
Luisteren naar de stem van je lichaam  

Steeds meer wordt erkend, dat het lichaam betekenisvolle informatie 

geeft aan zijn of haar bewoner. Waarom is het luisteren naar 

lichaamsignalen zo van belang?  

Het lichaam reageert op alles wat zich in jezelf en in je omgeving afspeelt. 

De voorbeelden daarvan zijn talloos: de lippen op elkaar klemmen als je 

er ergens geen trek in hebt, het hart dat sneller gaat kloppen als je 

verliefd bent en zenuwachtig of onrustig worden als je aan een moeizaam 

gesprek met je werkgever denkt. Via het lichaam neem je waar. Besef van 

deze gewaarwordingen is nodig om je van de betekenis bewust te worden. 

Als je steeds opnieuw hoofdpijn krijgt in je werk dient dit signaal erkend 

en begrepen te worden om daar een voor jou passend antwoord op te 

kunnen geven. 

Lichaamssignalen kunnen heel subtiel zijn  

Je lichaam geeft informatie in de vorm van meer of minder subtiele 

signalen. Informatie die je nodig hebt in verschillende levenssituaties. 

Denk bijvoorbeeld aan het instinctieve vermogen om naderend onheil op 

te pikken en adequaat te handelen. Een zintuiglijk voorbeeld is het 

vermogen van het lichaam vooraf te signaleren dat een naderend gesprek 

hobbels kan gaan vertonen. Mia Leijssen, hoogleraar aan de Katholieke 

Universiteit te Leuven spreekt in dit verband over aandacht hebben voor 

het ‘bezielde lichaam-geestcomplex’: ‘Dat is het menselijk organisme dat 

nuances betreffende een situatie voelt voordat de persoon er woorden 

voor heeft’(1).   

De manier waarop lichaamssignalen zich melden is vaak zo gewoon, dat 

de kans groot is dat je ze niet opmerkt. Je lichaam communiceert immers 

pijlsnel. En het antwoordt direct op de omgeving met afweer of met 

opengaan. Het laatste bijvoorbeeld in de vorm van nieuwsgierigheid. De 

lichaamstaal biedt simpelweg twee mogelijkheden: het is ‘ja’ of ‘neen’. Bij 

‘ja’ dijt het lichaam als het ware uit. De energie neemt toe. De adem 

verdiept of verruimt zich. De pupillen verwijden zich, evenals de 

bloedvaten. Er kunnen gevoelens van expansie ontstaan in in de vorm van 

warmte, enthousiasme, openheid of vreugde. Veel mensen hebben 

specifieke plaatsen in het lichaam waar dat gevoel van expansie 

plaatsvindt: in de borststreek, ergens op de rug, onder de neusvleugels. 

Anderen krijgen sensaties van kippenvel.  

Het lichaam antwoordt ook onmiskenbaar als het ‘neen’ is. Dat is te 

merken aan een samentrekkende energie. Je kunt letterlijk ergens in je 



lichaam verstrakken. Je kunt bijvoorbeeld hoger of verminderd gaan 

ademhalen. De pupillen vernauwen zich, evenals de bloedvaten. Als iets 

niet voor je werkt, of niet voor jou ‘klopt’, zal je lichaam zich willen 

terugtrekken. Ook hier kunnen mensen sensaties beleven die meestal 

direct waarschuwen: druk op de borst, spanning in armen of benen, een 

lichte trilling in handen of op de rug.  

Lichaamssignalen willen gehoord worden 

Lichaamssignalen zijn er altijd, of je je er voor openstelt of niet. Als echter 

de aandacht te veel naar je hoofd gaat en je te eenzijdig analytisch, 

mentaal bezig bent, is het bijna onmogelijk deze intuïtieve, zintuiglijke en 

instinctieve signalen in je bewustzijn toe te laten. De eerste seintjes zijn 

vaak zo subtiel en preverbaal, dat contact met je hele lichaam nodig is om 

ze op te pikken. Pas als je de seintjes voor langere tijd niet gehoord hebt, 

of weggedrukt hebt, worden de waarschuwingstekens sterker, zodat zelfs 

je hoofd er niet meer omheen kan. Alarmbellen in een vroeg stadium 

oppikken, serieus nemen en op waarde leren schatten kan veel tijd, 

energie en zorgen besparen. In het bovengenoemde voorbeeld van 

hoofdpijn kan de betekenis daar bijvoorbeeld van zijn, dat je te veel in 

korte tijd plant aan werkzaamheden.  

