de mooiste eigenschappen tegen in jezelf tegen, de vreugde, de
speelsheid, verwondering, tevredenheid, geluk, maar ook de moeilijkste. Je ontmoet je
angsten, je zorgen, je machteloosheid, je weerstand, je eigen boosheid, agressie en verdriet!
Ik wil de karakterstructuren zo beschrijven dat het ook een verdieping geeS in al mijn werk.
Mijn wens is dat het me meer inzicht geeS in de gezinsdynamiek, de relaIe tussen ouders en
kinderen.
De karakterstructuren brengen me ook dicht bij mezelf, ze laten zien hoe ik naar de wereld
kijk, hoe ik mijn leven leef, hoe ik naar andere mensen kijk en of ik instaat ben met hen een
verbinding aan te gaan.
We hebben allemaal een beschermingsmechanisme opgebouwd en….zelfs meer dan één!
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Laag over laag zijn onze ervaringen die pijn deden en die we niet meer willen voelen, onder
een beschermingsmechanisme komen te liggen dat zich stevig heeS opgebouwd.
Een hoofdstuk zal gaan over zelfanalyse. Over mijn beschermingsmechanismen, over mijn
pijn en verdriet, maar ook mijn kwaliteiten en heling.
En tot slot ga ik de opgedane kennis verbinden met Biodanza. In mijn rol als facilitator, het
maken en geven van de biodanzalessen, waarbij ik ook de instrucIe van de dansen
meeneem.
Al met al een hele uitdaging!
Mijn wens is deze periode met lichtheid en speelsheid tegemoet te gaan….. iets wat ik heel
vaak ervaar Ijden het dansen en….de hobbels en bobbels die er waarschijnlijk zullen komen,
met hulp en steun vragen te overwinnen….Dat de verdieping, vertraging en inkeer een
verrijking voor mezelf zal zijn.
En tot slot dat ik met een trots gevoel deze periode kan afronden!
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Van buiten naar binnen
Van binnen naar buiten
Van vasthouden naar stromen
Van controle naar ruimte
Voor bij de woorden elkaar leren kennen
Voor bij de taal elkaar ontmoeten
Me gedragen weten
Gestreeld, geraakt, mijn zachtheid gewekt
Meer vrouw, meer mens,
Dat is mijn wens!
Karin Gjaltema
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Inleiding en motivatie
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Deze monograﬁe gaat over biodanza en karakterstructuren
Van een vriendin kreeg ik het boek BioenergeIca van Alexander Lowen…ze zei: ‘Kijk eens of
dit wat voor je is’.
Ik werd meteen gegrepen door het boek!
Boem, het boek kwam binnen. Dit raakte mij. Dit gaat over mij.
Het was niet helemaal nieuw voor me, ik had eerder gehoord van Reich en de
karakterstructuren, maar toen keek ik er even naar, je ziet de plaatjes, maar dan zie je het
oppervlakkig en mis je de nuance, nu was de Ijd rijp om me meer te gaan verdiepen in de
innige samenhang van geest en lichaam en onze levenservaringen.
De doorgaande training
En daarna kwam de doorgaande training in augustus 2012. Elly Kox legde meer uit over de
segmenten en de spierspanningen die zich in ons lichaam bevinden en welke dansen daarbij
horen. Ik werd opnieuw gegrepen… de samenhang met karakterstructuren, de spanningen
en de mogelijkheid om deze te laten smelten…dat is waar het om gaat! Om zo weer vrijheid,
vreugde, hartstocht te vinden!
Het onderwerp karakterstructuren kunnen verbinden met het facilitatorschap, de opbouw,
de noodzaak van progressiviteit van de lessen en met de instrucIe die je kunt geven bij de
dansen, ja, dat is mijn wens bij dit onderwerp.
Bovendien, dacht ik, kun je op een andere manier gaan kijken naar deelnemers, de manier
hoe zij lopen, de mate van vloeibaar zijn of dansen als een houten klaas…het zegt iets over
hun karakterstructuur en de spanningen die zich in het lichaam bevinden.
Het seminar
In oktober 2012 was het seminar over karakterstructuren met Yvonne Sep aan de school
voor Biodanza in Rooerdam. Het was een heerlijk weekend, met veel informaIe. We hebben
ook heel veel gedanst. Ik snap nu wat het begrip vivenciële capaciteit inhoudt. Er is een
maximum aan het aantal dansen wat je op een dag kunt doen, niet alleen qua
uithoudingsvermogen….maar ook qua verwerken van de belevingen!
We hebben de segmenten uitgebreid gedanst, verschillende manieren van lopen, aarde
dansen, integrerende dansen, rocking baby, strelingen, allerlei dansen om meer en meer in
contact te komen met het bekken, met als doel het bevrijden van onze onderdrukte seksuele
energie.
Ik verwerk de informaIe uit dit seminar in deze monograﬁe. Met heel veel dank aan Yvonne
Sep.
Boeken lezen
Het is boeiend te lezen over de innige relaIe tussen persoonlijkheid en lichaamsbouw.
Ik wilde er meer en meer over lezen. Hier nam ik de Ijd voor in november, december en
januari.
Van Stephen kreeg ik het boek van Reich te leen, hierin worden oa. de spierspanningen
beschreven, maar ook de golvende beweging van energie die door ons lichaam stroomt,
wanneer er geen blokkade is. Dit is wat Reich de orgasme reﬂex noemt. Reich zag de
orgasme reﬂex als een teken van een gezond mens, waarbij het gehele lichaam in een
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pulserende beweging komt en de levensenergie weer vrijelijk door het lichaam kan stromen.
Het is een natuurlijke ontlading van spanning.
Van 2 collega dansers kreeg ik het boek de Maskermaker en hun lesmateriaal van de Helios
Opleiding te leen. In het boek De Maskermaker wordt heel helder en uitgebreid beschreven
hoe de karakterstructuren ontstaan, hoe ze te herkennen zijn en wat je als therapeut kunt
doen.
Dit boek was heel heSig om te lezen.
Bij alles wat resoneerde met mezelf, voelde ik mijn hart tekeer gaan.
Tot bij het hoofdstuk over de rigide karakterstructuur…toen werd het heel heSig. Ik kon
amper verder lezen, mijn lichaam reageerde met trillen, mijn hartslag ging ﬂink omhoog en ik
kon moeilijk ademhalen. Zo confronterend kan het zijn wanneer je leest over je eigen
patronen. Patronen die ontstaan zijn in de kinderjaren en die voortduren tot in je
volwassenheid.
Ik had niet kunnen vermoeden dat een boek zoveel reacIes bij mij teweeg zou brengen.
In de boekenlijst geef ik aan welke boeken ik nog meer gelezen heb.
Studieverlof nemen
Het studieverlof is een periode voor mij geweest om meer bewust te worden van mijn eigen
patronen en terug te kijken naar het gezin waar ik uit voortkom.
Dat gebeurde eigenlijk al op een hele natuurlijke manier….maar opnieuw confronterend.
Mijn moeder is dementerend en voor ons gezin (lees mijn vader) kwamen we voor moeilijke
beslissingen te staan. Ze ging in korte Ijd zo hard achteruit, lichamelijk en geestelijk dat het
niet meer mogelijk werd om haar thuis te verzorgen en naar de zorgboerderij te brengen.
In de periode van mijn studieverlof hebben we haar naar het verpleeghuis gebracht, en is ze
nu op een gesloten psychogeriatrische afdeling.
Je eigen moeder achter slot en grendel…
Maar waarom kon ik niet alIjd de liefdevolle Karin zijn….waarom voelde ik weerstand of
irritaIe naar zus of broers…en naar mijn vader…, waarom hield ik me op afstand en liet me
niet alIjd raken door het verdriet en de pijn…Ja, opnieuw werd me duidelijk dat mijn
weerstand alles te maken heeS met de patronen die ontstaan zijn in mijn kinderIjd.
Terwijl mijn moeder meer en meer ﬂarden van haar jeugd begint te vertellen en haar
emoIes overvloedig uit over haar pijn in haar leven.
Wat ik voor mijn moeder kan doen om het zachter te maken is haar uit te nodigen om te
vertellen, het accepteren van haar emoIes en het strelen van haar handen, haar haren,
gezicht en oren. Dit is wat ik door Biodanza meegekregen heb. Biodanza heeS mij opnieuw
opgevoed te leren voelen, verbinding te maken, te leren strelen, te leren aanraken op een
subIele en aandachtvolle manier.
Biodanza heeS me opnieuw geleerd wat tederheid is.
Het is daardoor niet moeilijk meer om te doen, het gaat nu vanzelf en ik voel de spanning
leoerlijk uit haar lichaam glijden.
Op die momenten smelt ze en kan ze meer in de acceptaIe gaan.
Eigen patronen
En dan kwam ik natuurlijk ook mijn patronen tegen Ijdens het maken van deze monograﬁe.
Gedachten als:
Wat wordt er van mij verwacht? Kan ik voldoen aan de norm van de ander?
Hoe zouden anderen het vinden wat ik schrijf?
En…als het nu eens helemaal wordt afgewezen…?
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De drang om te schrijven, berusoe die op snel klaar willen zijn?
En wat als je klaar bent, wat geeS of brengt je dat dan?
Wat zien anderen van mijn karakterstructuur?
Ik ben vaak de vriendelijke Karin….maar waar val ik door de mand?
Kom ik over als afstandelijk?…maar dat is juist wat ik niet wil zijn…
En ben ik alleen maar aan het intellectualiseren….of mag mijn gevoel en ervaring ook mee
doen in deze monograﬁe?
Hoe hoog leg ik de lat voor mezelf?
Hoe hard ben ik voor mezelf?
Hoe kriIsch ben ik?
Waarom lukt het me niet om me over te geven?
Hoe creaIef kan ik zijn in dit proces?
En….wat kan ik voor mezelf doen om het zachter te maken voor mezelf?
Zelfanalyse
In het hoofdstuk over zelfanalyse zal ik meer vertellen over het gezin van ajomst en wat
Biodanza voor mij betekent en gedaan heeS.
Al met al een onderwerp met vele kanten!
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Ik danste mijzelf,
zomaar ineens,
had de muziek mij te pakken
en nam mij mee
naar plekken in mijzelf,
nooit eerder ontdekt.
Ik danste mijzelf,
zomaar ineens,
ontmoette ik mijzelf
in mijn kracht en in mijn kwetsbaarheid,
ben ik dat?
Ja, zo mag ik zijn!
Ik danste mijzelf,
zomaar ineens,
en ontmoette een ander,
ik zag met mijn hart
en wist dat ik ik mag zijn,
en jij helemaal jij.
Ik danste mijzelf,
zomaar ineens
bruiste het leven in mij,
liet levenskracht zich voelen,
van top tot teen,
van binnen naar buiten,
alle seizoenen in mij
mogen er zijn!
Agnes Neus

!
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Samenvatting
Freud, Reich en Lowen
Ik start met de personen, Freud, Reich en Lowen.
Wie waren zij, wanneer leefden ze, om hen te kunnen plaatsen in de Ijd!
Ik heb hiervoor dankbaar gebruik gemaakt van Wikepedia en andere sites op internet.
Het ontstaan en kenmerken
Daarna beschrijf ik het ontstaan en de kenmerken van de 6 karakterstructuren.
Ik heb besloten om deze kort weer te geven. In het boek de Maskermaker worden ze
uitgebreid geschreven, maar ik merk dat het niet mijn verlangen is om alles tot in de kleinste
details te beschrijven, en te weten, maar veel meer het inzicht te hebben in de wetmaIgheid
van ons leven, zo groeien we met z’n allen dus op… we komen in liefde en reiken naar het
leven uit, we worden gekwetst, we passen ons aan en zijn volkomen loyaal aan onze ouders
en aan het leven, om zo veel als mogelijk hun liefde te ontvangen, maar daarmee verliezen
we een stuk van onszelf, ons hart sluit zich af, onze spieren verharden zich, er ontstaan
pantsers, die soms kunnen voelen als een harnas. Om daarna als we volwassen zijn
geworden weer op zoek te gaan wie we eigenlijk zijn, maar daarmee ook het terug vinden
van levensvreugde, het kunnen genieten van het leven.
Dit is gezinsdynamiek. Ouders doen hun best en voeden kinderen op met een goede intenIe,
maar niemand is perfect, je komt als ouder ook je onmacht tegen, je weerstand, je grenzen.
Je draagt je eigen geschiedenis met je mee en zo gaat het van generaIe op generaIe.
Mijn werk
Bij het geven van de communicaIe trainingen aan ouders heeS voor mij het accent gelegen
op respect, openheid, eerlijkheid, maar ook geruststelling, Ijd nemen en vertrouwen geven.
Ik ervaar mijn werk als vervullend en tegelijkerIjd, het was ook mijn zoektocht als moeder
om liefdevol en met aandacht onze kinderen op te voeden. En ….soms….was mijn lontje kort
en barsoe de bom! Dan kwam ik mijn weerstanden en tekortkomingen tegen. Zo gaat het
leven dus!
Met de communicaIevaardigheden en mijn werk als kindertolk is de wetmaIgheid van ons
bestaan niet te keren. We kunnen het verzachten, onze kinderen leoerlijk ruimte geven,
luisteren, hen de ruimte geven om hun gevoelens te uiten, hun gevoeligheden zoveel als
mogelijk respecteren, maar zonder kwetsingen komt niemand door het leven. Ieder mens
past zich aan aan het leven. En vindt zijn manieren om te overleven.

Een antwoord
Deze wetmaIgheid is niet om tegen te vechten.
!10

Het laat me zien dat elk mens zijn verhaal heeS en elk mens zijn lot.
Dat klinkt onIegelijk zwaar en ik moet zeggen, dat kan het ook zijn voor veel mensen…het
vraagt om een antwoord: heling, zachtheid, mildheid, ﬁjngevoeligheid, vertragen, voelen en
expressie geven en in het hier en nu zijn. Wanneer we elkaar willen ontmoeten, werkelijk
ontmoeten hebben we veiligheid, acceptaIe en aﬀecIe nodig, om zo weer van overleven
naar werkelijke LEVEN te komen.
Maar waar vind je de plek?
Waar is de ruimte met veiligheid, acceptaIe en aﬀecIe?
Wanneer zijn we voor elkaar ontmaskeraars?
Die plekken zijn zeldzaam, maar vindbaar!
Meer vragen
De volgende vragen kwamen op:
Wat zijn de gevolgen van karakterstructuren?
Hoe zijn de spanningen in ons lichaam zichtbaar?
En wat gebeurt er wanneer we ons hart afsluiten?
Wat houdt hoofdbewustzijn en lichaamsbewustzijn in?
En welke waarde we hechten aan ons hoofd en aan ons lichaam?
Wat het betekent om te aarden?
En wat is het belang van een natuurlijke ademhaling?
Wat is nodig om spierspanningen te ontspannen?
Wat is het antwoord op de karakterstructuren?
Wat herken ik aan karakterstructuren bij mezelf?
Verbinding maken
Daarna maak ik de overstap naar Rolando Toro, iets van zijn achtergrond en de ontwikkeling
van Biodanza.
Ik leg uit wat Biodanza is met de belangrijkste concepten.
En daarna maak ik de verbinding met het onderwerp…
Wat wil ik vertellen nu ik me verdiept heb in de karakterstructuren?
Hoe kan ik er gebruik van maken bij het maken van de lessen, de intro’s die we geven, en de
instrucIe van de dansen.
Tot slot
En tot slot vertel ik over wat Biodanza voor mij gedaan heeS, met het dankwoord en
literatuurlijst erachteraan.
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DEEL 1

1.1 Sigmund Freud, Wilhelm Reich en Alexander Lowen
Een overzicht in de Ijd:
Sigmund Freud leefde van 1856 – 19391
Wilhelm Reich leefde van 1897 – 1957
Alexander Lowen leefde van 1910 – 2008
Alexander Lowen en Rolando Toro waren Ijdgenoten.

Sigmund Freud
Sigmund Freud en Wilhelm Reich werkten samen in de jaren twinIg.
Freud was de eerste die het ‘onbewuste’ beschreef en daarbij het onbewuste namen gaf als
het Es, het Ich en het Uberich.
Sigmund Freud zag geest en lichaam als een geheel van energiestromen.
Die energiestromen noemde Freud ‘driSen’. Deze driSen werken ongemerkt. Zo
onderscheidde Freud een levensdriS (Eros), dit is de drang tot zeluehoud (voortzefng van
de soort, liefde voor jezelf en voor de anderen). In zijn latere werk meent Freud ook een
doodsdriS (Thanatos) te kunnen onderscheiden, het streven naar een spanningsloze
toestand (oceanisch gevoel). De seksuele driSen noemde hij libido. Deze concepten vinden
we ook terug in Biodanza, maar krijgen wel een toegevoegde inhoud en lading.

Wilhelm Reich
Wilhelm Reich is geboren in de Oekraïne, later woonde en werkte hij in Berlijn, daar woonde
hij Ijdens de oorlog en hij is toen gevlucht van Oostenrijk naar Scandinavië en uiteindelijk
Amerika. Hij is bekend als een van de meest radicale personen in de geschiedenis van de
psychiatrie en hij stond aan de wieg van de lichaamsgerichte psychotherapie.
Hij was wars van hypocrisie en ik begrijp dat hij dat ook in zijn taalgebruik was. Hij was
radicaal!
Zo wijzigde hij de psychotherapeuIsche sefng. Hij ging zo zioen dat hij de
gezichtsuitdrukking en lichaamstaal van de persoon kon zien en raakte hem aan waar zijn
energie stokte. Hij noemde de gespannen gebieden spierpantsers, hier schrijf ik later meer
over. Maar ook was hij fysiek bezig, hij masseerde, raakte zijn paIënten aan met handen en
ogen. Hij wilde de onderdrukte seksualiteit en capaciteit om te genieten weer bevrijden.
Hij heeS vele boeken geschreven, maar deze heeS hij onder eigen beheer uitgegeven.
Daardoor werden zijn boeken niet in grote getale verkocht.
In 1933 kwam zijn boek uit over Characteranalyse, waarin de karakterstructuren beschreven
worden. Ik heb dit boek in het engels te leen gekregen, het is pifg om te lezen!
1

Uit wikepedia
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Er gebeuren ook, vanuit mijn opIek naar hem kijkend, hele absurde dingen.
Zo ontwikkelde hij kisten, waarin je plaats kon nemen om energeIsch op te laden. De
kosmische energie noemde hij ’orgon’. PaIënten konden in deze kisten gaan zioen om hun
gezondheid te verbeteren, en hij had er goede resultaten mee. Maar in de media werd het
beschreven als sekskisten die kanker konden genezen.
Ik kan me zo voorstellen dat hij zijn Ijd ver vooruit was en dat hij als geniale wetenschapper
niet alIjd in staat is geweest om het helder en begrijpelijk uit te leggen. Zeker wanneer hij
heel radicaal is geweest in zijn taalgebruik. Hij ging tegen de toen heersende gedachtegang
in. Er kwam een verbod op de verkoop van deze kisten en Reich overtrad het bevel waardoor
hij uiteindelijk in de gevangenis kwam en vlak voor zijn vrijlaIng overleed hij aan harxalen.
Veel van zijn publicaIes zijn zelfs verbrand.

