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Voorwoord. 
 
 
Als onderdeel van het innovatie beleid van het NOC-NSF, is er subsidie verstrekt vanuit het Innovatie 

fonds aan een samenwerkingsverband van 3 organisaties; de Aikido Bond Nederland -lid van het 

NOC-NSF, de Stichting Taijiquan Nederland – lid FOG/NOC-NSF en de Vereniging Raya Yoga 

Nederland. Het samenwerkingsverband beoogt de verschillende bewegingsdisciplines gericht op 

Body-Mind Balans en Eenheid, het Andere Sporten, meer een reguliere plek te geven  binnen het 

huidige bestel van Sport, Onderwijs, Gezondheid en Bedrijfsleven. 

In het kader daarvan zijn er vanuit de 3 bewegingsdisciplines  , generieke modules ontwikkeld 

algemeen gericht op:  

- Mindfulness in het Handelen  

- Beheer-Gebruik en Ontwikkelen van Interne  Energie (Ki ,Chi, Prana) 

- Presteren onder Druk  

De in totaal 5 modules zijn ontwikkeld enerzijds als bijscholing voor de rijks erkende instructeurs  van 

de verschillende Body-Mind Bewegingsdisciplines, en anderzijds als toevoeging voor de wereld van 

de reguliere (top)Sport ,  Onderwijs , Gezondheid en Bedrijfsleven. 

Wilko Vriesman 

Initiator en Projectleider 

 
  



   

 

Inleiding.  
 
Voor je ligt de module “Energetische Doorstroming ” behorende bij het nieuw ontwikkelde Body 
Mind Fit programma.  
 
In deze module zullen we dieper ingaan op de mogelijkheid om energetische doorstroming te 
laten ontstaan vanuit ontspanning en gevoelsbewustzijn. Hierbij wordt niet uitgegaan van een 
specifiek energiesysteem zoals met chakra’s, aura’s of meridianen. Wel zullen we heel basaal en 
concreet aan de slag gaan van energetische doorstroming in relatie tot onze lichaamshouding en 
beweging, en in relatie tot ons krachtgebruik en onze interactie. Waar we ons vooral op zullen 
richten is het creëren van de voorwaarden die een vrije energetische doorstroming mogelijk 
maken.   
 
De stof die we in deze module behandelen is toepasbaar op zowel de werkvloer als het sportveld 
en biedt daarnaast diverse ingangen voor verdieping en het krijgen van nieuwe inzichten bij 
docenten in de BMF disciplines (Yoga, Tai Chi en Aikido).  De benadering die we in de module 
gebruiken is sterk ervaringsgericht. Dit betekent dat niet alleen de toelichtingen in dit tekstboek, 
maar vooral de werkvormen en oefeningen die in het werkboek omschreven worden, een ingang 
zullen bieden zijn om tot nieuwe inzichten en ervaringen te komen. We nodigen je dan ook graag 
uit om hiermee aan de slag te gaan. 
 
Deze module is cumulatief opgebouwd. Dat wil zeggen, we beginnen met de basis van 
energetische doorstroming.  Het ontspannen, loslaten, voelen en aanwezig zijn. Het creëren van 
deze voorwaarden voor vrije energetische doorstroming is ook ons belangrijkste aandachtspunt 
bij  het vinden van een alternatieve vorm van krachtgebruik en het vinden van meer effectiviteit 
in interactie. Je zult in deze module vooral worden uitgedaagd om je aandacht, sensitiviteit en 
concentratievermogen optimaal in te zetten en verder te ontwikkelen. 
 
Het zoeken naar meer energetische doorstroming leidt tot een effectievere en gezondere 
houding en beweging met minder fysieke, mentale en emotionele blokkades en spanningen. Het 
kan ook helpen om meer ontspanning, gevoel, aanwezigheid en contact te ervaren in 
krachtgebruik en interactie met anderen. Het versterkt daarmee de effectiviteit en efficiëntie 
van zowel je kracht als interactie, zelfs wanneer deze competitief wordt. 
 
 
 

  



   

 

Tekstboek. 
 