Het erkennen van lichaamssignalen kan bovendien het contact met een 

vanzelfsprekend, natuurlijk weten in je herstellen. Dit contact genereert 

zelfvertrouwen, niet alleen omdat het je minder afhankelijk maakt van 

een buitenwereld, maar ook omdat het levenslust, vitaliteit, eigenwaarde, 

acceptatie en helderheid oplevert. Kortom: het helpt je te (h)erkennen wie 

je bent, wat je te doen staat, waartoe je in staat bent en wat je nodig 

hebt in allerlei situaties. 

Spanningspatronen onder de loupe genomen 

Luisteren naar de stem van je lichaam vraagt veel zorgvuldigheid. 

Spanningspatronen kunnen zich namelijk in je lichaam en je geest hebben 

‘genesteld’ en je verleiden tot het in stand houden van overlevingsgedrag 

(2) welke niet goed is voor je welzijn. Het zijn dan de stemmen vanuit het 

verleden die je bijvoorbeeld opjagen tot het leveren van prestaties, die in 

het hier en nu, in de concrete werkelijkheid niemand van je vraagt. Met 

het vermogen ook naar deze oude stemmen te luisteren en hun 

boodschap te ontcijferen komt meestal veel ingehouden levensenergie 

vrij.  

Het verschil tussen wie je ooit dacht te moeten zijn en wie je werkelijk 

bent, wordt kleiner. Het onvoorwaardelijk verwelkomen van wat zich 



aandient in je lijf is dan ook een belangrijk onderdeel van de training 

‘lichaamsbewustzijn en lichaamscommunicatie, die ik geef in het kader 

van de Postdoctorale Scholing ‘Het lichaam en de Psycholoog’ (3).  

In het volgende stukje vertelt een psychologe, Charissa (4), haar 

ervaringen. Ze volgde eerst de tweedaagse training ‘lichaamsbewustzijn 

en lichaamscommunicatie’ en daarna vijf individuele sessies. Allereerst 

een paar citaten uit het verslag van haar tweedaagse: 

‘Voor mezelf had ik als doel tijdens deze twee dagen om er achter te 

komen waar het trillen vandaan komt waar ik in het dagelijks leven last 

van heb.  

Aan het einde van de tweede dag bood ik mezelf aan als proefpersoon in 

een oefening, die  bedoeld was om je ervan bewust je worden wat je 

lichaam vertelt. Mijn buik ging onmiddellijk weer enorm trillen. Ik  werd 

geholpen om bij dit gevoel te blijven, het niet te gaan rationaliseren maar 

te ervaren wat het met me deed.  

En zodoende werd mij heel veel duidelijk. 

Ik werd me bewust dat ik het trillen maar met moeite kon accepteren 

omdat ik het vervelend vond en eigenlijk ook eerst wilde begrijpen waar 

het vandaan kwam. Maar ik leerde dat ik mezelf met alles wie ik ben kon 

verwelkomen zonder eerst voorwaarden aan mezelf te stellen. Dit riep bij 

mezelf veel ontroering op. Het prettige was dat ik door de oefening intens 

kon blijven voelen, in plaats van te gaan denken. Dit was precies wat ik in 

deze twee dagen gehoopt had te bereiken. Toen ik de gelegenheid kreeg 

om goed bij mezelf te blijven, kon het gevoel verder los komen en kreeg 

ik ineens het inzicht waar het bij mij allemaal om draaide, namelijk mezelf 

toestaan dat ik ruimte in mag nemen. Een ander ruimte geven ging me 

perfect af. Ruimte voor mezelf vragen vond ik het moeilijkste wat er was, 

dan begon het bij mij te trillen.  

Waar het vandaan komt voelde ik toen ook ineens. De begeleidster 

suggereerde iets met mijn ouders maar op dat moment kwam het niet 

omhoog. Een fractie later werd het ineens als in een film heel duidelijk. 