Alexander Lowen
Hij was een medewerker én paIënt van Wilhelm Reich. Hij is een Amerikaanse
psychotherapeut en schrijver. Lowen ontwikkelde samen met John Pierrakos de BioenergeIca.
Op basis van Reich’s werk ontwikkelden zij de bio-energeIca: een stelsel van oefeningen om
de spierspanningen, de pantsers, op te sporen en los te maken. Na het verkennen van de
spanning wordt er een ontlading op gang gebracht met behulp van adem, beweging en
geluid. Hierdoor komt de geblokkeerde energiestroom stap voor stap weer opgang en leidt
dit tot het bevrijden van de levensenergie. Alexander Lowen heeS een heel aantal boeken
geschreven, waarvan ik er 2 heb gelezen. Ze zijn heel helder geschreven en goed te volgen.
Het is interessant om te lezen over de relaIe tussen de persoonlijkheid en het lichaam.
Alexander heeS zijn visie en gedachtegang voortgeborduurd op de karakterstructuren van
Reich. Terwijl Reich het bevrijden van de sexuele energie als hoogste doel zag, ziet Lowen de
sexuele energie als één van de vele vormen van levensenergie. Op vele manieren kunnen
deze en onderdrukt zijn en bevrijd worden.

1.2 Achtergrond van de karakterstructuren
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Als we als ongeboren baby in de baarmoeder zijn, hebben we in een gezonde situaIe alles
wat we nodig hebben, het is warm, er is genoeg voeding, er is geen bewustzijn in Ijd en in
ruimte.
Dan komt de geboorte en krijgen we met aardse begrenzingen te maken. Er is licht en
donker, koude en warmte, honger en dorst. Een wereld van verschil.
We zijn totaal ayankelijk van de moeder en in tweede instanIe de vader. We leven in
symbiose met de moeder. De zuigeling leeS als het ware via de moeder (of vader); haar
moedermelk, hun verzorging. De zuigeling deint mee op de gevoelswereld van moeder en
vader, hij deint mee op de sfeer in het huis. Pas als oudere baby vanaf ongeveer een half jaar
leert het kind onderscheid te maken tussen IK en JIJ, maar ook dan is het kind nog zeer
ayankelijk van de ouders. Het lichaam is hulpeloos en kwetsbaar als het alleen is in die
nieuwe, onbekende wereld zonder begrip van Ijd / ruimte. Dat is als een survivaltocht.
We hebben behoeSe aan voeding als we honger hebben, aan warmte als we koud zijn en
vastgehouden worden als we ons alleen voelen en deze op deze behoeSen wordt door de
moeder en vader gereageerd. Deze behoeSen zijn niet bewust, maar onbewust. Een baby
leeS zijn behoeSen, leeS zijn gevoelens en uit ze op een direkte manier, via de taal die het
kent: lichaamstaal en huilen!
Maar niet alIjd kan aan deze behoeSe tegemoet gekomen worden.
Ouders zijn niet alIjd in staat om aan onze behoeSe tegemoet te komen. Daarvoor kunnen
allerlei redenen zijn. Van niet willen tot niet kunnen. Van niet zien tot niet in staat zijn.
De heerlijkheid van de buik / het paradijselijke gevoel wordt dan wreed verstoord.

6 verschillende fases en uitdagingen
In onze eerste levensjaren komen we in verschillende fases voor verschillende uitdagingen te
staan.
Wanneer we herhaaldelijk niet in onze behoeSen zijn tegemoet gekomen doet dat pijn.
En om deze pijn niet meer te voelen, houden we op onze behoeSe te uiten. We reiken niet
meer uit naar onze ouders of naar het leven.
Ik beschrijf 6 periodes2, met de verschillende uitdagingen, de karakterstructuren die erbij
horen, zullen later aan de orde komen.
1.
Rond de geboorte, eigenlijk al Ijdens de zwangerschap en in de eerste
levensmaanden, doen we onze eerste ervaringen op met het welkom op aarde.
Je beleeS of je werkelijke aandacht krijgt of dat je ouders ‘afwezig’ zijn in het
contact.
2.
Een volgende ontwikkelingsperiode is gekoppeld aan voeding, warmte en aandacht,
is er genoeg, voel je dat er voldoende is? Via lijfelijke ervaringen als een gevuld buikje voel
je de bodem van voldoening.
Het is ayankelijk van de intense aandacht van je ouders. Als je hierin structureel
tekort komt, verzwakt dat je basale levenslust.
3.
In de fase hierna speelt het thema zelfstandig worden en zelfvertrouwen opbouwen.
Je experimenteert met op eigen benen staan, maar zoekt bij onveilige gevoelens
direct
weer toenadering tot de ouders. Dit vraagt om in vrijheid voldoende lang
te mogen

2

Uit De Maskermaker, dit boek beschrijft er 6
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oefenen om bijvoorbeeld zelf een steile trap te mogen beklimmen. Je
angst van je ouders bij je eerste stappen naar zelfstandigheid.

verinnerlijkt de

4.
In dezelfde ontwikkelingsfase bouw je aan je zelfstandigheid en kan het als dat nodig
is weer op je ouders terugvallen. Als je door omstandigheden gedwongen wordt op je
tenen te lopen en op jezelf bent aangewezen, dan beïnvloedt dit je vertrouwen in
de
ander en leer je jezelf te overschaoen.
5.
De ontdekking van het woordje nee speelt in de volgende fase, waar het gaat om
zelueschikking over je lichaam, over wat erin komt en eruit gaat. Mogen knoeien
met
je eten, de Ijd krijgen om zindelijk te worden, genieten van het zoveel mogelijk ‘ikke zelf’
doen. Het is de fase waarin je in het klein de autonomie over lijf en leven
ervaart. Als
hier druk op komt, verliest je de vrijheid in zelfexpressie.
6.
In de kleuterIjd ontdekt je het thema man - vrouw in een prille vorm. Als
meisje word je vaders prinsesje, als jongetje weet je zeker dat je alIjd bij je moeder
blijS
wonen. In spontaniteit laat je jezelf aan je ouders in al je levendigheid zien, het hele lij{e
doet hieraan mee. Kwetsingen in deze periode zorgen ervoor dat je jezelf
afsluit.
De basis van het overlevingsmechanisme is het niet–doorleven van gevoelens, de pijn en het
verdriet of de boosheid, ze worden meegenomen tot in de volwassenheid.
Onbewust komen we situaIes tegen in ons volwassen leven die onze vroegere
gevoelservaringen triggeren en we hebben ons geïdenIﬁceerd met onze verworven
oplossing als kind.
Deze overlevingspatronen hebben ons beschermd, om de pijn niet te hoeven voelen, ze
hebben ook hun eigen kwaliteiten, hun sterke kanten, bijvoorbeeld overzicht hebben of
makkelijk leiding kunnen nemen, of goed zijn in communicaIe, maar vragen ook moed om
weer onze eigen essenIe te zien.
Maar ze kunnen ook gaan knellen, bijvoorbeeld niet meer spontaan kunnen reageren of geen
vreugde meer beleven aan het leven.
Elke karakterstructuur heeS lichamelijke en fysieke kenmerken die iets zeggen over jouw
persoonlijkheid. Elke structuur geeS daarmee ook de richIng aan wie je in essenIe bent; je
hebt een structuur, maar je bent hem niet! Wanneer je je gaat verdiepen in de structuren
word je je bewust worden van alle elementen die erbij horen. Je gaat waarnemen, opnieuw
naar jezelf kijken… en niet oordelen, hierin ligt de uitdaging.
Het gaat er niet om dat je er van af moet, maar het begint met zien en accepteren wie je
bent. En daarna het weer te voorschijn laten komen van wie je eigenlijk bent. In het volgende
hoofdstuk zal ik de verschillende overlevingspatronen oSewel karakterstructuren
beschrijven.

1.3 De karakterstructuren
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Een karakterstructuur bestaat uit een samenhang van lichamelijke en psychische kenmerken,
standpunten en gedragspatronen! Je kunt in alles wat je doet of zegt of juist niet doet of niet
zegt iets zien van je structuur.
De zes karakterstrukturen3
1. De schizoïde karakterstructuur
2. De orale karakterstructuur
3. De symbioIsche karakterstructuur
4. De masochisIsche karakterstructuur
5. De rigide karakterstructuur
6. De psychopaIsche karakterstructuur
De namen komen voort uit de psychiatrie, Reich was in contact met veel psychiatrische
paIënten. En elke stoornis die later optreedt in het leven van de mens, zoals bijvoorbeeld
een depressie of schizoïde is te herleiden tot een of meer trauma’s uit de kinderjaren.
De namen hebben alIjd betekenis blijven houden, ze worden gebruikt bij vele trainingen
voor persoonlijke ontwikkelingen. Voor de herkenning blijf ik ook deze namen gebruiken,
maar voeg ook de alternaIeve namen toe.
Ik gebruik de woorden pantser, harnas, beschermingsmechanisme, overlevingsmechanisme
spierspanning, maskers, patronen, structuren door elkaar heen. Ze geven elk een andere
lading aan die je voelt bij elk van de woorden. Ayankelijk van het moment kan het als een
harnas voelen, dan heb je er last van in het dagelijks funcIoneren, maar het kan ook zijn dat
het een kwaliteit is die je erdoor hebt meegekregen, dan voelt het meer als een patroon of
beschermingsmechanisme. Uiteindelijk is het ook een overlevingsmechanisme…zonder dit
mechanisme had je als kind niet het idee dat je niet zou overleven. Het is het mechanisme
om te pijn niet meer te voelen, maar om nog wel de liefde van de ouders te kunnen
ontvangen. Op welke manier dan ook.

1.

De schizoïde karakterstructuur (bestaansrecht)
Ook wel Afwezige structuur of CreaIeve structuur

Het ontstaan van de schizoïde karakterstructuur
Deze karakterstructuur kan al ontstaan Ijdens de zwangerschap of in de vroege periode van
het leven van een kind. Een ongewenst kind, afwijzingen of weinig lichamelijk contact
tussen ouders en kind. Of wanneer het accent bij de opvoeding vooral komt te liggen op wat
niet goed is. Het kind kan dit ervaren als een ernsIge bedreiging van zijn bestaan. Hierdoor
ontstaat angst. Om te overleven zal het telkens wanneer het deze bedreiging voelt zijn

3

Uit de scriptie van Ria Suyderhoud, de Maskermaker, het lesmateriaal van de Helios opleiding en de reader van
het seminar van Yvonne Sep en de 5 Kindclonclusies van Lisette Schuitemaker
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toevlucht nemen naar het hoofd. Waardoor het van zijn gevoel afgesneden wordt en dus ook
van de angst en pijn. Op die manier ontstaat een splitsing tussen lichaam en geest. Deze
splitsing belemmert het kind om individu te zijn en te worden.
Het probleem van de schizoïde karakterstructuur ligt in het opladen en ontladen van energie
en niet voelen wat je behoeSes zijn. De blokkeringen van de energiestroom is bij dit type
gelokaliseerd tussen hoofd en romp en dan met name in het gebied van de schedelbasis, nek
en hals. Ook op andere plekken in het lichaam kan de energiestroom geblokkeerd zijn.
Mensen met deze karakterstructuur voelen weinig of geen contact met hun lichaam en hun
impulsen van behoeSen.
Psychische kenmerken
Vermijding van inIeme en gevoelige relaIes, afwezig zijn, fantaseren, dagdromen
Zeggen wat je denkt, niet wat je voelt
Splitsing tussen denken en voelen
Geen zelfgevoel
Geregeerd worden door je verstand, intellectualiseren
Onvoldoende stabiliteit
Weinig realiteitsbesef
Innerlijke leegte
Onecht en doen alsof gedrag
Alles in de hand proberen te houden
Fysieke kenmerken
Lang, smal en onderontwikkeld lichaam
Chronische spanning in benen en enkels
MaskerachIg gezicht
Jeugdig lichaam
Veel sIjve gewrichten
Moeite met oogcontact
Ogen kijken vaak afwezig
Minimale ademhaling
Weinig contact met het lichaam
Voeten voelen vaak koud aan

Ademhaling
Is een minimale ademhaling. Er is weerzin om lucht in te halen, om de longen te vullen. De
borstademhaling wordt niet voldoende benut.
RelaVes
Intellectueel kan het zijn dat je en uitdagende relaIe hebt, maar het risico is dat het qua
gevoelens delen koud blijS.
In het contact ben je vaak een toeschouwer, het met de ogen aankijken is moeilijk.
Je ijzig terugtrekken uit een relaIe is je meer vertrouwd dan een oplossing zoeken bij een
conﬂict.
Aannames
Ik mag, kan, wil hier niet zijn
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Ik heb geen recht van bestaan
Ik heb er niets mee te maken
Ik ben minder waard dan wie dan ook
Met mijn hoofd kan ik mijn angst hanteren
Ik moet mezelf staande houden
De echte wereld is de spirituele wereld
Mensen zijn slecht, ze belazeren me
Sterk
Helder denken, overzicht hebben, creaIef zijn en humor.

2.

De orale karakterstructuur (vertrouwen)

Ook wel Onverzadigbare structuur of Beminnaarstructuur

Ontstaan van de orale karakterstructuur
Zo rond het eerste levensjaar spelen voedsel, warmte, liefde, borstvoeding en contact een
belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Wanneer die behoeSen ontbreken, hetzij
door verlies, ziekte of niet aanwezig willen/kunnen zijn van een liefdevolle verzorgende
moeder, wordt het vertrouwen van een kind ernsIg verstoord. Ook teleurstellende
ervaringen met vader, broers en zussen kunnen hierin en grote rol spelen. Het geeS het kind
een gevoel van afgewezen worden, alleen gelaten zijn.
Psychische kenmerken
Innerlijke behoeSe aan ondersteuning
AlIjd een gevoel hebben van tekort
Angst om alleen gelaten te worden
Overdreven behoeSe aan aandacht
Sterke stemmingswisselingen
Minderwaardigheidsgevoelens
Problemen met duurzame relaIes
Gevoelig voor verslavingen
Naar zichzelf gerichte boosheid
Moeite om op eigen benen te staan
Sterke gevoelens van eenzaamheid
Fysieke kenmerken
Kaaksegment, ze verbijten zich
Weinig spiertonus in borsten bij vrouwen
Ingevallen borstkas bij mannen
Overspanning in nek en schouders
Vragende, smekende ogen
Zwak spierstelsel
Kinderlijk lichaam
Hoofd, nek, schouders en bekken naar voren gericht
Benen sIjf, knieën staan op slot
Onderlichaam breed, bovenlichaam smal
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Overspanning in bekken en onderrug
Ademhaling
De orale ademhaling is onderontwikkeld, omdat spierspanning in borst en buik ontbreekt. Bij
teleurstelling, bij het uitreiken naar aandacht, stokt de ademhaling. Als de ademhaling stokt
komen gevoelens los van in de steek gelaten te zijn, ' ik kan het niet', onvermogen, tekort,
onmacht en ayankelijkheid, vervolgens stokt de ademhaling weer.
RelaVes
Je geeS aandacht door voor de ander te zorgen met lief of aangepast gedrag in de hoop dat
je er iets voor terugkrijgt. Terwijl je je onbehagelijk en onvervuld voelt, kun je vaak niet onder
woorden brengen wat je werkelijk wilt. Dat kan zich uiten in sIl smekende ogen of in een
bijna vormloze stroom van woorden waardoor de luisteraar nauwelijks bij je kan blijven.
De ander voelt de druk van je ayankelijkheid.
Aannames
Ik verdien het niet, er is niet genoeg
Op zekere dag zal ik het krijgen
Er is nooit iemand voor mij
Ik kan het niet, ik heb je nodig
Ik doe er niets voor om het te krijgen
Iemand lieyebben is iemand kwijtraken
Onayankelijkheid moet ik voorkomen
Sterk
Kunnen genieten (van kleine dingen). Wijs. EmpaIsch zijn.

3.

De symbioVsche karakterstructuur (grenzen)

Ook wel de Vervloeiende structuur of Meegaande structuur

Ontstaan van de symbioVsche karakterstructuur
Vanuit de oorspronkelijke nauwe band tussen jou en je ouders ontdek je het verschil tussen
ik en jij en geniet van de vrijheid die dit geeS. Als je als kind in die fase onvoldoende de kans
krijgt om psychisch op eigen benen te staan en jouw keuzes te maken in welke kant je op
wilt, heb je moeite met autonomie. In een relaIe ben je niet goed in staat om naast het
samen ook het apart te beleven. Je mist een kern van individualiteit; het roept angst op om
je van de ander los te maken. Dat is het hoofdthema van de symbioIsche structuur.
Bij deze karakterstructuur staat de vervloeiing centraal. Het is ik ben wat jij voelt met weinig
bewustzijn van het onderscheid tussen het zichzelf en de ander.
Psychische kenmerken
Innerlijke antenne om signalen van de ander op te vangen
Verbondenheid met de ander is groot
Niet bij jezelf kunnen blijven
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Ander is bepalend voor hoe jij je voelt
Verantwoordelijkheid voor keuzes is ondermijnd
Moeite met weten wat je wilt
Geneigdheid om je naar de ander te schikken
Je wilt niet uit de toon vallen
Moeite met afgrenzen
Fysieke eigenschappen
Spieren zijn onderontwikkeld
Vaak opgezwollen maar slap
EnergeIsch zo min mogelijk geladen
Wisselende energie, beweeglijkheid en spierspanning
Snel overbelast
De symbioVsche ademhaling
Kenmerkt zich door een gespannen ademhaling en een inhouden van de adem. Wanneer je
angst voelt, stokt de ademhaling.
RelaVes
Doorgaans prefg om met je in contact te zijn, je sluit je aan, je voegt je en zoekt naar
onderlinge harmonie. Vooral in een groep ben je heel gemakkelijk in het gezamenlijk
beslissingen nemen. Jouw vervloeien geeS de ander het idee dat hij niemand tegenover zich
heeS. De communicaIe is steeds gericht op de onderlinge overeenstemming.
Aannames
Ik doe alles wat jij wilt
Agressie, asserIviteit zijn gevaarlijk
Conﬂicten kun je beter vermijden
Wat de ander voelt, voel ik ook
Ik hef mezelf op
Ik ben niets zonder jou
Ik kan niet gelukkig zijn als de ander dat niet is
Sterk
Helpen en invoelend vermogen.

4.