 
Deel 1.  
Energetische doorstroming: loslaten en voelen  
 
In dit hoofdstuk onderzoeken we hoe we  energetische doorstroming kunnen laten ontstaan 
door fysiek en mentaal meer te ontspannen en voelen. We zullen hierbij heel concreet werken 
met een kracht, waaraan we al van ons hele leven onderhevig zijn. Die letterlijk aan de basis 
staat van onze lichaamshouding en –beweging. Maar waar we ons in het dagelijks leven toch 
slechts zelden bewust van zijn. Behalve natuurlijk wanneer we per ongeluk een keer struikelen of 
erger nog vallen. Het gaat hier uiteraard over de zwaartekracht.  
 
De wijze waarop we staan en bewegen in relatie tot de zwaartekracht heeft een enorme invloed 
op onze energetische doorstroming. Voor een maximale energetische doorstroming wil je met 
zo min mogelijk spanning en blokkades staan en bewegen. Deze spanningen en blokkades 
kunnen zowel fysiek, mentaal als emotioneel van aard zijn. Allemaal hebben we van jongs af aan 
een geheel eigen set aan patronen en impulsen in spanning, reactiviteit en blokkades 
opgebouwd, die niet alleen bepalen hoe we staan en bewegen, maar ook hoe we ons (fysiek) 
uiten.  
 
Voor een groot deel  is dat onbewust gegaan, waardoor we spanningen en blokkades vaak niet 
direct kunnen opmerken, laat staan een-twee-drie loslaten. Dit vraagt dus om aandacht en 
oefening. Iets waar je alleen zelf in kunt investeren. Als resultaat ontvang je nieuwe inzichten en 
leer je nieuwe distincties maken. Energetische doorstroming hebben, betekent ontspannen, 
kalm en in balans zijn; voelen en aanwezig zijn. 
 
Zoals gezegd is hoe we staan en bewegen in zekere zin een continue uiting van hoe we ons 
voelen: onze lichaamstaal. Daarmee bepaalt het ook hoe we overkomen op anderen. Tegelijk is 
hoe we staan en bewegen ook van invloed op onze fysieke gezondheid en effectiviteit. Voel eens 
hoe je zelf staat? Zet je jezelf ergens vast? Voel je iets van spanning in benen, rug, schouders of 
nek? Misschien een oude blessure? Houd je jezelf groot of maak je jezelf klein? Voel je je licht of 
zwaar? Zet je jezelf op slot?  of ben je vrij om te bewegen? Hoe zet je jezelf in beweging? Blijf je 
terwijl je beweegt nog steeds je hele lichaam voelen en ontspannen?   
 
Aan de hand van lichaams- en aandachts- en bewegingsoefeningen gerelateerd aan oosterse 
krijgs- en bewegingskunsten en meditatievormen wordt je je meer bewust van het effect van de 
zwaartekracht op je lichaam. Je leert hoe je fysiek en mentaal meer kunt loslaten (ontspannen), 
aanwezig zijn en voelen. Je ontdekt hoe je in je houding en beweging kunt aansluiten bij de 
zwaartekracht in plaats van je ertegen te verzetten.  

  



   

 

Deel 2. 
Energetische doorstroming: kracht door niets te doen! 
 
In dit onderdeel van de module gaan we een stap verder en onderzoeken we de mogelijkheid 
om een kracht te ontwikkelen die enkel gebaseerd is op energetische doorstroming. Dit betekent 
dat we een volkomen ontspannen kracht zoeken. Een kracht die niet gebaseerd is op spierkracht 
en inspanning. Zelfs niet subtiel of in lichte mate. 
 
Dit lijkt uiteraard absurd. Toch vraag ik je om het een kans te geven en mee op  onderzoek te 
gaan. Dit volkomen ontspannen ofwel “niets doen” terwijl je kracht gebruik - betekent namelijk 
niet dat je niet nodig bent of erbij in slaap kunt vallen. Het is namelijk noodzakelijk dat je behalve 
ontspanning ook veel meer aandacht, gevoel en aanwezigheid creëert voor jezelf, je omgeving 
en wat je doet. In ieder moment. Op deze manier kun je zowel de effectiviteit als de efficiëntie 
van je handeling enorm verbeteren. Op een manier die toepasbaar is binnen in iedere vorm van 
(fysieke) interactie. Natuurlijk vraagt deze radicaal andere benadering de nodige oefening. Maar 
het zal  je helpen om effectiever en met minder inspanning, blokkades en energieverbruik kracht 
te ontwikkelen. Of beter gezegd: te laten ontstaan... 
 