Mijn ouders hebben mij altijd erg veel waardering gegeven en ruimte om 

te zijn wie ik ben en dat doen ze nog steeds. Daarom weet ik ook goed 

wat ik wil en ben ik daadkrachtig. Ook mag ik fouten maken, zonder 

mezelf daarmee de grond in te boren. Maar vanaf het moment, dat wij, de 

drie kinderen, naar de basisschool gingen, is mijn moeder weer gaan 

werken. Ze had die ruimte voor zichzelf nodig. Onder geen beding mocht 

ze van haar werkgever parttime werken, het was alles of niets. Dit was 



mijn moeder teveel, ze had vaak migraine, kwam tussen de middag voor 

ons thuis maar ze was dan vaak te laat.  Ze had altijd moeite met 

planning. Ik wilde haar gewoon niet nog eens extra belasten met mij.  

Volgens mij heb ik toen mezelf aangeleerd een ander niet tot ‘last’ te zijn. 

Ik ben er heel veel mee bezig geweest of ik een ander niet tot last ben en 

als ik dat gevoel had, trok ik me meteen terug. Als ik al iets van een ander 

vroeg, wilde ik het daarna ook driedubbel teruggeven. 

Hierdoor zette ik mezelf onder druk. Ik probeerde heel efficiënt te zijn. Als 

ik bijvoorbeeld iets voor mezelf wilde, moest ik van mezelf haastig 

zijn,’want de ander heeft niet veel tijd’.  En ik moest vooral direct duidelijk 

zijn. Dat was een heel moeilijke opdracht, die veel spanning gaf en die 

zich dan uitte in trillende stem, trillende buik of trillende handen. Het was 

dus vooral de druk die ik mezelf op legde. Dit had ik me eerder nooit zo 

gerealiseerd. 

Door dit inzicht snap ik nu ook wat ik te doen heb! Ik ga mezelf 

verwelkomen om wie ik ben en mezelf daar alle ruimte in geven die ik 

nodig heb, niet de ruimte die ik denk dat een ander nodig heeft! 

Een inzicht is meestal pas het begin van een werkelijke verandering. 

Charissa schrijft dan ook aan het einde van haar vervolgsessies opnieuw 

hoe dit inzicht haar leven beïnvloedde: 

 Dat ik een ander tot last zou kunnen zijn, als ik voor mezelf ruimte in zou 

nemen, was me al lange tijd duidelijk, ik ben ten slotte zelf psycholoog. Ik 

wist ook heel goed dat dit irrationele overtuigingen waren. Toch 

veranderde dit weten niets aan mijn trillerigheid. Ik probeerde altijd zo 

snel mogelijk, in zo weinig mogelijk woorden de kern van wat ik kwijt 

wilde te zeggen wat mezelf behoorlijk wat zenuwen bezorgde. Nu vind ik 

het veel vanzelfsprekender dat ik ook ruimte in mag nemen. Ik geef 

mezelf meer de tijd waardoor de trillerigheid, gejaagdheid en 

zenuwachtigheid vrijwel helemaal weg zijn! 

Verder is mijn gevoel voor wat ik belangrijk vind veel duidelijker 

geworden. Ik kom tot de ontdekking dat het ’m in simpele dingen zit: 

bijvoorbeeld gaan slapen wanneer ik moe ben, of vertrouwen dat het wel 

goed komt, als ik een tijd minder werk, omdat ik zwanger ben en nog 

geen vervanging heb. Wat blijkt? Op het moment dat ik mijn zorgen over 

een vervanging los liet, kreeg ik een geweldige vervangster! 

In haar laatste sessie, drie weken vóór haar bevalling, had Charissa het 

volste vertrouwen in de bevalling en de periode daarna. Ze vertelde, dat 



ze zich zo goed kan ontspannen, omdat ze zich veel beter kan overgeven 

aan het moment. Ze heeft veel meer vertrouwen gekregen, dat ze wel de 

juiste handelingen zal verrichten, als het moment dáár is. ‘Het zorgen 

maken over’ is veel minder geworden, omdat ze het vermogen heeft 

ontwikkeld om in het moment adequaat op te treden. 

Luisteren naar de stem van het lichaam is een ‘doorway’ naar het 

authentieke zelf. 