De masochisVsche karakterstructuur (emoVoneel)
Ook wel de Opoﬀerende structuur of de Verdragerstructuur

Ontstaan van de masochisVsche karakterstructuur
Gedurende de voeding- en zindelijkheidstraining, wordt het kind gedwongen te eten en op
Ijd
zijn behoeSen te doen. Ook op andere fronten worden eigen beslissingen en acIviteiten
genegeerd en de kop ingedrukt. Door over verzorging van de ouders wordt de zelfexpressie
in het kind gestagneerd. Wanneer eigen iniIaIef van het kind niet wordt gewaardeerd, zal
het tenslooe zijn verzet opgeven en zich gaan aanpassen. Het kind doet dit om de liefde van
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de ouders te behouden. Hierbij wordt afgezien van eigen behoeSen. Het kind gaat zich
aanpassen naar de wensen van de omgeving zonder zich af te vragen wat het zelf wil. Het
verliest het contact met eigen de levenskracht.
Psychische kenmerken
Braaf gedrag uit angst afgewezen te worden
Onderdrukken van emoIes
Jezelf moeten bewijzen
Alles slikken, geen 'nee' kunnen zeggen
Weinig expressie
Vaak lusteloos, weinig energie
In plaats van agressie, provocaIe
Vaak schuldgevoelens
Innerlijke negaIviteit
Opgekropte boosheid, tegen alles schelden
In je schulp kruipen
Fysieke eigenschappen
Sterke benen en voeten, maar sIjf en stram
Opgevuld dik lichaam
Ingetrokken hoofd, je ziet geen nek
Onschuldige, naïeve blik in de ogen
Ingetrokken billen, aangespannen anus
Slecht werkende spijsverteringsorganen

De masochisVsche ademhaling
Kenmerkt zich door het inhouden. Er is soms een paradoxale ademhaling. Dat betekent dat
de buik bij de uitademing naar boven beweegt in plaats van bij de inademing. Dit komt door
een sterke spanning in het middenrif, waardoor de uitademing niet naar beneden kan gaan.
De ademhaling is kort, zwaar, steunend, en gaat met veel zuchten, blazen en puﬀen gepaard.
RelaVes
Uitgangspunt is opoﬀering: ik zorg dat jouw lijden overgaat, ik draag jouw lot wel. De ander
weet dat hij op je kan rekenen, je staat voor iedereen klaar. Maar door je gulle hand is de
balans van geven en nemen wel wat vaak verstoord. Een zeldzame uitbarsIng na een
zwijgzaam broeden, geeS hem het gevoel dat de fout kennelijk bij hem ligt, al zeg je dat niet
rechtstreeks. De zwaarte van je boosheid drukt in plaats van dat het schoon schip maakt.
Aannames
Vrouwen/mannen zijn me toch de baas
Ik moet me beheersen
Ik doe toch mijn best
Als ik lief ben zul je van me houden
Nee, ik wil niet
Met mij wordt het nooit wat
Dit moet mij nu weer overkomen
Ik moet me inhouden
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Sterk
Wie veel lieyeeS doet veel. Diepe religiositeit.

5.

De rigide karakterstructuur (gevoel)

Ook wel extraverte structuur of Presteerders structuur

Ontstaan van de rigide karakterstructuur
Omstreek het 4e en 5e jaar gaat een kind zich aangetrokken voelen tot de ouder van het
andere geslacht. Het man/vrouw zijn ontwaakt. De genitale funcIes beginnen zich te
ontwikkelen. Een meisje richt haar aandacht op de vader. Haar vader is haar eerste liefde. Ze
wil hem haar liefde geven en zoekt lichamelijke toenadering. Als er bij de vader een taboe
bestaat ten aanzien van lichamelijk contact of wanneer hij zijn seksuele gevoelens niet
vertrouwd, zal hij het kind niet liefdevol tegemoet kunnen treden. Voor het kind is dit een
afwijzing van haar liefde, het voelt zich diep gekwetst. Om herhaling te voorkomen zal het
zich in het contact met anderen zowel naar binnen als naar buiten af gaan sluiten. Voor een
jongen is de moeder de eerste geliefde, waarmee hij later zal trouwen en thuis zal blijven
wonen. Wanneer zijn moeder dit afwijst, zal hij zich diep gekwetst voelen.

Psychische kenmerken
Moeite met lichamelijk contact, aanraking
AmbiIeus, agressief, wedijverend
Overgave betekent verliezen, beheersing betekent winnen
Grote moeite met inImiteit
Moeite om open te staan voor anderen
Angst om niet te voldoen in relaIes
BlijS in relaIes op z’n hoede
Terughouden van gevoelens
Grote angst om gekwetst te worden
Trots en hoogmoed spelen een grote rol
Kan verdwalen in perfecIe
Geen vertrouwen in eigen gevoel
Fysieke kenmerken
Goed ontwikkeld lichaam
Mooie, maar overgevoelige huid
Grote spanning in buitenste spierlagen
Rechte sIjve rug
Lichaam is gracieus in gebaar en beweging
Heldere maar harde ogen
De rigide ademhaling
De ademhaling is een gespannen ademhaling. De borstspieren zijn sIjf en de borstkas is
onbeweeglijk. Ook de hele rug is gespannen. De adem zit als het ware opgesloten. Het is een
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verdediging tegen verdriet dat voortkomt uit teleurstellende liefde uit de beginjaren van het
leven.
RelaVes
Je trots, zelueheersing en kriIsche houding maken dat de ander uit onzekerheid wat afstand
houdt. TegelijkerIjd voelt hij zich tot je aangetrokken, je maakt indruk, zowel door je
verleidelijkheid als door je perfecIe. Je straalt uit dat je alles volledig op orde hebt. Zelfs je
taalgebruik is zorgvuldig en afgepast. Dit gaat ten koste van je spontaniteit. Als het op
inImiteit aankomt, wordt het snel verwarrend door je dubbele boodschappen als ‘kom
alsjeblieS’ en ‘blijf op een afstand’.
Aannames
Als ik me laat zien word ik gekwetst
Er kan me niets gebeuren als ik me afsluit
Ik hou me terug
Ik geef mijn hart niet
Ik voel niets
Overgave is gevaarlijk
Als ik mijn best doe, ga je van me houden
Sterk
Nederig kunnen zijn in waardigheid, krachIge verbinding tussen denken en willen.

6.

De psychopathische karakterstructuur (zelfstandig)

Ook wel de Wantrouwige stuctuur of de Uitdagers en Verdedigersstructuur

Ontstaan van de psychopathische karakterstructuur
Toen het kind zelfstandig wilde worden, hebben de ouders het kind gedwongen of
gemanipuleerd om hun wil te doen. Het moest te vroeg verantwoording dragen, terwijl het
daar nog niet aan toe was. Het kind heeS nooit de mogelijkheid gehad een kleine jongen of
meisje te zijn. De ouder gebruikt het kind voor eigen doeleinden, hoe versluierd dat ook
gebeurt. Dit wordt door het kind als een vorm van verraad ervaren. Het heeS zich nooit zwak
mogen tonen of zich mogen laten gaan. De ayankelijkheidsgevoelens werden hierdoor
afgebroken. Het lijkt er nu op dat je zelfstandig bent. Omdat je de neiging hebt alles zelf te
doen. Je houdt je liever groot dan je eigen zwakheden te laten zien. Maar het is niet echt. Je
hebt steeds het gevoel door de mand te vallen, ontmaskerd te worden.
Psychische kenmerken
Moeite om te zeggen wat je wilt zeggen
BehoeSe om te domineren, jij staat bovenaan
Alles controleren, manipuleren
Overdreven behoeSe aan erkenning
Leven op basis van wilskracht
Angst om gecontroleerd te worden
Ophouden van gevoelens
Zich groot willen houden
Alles zelf willen doen
Angst om volwassen te worden
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Bang om te verliezen
Vrees om er alleen voor te staan
Fysieke kenmerken
SIjve benen en onstabiele enkels
Ingesnoerde taille en ingetrokken billen
Blokkades in hals, nek en schouders
Het lichaam maakt een opgeblazen indruk
Hoofdspanning houdt lichaam in greep
Dwingende en wantrouwende ogen
RelaVes
Je uitstraling van macht, maakt je vaak ontoegankelijk. Door je zeluewondering beleeS de
ander je soms als aﬀecIef onverschillig of koud.
Het is dan alsof je binnenkant ontbreekt. Je houding kan een wat dreigende of een joviale
indruk maken. Je houdt je kwetsbare kant liever voor jezelf. Met het sluiten van je hart houd
je de ander buiten. Je maakt contact via acIe.

Ademhaling
Deze ademhaling concentreert zich in de bovenste helS van het lichaam. Het is moeilijk om
de ademhaling naar beneden te krijgen. Er is ook weinig ﬂankademhaling. Veel spanning
rond schouders en nek. Ook spanningen in bekken en billen.
Aannames
InImiteit is mogelijk als ik de baas blijf
Als je maar wilt kun je alles
Ik moet me ophouden
Ik blijf alles controleren
Ik heb gelijk, jij hebt ongelijk
Ik doe alleen wat ik wil
Jij kunt me niets doen, ik jou wel
Als ik zelfstandig word pak je me
Als ik de baas blijf zal ik het redden
Sterk
Moed. Risico’s durven nemen. Het onbekende niet uit de weg gaan.
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1.4 De spierspanningen
Waar bevinden zich de spierspanningen in het lichaam?
In het boek van Reich wordt beschreven dat karakterstructuren spierspanningen zijn in ons
lichaam. Leoerlijk bevinden deze zich als horizontale segmenten in ons lichaam.
Dit zijn de 7 circulaire segmenten of spierspanningen (ook wel een pantsers)4
1.
Het oculaire segment zijn de spieren rond de schedelhuid, het voorhoofd, de
wenkbrauwen, de ogen, de traanklieren. Het laat zich zien door een expressieloos
maskerachIg gezicht een gezicht zonder uitdrukking.
2.
Het orale segment, omvat de lippen, de kin en de keel. Het belet de expressie van
behoeSen zoals zuigen, bijten, schreeuwen.
3.
Het hals en neksegment kan niet geaccepteerde woede vasthouden of gevoelens die
men liever wegslikt.
4.
Het borstsegment dit kan versIjfd zijn zoals in het geval waarbij de schouders naar
achter getrokken worden, ter controle. Het kan ook ingedrukt zijn zoals bij droeyeid of
chronische zwakte.

4

Uit het boek van Reich Character Analysis
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5.
Het diafragmaal segment omvat de maag, de pancreas, de lever en de nieren. Het
verdringt gevoelens zoals ajeer en angst.
6.
Het abdominale (buik) segment, het verdeelt het lichaam in twee, het bovenste deel
(hoofd en hart) is niet meer afgestemd op de energie van het onderste deel (bekken).
7.
Het segment van de bekken bestaat uit twee delen, het bekken, waar zich de diepste
sexuele frustraIes en verlangens verbergen en de benen die steun geven aan onze
onzekerheid en gebrek aan stabiliteit (aarding).

Jaarringen van ervaringen5
Je bent de totale som van al je levenservaringen, elke ervaring is terug te vinden, in je
persoonlijkheid en ingebouwd in je lichaam.
Zoals iemand het levensverhaal van een boom kan aﬂezen uit een dwarsdoorsnede van de
stronk, die de jaarringen ervan laat zien.
Naarmate je ouder wordt, voegen zich lagen toe aan je persoonlijkheid en elk daarvan blijS
in je volwassenheid leven en funcIoneren.
Wanneer ze voor je toegankelijk zijn ben je een geïntegreerde persoonlijkheid, die vrij van
conﬂicten is. Dit is een ideaal!
Maar als een ervaring onderdrukt of ontoegankelijk is ben je in conﬂict en dit conﬂict zal zich
uiten in bijvoorbeeld beperkt handelen of je beperkt je in het aangaan van relaIes.
Dat wat je verlangt is dan niet in overeenstemming met wat je denkt, voelt of doet.

5 Uit Bioenergetica van Alexander Lowen
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Egolaag, spierlaag, emoVelaag, kern, liefde, hart6
In een diagram laat ik zien hoe de verdedigingslagen als cirkels opgebouwd zijn.
1.

2.

De buitenste laag is het ego
Dit is de psychische defensie laag, de laag van onze persoonlijkheid die zich laat
zien door:
ontkenning
projecIe
afschuiven van verantwoordelijkheid
wantrouwen
raIonalisaIes en
intellectualisaIes
Dit zijn de denkﬁlters die je terug kunt vinden bij de karakterstructuren.
De spierlaag waarin chronische spanningen zijn opgeslagen

6 Uit Bioenergetica van Alexander Lowen
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3.
4.

Ze ondersteunen en rechtvaardigen de ego laag en beschermen je tegen de
onderdrukte gevoelens, die je niet durS te uiten.
De emoVelaag van gevoelens
Dit zijn de onderdrukte gevoelens zijn zoals woede, paniek en schrik, wanhoop,
verdriet en pijn.
De kern, of het hart
Waaruit het gevoel liefde en houden van vandaan komt.

!

Dag en Nacht
Ik leef in mijn gevoel
mijn gevoel is donker
ik hoor dat er meer is.
Op zoek naar dat andere
vind ik dat lichtpuntje
Hallo, ben jij de zon.
Ik worstel mij naar buiten
graaf mij naar dat licht
een ongekend gevoel.
En dan, lig ik in de zon
genietend van die warmte
wil hier nooit meer weg.
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De zon begint te branden,
de pijn komt weer terug.
Snel vlucht ik naar het donker,
mijn veilige haven terug.
Ik moet het gaan doseren,
dat overheerlijke gevoel.
In het ritme van het leven,
ritme van dag en nacht.
Ed Aussems

!

DEEL 2
Zelfanalyse
Welke karakterstructuur herken ik bij mezelf?
In het begin dacht ik nog héél even… iedereen heeS een structuur….maar ik?
Dat valt toch reuze mee?
….Tot ik het boek de Maskermaker ging lezen en ik aan mijn hart voelde….dit gaat over mij…
en dit en dit ook.
Bij het hoofdstuk over de rigide structuur was het bijna onmogelijk voor me om dit te lezen.
Zo heSig reageerde mijn lichaam op het lezen van deze structuur.
Dit had ik niet voor mogelijk gehouden.
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Het heSig reageren van mijn lichaam, maar ook het lezen van een overlevingspatroon wat zo
de mijne is dat je niet kunt voorstellen dat ik zelf beschreven word in een boek!
Het is raar om te beseﬀen dat je zo met een ‘structuur’ verweven bent, omdat je het zelf niet
ziet. Je jas voelt aan als dit ben ik ook!
Het voelt als helemaal jezelf.
Het kost Ijd, om te voelen, het niet weg willen duwen, het te omarmen, ook schaamte, de
weerstand en je dit bewust te worden.
Ik vind het moeilijk om contact te maken met het oorspronkelijke verdriet, voorbij de
weerstand. Een onvermogen om te huilen. Ja, soms is het daar en dan kan ik er ook helemaal
blij mee zijn dat tranen vloeien!

Karin 6 jaar 1968
Ik kom uit een gezin van 6 kinderen.
Bij ons liep het leven vaak op rolletjes. Orde en netheid waren de boventoon voerende
waarden. En daarnaast het geloof, ik ben gereformeerd opgevoed. Elke zondag gingen we
naar de kerk, maar uit het geloof kwamen ook regels zoals niet werken op zondag of niet
naar de winkel, niet zwemmen of schaatsen.
We waren een gezin, een groep, je ging mee in wat goed was voor het geheel.
We deden de dingen zoals het hoorde!
Niet alIjd was er ruimte voor wie IK was en wat IK wilde.
Het klinkt alsof ik weinig ruimte en liefde heb gehad en dat is niet waar.
We konden thuis spelen, met poppen, of favoriet ‘schooltje spelen’ of tekenen en we gingen
als gezin jaarlijks samen op vakanIe. Dan weer naar de bergen, naar zee of naar de bossen.
Ik ging met plezier naar school, kon goed meekomen en had vriendinnen in de buurt om mee
te spelen. Ik ging naar clubs, sporten, zwemmen en volleyballen, ik was fanaIek en een
goede spelverdeler, speelde mee, maar liet ook van me horen door aanwezig te zijn met
stem en lijf.
Op school had ik ruimte, vriendinnen, ging ik naar feestjes, vaak samen met mijn
tweelingzus. Ik kocht een gitaar en heb mezelf leren gitaar spelen. Op vakanIe maakten we
tochten, speelden we, deden mee met recreaIe, ﬁetsten we naar campings en kochten ijsjes
onderweg.
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Maar een lichaam bewaart niet, dat wat gevoeld en doorleefd is. De vreugde en speelsheid
van het moment zijn voorbij.
Wat opgestapeld is, zijn de gevoelens die niet doorleefd zijn.
Het is misschien wel duidelijk dat ik me niet alIjd even welkom heb gevoeld. (Schizoïde)
Dat ik zo nu en dan een tekort heb gevoeld aan liefdevolle aandacht. (Oraal)
Dat ik niet alIjd terug kon vallen op de veiligheid van het nest. (MasochisIsch)
Dat ik niet alIjd mezelf kon laten zien wie ik was. (SymbioIsch en MasochisIsch)
Dat ik me zo nu en dan afgewezen heb gevoeld als meisje. (Rigide)
Dat ik niet alIjd mijn behoeSen heb kunnen uiten. (Oraal)
Dat ik me vaak braaf gedroeg om liefde te ontvangen. (MasochisIsch)
Dat ik me vaak gedroeg zo als het hoort te zijn (Rigide)
Ik heb nooit mijn opvoeding als zo zwaar gevoeld dan nu Ijdens het schrijven van mijn
monograﬁe. Ik heb nooit mijn onzekerheden en mijn angsten zo sterk beleeS, nu ze in het
daglicht staan van mijn verleden.
Door het lezen en doorgronden van de karakterstructuren en het schrijven hierover komt het
helemaal binnen en maakt het ervaringen en gevoelens in mij wakker.
Hierbij hielpen bijvoorbeeld ook de gebeurtenissen rond mijn moeder en mijn gezin van
herkomst, de samenwerking met Ingrid.
Ik herken me in alle karakterstructuren, ja echt alle zes!
Help…en toen dacht ik…ik ben schizo, ik ben oraal, ik ben rigide…
Hoe kom ik hier van af…!
En daarna komt het antwoord :
nee, hier kom je niet van af!