Wat we zoeken is namelijk een passieve kracht. Een kracht die we niet zelf uitoefenen. Waarvoor 
we geen inspanning verrichten. In welke vorm dan ook. We willen de kracht laten ontstaan door 
de natuurlijke elasticiteit, veerkracht of energetische doorstroming van het lichaam te 
gebruiken. Daarvoor is geen inspanning nodig. Inspanning is zelfs contraproductief. Tijdens de 
training gaan we hiermee aan de slag in de vorm van een duw. Een duw waarbij je de ander van 
de plek brengt. Je zal daarbij al snel opmerken hoe sterk de neiging, de impuls en ook de 
gewoonte is om spanning en inspanning te gebruiken. Zeker tijdens het krachtmoment. En op 
zijn minst in lichte mate. 
 
Het is een interessante oefening om hier te  werken met “omdenken”. Dus omdenken in termen 
van krachtgebruik bij een duw. Denk tijdens de uitvoering van een duw bijvoorbeeld niet aan 
kracht, inspanning of duwen; of aan het de ander moeten bewegen en verplaatsen. Maar denk 
in plaats daarvan aan het volkomen ontspannen en in lijn met de zwaartekracht bewegen van je 
lichaam en aan het voelen van de ander. Kijk eens of je je mindset zo kunt veranderen, dat dit 
verandert wat je doet. Kijk dan eens of je in de duw niets kunt doen.  
 
Ook het aspect voelen of sensitief zijn komt in dit onderdeel terug. Om de natuurlijke elasticiteit,  
veerkracht of energetische doorstroming van het hele lichaam te kunnen gebruiken tijdens 
bijvoorbeeld een duw zullen we met veel meer gevoel en precisie moeten leren bewegen. We 
zoeken een optimaal beweging zowel in relatie tot de zwaartekracht als tot de ander. Behalve 
sensitiviteit voor onszelf, ons lichaam en onze balans willen ook zeer sensitief zijn voor de ander 
staat en het lichaam houdt.  
 
Met oefeningen uit Tai Chi Chuan en oosterse krijgs- en bewegingskunsten leer je ontdekken hoe 
je met veel meer gevoel en ontspanning een passieve maar toch effectieve kracht kunt 
ontwikkelen  
 

  



   

 

Deel 3.  
Energetische doorstroming: de relatie en interactie voelen 
 

 
Zoals we allemaal weten kan het moeilijk zijn om wanneer je in interactie bent, zowel bij 
jezelf te blijven als in contact met de ander. Zeker als de druk, stress of spanning groter 
wordt. In dit laatste deel van de module gaan we dieper in op de mogelijkheid om met 
minder reactiviteit en meer openheid en verbinding een interactie aan te gaan.  
 
Hoe doe je dat:  in contact blijven staan met jezelf of met iemand anders? Hoe laat je een 
verbinding ontstaan tussen jezelf en een ander? Ook hier is het sleutelwoord: voelen. 
In de training gaan we wederom zeer concreet en fysiek aan het werk. Je gaat iemand 
anders in beweging te brengen. Je zult merken dat het een enorm verschil maakt wanneer je 
dat met veel meer aandacht en gevoel kunt doen.  Aandacht voor zowel je eigen lichaam, 
balans en beweging, als voor die van de ander. Zeker als je dat gedurende het gehele proces 
doet en dus niet af en toe een moment.  
 
In iedere interactie is voortdurend sprake van verandering, beïnvloeding en wisselwerking. 
Hoe beter je in contact kunt blijven staan met wat de ander doet en welk effect het op je 
heeft, hoe beter en effectiever dat je jezelf ertoe kunt verhouden. “Luisteren” is dan ook een 
belangrijk begrip binnen de oosterse vechtkunst Tai Chi Chuan. Dit luisteren gaat uiteraard 
verder dan het horen van geluid. Het gaat over het sensitief zijn op energetisch niveau. 
Zodra je reactief wordt, sta je niet meer open, kun je niet meer luisteren en ben je in je 
interactie minder effectief. Zeker wanneer een interactie meer competitief wordt is het nog 
veel lastiger om open en aandachtig te blijven. 
 
Tijdens de partneroefeningen in dit onderdeel zul je ervaren hoe je met je met aandacht en 
gevoel kunt blijven luisteren naar een interactie en daardoor effectiever wordt in het bijsturen en 
veranderen van deze interactie.  
 
Ik wens je zeer veel plezier en veel leerzame momenten tijdens de training verbonden aan deze 
module.  
 
Rob van Ham  
Nijmegen, oktober 2019. 