En zachtjes aan komt dan het besef, dit is er ook, maar je bent niet 100% schizo, je bent niet
100% oraal, je bent niet 100% rigide…je herkent het, met alle heSige gevoelens, maar dit ben
je ten dele. Dit zijn de oplossingen gekozen uit de kinderIjd, die toen nodig waren.
Dit hoeS niet meer het antwoord voor nu te zijn!
En ook komt het besef: het heeS me wat gekost, maar het heeS me ook wat gebracht!
En kijk eens om je heen er zijn nog meer mensen, ook rigide, ook psycho, ook symbioIsch.
We zijn gekomen in liefde.
We zijn allemaal gekwetst in onze kinderjaren.
We hebben allemaal onze pijn meer of minder onderdrukt.
We hebben allemaal onze overlevingsmechanismen opgebouwd.
We hebben allemaal onze denkﬁlters gebaseerd op de ervaringen die we hebben gehad.
We hebben allemaal onze kwaliteiten.
We hebben allemaal hetzelfde nodig!
We hebben allemaal onze behoeSen!
We lopen allemaal tegen dingen aan in ons leven waarvan we denken, waar komt deze
heSige reacIe nu vandaan?
Er zijn heel veel trainingen en workshops in den lande om aan bijvoorbeeld het innerlijk kind
te werken.
Je kunt TransacIonele Analyse doen:
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De kind posiIe, het vrije kind of het aangepaste kind innemen. Of de volwassen posiIe. Of
de ouder posiIe, de kriIsche ouder of de zorgende ouder innemen.
Je kunt Familieopstellingen doen om meer inzicht te krijgen over de familiethema’s, het lot
en de plek van elke persoon in het gezin en het doorgeven van thema’s van generaIe op
generaIe, er kunnen nieuwe thema’s aan het licht komen en er vindt daadwerkelijke heling
plaats.
Je kunt bij een kindertolk een consult aanvragen! Als kindertolk zie je het kind als een deel
van je onbewuste. Het kind als spiegel van jezelf. Dat waar jij tegenaan loopt in de
opvoeding, meestal iets waar jij je zorgen over maakt of wat je irriteert zegt iets over jou als
ouder.
Je kunt ook NLP gaan doen, bezig zijn met je overtuigingen en je communicaIe patronen en
door middel van visualiseren er nieuwe voor in de plaats zeoen. Onze denkﬁlters direkt
aanpakken en wijzigen, evenals onze emoIes.
Deze lijst zou nog veel langer kunnen zijn!
Waar vind ík de plek van ruimte, acceptaIe en aﬀecIe.
Een plek waar ik opnieuw levensvreugde vind.
Een plek waar ik mezelf mag laten zien, precies zoals ik ben…
Een plek waar ik mijn behoeSen mag uiten en mijn emoIes mag laten zien.
Waar vind ik de plek waar ik me kan verbinden met de ander, zonder afgewezen te worden.
Waar vind ik de plek om te spelen en te ervaren, zonder therapeuIsche bedoelingen?
Voor mij heeS Biodanza hier een heel sterk antwoord op!
Het wordt Ijd om uitleg te geven over Biodanza.

DEEL 3

3.1 Rolando Toro
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Rolando Toro leefde van 1924 – 2010.
Helaas heb ik Rolando Toro nooit in levende lijve ontmoet.
Wel zijn er op Youtube verschillende ﬁlmpjes te zien.
Ik heb van Stephen en Diana verhalen gehoord over Rolando, waarin duidelijk wordt dat hij
een hele bijzondere en markante man was, ludiek en levendig! En ook dat hij ietwat
chaoIsch kon zijn bij bijv. een didacIsche training. Diana vertelde dat ze heel geïnspireerd
was door Rolando te ontmoeten, maar dat de inhoud van de training minder was! Past
helemaal bij het plaatje van een geniale denker!
Het was een geniale man
Met een hele bijzondere en indrukwekkende nalatenschap: Biodanza, de dans van het leven.
OSewel een heropvoeding in liefde, de Kunst van het Leven.
Over de uitleg en het doel van biodanza schrijf ik later meer.
Ik vind het ﬁjn om meer over Rolando te weten te komen!
Rolando Toro Araneda is de grondlegger en schepper van Biodanza wat nu wordt beoefend
door heel Europa, Zuid Amerika, Zuid Afrika en Japan. Op dit moment wordt biodanza
gegeven in 40 verschillende landen.
Hij is geboren in Concepcion, in Chili op 19 april 1924.
Wat een indrukwekkende carrière heeS hij gehad: begonnen als onderwijzer en daarna
medicus, medisch onderzoeker, psychiater, antropoloog, dichter, kunstenaar en verzamelaar
van Afrikaanse kunst en dan zijn levenswerk de ontwikkeling van Biodanza.
Meerdere malen is hij getrouwd geweest en hij heeS 7 kinderen gekregen.
Hij heeS academische posten bezet waaronder de stoel van expressieve Psychologie aan de
katholieke universiteit van SanIago in Chili.
Hij publiceerde boeken over poëzie en psychotherapie en had tentoonstellingen van zijn
schilderijen in Brazilië, Italië en Frankrijk. Hij heeS in verschillende landen geleefd waaronder
ArgenInië, Brazilië en Italië. De laatste periode van zijn leven woonde hij weer in zijn
geboorteland Chili.
Tot in zijn 80er jaren danste hij mee met de klassen van biodanza!
Hij overleed op 16 februari 2010.
Interview met Rolando
Uit een aantal interviews die met hem gedaan zijn haal ik de volgende informaIe:
Rolando Toro voelde dat we leven in een beschaving van de dood. Het was in de jaren van de
tweede wereldoorlog. Zes miljoen joodse mensen zijn toen vermoord. En hij zocht naar een
educaIeve manier om de mensheid vooruit te brengen. Hij was zich er van bewust dat onze
manier van onderwijs een deel van het probleem vormden, dat scholen en universiteiten
bondgenoot waren van onze individuele maatschappij waar het ego centraal staat.
Een Ijd lang heeS hij geloofd dat dit iets biologisch was. Hij probeerde te ontdekken of er
een ‘trigger’ was in het menselijk mechanisme dat de oorzaak kon zijn. In die Ijd begon hij
ook met psychiatrische paIënten in ziekenhuizen in Chili te werken.
Daar heeS hij met alle psychotherapeuIsche technieken kunnen werken die desIjds in de
mode waren: muziektherapie, Gestaloherapie, psychodrama enz. Hij is ze gaan toepassen in
het psychiatrisch ziekenhuis, maar hij zag al gelijk dat geen ervan echt doordrong tot de ziel
van de geesteszieken. De therapieën raakten slechts oppervlakkig aan hun gedrag.
Belangrijk:
Hij geloofde dat er in de mens pas echt iets kan veranderen als het doorleefd
wordt. Alsof er dan een nieuwe visie doorbreekt!
Feest van verandering
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Hij zag de psychiatrische paIënten in het ziekenhuis: hun hoofden gebogen, gedeprimeerd,
als levende doden. En hij kreeg het idee om een feest te organiseren om hen wat vreugde te
brengen. Hij zag meteen een grote verandering bij hen. Ze verkleedden zich en gedroegen
zich volkomen anders. Ze hadden hun haar gekamd, zichzelf opgemaakt en gedroegen zich
welgemanierd. Eenmaal aan het dansen zag hij hun gedrag nog meer veranderen. Er
verschoof zich iets op een onbewust niveau. Hij begon daarom regelmaIg dans- en
muziekevenementen te organiseren waarvoor hij ook de artsen en het verplegend personeel
uitnodigde, en hij zag enorm grote veranderingen optreden.
Bij Rolando ging het om plezier in het leven en om liefde te delen. Hij vertelt dat hij het niet
is die Biodanza gecreëerd heeS, maar dat het Biodanza is die hem heeS gevonden. Biodanza
is tevoorschijn gekomen en omdat hij er oog voor had heeS hij het langzaamaan vorm
kunnen geven. Het was een ontdekkingsproces dat in de Ijd voorschreed. Door te
observeren wilde hij een systeem creëren: om plezier in het leven te sImuleren, om
verbinding tussen geest en lichaam te verbeteren en om de band tussen mensen te
versterken.
De eerste lessen
Uiteindelijk kregen de medische studenten belangstelling en zo kwam Biodanza eerst als een
behandelmethode tevoorschijn. Hij maakte een programma en werd meer en meer bekend.
Hij werd uitgenodigd een congres over psychodrama bij te wonen in Buenos Aires, waar hij
de methode van Biodanza demonstreerde. Het was een groot succes en hij kreeg een
aanbod les te geven in ArgenInië. Kort daarvoor was hij zijn baan aan de universiteit in Chili
kwijtgeraakt door de coup van Pinochet.
Rolando wist wetenschappen met elkaar te verbinden. Hieruit blijkt wel zijn geniale gave, om
uit verschillende wetenschappen dat te halen en samen te brengen in één systeem. Met
name de laatste visies en denkwijzen binnen de menswetenschappen en de biologie.
De vorming tot systeem
Steeds meer mensen kregen belangstelling om Biodanza te leren en ook te onderwijzen. Zo
ontstond stap voor stap het Biodanza Systema Rolando Toro. Vanaf de 60-er jaren
verspreidde Biodanza zich over steeds meer landen van de wereld. Het was Rolando Toro zijn
droom om de hele wereld te laten dansen!
Grammafoonspeler
Wat nu nauwelijks meer is voor te stellen is dat hij gebruikmaakte van een
grammofoonspeler en verschillende platen. Terwijl wij als startende docenten gebruik maken
van onze laptop, biodanza base en een hele collecIe aan muziek ontvangen…!
Nog een interview
In een ander interview met dr. Claudio Naranjo, een onderzoeker van het Centrum voor
Atnropologische Medische Wetenschap in Chili vertelt hij over wat hem geïnspireerd heeS,
wat hij heeS meegenomen vanuit andere disciplines en wat hij heeS laten liggen bij het
ontwikkelen van het systeem van Biodanza.
Rolando heeS een aﬀecIeve en poëIsche houding naar de wereld en tegelijkerIjd werd hij
gedreven door een grote wetenschappelijke objecIviteit. Daardoor kon hij een wetenschap
bedrijven, die te maken heeS met beweging, muziek en het leven zelf. Wat is er bijvoorbeeld
vanzelfsprekender dan om iemand die bang is voor andere mensen, te laten oefenen met
toenadering en omhelzing? Om iemand met weinig zelfvertrouwen uit te nodigen zijn naam
in het midden van de kring te zingen, als een triomf?
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Hij heeS veel rondgekeken en meegenomen wat volgens hem goed was voor Biodanza. Zo
heeS hij van de Tai-chi-chuan de vloeiende beweging overgenomen. Het verstandelijke van
deze methode beviel hem minder, wat hem interesseerde was dat een lichaam dat vloeiend
beweegt zich laadt met emoIe en communiceert met de beweging van de natuur.
Wat hij heel mooi vindt van de Gestaloherapie is het concept van het ‘hier en nu’, maar om
mensen in een groep aan een ander te laten zeggen wat ze goed en slecht vinden aan de
ander, leek hem verachtelijk. ‘ConstrucIeve kriIek’ heeS nog nooit iemand beter gemaakt.
Je moet de potenIes van mensen sImuleren. Van Freud heeS hij het belang van de
kinderIjd overgenomen, de rol van de seksualiteit en de strijd tussen Eros en Thanatos.
Maar de methode interesseerde hem niet omat het lichaam er geen plaats in heeS. Ook
Jung. Zijn theorie over archetypes leek hem zeer waar. Het collecIef onbewuste vond hij een
grote ontdekking. Maar hij hield niet van de theorie over het zoeken naar het ‘zelf’. Dat
maakt van de mens een soort van autocraIsche koning in plaats van een broeder. In een van
zijn laatste boeken zei Jung dat zijn visie op de therapie en de mensheid beperkt is, omdat
het lichaam er buiten is gelaten, maar dat er anderen na hem zullen komen die dit verder
zullen uitwerken. En met de bescheidenheid die Rolando kenmerkte…dacht hij dat hij zich tot
Rolando richoe! En dan breekt er een lach door van Rolando!

Wij zijn allen één
De kracht die ons leidt
Is dezelfde kracht die de zon doet ontvlammen
Die de zee doet leven
Die de kersenboom tot bloei laat komen
De kracht die ons beweegt
Is dezelfde kracht die het zaad laat groeien
Met zijn eeuwige boodschap van het leven
De dans vormt onze bestemming
Volgens dezelfde wetten
Die de bloemen aan de wind binden
In de zonnebloem der harmonie
Zijn wij allen één
Rolando Toro

!35

3.2 Biodanza
Over het ontstaan van biodanza
Aan de ene kant
Rolando ervoer de paradoxale ervaringen van het leven:7
Aan de ene kant de ervaring van bijvoorbeeld de Tweede wereldoorlog, waarin miljoenen
mensen zijn omgebracht op de meest verschrikkelijke manier. En in die Ijd viel ook de
atoombom op Hiroshima en Nagasaki. (1945)
Het laat zien waartoe een mens in staat is. En in wat voor crisis de westerse cultuur zich
bevond.
Aan de andere kant
En aan de andere kant had hij de ervaring van het krijgen van kinderen en het leven in
ecologische groepen, waarin mensen op een prachIge manier samen leven.
Dit zijn de ervaringen die hem ertoe brachten om opnieuw het paradijs te willen veroveren.
Hij wilde de bron van authenIeke liefde vinden!
Samenbrengen van delen
De ontwikkeling van Biodanza was een zoektocht, het samenbrengen van verschillende
puzzelstukken in de loop van de Ijd.

7
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Zo ontdekte Rolando dat er bij het dansen universele bewegingspatronen ontstonden, die
verbonden waren met verschillende emoIes.
Daardoor was hij instaat om er steeds meer en meer structuur in aan te brengen.
Muziek – beweging – emoIe vormen een eenheid.
Zijn vertrekpunt was de muziek, dans, de groep en de ontmoeIngen binnen de groep8.
De muziek
Ja, dat is de universele taal. De taal van ons lichaam. De taal zonder woorden.
Muziek heeS een diep gaand eﬀect op ons lichaam en het heeS directe invloed op onze
emoIes zonder tussenkomst van de analyIsche denkﬁlters.
Muziek sImuleert de expressieve dans, de aﬀecIeve communicaIe en de vivencia van jezelf.
Het orgaan voor beleving van muziek is niet het oor, maar het lichaam!
Ik ben zo gaan houden van alle muzieksoorten die we gebruiken bij Biodanza!
Vroeger heb ik weleens, maar niet intensief naar muziek geluisterd, ik heb ook nooit
interesse gehad om Itels van songs of arIesten of teksten te onthouden of leren. Maar nu
voel ik de muziek, ervaar ik hoe elke muziek op een andere manier mij kan raken. In mijn
kracht en in mijn zachtheid, mijn opwinding en mijn verdriet.
De dans
De dans is een beweging die zorgt voor het samenbrengen, integreren van lichaam en ziel.
Meestal zijn het eenvoudige bewegingen en tegelijkerIjd is het een intense beweging, die je
niet bedenkt, maar die vanzelf ontstaat. Het is de beweging van het leven, onze hartslag gaat
omhoog, de ademhaling verdiept zich, je danst mee in het ritme van de muziek en maakt zo
verbinding met de ander.
Ik vind het heerlijk om te bewegen. Ik heb jaren aan yoga gedaan, maar had behoeSe aan
meer bewegen, meer vitaliteit, snelheid, expressie en tegelijkerIjd ontspanning en meer
naar binnen gaan, meer geraakt worden in mijn kern!
De veelheid van verschillende dansen is iets wat me elke keer weer ontroert, de veelheid laat
me ook de mogelijkheden en de diepgang zien en ervaren.
De groep
Rolando wilde mensen samen brengen. Kleine of grote groepen die dansen, zingen en elkaar
ontmoeten in de muziek.
Een echte ontmoeIng, elkaar aankijken, luisteren, aanraken, erkenning geven, de unieke
persoon zien.
Het aangaan van inImiteit en het aanwezig zijn in de relaIe door tederheid.
Zo ontstaat een aﬀecIeve eenheid.
Door de wisselwerking met andere mensen ontstaat er een groeiproces. Onze idenIteit laat
zich zien in de aanwezigheid van de ander. Liefde voor onszelf en liefde voor anderen
verschijnen niet een voor een, maar tegelijkerIjd.
Biodanza sImuleert de expressie van onze idenIteit door middel van menselijke relaIes.
Ja, ik ervaar de nestgeur van de vrijdagochtend groep waar ik al jaren dans. Verbindingen
aangaan, inImiteit ervaren met elkaar. Een diepe genegenheid voelen, zonder de ander
gesproken te hebben. Dansen met elkaar, afstemmen, vloeibaar zijn, het strelen van de
ander, mannen en vrouwen…de verbinding verdiept en verdiept zich.
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En nu hebben Ingrid en ik onze eigen biodanza groep. Ik heb nooit kunnen vermoeden dat
het voelt als ons nest en dat de deelnemers zich zo thuis kunnen voelen met elkaar.
Dat je het verbinden met elkaar ziet groeien met elke les die geweest is.
In het begin zie je ze wegkijken of naar beneden kijken in de iniIaIecirkel, maar dan ineens
komt het moment bijvoorbeeld in de wiegende cirkel en je zegt:…En we openen onze ogen
weer... en dan zie je de zachtheid in de ogen van de ander en dat ze elkaar aankijken!
Ik ben er erg trots op!
In biodanza leer je jezelf kennen, je danst wie je bent, je kunt het bijvoorbeeld zien aan je
manier van lopen, is het soepel, kun je de armen bewegen in synergie?
Of bijvoorbeeld in het samen dansen van een ritmische synchronisaIe, de mate waarin je
weet af te stemmen of neem je toch onbewust de leiding en bepaal hoe de dans eruit ziet?
Ben je snel in je bewegingen of langzaam. Wacht je tot de muziek binnen komt of ben je al
aan het dansen, terwijl je de muziek nauwelijks gehoord hebt?
Bij biodanza ligt een duidelijk accent op je idenIteit en daarmee ook je uniciteit. Je mag
helemaal zijn wie je bent en je leert de schoonheid van de verschillen te zien en te ervaren.
In Biodanza voel je, ervaar je, elke muziek neemt je mee in een andere beleving, dit noem je
vivencia.

3.3 Definitie en het Theoretisch Model van Biodanza
De deﬁniVe van Biodanza9
Laat ik het maar onder elkaar schrijven, dan wordt gelijk duidelijk uit welke verschillende
aspecten biodanza bestaat:
Biodanza is
een systeem van
aﬀecIeve integraIe,
organische vernieuwing en
hertontdekking of heropvoeding van de oorspronkelijke levensfuncIes,
gebaseerd op vivencia’s die teweeg zijn gebracht door dans, zang
en ontmoeIngssituaIes in groepsverband.
Biodanza is geen alternaIeve therapie, maar een uitbreiding van de menswetenschappen,
het draagt bij aan onderzoek aan nieuwe genezingsmethoden en maakt ook gebruik van
nieuwe inzichten.
De ontwikkeling van het gezondheidspotenIeel is het oogmerk van Biodanza.
Een systeem?
Biodanza heeS een hele duidelijke structuur, het heeS een kader, het heeS zijn grenzen.

9 Reader Defenitie en theoretisch model van Biodanza
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En ook heeS het een achtergrond, een visie, inzichten, gebaseerd op wetenschap en het
Biocentrisch principe. Dit is niet een staIsch gegeven is, maar groeit mee met de huidige
stand van zaken binnen de wetenschappen.
En ja, het heeS een structuur, maar dat wil niet zeggen dat er gedacht wordt in bijvoorbeeld
een stappenplan, het heeS geen strategie om ergens te komen, maar kent wel
progressiviteit.
Het kent een model, waarmee je de werkelijkheid kunt onderzoeken. Ook dit model is niet
staIsch maar kan in de Ijd meebewegen.
Wat is aﬀecVeve integraVe?
AﬀecIeve integraIe richt zich op het herstel van de verloren harmonie tussen de mensheid
en de natuur. We staan als mens niet boven de natuur, we zijn niet superieur, maar zijn een
onderdeel van de natuur. AﬀecIviteit vormt het kloppende hart van de integraIe.
AﬀecIviteit beïnvloedt ons lichaam, het beïnvloedt de regulerende centra die zich bevinden
in onze hersenen, op hun beurt beïnvloeden deze centra de insIncten, de belevingen die we
hebben Ijdens het dansen en emoIes, de zogenoemde vivencia’s.
De kracht van chaos naar orde is de kracht van aﬀecIe, liefde.
Wat is organische vernieuwing?
Dat is het proces van organische zelfregulaIe.
Waar sprake is van spanning op welke manier dan ook, uit het verleden of een huidige
situaIe, is er sprake van ontregelde funcIes in het lichaam.
Cellulaire herstelprocessen vinden plaats en algehele regulaIe van biologische funcIes
worden geacIveerd met als gevolg het verminderen van de ontregeling en het verlagen van
spanningsfactoren.
Wat houdt de herontdekking of heropvoeding van de oorspronkelijke levensfuncVes in?10
Dat we leren leven vanuit onze insIncten. Onze levenssIjl zou in overeenstemming moeten
zijn met onze oerimpulsen. Onze insIncten zijn bedoeld om het leven in stand te houden en
de evoluIe ervan mogelijk te maken. Eten en drinken wanneer je honger en dorst hebt,
antwoord geven op impulsen van moederschap of vaderschap, het seksuele insInct leven.
Het insInct om te verleiden, of het insInct om een nest te hebben, een thuis. Het insInct
om te zwerven, of om te vechten of te vluchten.
Het insInct om te onderzoeken of om bij de groep te horen.
Hierin zijn we door onze opvoeding, de boodschappen die we meekregen van onze ouders,
maar ook door ons onderwijssysteem en de manier van leven in onze westerse cultuur
onderdrukt.
Hoe zo? Leven vanuit de insIncten?
Biodanza laat ons druppeltje voor druppeltje weer horen, zien en ervaren wat liefdevolle
boodschappen doen met onze cellen, met ons lichaam, met onze persoonlijkheid, onze
manier van leven, de keuzes die we maken, om zo weer onze oorspronkelijke behoeSen en
insIncten te kunnen voelen en ernaar kunnen handelen.
Gebaseerd op vivencia’s
Vivencia is een ervaring die je met grote intensiteit beleeS in het hier-en-nu en die
emoIonele, kinestheIsche en inwendig lichamelijke eﬀecten teweeg brengt.
10

Reader Vitaliteit

!39

De ervaringen die je hebt Ijdens het dansen die teweeg zijn gebracht door dans, zang
en ontmoeIngssituaIes in groepsverband.

3.4 Het Theoretisch Model van Biodanza11
Uitleg
De wetenschap maakt gebruik van modellen. Een model is een weergave van wat we
vermoeden dat de werkelijkheid is. Het is een bruikbaar geheel, niet staIsch maar
dynamisch om zo meer helderheid over de werkelijkheid te verkrijgen.
Ik hou van modellen! Ik kan ze meestal goed lezen… en daarmee begrijpen, ik hou van
overzichten, van inzichten krijgen via modellen, ik hou van schemaIsche weergaven!
Het laat me gelijk ook de diepgang zien van Biodanza.
Wanneer je voor de eerste keer naar Biodanza komt, kun je toch niet vermoeden dat er zo’n
prachIg model ten grond slag ligt aan de dansen die je doet en de vreugde of spanning (de
eerste keer) die je beleeS!
(Hmmmm….Welke karakterstructuur herken je…?)
Het model van biodanza is opgebouwd uit twee assen
De horizontale as: dit is de as van idenIteit en regressie
De verIcale as: dit is de as van het geneIsch potenIeel (GP) en integraIe

11 Reader Defenitie en theoretisch model van Biodanza
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De horizontale as: idenVteit en regressie
Dansen kunnen de idenIteit, versterken, dan heb je een verhoogd lichamelijk bewustzijn en
voel je je het middelpunt van de percepIe van de wereld.
Dansen kunnen ook het tegenovergestelde teweeg brengen, het verminderen van je
idenIteit gevoel en toename in het opgaan in de totaliteit van het universum en lichamelijke
beperkingen verliezen. Dit noemen we regressie.
!41

We bewegen ons van idenIteit naar regressie en weer van regressie naar idenIteit. Er vindt
een pulserende beweging plaats. Naarmate we meer onze idenIteit kunnen ervaren kunnen
we ons ook meer overgeven aan regressie. Overgave naar regressie gebeurt door trance.
De verVcale as: dit is de as van het geneVsch potenVeel en integraVe
Ons gehele potenIeel bevindt zich in elk van onze cellen.
Sommige genen maken de reproducIe van speciﬁeke kenmerken mogelijk. Het hebben van
blauwe ogen, het haar, krullen of sIjl haar, dat ligt vast in onze genen. Maar ook intelligenIe
en de klank van de stem.
De hoeveelheid potenIeel die gedurende ons leven tot uiIng komt, is slechts een klein deel
van de hoeveelheid die zich in potenIe in ons bevindt. De geneIsche dragers (het DNA in de
cellen) die een duizendvoud aan potenIeel bevaoen hebben een kans of gelegenheid nodig
om tot uiIng te komen.
Maar hoe komt ons geneVsch potenVeel eigenlijk tot expressie?
Dat is een complex gebeuren. En we weten op dit gebied ook nog lang niet alles. Het blijS
gewoon een wonder hoe cellen zich kunnen aanpassen en kunnen diﬀerenIëren!
Het is een interacIe tussen het geneIsch potenIeel en verschillende andere factoren zoals:
Co-factoren, de chemische componenten zoals vitaminen en sporenelementen
Protovivencia, onze vroege ervaringen als baby, zoals veiligheid en geborgenheid
Ecofactoren, menselijke factoren, het kan voedend of sImulerend zijn, maar ook remmend
op de ontwikkeling van het geneIsch potenIeel.
Biodanza wil een overvloed aan posiIeve ecofactoren veroorzaken om zo het geneIsch
potenIeel tot expressie te brengen!
Kosmische context
Het Model van Biodanza laat ook zien dat het wordt beschreven in een kosmische context.
Het leven is voortgekomen uit regulerende kosmische factoren die noodzakelijk zijn voor het
bestaan van levende wezens. In den beginne was er chaos!
Het universum biedt wetmaIgheden die van kracht zijn in deze chaos. Op het moment dat
de eerste levensomstandigheden zijn geschapen met het vermogen tot zelforganisaIe en
reproducIe genereren mutaIes een diversiteit en een variëteit aan levensvormen in een
Ijdsbestek van miljoenen jaren. Pas na dit stadium ontstaat er een mensachIge tak aan de
fylogeneIsche boom!
Uiteindelijk zijn we ontstaan uit sterrenstof! We hebben dezelfde atomen en moleculen,
dezelfde bouwstoﬀen, alleen in een andere verhouding.

3.5 Het Biocentrisch Principe12
Uitleg
Welke intelligenIe is de regelende kracht achter leven?

12 Reader Defenitie en theoretisch model van Biodanza
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Waar ligt de oorsprong van de fysiologische orde die tot uiIng komt in een speciﬁek dier of
een speciﬁeke groente?
Het geneIsche programma wordt gedurende miljoenen jaren doorgegeven, het verandert,
verbetert of verdwijnt.
De organische orde van een levend systeem is volmaakt geprogrammeerd.
Er bestaat een volmaakte samenhang tussen de structuur van het universum en de structuur
van levende wezens.
De mensheid bestaat dankzij het universum en het universum bestaat dankzij vormen van
leven. De mensheid komt voort uit de kosmos.
De oorsprong van de mensheid voert terug naar de oorsprong van het universum. Als de
constanten van het universum ietsje anders zouden zijn, zouden we niet bestaan.
Alle eigenschappen van het universum zijn volmaakt op elkaar afgestemd voor het ontstaan
van de mensheid.
Het universum had miljarden jaren nodig om menselijk leven mogelijk te maken.
Het Biocentrisch Principe steunt de idee van een levend universum, dat een volmaakte
samenhang in stand houdt tussen levende systemen en een kosmische eenheid.
De kosmos leeS en heeS een intelligenIe. Levende wezens maken deel uit van een
universele intelligenIe. Levende structuren kunnen niet los worden gezien van de gehele
kosmos.
Plant, dier en mens delen zonder enige twijfel een en dezelfde levensenergie. We zijn
allemaal ingrediënten van de kosmische soep des levens.
De levensenergie stoomt als een vloedgolf door alles heen. Wij mensen kunnen deze stroom
blokkeren en proberen ons te isoleren. Maar in werkelijkheid zijn we verbonden met een
stroom die liefdevol van aard is en waarvoor we ons kunnen openstellen of afsluiten.
Het universum bestaat omdat er leven bestaat, en niet andersom!
Het Biocentrisch Principe stelt het respect voor het leven centraal en beschouwt dit als het
uitgangspunt voor alle takken van wetenschap en menselijke gedragingen.
Het Biocentrisch Principe herstelt de idee dat het leven heilig is.
We zouden liefde kunnen deﬁniëren als de ulIeme beleving van verbinding met het leven.
Biodanza leidt ons naar de oorsprong van de levensprikkel.
Ik maak een diepe buiging voor het LEVEN.
Biodanza biedt mensen die elkaar vinden in een dans van liefde, de mogelijkheid hun
kosmische gevoel te herstellen zodat zij weer kunnen integreren in het grotere geheel.
Als een mens verbonden is met het levensprincipe, ervaart hij een oerouder vertrouwde
band met de stenen, de vogels, de zon en de zee, wie zich laat leiden door het Biocentrisch
Principe wijst de weg, heeS lief, uit zich creaIef en schrijS gedichten!

3.6 Definitie van Vivencia en de 5 lijnen van genetische
potentie
Vivencia
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De vivencia is een essenIeel instrument voor het Biodanzasysteem.1314
Vivencia is een ervaring die je met grote intensiteit beleeS in het hier-en-nu en die
emoIonele, kinestheIsche en inwendig lichamelijke eﬀecten teweeg brengt.
De vivencia is de intense gewaarwording in het hier-en-nu te leven. Het is het intuïIeve
levensmoment.
Biodanza oefeningen doen vivencia’s opvlammen en sImuleren zo het Vitaal Onbewuste en
de uiIng van menselijk potenIeel.
De verschillende dansen hebben niet zozeer een regulerend eﬀect op de hersenschors, die
de wil stuurt, maar op het centrum dat de emoIes reguleert.
De vivencia’s krijgen voorrang boven conceptueel denken of geprogrammeerd gedrag.
Logisch raIoneel denken is niet het middel dat wordt vereist om ons bestaan te veranderen
en diepgaande veranderingen in onze houdingen en neigingen teweeg te brengen. Vivencia’s
hebben een eﬀect op onze idenIteit, de processen van aﬀecIeve integraIe, revalidaIe van
het bestaan en bewustzijnstoestanden.
Vivencia’s hebben een integrerende kracht in zichzelf en hebben geen nadere uitwerking op
bewustzijnsniveau nodig. Je zou kunnen zeggen dat ze een bewust kennen zijn op een
onbewust niveau.
Vandaar dat ook een van de ‘spelregels’ bij Biodanza is het niet analyseren van wat je voelt
en ervaart Ijdens het dansen. Maar ook het niet spreken Ijdens de les hoort hierbij.
Vivencia’s kennen geen conﬂicten, het conﬂict ontstaat tussen bewustzijn en de
buitenwereld.
Biodanza hecht grote waarde aan het opwekken van de integraIeve vivencia’s van geluk,
vrede, tederheid, eroIek, transcendenIe, enthousiasme enz. Deze ervaringen zijn elk voor
zich harmoniserend.
Vivencia’s zijn subjecIef, ze zijn verschillend in intensiteit, ze zijn vluchIg, ze hebben een
kinestheIsche gewaarwording zoals vreugde en geluk en hebben invloed op het gehele
organisme. Vivencia’s hebben neuro-endocriene en immuuneﬀecten tot gevolg. Het is een
transmutaIeproces van de psyche naar het organische.
Vivencia’s zijn een uiIng van het oorspronkelijke zelf. Vivencia’s zijn een blauwdruk van de
idenIteit.
Wanneer je danst, dans je wie je bent, met alles wat er is. Elk moment is een uniek moment.
Ook al beginnen we elke keer met een openingscirkel, het is een uniek moment.
Soms is het moeilijk om in vivencia te komen of te blijven.
Wat ik zelf ervaren heb is dat mijn gedachten kunnen komen en gaan. Tijdens het dansen kun
je ineens je boodschappenlijstje doornemen of de acIes voor die dag of ineens maak je je
zorgen over de kinderen…
Ik heb me zelf geleerd door op een milde manier weer terug te komen in het hier en nu, door
me opnieuw te verbinden met de muziek en die binnen te laten stromen.
Ik heb ook moeten leren dat herhaling van dansen me tot verdieping brengt. Om elke dans
weer opnieuw te beleven!
Nu weet ik ook dat de instrucIe me hier ook bij helpt. Een instrucIe draagt er toe bij dat het
gevoel, de nuance waarmee je dans ingaat net anders is als de vorige keer dat je de dans
deed.
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Ik neem dit ook mee als docent, het kunnen wegdwalen, de mogelijkheid om weer terug te
komen, en ook de waarde van het gesproken woord te waarderen.
De vivencia’s zijn onderverdeeld in vijf groepen die het menselijk potenIeel tot uidrukking
brengen.
De dansen worden zo gekozen dat zij het opwekken van speciﬁeke vivencia’s voor elke groep
van potenIeel sImuleren en vormen de ‘lijnen van vivencia’.

Vitaliteit 15
Vitaliteit wordt in algemene bewoordingen gekarakteriseerd als een goed niveau van
gezondheid en organische harmonie. Vanuit existenIeel oogpunt betekent vitaliteit het
bezioen van een sterke wil om te leven en beschikbare energie om te handelen (onze vitale
kracht).
Gevoelens van inwendig geluk, enthousiasme en existenIële vervulling zijn kenmerkend voor
een vitale persoon. Vitaliteit is ook verbonden met het endogeen humeur, wanneer je blij
bent, resoneert je hele lichaam mee, maar wanneer je je depressief voelt ook, ook dan
resoneert je hele lichaam mee.
Vitale dansen vergemakkelijken de funcIes binnen de organen.
De ontwikkeling van de lijn van vitaliteit sImuleert via het dansen het autonome
zenuwstelsel, de homeostase (het interne evenwicht dat in stand wordt gehouden ondanks
externe veranderingen), het overlevingsinsInct (vechten of vluchten) en de energie voor
acIe en immunoresistenIe. Vitale dansen beïnvloeden ook het Vitaal Onbewuste, dat oa. de
stemmingen bepaalt.
Het zijn de heerlijke dansen met ritme, met snelheid, met jezelf laten zien.
Dansen van bevrijding of huppelen door de ruimte op ritmische muziek.
Ik heb me alIjd heerlijk gevoeld bij deze dansen. Ik voel dan de kracht door me heen
stromen! Dan voel ik me sterk en tot veel in staat!
Ook in het gewone leven, ik vind het heerlijk om te wandelen of te ﬁetsen bijv. in ons mooie
Limburg en te genieten van de heuvels, de luchten en de bloemen. De ene keer wandel ik
pifg en de andere keer genietend, langzaam.
Maar ook op z’n Ijd rust te nemen. Vitaliteit is de juiste balans vinden tussen acIe en rust.

Seksualiteit16
Seksualiteit en leven zijn onvoorwaardelijk met elkaar verbonden. Seksueel verlangen
betekent een sterke moIvaIe om te leven. De menselijke seksualiteit is een manier van zijn
en van groeien. Ons hele leven ontvouwt zich al naar gelang onze seksuele relaIes. De
menselijke idenIteit is georganiseerd in de natuurlijke stroom van eroIsche energie en deze
energie is de kosmische energie die leven voortbrengt.
15 Reader Vitaliteit
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Deze dansen sImuleren bewegingen en gewaarwordingen die te maken hebben met eroIek,
seksuele idenIteit en het orgasme. Deze dansen wekken de bronnen van verlangen tot leven
en helpen het onderdrukken van seksuele gevoelens te overwinnen. Ze laten je weer
kennismaken met het genotvolle in het leven.
Het seksuele insInct is moeilijk te onderwijzen en makkelijk te onderdrukken. Onze
hersenschors is in staat om de limbisch- hypothalamische centra van seksualiteit af te
remmen.
De dansen uit de lijn van seksualiteit helpen deze onderdrukking weer te herstellen om zo te
kunnen genieten van alle sensaIes! De eerste stap bij heling is de bron van verlangen te
wekken. Werkelijk plezier komt vanuit het hart en een natuurlijke levenslust. Het versterken
van de eigen gevoeligheid, het vinden van de wegen die naar plezier leiden, is onderdeel van
Bidoanza. Het leren genieten van alle genoegens van het leven. Klein of groot:
Een warme douche nemen, met babyolie mijn lichaam masseren, helemaal heerlijk als dat
buiten kan op een camping in Zuid-Frankrijk, het buiten douchen, terwijl je de zon op je
lichaam voelt!
Samen liggen knuﬀelen in een warm bed (terwijl het buiten – 10 graden Celsius is. Januari
2013!) Het voelen van het huid op huid contact en heeeeel langzaam langs elkaar bewegen.
Het strelen van de haren van mijn dochter, een kusje op de wang van mijn zoon.
Leven is een vreugdevol gebeuren!
Biodanza heeS mij opnieuw geleerd op andere manieren te genieten, van kleine en ﬁjne
dingen, en ook opnieuw geleerd om te genieten van mijn seksualiteit.
De lijn van seksualiteit richt zich op:
• Remmingen te boven komen
• Angst overwinnen om tot inImiteit over te gaan
• In contact te komen met het eigen lichaam
• Plezier kunnen geven
• Eigen seksuele idenIteit ontdekken
• EroIsche problemaIek te boven komen
• Seksueel vermogen verder te ontwikkelen

CreaVviteit17
CreaIviteit is een natuurlijke funcIe. Het is een integraal onderdeel van de kosmische
transformaIe, de weg van chaos naar orde.
Wij zijn tegelijkerIjd de boodschap, de schepper en het schepsel. CreaIviteit is niet een
manifestaIe van de geest, maar van ons biologische bestaan.

17 Reader Creativiteit
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Deze dansen sImuleren de prikkeling tot expressie en innovaIe, het vermogen dansen te
creëren en de existenIële en arIsIeke creaIviteit. Je kunt je hele leven beschouwen als een
creaIe, de stappen die je zet in je leven, de keuzes die je maakt. Onze grootheid is ons leven!
Onze levensenergie die met een volledig gevoel in de wereld wordt gezet. We kunnen
creaIviteit brengen in een gesprek, in een spontane dans, in een zondagochtend ontbijtje
met onze kinderen…
Nieuwe recepten uitproberen, schilderen, gedichten schrijven, maar ook een dag invullen op
een hele andere manier als anders, het buiten het gewone ritme van de dag gaan. Of
invulling geven aan mijn bedrijf, het vorm geven van de ouderavonden of workshops ervaar
ik als creaIef.
Maar ook het samenstellen van de Biodanza lessen en de introducIes maken. Elke keer een
nieuw thema invulling geven! CreaIviteit is iets wat opwelt, wat ontstaat als je bijvoorbeeld
gaat wandelen. Ik merk dat er ook rust voor nodig is. Wanneer er veel te doen is aan
acIviteiten of als ik me ergens zorgen over maak, kan ik moeilijker tot creaIviteit komen.
Zo nu en dan heb ik mijn creaIviteit binnen Biodanza laten zien door een toneelstukje of een
gedicht te laten horen. Het was alIjd spannend om te doen, maar daarna gaf het een gevoel
van bevrijding!
In zijn algemeenheid geldt dat onze manier van opvoeden, onze manier van leven de
natuurlijke funcIe van creaIviteit onderdrukt. En ik moet eerlijk zeggen dat ons
onderwijssysteem hier ook sterk debet aan is. Op vele manieren doodt de school de
creaIviteit van kinderen. Boem, dit doet pijn.

AﬀecVviteit18
AﬀecIviteit is een zijnswijze van diepgevoelde aﬃniteit met andere mensen waarbij men in
staat is gevoelens op te roepen van liefde, vriendschap, onbaatzuchIgheid, moederlijkheid,
vaderlijkheid en kameraadschap. Maar ook tegenovergestelde gevoelens zoals boosheid,
jaloezie, onveiligheid en nijd kunnen ook worden beschouwd als bestanddelen van
aﬀecIviteit.
Indicatoren van aﬀecIviteit zijn bijvoorbeeld:
Het vermogen om empaIsch te zijn, tederheid voor anderen te voelen, je oprecht uit te
drukken en te communiceren, aﬀecIe te geven en te ontvangen, je in te spannen voor het
welzijn van de ander of te luisteren naar de ander.
AﬀecIviteit is een uiIng van de idenIteit. Wanneer je een zwakke idenIteit hebt, ben je niet
in staat om lief te hebben. Je bent dan bang om afgewezen te worden en je zult eerder
defensief zijn.
Deze dansen en ontmoeIngsceremonieën en verbindingsrituelen maken een aﬀecIeve
herontwikkeling mogelijk en geven toegang tot vriendschap en liefde.
Het is de liefde die zonder onderscheid voor mensen en voor het leven in het algemeen.
Het voelen dat de ander een deel van jezelf is.
Het openstaan voor de verscheidenheid; het begrijpen en aanvaarden van verschillen.
Het vermogen te vergroten om te communiceren en contact te leggen, het gevoel van diepe
genegenheid.

18 Reader Affectiviteit
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Deze gevoelens van genegenheid voelen voor een ander is wat ik heel bijzonder vind bij
Biodanza. De ander leren kennen zonder woorden en zo’n sterk gevoel van genegenheid
voelen, dat de stromen van liefde door je heen gaan en je totaal vullen met liefde!
Deze genegenheid voel ik ook in ons gezin, Jan, Thomas en Floor. De verbondenheid met
elkaar, ook al is er één in Nijmegen, gaat de ander haar eigen gang op school, ik voel een
diepe genegenheid! Dat betekent niet dat we geen botsingen kennen, maar juist door de
botsingen komen de verschillende inzichten boven tafel en kunnen we tot een nieuwe
ideeën of invullingen komen.

TranscendenVe19
In biodanza houdt transcendenIe de natuurlijke funcIe binnen in je om een essenIële
verbinding tot stand te brengen met alles wat bestaat: andere mensen, dieren, planten en
mineralen, kortom, met het kosmisch geheel. Transcenderen is een grens overgaan.
Deze dansen verbinden je met de universele harmonie en wekken ecologisch gedrag op en
brengen de toegang tot kosmisch bewustzijn tot leven.
TranscendenIe is het vermogen om uit te sIjgen boven het ego en steeds meer op te gaan in
het grotere geheel. Het houdt in het verruimen van het bewustzijn en de mogelijkheid tot
het ervaren van mysIeke extase.
Jezelf waarnemen als bron van liefde, open voor inImiteit, is van grote invloed. Op zo’n
moment loop je over van vitaliteit en innerlijke eenheid: extase!
Anderzijds zijn er factoren die te maken hebben met de starheid van het ego en met
aﬀecIeve blokkades die de waarneming belemmeren.
De dansen van transcendenIe en aﬀecIviteit helpen ons weer om onze percepIe te
wijzigen.
Biodanza laat ons het ‘Goddelijk Kind’ zien in het beeld van de Ander.
Bij deze dansen ervaar ik heel duidelijk de heiligheid van het leven. Het wonder van het
leven, de grootsheid ervan en de nieIgheid van de mens in dit geheel.
Het maakt dat ik contact kan maken met mijn bestemming in het leven, gaan voor mijn
verlangens! Een heerlijk gevoel van extase en soms van intase!
De vijf lijnen van Vivencia zijn onderling verbonden en versterken elkaar wederzijds. In de
biodanzalessen worden de vijf lijnen samen tot expressie gebracht.
De complete mens ontwikkelt alle vijf lijnen van vivencia!
IntegraIe komt tot uiIng via de integraIe van de lijnen van vivencia. De combinaIe van de
vijf lijnen met elkaar brengt het integraIeproces van de lijnen op gang. Er treden
verschillende vormen van dissociaIe en ontregeling op als een individu er moeite mee heeS
de lijnen te integreren.
De levensvreugde neemt toe met de mate van integraIe!
Protovivencia

19 Reader Transcendentie
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Elke lijn van vivencia vindt haar oorsprong in de protovivencia’s, dit zijn de organische
gewaarwordingen die een klein kind ondergaat in de eerste 6 maanden.20
Vitaliteit ontwikkelt zich vanuit de protovivencia van beweging, vanuit de funcIes van
acIviteit en rust.
Seksualiteit is verbonden met de protovivencia van contact en de eerste gewaarwordingen
van genoegen bij liejozing en borstvoeding.
CreaVviteit is verbonden met de expressieve funcIes van welbehagen en ongemak, met
nieuwsgierigheid en met een veranderende houding ten opzichte van de omgeving, de taal
van de kunst.
AﬀecVviteit is verbonden met de protovivencia van (borst)voeding.
TranscendenVe vindt haar oorsprong in de protovivencia van volkomenheid en harmonie
met de omgeving.
Protovivencia’s zijn de vivencia’s van een kind en verbonden aan insIncten en de eerste
levenservaringen.
Hierin is ook heel duidelijk de heropvoeding te zien die Biodanza beoogt.
Bijvoorbeeld in de dans van Rocking Baby, wanneer je gewiegd wordt en je je helemaal mag
overgeven aan de omarming van de ander. En…zodra je ogen zich weer openen dat je dan in
de ogen kijkt van de ander. De bevesIging krijgt: Je bent welkom! Je mag zijn wie je bent!
Druppeltje voor druppeltje wordt zo een nieuwe boodschap binnen de cellen gebracht.

3.7 Het Vitaal Onbewuste21
Opbouw van het Onbewuste
Het Persoonlijk Onbewuste: dit is beschreven door Freud. Het wordt gevoed door de
herinnering aan beleefde momenten met name Ijdens de kinderIjd.
Het CollecVef Onbewuste: dit is beschreven door Jung. Het wordt gevoed door het
geheugen van de soort, de archetypen, het gemeengoed van de gehele mensheid.
Het Vitaal Onbewuste: dit is beschreven door Rolando Toro. Het komt tot uiIng in onze
endogene stemming, ons welbevinden en algehele staat van gezondheid.
Het wordt gevoed door het kosmische geheugen.
Organen, weefsels en cellen hebben een vorm van psyche met een besef van universeel
zeluehoud. Het is de bron van een goed funcIonerend levend systeem. Deze psyche
coördineert de organische regulaIefuncIes, de homeostasefuncIes, de weefselaanmaak,
immuniteit en is onayankelijk van het bewustzijn en menselijk gedrag.
De wil tot leven komt voort uit de cellulaire psyche en niet alleen uit onze gedachten of de
bewuste wil. Overleven is een celeigenschap!
Het Vitaal Onbewuste genereert aﬃniteiten, insIncten, vivencia’s, stemmingen en
lichamelijke gewaarwordingen, die alle opkomen zonder tussen komst van gedachten.
Het Vitaal Onbewuste laat zich zien in het dagelijks leven als endogene stemming.
20
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Het Vitaal Onbewuste is in afstemming met het kloppend hart van het universum. Een
verstoring van deze afstemming is het begin van ziekte. Het helingsproces wordt gezien als
een beweging in de richIng van herstel van de vitale afstemming met het universum.
Ik voeg hier het Numineus Onbewuste aan toe. Dit is ook beschreven door Rolando Toro. Dit
is de mogelijkheid om in contact te treden met de kiem van het wonderbaarlijke van het
leven dat in ieder van ons pulseert. Dit was de ulIeme boodschap waar Rolando Toro zich de
laatste jaren van zijn leven in heeS verdiept.
De drielagen zijn instaat met elkaar te communiceren!
Biodanza werkt met name met het Vitaal Onbewuste, omdat Vivencia’s er rechtstreeks
toegang tot hebben.
En hier ligt een ingang voor wat ik vertellen wil!
Het Persoonlijk Onbewuste is datgene wat Freud als eerste beschreef en waar Reich op
doorgegaan is. Hij veronderstelt dat het Persoonlijk Onbewuste te zien is; het ís ons lichaam.
De manier waarop onze lichaamsbouw zich heeS gevormd, onze ademhaling, de manier van
bewegen, de manier waarop we verbinding maken met de ander, is een afspiegeling van het
Persoonlijk Onbewuste. Het lichaam als spiegel van onze ziel!
Rolando Toro beschrijS hoe we ons lichaam zijn, we zijn het bot en het bloed, we zijn onze
cellen!
Biodanza heeS rechtstreeks toegang tot onze cellen via het Vitaal Onbewuste.
Dus ook direct toegang op ons Persoonlijk Onbewuste via het ontvlammen van de vivencia’s,
dan weer in het versterken van de idenIteit, dan weer om via trance in regressie te gaan,
waardoor we nieuwe boodschappen kunnen binnen laten.
Dat is de heropvoeding waarover Rolando schrijS. Nieuwe boodschappen binnen laten
komen via het Vitaal Onbewuste, door dansen van idenIteit en regressie, boodschappen die
we vroeger niet alIjd genoeg gehoord, ervaren of gevoeld hebben:
Zoals bijvoorbeeld:
• Je bent welkom
• Je mag zijn wie je bent
• Je mag in jouw tempo ontwikkelen
• Je mag in jouw tempo de wereld verkennen
• Je mag terug komen in het nest wanneer jij daar behoeSe aan hebt
• Je mag teleurgesteld zijn en verdrieIg zijn
• Je mag expressie geven aan al je emoIes
• Je mag expressie geven aan jouw talenten
• Ik ben er voor jou
• Ik zorg voor jouw veiligheid
• Ik hou van jou!

Trance en Regressie22
Bij Biodanza is een van de basisinstrumenten voor heling het proces van regressie.
Geen organisme kan overleven zonder het vermogen zichzelf te vernieuwen.
Dit vernieuwingsproces voltrekt zich via regressie en herprogrammeringsacIviteiten, een
soort ononderbroken resonanIe met de oorsprong.
Regressie vormt een passage, een doorgang naar de oerstaat.

22 Reader Trance en Regressie
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Door onze bewuste waakzaamheid te verminderen komen we los van het idee van onze
eigen lichamelijke beperkingen.
Bij Biodanza is regressie progressief. Regressie is niet alleen gezond omdat het organisme
wordt geïntegreerd en geharmoniseerd, maar ook omdat regressie ons verbindt met onze
oorspronkelijke gezonde aanleg, zonder onze culturele pathologieën.
Regressie versterkt homeostase, het innerlijk evenwicht. Het is een natuurlijke menselijke
funcIe, ons vermogen terug te gaan naar het verleden en ons te verbinden met de
oorsprong.
De regressie dansen als vloeibaarheidsdansen of de dans met gevoelige handen en armen
zijn dansen waarbij ik heel sterk heb moeten leren om te vertragen, om eerst de muziek
binnen te laten komen, me af te stemmen en daarna pas in beweging te komen, het
antwoord op wat er van binnen is!
Trance23
Trance betekent van het ene bewustzijnsstadium naar het andere gaan.
Trance heeS een herstellend en integrerend eﬀect.
De waakzaamheid neemt af, evenals het gevoel van angst.
Biodanza gebruikt trance als een manier om aangeboren vitaliteitspatronen te herwinnen.
Het individu gaat terug naar de bron, naar het oerstadium waarin het zich bevond voor het
leerproces.
Trance in Biodanza biedt ons de mogelijkheid onze idenIteit los te laten. Op te kunnen gaan
in de groep om te integreren in een veelomvaoende en minder gediﬀerenIeerde eenheid.
De groep is hier heel belangrijk zij staat voor de baarmoeder waarin het individu
gewaarwordingen van warmte, geborgenheid en voedende harmonie opnieuw beleeS.
Ik denk bijvoorbeeld aan de dans Trance van suspensie. Heel bijzonder om mee te maken.
Maar waarbij zo sterk de groep een rol heeS voor de persoon die de dans ondergaat.
Samen de baarmoeder vormen, de omhulling, voor degene in het midden die zich volkomen
kan overgeven aan de groep.

Herijken
Tijdens een toestand van regressie herijkt het individu de psychische en biologische
omstandigheden van de kinderIjd. De keren dat er niet tegemoet werd gekomen aan onze
behoeSen en verlangens, de pijn die we toen voelden en ons daarvoor ook hebben
afgesloten. Regressie geeS ons de mogelijkheid om weer bij het gevoel te komen van
welkom zijn, te mogen zijn wie we zijn, met al onze behoeSen en verlangens.
Regressie leidt tot integraIe, heeS een vernieuwend karakter van psycho-biologisch herstel.
Trance en regressie vinden vaak tegelijkerIjd plaats, door trance kom je in een regressieve
staat.
IntegraIeve trance heeS een herstellend eﬀect.
23
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De trances die worden teweeggebracht door de dansen en ceremonies in Biodanza zijn
integraIef. Tijdens de integraIeve trance verdwijnen de gevoelens van angst en neem je een
diepe harmonie gewaar.

Contact, strelen en lieiozen24
Strelen is een uiIng van aﬀecIe door middel van lichamelijk contact, waarvan de balans
tussen het verlangen om te geven en het verlangen om te krijgen een essenIële voorwaarde
is.
De streling is, omdat zij zo’n diep proces van mobiliseren en transformaIe is, het meest
eﬀecIeve middel voor het teweegbrengen van integraIeve veranderingen wanneer de
levensenergie zich verbindt met de ander en met het universum.
Lichamelijk contact in al zijn verschillende faceoen, is een oerbehoeSe, net zo goed bij de
hogere diersoorten op de zoölogische ladder als bij mensen.
Onderzoek heeS aangetoond dat strelingen en liejozingen het hart-longsysteem acIveert,
chronische spanningen opheS en het immuunsysteem versterkt.
Strelen vermindert het onderdrukken van seksualiteit en de neiging tot het vormen van een
autoritaire persoonlijkheid.
Strelen zorgt voor een toename van het zelfrespect en het uiten van de idenIteit.
Strelen draagt ook bij aan het produceren van geslachtshormonen en aan het rijpen van de
seksualiteit.
Strelen en gestreeld worden is de inIeme erkenning van onze waarde als unieke levende
wezens. Het geeS ons de geruststelling die we vroeger gemist hebben, de geborgenheid, de
veiligheid, de steun en het vertrouwen. Alles wat we als kind en volwassene berehard nodig
hadden en hebben!

DEEL 6
Karakterstructuren en Biodanza
De vraag
24 Reader Contact en strelingen
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Waarom heeS Rolando Toro de karakterstructuren niet in Biodanza gebracht?
Of bijvoorbeeld in de opleiding tot facilitator, om bijvoorbeeld op deze manier te kunnen
kijken naar mensen. Naar hun fysieke beperkingen en hun dissociaIes.
Hij heeS er van geweten want Reich was één van zijn inspiraIe bronnen.
Hij kende uit zijn werk de psychiatrische paIënten. Die mensen die gevangen zioen in hun
denken en patronen. De moeite om hun gevoelens te uiten en de reacIe van hen op
medicijnen. Ziek van ellende.
Maar hij zag ook de tekortkoming van de psychiatrie, de tekortkoming van de therapeuIsche
sessies. Hij kreeg de mogelijkheid om verschillende therapieën uit te proberen.
En hij had de ervaring van het organiseren van feestjes. Iets wat helemaal niet gericht is op
de zieke mens, maar waarin hij zoveel veranderingen ten goede ziet! Mensen verkleedden
zich en dansen op muziek, zich gaan verkleden en ander gedrag vertonen.
Hij heeS de ervaring dat deze mensen veel ritmische muziek nodig hebben. Alles om hun
idenIteit te versterken en hun motorische integraIe opgang te brengen! Dat eerst!
En dat hen dat goed doet!
Het antwoord
Het antwoord dat ik kan geven is dit:
Biodanza richt zich niet op het breken op het breken van de structuren, of via
ademhalingssessies emoIes te ontladen of om via logica een antwoord te vinden op de
structuren.
Biodanza richt zich op het gezonde deel van de mens!
Biodanza wil geen therapie zijn.
Biodanza is een methode voor persoonlijke groei, maar werkt op onbewust niveau, het Vitaal
Onbewuste.
In deze periode maakte ik een schoolweekend mee, waar de oudste zoon van Rolando Toro
Araneda les gaf. Zijn naam is Rolando Toro Acuna!
Ook meervoudig wereld kampioen Jiu jitsu!
Hij gaf nog eens heel duidelijk aan hoe vernieIgend het is om de ander te diskwaliﬁceren of
jezelf te diskwaliﬁceren. Wanneer je dat doet pleeg je een ontologische moord…
Wanneer je de ander bekijkt met een ﬁlter van karakterstructuren...is er de valkuil om de
ander hiermee een stempel te geven, die staIsch is, maar ook een diskwaliﬁcaIe inhoudt.
Bij Biodanza gaat het om het sImuleren van de ander, het tot leven brengen!
Het vraagt om compassie, het zien van de ander, met alles wat er is!
De valkuil is om te focussen op het masker of de dissociaIe in plaats van de schoonheid van
elk mens te zien.
Biodanza helpt ons door de verbinding met onze insIncten te vernieuwen, en je essenIële
behoeSen opnieuw aan te kijken en te gaan leven.
Biodanza helpt ons met oefeningen van integraIe die dissociaIe tussen je intellect, je gevoel
en je handelen weer te helen.
Je wordt in de vivencia uitgenodigd om op progressieve wijze een reis van integraIe,
transformaIe en verbinding aan te gaan. Datgene wat onderdrukt werd in onze eerste
levensfase mag alsnog voluit geleefd worden. Zodat je potenIeel wordt uitgedaagd om
maximaal tot expressie te komen en zich te integreren via de vijf lijnen van vivencia.
De pijn of de weerstand die gevoeld kan worden, kun je onderweg tegen komen als een
uitnodiging tot bewustwording en transformaIe.
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Bij biodanza heb je de groep, de ontmoeIng met de ander nodig. Alleen in de interacIe met
de ander wordt je idenIteit aangeraakt en kun je de verbindingen met je werkelijke zelf
herontdekken en steeds weer teruggaan naar de vraag: Wie ben ik eigenlijk? Door de
aanwezigheid in het hier en nu te vergroten¸ je verbinding met je lichaam, met ritme, met
aarde te verdiepen, versterk je je idenIteit!
Door van de beweging te genieten, plezier te voelen in de beweging, leer je in de Ijd weer
beter naar je lichaam te luisteren.
Je eigen ritme, je eigen natuur weer te herontdekken, je komt dan ook tot veranderingen in
je leefsIjl.
Langzaamaan verzachten en ontspannen de spanningen in je lichaam.
Biodanza is een systeem van integraIe. We hebben allemaal onze kwetsingen opgelopen en
daarmee zijn onze dissociaIes gevormd.
Juist door de keuze van de muziek die ons kan raken op vele manieren en voor de keuze van
de dans, kun je datgene versterken wat gezond is!
En kom je tot integraIe van wat gedissocieerd was.
Wanneer we de expressie van onze emoIes remmen, zeoen we spieren vast. Ook houden
we onze adem in en verstoren dus onze natuurlijke ademhaling. De onderdrukking van onze
ademhaling gaat samen met de onderdrukking van emoIes en impulsen als huilen, lachen,
uitreiken of wegrennen! Leven is energie, bewegende vibrerende, pulserende energie. Alles
wat leeS pulseert in de beweging tussen uitdijen en inkrimpen, tussen uitreiken en zich
terugtrekken, tussen openen en sluiten.
EmoIes zijn bewegingen naar buiten, bewegingen die door ons lichaam stromen door
energie op te bouwen en weer te ontladen.
Biodanza geeS je de kans een transformaIe aan te gaan.
Dat je de moed hebt om je eigen angst in de ogen te kijken en opnieuw een beweging te
maken naar liefde.
Voelen is het waarnemen van een innerlijke beweging.
Alleen door je lichaam ervaar je je leven en je zijn in de wereld. Maar het is niet genoeg om
met het lichaam in contact te komen. Je moet er ook mee in contact blijven en dat betekent
dat je alIjd ‘online’ moet zijn met het leven van het lichaam. Dit sluit de geest, het denken,
niet uit, maar het sluit een losgekoppeld intellect uit, een geest die niet aan het lichaam
denkt.
Voor mij betekende dit wat de ‘opdracht’ was die Stephen, Diana en Helene BenseS Levy mij
in mijn eerste minotaursproject gaven:
OVERGAVE!
Helene vertelde over overgave.
Overgave is niet iets wat je acIef kunt doen!
Er is geen strategie naar overgave! Overgave is niet iets van het intellect!
En het is een levenslang proces om je over te geven aan het leven!
Toch valt er wel iets te vertellen over de ingrediënten van Overgave!

Het hart
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Door de ervaringen als kind ontstaat een schild om ons hart zodat niet alles meer
binnenkomt.
De kern van ons lichaam ís het hart25 . Het hart is waarschijnlijk het meest gevoelige orgaan
van het lichaam. Je bestaan hangt af van zijn ritmische acIviteit. Wanneer dat ritme ook
maar even beïnvloed wordt, bijvoorbeeld wanneer het hart een slag overslaat of gaat
bonzen, ervaren we angst diep in de kern van ons wezen. Wanneer je zo’n angst vroeg in het
leven hebt ervaren, zal je meerdere verdedigingen ontwikkelen om je hart te beschermen
tegen het gevaar van iedere storing in zijn werking.
Je zult niet toestaan dat je hart gemakkelijk geraakt wordt en je zult niet vanuit je hart op de
wereld om je heen reageren. Deze verdedigingswerken worden in de loop van het leven
uitgebreid totdat ze uiteindelijk een krachIge barrière vormen tegen iedere poging om erin
door te dringen…
Biodanza nodigt je uit om je hart te verzachten, en weer verbinding te maken met je kern!
En de moed te hebben vanuit de impulsen van je hart te leven.
Wat daarvoor nodig is is veiligheid.
De opbouw in de lessen, kleine stapjes nemen als facilitator met het inbrengen van nieuwe
dansen en aansluiten bij waar de groep is. Het ervaren van veiligheid is enorm belangrijk.
Anders wordt het pantser rond ons hart alleen maar meer en meer gesloten.

De ademhaling26
De ervaringen die je als kind hebt gehad zorgen ervoor dat de ademhaling oppervlakkig en
gespannen wordt.
De ademhaling is de belangrijkste funcIe voor het leven, hier hangt het leven van af.
De ademhaling is een natuurlijke, onwillekeurige acIviteit, en tegelijk ook ondergeschikt is
aan bewuste controle. In normale omstandigheden ben je je niet bewust van de ademhaling.
Maar wanneer je buiten adem raakt, word je je bewust van de ademhalingsinspanning.
Een natuurlijke ademhaling is een diepe ademhaling die tot in het bekken reikt.
Het middenrif is de voornaamst ademhalingspier en deze spier reageert sterk op aanwezige
emoIes.
Wanneer iemand heel boos is gaat hij sneller ademen om hem te helpen meer energie te
mobiliseren voor agressieve handelingen.
Angst heeS het tegenovergestelde eﬀect en laat iemand de adem inhouden, het kan je
verlammen om een acIe te doen. Als de angst tot paniek wordt, wordt de ademhaling
sneller en oppervlakkig. Ook bij schrik adem je nauwelijks omdat schrik een verlammende
uitwerking op het lichaam heeS.
Tijdens genot is de ademhaling langzaam en diep. Wanneer de plezierige opwinding echt
uitmondt in vreugde en extase, zoals bij het seksuele orgasme, wordt de ademhaling heel
snel maar ook tegelijkerIjd heel diep in reacIe op de verhoogde genotvolle opwinding van
seksuele ontlading.
Je kunt dus door de ademhaling te bestuderen meer inzicht krijgen hoe het gaat met iemand.
Wat zegt Biodanza over de ademhaling?
Voor mij is het belangrijk om te weten wat Rolando Toro heeS gezegd over de ademhaling.
25
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Bij Reich en Lowen is de ademhaling juist hét instrument om tot bewustzijn te komen.
Ademhalingsoefening zijn de basis om contact te maken met onze gevoelens en via het uiten
van deze gevoelens te komen tot een verdieping van de ademhaling.
Rolando stelt: Ademhalen is verrukkelijk!
Maar bij de verdrukte, gespannen, bange, zieke persoon is deze funcIe serieus veranderd.
Wanneer je bang bent, verlamt de borstspier en wordt de ruimte voor de longen kleiner en
zonder veerkracht.
Zuurstof is essenIeel om in leven te blijven.
Bepaalde centra gelegen in de hersenstam regelen automaIsch onze ademhaling, maar ook
de cortex en de parasympathische en het sympathische stelsels doen daaraan mee.
We kunnen dus ingrijpen in het ademhalingsproces door middel van de wil.
Ook vivencia’s hebben eﬀect op onze ademhaling.
Wanneer je speciale oefeningen gaat doen, met adem in en adem uit op commando ga je
van de ademhaling een mechanisme maken zonder acht te slaan op de cellulaire
ademhaling. Bovendien is het methodisch doen van oefeningen zoals bijv. het opwekken van
hypervenIlaIe giSig.
Het kan ervoor zorgen dat melkzuur opgeslagen wordt in de spieren en dat een zuurstof
tekort in de hersenen tot afsterven van het zenuwweefsel leidt.
Ze gaan voorbij aan de automaIsche ademhalingsmechanismen in de hersenstam die, door
meervoudige en subIele terugkoppeling, ritme en uitzefng van de borstkas reguleren. Ze
gaan evenzeer voorbij aan de hoeveelheid zuurstof die het organisme op dat moment nodig
heeS, in afstemming met wat de stofwisseling vraagt.
Biodanza stelt voor een natuurlijke ademhalingsfuncIe te herstellen, door het wegnemen
van de starheid die de borstkas tot een pantser maakt.
En het gevoelig maken voor de percepIe van het eigen lichaam Ijdens bijvoorbeeld
vermoeidheid om toxische situaIes te vermijden.
Er zijn mij maar 2 dansen bekend waar de adem een rol speelt in de dans.
Veel oefeningen en dansen werken echter indirect in op het ademhalingsmechanisme: met
het verminderen van benauwdheid en bezorgdheid, lossen de ademhalingsspanningen op.
De ademdans
De Ademdans is bedoelt om een diepe verbinding te krijgen met jezelf en je gevoeligheid te
vergroten voor het ervaren van het natuurlijke ritme van de eigen ademhaling. Door middel
van een harmonieuze dans op muziek met voornamelijk melodische klanken, wordt het
geluk van het ademhalen opgeroepen zonder met de wil in de eigen ademhaling in te
grijpen. Zodat wordt vermeden, dat met wilsinspanningen het natuurlijke ademhalingsproces
aangevallen wordt.
We hebben geleerd om hierbij echter niet de nadruk op de ademhaling te leggen, maar meer
de aandacht te richten op de beweging die het lichaam maakt, een natuurlijke beweging die
de ademhaling volgt als een echo.
De buikademhaling
De dans waarbij één persoon op de grond ligt en de ander ernaast zit en de hand voorzichIg
op de buik legt om op die manier de natuurlijke sIjgende en dalende beweging van de buik
Ijdens de ademhaling te begeleiden.

Hoofdbewustzijn
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Wat is hoofdbewustzijn27?
Door de ervaringen die je als kind hebt gehad, trek je je terug uit je lichaam.
Je leeS dan vanuit je hoofd.
Je bewustzijn beperkt zich tot je gedachten en beelden.
Je praat over wat je denkt en brengt dat (gemakkelijk) over, maar je hebt er moeite mee om
wat je voelt tot uitdrukking te brengen.
Je beseS niet wat er in je lichaam aan de gang is en op dezelfde wijze besef je de lichamen
van de mensen om je heen niet. Je praat over gevoelens, maar merkt ze niet op, je handelt
er ook niet naar.
Je zou kunnen zeggen, dat je het leven niet leeS, maar dat je je weg erdoorheen denkt. Je
leeS in je hoofd.
Zo verlies je je verwantschap met andere mensen en andere schepsels uit het oog omdat je
je gedeelde herkomst ontkent. Je trekt je terug in je hoofd, in een zelfgeschapen wereld
waarin je jezelf als bijzonder, almachIg en onsterfelijk beschouwt. In deze wereld zijn er geen
gevoelens van droefenis of vreugde, van pijn of van glorie.
Wanneer je leeS vanuit een hoofdbewustzijn hecht je betekenis aan gedrag en zaken zoals
braaf zijn, sterk zijn en macht bezioen.
Boem…over wie gaat dit?

Lichaamsbewustzijn
Lichaamsbewustzijn staat aan de tegenovergestelde kant.
Dit is karakterisIek voor kinderen, die in de wereld van het lichaam en zijn gevoelens leven
en voor volwassenen, die een nauwe band hebben behouden met het kind, dat ze waren en
in hun innerlijk nog steeds zijn.
Wanneer je vanuit lichaamsbewustzijn leeS, weet je wat je voelt en waar je dit in je lichaam
voelt. Maar je kunt ook vertellen wat je voelt en hoe je dit aan je lichaam ziet. Je voelt je
lichaam en reageert vanuit dit voelen.
Superieur
We hebben minder contact met ons lichaam.
Door onze ervaringen als kind, maar ook door onze cultuur, onze manier van leven, ons
onderwijssysteem maakt dat we ons hoofd als superieur beschouwen.
En dus ook leven vanuit een hoofdbewustzijn.
We hechten minder waarde aan ons lichaam.
Maar je bent je lichaam!
Het leven van het lichaam is voelen, voelen dat je leeS, vibreert, voelen dat je goed,
opgewonden, boos, droevig, blij of tevreden bent.
De onderdrukking van een gevoel is een proces van verdoving dat ten koste gaat van de
innerlijke klopping van het lichaam, zijn vitaliteit en zijn opwinding. Wanneer je één gevoel
onderdrukt, onderdruk je ook alle andere gevoelens.
Als we onze angst onderdrukken, onderdrukken we onze boosheid. Het onderdrukken van
boosheid leidt tot het onderdrukken van liefde…!
27
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Er is een groot verschil tussen ‘bewust zijn’ van het lichaam en een lichaamsbewustzijn
hebben. Bewust zijn van het lichaam gebeurt vanuit je hoofd. Je aandacht kan zich richten op
het lichaam.
Lichaamsbewust zijn is met al je energie en aandacht wonen in je lichaam. Er zijn!

Aarden
Geaard zijn wil zeggen dat je een sterke verbondenheid hebt met de werkelijkheid.
Je staat met beide benen op de grond.
Deze uitdrukking wil zeggen dat je de verbondenheid van je voeten voelt met de grond
waarop je staat.
Wanneer je meer leeS in je hoofd dan in je lichaam hoef je de beangsIgende en pijnlijke
gevoelens van het lichaam niet te voelen. Dan splitst het zich feitelijk op en scheidt je je in
situaIes van extreme angst van het lichaam af.
Contact met de werkelijkheid is een voorwaarde voor geestelijke gezondheid, evenals
emoIonele en fysieke gezondheid. Mensen met een levend en vibrerend lichaam kunnen de
werkelijkheid voelen, zij zijn mensen met gevoelens. En worden niet in verwarring gebracht
over wat de maatschappelijke norm is!
Hoe levend je bent en hoeveel gevoel je hebt is een maatstaf voor je contact met de
werkelijkheid. Aarden is een energeIsch proces waarbij er een prikkelende stroom van top
tot teen door het lichaam gaat. Wanneer deze stroom sterk en verzadigd is voelt de persoon
zijn lichaam, zijn seksualiteit en de grond waarop hij staat.
De prikkelende stroom is verbonden met de in-en uitademing zodat door een
onbelemmerde en diepe ademhaling deze prikkeling eveneens vrij kan stromen. Als de
ademhaling of de stroom wordt geblokkeerd voelt de betrokkene zijn lichaam beneden de
blokkade niet. Als de stroom wordt beperkt over verzwakt vermindert het gevoel. Aangezien
de prikkelende stroom pulseert – dat wil zeggen omlaag stroomt naar de voeten en
vervolgens omhoog naar het hoofd, als de slingerbeweging van een pendule – prikkelt hij de
lichaamsdelen, het hoofd, het hart, de geslachtsdelen en de benen.
Wat zegt Biodanza over het lichaam?
We zijn ons lichaam!
Het lichaam is vorm en sensaIe.
Je bent huid, vlees, booen en organen.
Het lichaam is jong of oud harmonieus of gedissocieerd, sensueel of koud.
Het lichaam is ook materie en vorm.
Het is geslachtelijk, gediﬀerenIeerd, een cellulaire idenIteit, dierlijk en seksueel.
De fascinaIe van de mens komt tot uiIng door middel van deze expressieve heelheid.
Rolando Toro ontdekte verschillende dissociaIes binnen ons lichaam.
Deze komen overeen met de dissociaIes die ontstaan door de karakterstructuren en die
zichtbaar zijn in de verschillende delen van het lichaam.
Ze vormen de spierspanningen in ons lichaam. Zoals het segment van de ogen, de hals en de
nek, de schouders of het bekken.
IdenVteit
Iemand die sterkt geaard is, heeS ook een sterke idenIteit.
Het begrip idenIteit laat zich moeilijk vangen in een eensluidende deﬁniIe.
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Onze idenIteit verschijnt door de ander: door de ander te zien, leer ik mezelf kennen.
IdenIteit heeS een onveranderlijk wezen, terwijl zij tegelijkerIjd voortdurend transformeert,
dankzij haar ruimte-Ijd dimensie. Het is alIjd uniek en verandert tegelijkerIjd haar
eigenschappen met het ouder worden.
In de eerste jaren van het leven worden de biologische en psychologische uitdrukkingen van
idenIteit in gang gezet. Het uitbreidingsproces duurt een leven lang.
Ik kan iemand tegen komen op een feestje die me kent van vroeger en ze zal misschien
zeggen: Oh, je bent niets veranderd, je bent nog steeds de Karin van toen en ik voel van
binnen dat dat waar is en ook niet waar is, door alles wat ik heb meegemaakt ben ik
veranderd!
Zelfrespect
De vivencia van de eigen waarde en zelfacceptaIe is complex. Zij komt voort uit de intense
sensaIe van levend zijn, van zichzelf voelen, van het lichaam voelen als bron van plezier en
weten wat men wil. Toch is zelfrespect gebaseerd op de aﬀecIeve kwaliﬁcaIe van onze
ouders en anderen die ons nabij zijn. Het zelueeld is het mentale beeld dat iemand van
zichzelf heeS.
We kunnen zeggen dat zelfrespect een vivencieel en mysIeke wortel heeS, terwijl het
zelueeld een meer conceptueel en formeel karakter bezit.
Ook hierin herken ik de heropvoeding van Biodanza, het opnieuw opbouwen van het
zelfrespect. En daarmee ons zelueeld.
Dit kan in meer of minder beschadigd zijn geraakt in onze kinderjaren.
Juist in deze periode van het schrijven van deze monograﬁe heb ik een ouderavond verzorgd
over het thema ‘pesten op school’. Wanneer kinderen gepest worden blijkt hoe
beschadigend en vernieIgend dit kan zijn voor het zelfrespect en het zelueeld….en hoe
moeilijk is het om dit weer te herstellen…

Los
Dans en weet dat je bestaat
Dans een dans op hete kolen
Dans de gaten in je zolen
Dans tot de planeet vergaat
Dans als alles is gezegd
Dans tot je de tijd vergeet
Dans zoals je ademhaalt
Dans tot je de weg weer weet
Dans om nooit weer stil te staan
Dans de sterren en de maandag
Dans de bomen en het bos
Niets meer vast en alles los
Ingmar Heytze
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DEEL 5

Lesgeven
Sinds oktober 2011 geven Ingrid en ik les in het Heelcentrum van Herten.
We hebben een ﬁjne zaal en een ruimte ernaast om even thee te drinken.
Elke maandag avond dansen we met onze groep!
Mannen en vrouwen, allemaal 50 plus!
Sommige zijn er al vanaf het begin en een aantal zijn op een later moment ingestroomd.
Elke week maakt één van ons tweeën een les, die bespreken we dan met z’n tweetjes, klopt
de muziek, klopt de volgorde, waar gaat de les over, komt dat terug in de dansen, wat zijn
sleutelwoorden die we kunnen gebruiken, hoe vitaal is de les…en hoe regressief is de les,
hoe eindigt de les, met welk gevoel gaan mensen weer naar huis.. en hoe gingen de dansen
ook alweer, dus samen doen we de dansen in de woonkamer!
En klopt de opbouw kwa progressiviteit, wat zien we in de groep, wat zien we bij sommigen
wel of bij sommigen niet.
Wat kunnen we vertellen aan concepten of aan instrucIes voor de dans.
En welk accent krijgt het delen of moeten we dat nog een keer gaan uitleggen?
We bereiden onze lessen nog steeds heel intensief voor.
Maar wat zijn we hier blij mee. Het is ons het waard!
!60

En we hebben er de ruimte en Ijd voor!
We bouwen aan ons zelfvertrouwen om meer en meer in de rol van facilitator te kunnen
zakken met ontspanning en voldoening.
En we zijn al aangekomen op het punt dat we niet meer perfect hoeven te zijn, maar kunnen
ontspannen en dat ‘foutjes’ niets afdoen aan de sfeer en het eﬀect van de les!
We laten ons meenemen door de Doorgaande Trainingen van Stephen en Diana over welke
dansen we weer kunnen toevoegen of welke dansen uitgebreide aandacht nodig hebben.
Elke keer na de supervisieles hadden we een ‘koﬀer’ vol met aandachtspunten om weer in
de les mee te nemen. Het samen werken helpt om de evaluaIepunten te verwerken en te
integreren in de les.
Wat de karakterstructuren me laten beseﬀen is het belang van veiligheid, het voelen van
aﬀecIe en het bieden van ruimte op elk gebied en elk moment.
Bij binnenkomst, bij het delen, bij het dansen en bij het theedrinken.
Het voelen van ‘ben ik welkom’ in de groep, mag ik er zijn precies zoals ik ben, mag ik
expressie geven, op mijn manier en in mijn tempo.
En dat ook onze samenwerking dit uitstraalt. Wat wij uitstralen, brengen we over naar de
groep.
In de prakIjk merk ik ook dat de aandacht verder gaat dan het geven van de lessen.
We hebben het van Stephen en Diana overgenomen een kaart te sturen bij ziekte of om een
andere reden. Soms bellen we met een van de deelnemers, om te vragen hoe het gaat,
wanneer we weten dat er een bijzondere gebeurtenis is geweest in het leven van de ander.
Zolang iemand zich niet veilig voelt in de les, zal hij zijn hart niet openen en ben je alleen
maar bezig de structuren te versterken.
Wat zie ik in mijn eigen groep?
Ja, ik zie allemaal signalen van spanningen, kenmerken van karakterstructuren!
Toch ben ik heel voorzichIg geworden met te snelle conclusies.
Het vertelt me van ons gekwetst zijn als kind, onze pijn waarvoor we ons willen beschermen
en van onze overlevingsmechanismen.
Ik wil er dan ook met alle zorgvuldigheid mee omgaan.
We zijn allemaal uniek in ons verhaal. Aan de buitenkant kun je niet het unieke verhaal en de
unieke pijn en de unieke kwaliteiten zien van de persoon.
Tederheid is nodig om een einde te maken aan onverschilligheid en pantsering. Pas dan durf
je je te tonen in kwetsbaarheid. In de ontmoeIng met de ander zij we dan pas bereid te
laten zien wie we zijn en wat ons beweegt.
Door tederheid wordt het mogelijk om onze beperkingen en verkrampingen toe te laten en
er met zachte ogen naar te kijken.
In tederheid zit de wil om de ander opImaal aanwezig te laten zijn en zijn kern te zoeken en
verbinding te maken met zijn innerlijke schoonheid.
Als we het gevoel hebben dat we helemaal onszelf mogen zijn, durven we iemand toe te
laten in ons binnenste.
Elk mens draagt een verlangen met zich mee om te worden wie hij is en heel te worden. Het
leven zelf daagt hem uit om dit naar buiten te brengen!
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En Biodanza wijst je hierin de weg!
Biodanza richt zich op de lichte kant, het gezonde deel en wil geen persoonsgerichte therapie
bieden.
Je past je dansen en de les aan aan wat je ziet in de groep, of bij een individu.
Ingrid en ik kunnen elkaar hierin heel goed corrigeren! Soms wil ik teveel in een les, of alvast
een mooie expressieve of regressieve dans toevoegen, dan is Ingrid er weer om dat te
corrigeren.
Soms heeS Ingrid een lang verhaal als introducIe en kan ik haar weer bij de kern
terugbrengen. Waar gaat het over? Wat wil je eigenlijk zeggen?
Soms heb ik een nieuw variaIe bedacht… ook dan word ik steevast door Ingrid (of Stephen)
teruggeﬂoten!
Ook hier geldt: Overgave aan het systeem!
Nieuwe dansen zullen er komen, maar worden eerst door het IBF gekeurd en goed
bevonden, net zoals dat gaat met de muziek!
Ingrid en ik hebben een langzaam tempo als het gaat om progressiviteit. We herhalen
dansen in verschillende lessen, herhalen muziek, maar kijken ook naar afwisseling.
We leggen nieuwe concepten uit zoveel als mogelijk bij de intro van de les. Bijvoorbeeld het
uitleggen van wat een generaIeve houding is.
Elke maandag beginnen we eerst met welkom en daarna het delen in de groep.
Wat kan het soms moeilijk zijn om te delen, het verwoorden van je beleving, je emoIes
omzeoen in woorden. En wat kan het ontroerend zijn wanneer iemand dit doet.
Ik waak voor interpretaIes!
Waar ik nu aan toe ben is mezelf meer en meer toe te staan om poëIsch taalgebruik te
gebruiken! Vandaar dat ik de gedichten van collega’s, van mezelf en andere dichters heb
opgenomen in deze monograﬁe!
Zachtmoedigheid
Zachtmoedigheid vind ik een mooi woord in ons taalgebruik, het woord laat zo mooi zien dat
zachtheid moed vraagt. Het is heel makkelijk om hard te zijn voor jezelf en de buitenwereld,
maar zacht zijn voor jezelf en die buitenwereld vergt heel veel moed.
Maar zachtmoedig is juist kracht, de kracht en het vertrouwen dat je ondanks je zachtheid
anderen geen misbruik van je kunnen maken, omdat je weet wat goed voor je is.
Zachtheid voor mezelf in mijn eigen leven, zachtheid ook voor mezelf als ik lesgeef!
En zachtheid als boodschap voor de deelnemers!
Zachtmoedig is de durf om kwetsbaar door het leven te gaan en je ware zelf te tonen.
De onbevangenheid en spontane levensvreugde van het kind zijn we als volwassene
kwijtgeraakt. Toch hebben we allemaal nog steeds die onbevangen spontaniteit in ons. Het is
alleen erg moeilijk geworden om er bij te komen, om er weer contact mee te krijgen.
De oorspronkelijke levensenergie is verbonden met de spontaniteit, het is nog wel aanwezig,
maar soms heel diep verscholen. Om daar weer een beetje bij beetje contact mee maken,
het onbevangen en intense plezier dat in de kern is opgeslagen weer voelen en kunnen
uitleven, is dat het mooiste geschenk dat ik mezelf en via het geven van Biodanza aan de
ander kan geven!
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Voelen
in contact met mijn
gevoel
van niet-verbonden zijn
voel ik me verlaten
mijn verwarring verwoord
leeg
niet gehoord
praten om het praten
in contact met mijn
wezen
verdriet
pijn
mijn behoefte
contact
diep
verbonden zijn
Annemieke Zondag
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Wuivende bomen
In het bos geweest
Voor het eerst echt wuivende bomen gezien
Ze zwaaiden allemaal!
Hoe vrolijk zijn ze!
De bladeren dansen in de lucht
terwijl anderen zich reeds hebben toevertrouwd aan de aarde
Moeder aarde met haar ontvangende gave
De regendruppels laten de bladeren glinsteren
En al ritselend brengen ze het bos nog meer tot leven
En ik beweeg me tussen het ruisen, ritselen en de stilte
De geuren die ik bespeur
en de kleuren die me opbeuren
nodigen mijn adem uit
tot het nemen van volle teugen
Met ferme loop zwaaien mijn armen
langs mijn lichaam
En zwaai ik naar de wuivende bomen
Alsof de wind zegt:
Ik leef!
Ingrid Walkers
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DEEL 6
Tot slot
Wat heek Biodanza voor mij gedaan?
Als je deel 2 leest over wat ik zelf herken aan patronen en structuren, dan zou je kunnen
denken, zij moet morgen naar therapie.
En toch, dank je wel, maak ik er geen gebruik van!
Ik funcIoneer als volwassen vrouw, als echtgenote, als moeder, als familielid, als trainer, als
ondernemer en als facilitator!
Ik ben me Ijdens de Biodanza opleiding nooit zó bewust geweest van mijn patronen dan nu
bij het schrijven van de monograﬁe. Het voelde soms als loodzwaar.
Wat een onzekerheden en angsten, wat een rigiditeit en gaan voor hoe het hoort.
Bij de opleiding van Biodanza heb ik dit nooit zó sterk gevoeld.
Na de weekenden kwam ik vervuld van liefde en mooie ervaringen thuis.
Bij Biodanza wordt uitgegaan van de gezonde kant.
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Je danst vreugde, je loopt met vastberadenheid, je geeS expressie aan “I did it my way” of
samen met een ander dans je een ritmische synchronisaIe waarbij je samen kunt zwieren en
zwaaien! Ik heb de weekenden als heerlijk ervaren.
Ik maakte de verslagen van de weekenden en kreeg nooit kriIek hierop, maar alIjd
liefdevolle woorden van Diana.
En ik besef nu wat een kracht gaat hiervan uit!
Ik voel nu en besef ten volle wat het is om uit te gaan van het gezonde deel.
De lichtheid, de vreugde, het genotvolle!
Ik besef nu wat het met je doet om elke keer een nieuwe boodschap van liefde te horen en
druppeltjesgewijs binnen te laten in alle cellen.
Ik heb de weekend intensief beleefd, niet alleen het dansen, maar ook het samen eten, het
praten, het delen in de deelronde, de theorie die verteld werd door Stephen, meestal kon ik
het goed volgen omdat ik er echt bij was met mijn aandacht.
Ik voel nu de kracht des te meer van samen zijn, van samen groeien,
Ja, Biodanza heeS veel voor mij gedaan.
Ik heb geen andere man, geen ander huis, geen ander werk.
Ik herken nog steeds mijn karakterstructuren….
Maar Biodanza wijst me de weg:
Van vorm naar essenIe
Van hoofd naar hart
Van hard naar zacht
Van star naar ﬂexibel
Van rigide naar vloeibaar
Van alleen naar samen
Van controle naar overgave
Van denken naar voelen
Van afstand naar verbinding
Van snel naar vertragen
Van angst naar liefde
Ik ben nog niet klaar!
Ik blijf hierin groeien!
Ik blijf dansen!
Maar ben wel intens dankbaar dat het mij gevonden heeS.
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Dankwoord
Stephen en Diana
Ik wil Stephen en Diana met heel mijn hart bedanken voor het naast me staan Ijdens dit
proces, ik kon met vragen alIjd bij hen terecht, voor hun aandacht, zorg en liefde!
Waarschijnlijk ben ik niet degene geweest met de meeste vragen.
Ik vind het ook heerlijk om mijn eigen zoektocht te gaan. Ik wil toch weer het wiel
uitvinden….Ook bij het schrijven van de monograﬁe….ik ben verwonderd over het proces van
schrijven. Het starten, het focussen, de discipline opbrengen om er ruimte en Ijd voor te
maken, het doorgronden van de stof, de drang om te schrijven!
Ja, zo ontstond de monograﬁe!
In de periode dat we de supervisie ontvingen van Stephen en Diana, kreeg ik te horen waar
mijn leerpunten lagen…
Ook daarin kon ik vaak mijn karakterstructuren herkennen.
Veel van de feedbackpunten komen neer op: vertragen en nog eens vertragen, laat de
muziek eerst binnen komen en voel!
Beweeg het bekken, laat de bewegingen meer komen vanuit je bekken, maak meer contact
met je bekken!
En….je vertelt / danst / praat vanuit je hoofd, daal af naar je hart….
Dat was niet alIjd makkelijk om te ontvangen, Ingrid en ik konden het samen verwerken en
integreren in de lessen. Ook toen hebben we ervaren hoe heerlijk het is om samen Biodanza
te geven, de steun te ervaren van elkaar en elkaar de ruimte te geven om te kunnen groeien,
met onze leerpunten inbegrepen.
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Maar elke keer zeiden we ook: Zij (of hij) heeS gelijk! Het klopt!
Wat zijn jullie inspirerende en vakkundige docenten!
Ik heb ook jullie zorgvuldigheid hierin ervaren.
Ook jullie steun door het geven van de doorgaande training.
Jullie nemen ons mee, met nieuwe dansen, met uitleg en zorgvuldigheid, zodat we steeds
meer kunnen ontspannen en ons kunnen verdiepen als facilitator.
Facilitator zijn is een groeiend proces . Een verdiepend proces. Je bent niet perfect en hoeS
dit ook niet te worden.
Je wordt je meer en meer bewust te leven vanuit het Biocentrisch Principe.
De nieuwe dans die ik bedacht heb…is de Japanse buiging!
Hier komt een diepe buiging voor jullie!
(Alleen deze dans is nog niet goed gekeurd door het IBF!)

Ingrid
Ingrid wil ik bedanken voor alle openharIge gesprekken, het samen lachen en huilen, het
voor elkaar klaar staan of zelfs overnemen van de les van elkaar als dat nodig was, door bijv.
een zweepslag bij Ingrid of een griep van mij.
Groeien aan elkaar, elkaar vertellen over onze inzichten, onze verschillen in belevingen, onze
verschillen in tempo, onze verschillen in de manier waarop we leven, met of zonder partner,
weerstanden en irritaIes bespreekbaar maken, en natuurlijk niet te vergeten de humor, het
lachen en onze vreugdevolle momenten.
In het begin onze angsten overwinnen om voor de groep te staan, het spreken en welke
woorden te gebruiken.
Maar ook in het voordoen van de dansen, het heeS enorm geholpen om met z’n tweeën
voor de groep te staan en elkaars steun te voelen.
Nu zijn we ook zover dat we het elkaar gunnen en belangrijk vinden om onze
onayankelijkheid te ervaren, om ieders eigenheid te kunnen laten zien en laten groeien door
zelf de les voor te bereiden, maar ook te geven, met de ander als ‘muziek assistent’!
We laten elkaar weten hoe we leven, wat ons bezighoudt, we zien elkaar minimaal 3 to 4
keer in de week, om de les voor te bereiden, de intro’s door te nemen, de sleutelwoorden te
vinden en de les te geven en op de vrijdagochtend om Biodanza te ontvangen bij de
wekelijkse les.
Ik hoop van harte dat onze levenswandel nog voor onbepaalde Ijd samen op gaat.
Samen hebben we uren gepraat over ons verleden, onze pantsers en patronen, onze
samenwerking, de lessen en de intro’s, ik ben heel dankbaar voor onze prachIge
samenwerking, de open communicaIe, het transparant naar elkaar willen zijn, we zijn zo
verschillend, komen ook onze weerstanden en irritaIes tegen, maar kunnen elkaar enorm
inspireren en spiegelen, wat we samen neerzeoen zou ik niet in mijn eentje hebben kunnen
doen.
Lieve Ingrid, ook voor jou komt hier de Japanse buiging!

Jan
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Jan wil ik bedanken voor zijn luisteren, zijn meeleven, en me de mogelijkheid te geven om er
echt in te duiken door een periode minder trainingen te geven en dus ook minder inkomsten
te genereren.
Hoe is het mogelijk om samen 25 jaar getrouwd te zijn (16 juni 2013) en nog steeds alle
liefde te voelen, graag in elkaars nabijheid te zijn en elkaar de kans te geven om ons eigen
ding te doen!
Wat ik heel irritant vind is dat ik hem nog steeds niet het juiste karakterstructuur ‘stempel’
kan geven….
Wat heeS hij dat hij in het hier en nu kan leven, kan genieten van het leven, zich over kan
geven, zonder één cursus te volgen….of aan persoonlijke ontwikkeling te doen…
Ik vind het een wonder!
Dus ook voor jou, lieve Jan ...de Japanse buiging!
Ik voel me gedragen in het leven!

Want alles is fragment
Al door het zeggen van het woord
Deelt men, scheidt men en schendt
Het alomvattende, dat men niet kent,
Dat ik aanwezig weet of alleen maar vermoed,
Dat ik niet uitspreken kan en toch uitspreken moet,
Dat mij beheerst en mij te luisteren gebiedt.
Maar als ik zoek en luister, dan vind ik het niet.
Een troost blijft:
Er is in ieder woord een woord,
Dat tot het onuitspreekbare behoort;
Er is in ieder deel een deel
Van het ondeelbare geheel,

!70

Gelijk in elke kus, hoe kort,
Het hele leven meegegeven wordt.
Abel Herzberg

Literatuurlijst
Boeken
Readers van de Biodanza school
Character analysis door Wilhelm Reich
Bio-energeVca, de therapie die de taal van het lichaam gebruikt om de problemen van de
geest te genezen door Alexander Lowen
De Maskermaker, systemisch werk en karakterstructuren door Wibe Veenbaas ea.
De 5 kindconclusies en hoe ze de basis vormen van je hele denken en doen door Liseoe
Schuitemaker
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Fluisterkind, leren te luisteren wat je kind je te vertellen heeS door Janita Venema
Het einde van de opvoeding door Jan Geurtz
Verslaafd aan liefde, de weg naar zelfacceptaIe en geluk in relaIes door Jan Geurtz
Internet oa Wikipedia en verschillende websites over lichaamsgerichte therapie
Adviezen om aan u zelf te werken pdf boek Jan Hoogers, arts natuurgeneeskunde
Verschillende Youtube ﬁlmpjes over biodanza en Rolando Toro
KrantenarVkel uit 2007 Een interview met Rolando Toro wat te vinden is op
biodanzatwente.nl
Reader seminar karakterstructuren door Yvonne Sep
ArVkel van Junt Halbertsma over karakterstructuren
ScripVe van Ria Suyderhoud over karakterstructuren

En tot slot
Bijwonen van seminar Karakterstructuren aan de School voor Biodanza Rooerdam
op 27 en 28 oktober 2012 door Yvonne Sep.
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