Luisteren naar jezelf betekent trouw zijn aan wie je bent.  Zowel naar 

jezelf, als in het contact met anderen. Contact hebben met je natuurlijke 

aard en deze durven laten zien. Dat dit niet altijd vanzelf gaat, heb ik aan 

den lijve ervaren toen ik tijdens een supervisie contact maakte met 

diepere lagen in mezelf en dat ook werkelijk liet zijn. Aanvankelijk voelde 

het zeer kwetsbaar: zo open en naakt. Toen ik die naaktheid voluit durfde 

te voelen ontstond in het contact een enorme kracht, zomaar, ter plekke. 

Die kracht ging gepaard met een bewustzijn dat ik volledig mezelf kan 

zijn, ook in het contact met anderen. Zonder dat de één iets hoeft in te 

leveren van zichzelf of iets voor de ander hoeft te doen.  

Dat noem ik vrijheidsgeluk, omdat je juist door en in het contact vrijheid 

kunt ervaren. Vanuit de overlevingsmodus (zie voetnoot 2) lijkt het zo te 

zijn dat je  iets van je vrijheid moet inperken om te kunnen bestaan. Met 

anderen onze werkelijke aard en authentieke expressie delen, blijkt een 

aangeboren behoefte te zijn. Marianne Bentzen (5) toonde op het 

symposium voor Lichaamsgericht Psychotherapie ‘Verbinding, brandpunt 

in de therapeutische relatie’ in 2008, dia’s, die ervan getuigen hoe sterk 

baby’s reageren op de acceptatie van hun expressie door de ouders. Bij de 

acceptatie en erkenning daarvan was een samengaan van levendigheid en 

zachtheid waarneembaar en een zichtbaar optredende uitdoven van die 

expressie op het moment dat deze niet werd bevestigd. 

Conclusies  

In dit artikel wordt geschetst hoe ‘luisteren naar de stem van je lichaam’ 

je directe feedback geeft over je gedrag en over de inwerking van de 

omgeving op jezelf. Daarmee krijg je onmiddellijk informatie over de route 

die je het beste kunt bewandelen in uiteenlopende situaties. Je herkent 

jezelf aan wat je lichamelijk waarneemt; het vertrouwen op je eigen 

waarneming daarin versterkt je eigenheid en je vitaliteit. 

Stemmen in ons lichaam en onze geest kunnen hun wortels hebben in het 

verleden. Het kind geeft een eigen interpretatie aan onprettige en 

bedreigende situaties om te kunnen overleven. Om toch die liefde te 



krijgen  denkt  het kind ’als ik……doe, dan komt het goed, ben ik goed’. In 

de kindertijd kun je niet anders, omdat je afhankelijk bent. In de casus 

van Charissa vertelde zij hoe zij als kind leerde niemand tot last te zijn. 

Interpretaties die in het verleden gemaakt zijn en waar je in bent gaan 

geloven kosten ongelooflijk veel energie, omdat je dan voor een ander of 

over een ander denkt vanuit een opgebouwde beeldvorming. Beelden die 

we niet hebben gecheckt op hun waarheidsgehalte in de betreffende 

situatie.  In het onderzoeken van de beelden en gedachten die adequaat 

en heilzaam functioneren in de weg staan, is het ‘onvoorwaardelijk 

luisteren en erkennen van alle lichamelijke en emotionele signalen’ van 

eminent belang. Het is een ingang naar volwassen inzichten die je kunnen 

bevrijden van oude spanningspatronen en nieuwe levensenergie 

genereren. 

 Essentieel in het verhaal van Charissa zijn de volgende elementen van 

onderzoek:  

 Bewust aanwezig zijn in je hele lichaam en de lichamelijk en 

emotionele gevoelde sensaties opmerken. 

 Verwelkomen van wat zich aandient, zowel uit jouw binnenwereld als 

uit de buitenwereld.  

 Het onderscheidingsvermogen ontwikkelen vanuit welke bril je reageert 

op de omgeving: in hoeverre is deze gekleurd vanuit 

overlevingspatronen en kost deze energie en in hoeverre is ze een 

authentiek antwoord in het moment zelf en geven ze energie. 

 Herkennen van keuzemogelijkheden: transformatie is mogelijk door 

zich herhalende patronen die niet meer functioneel zijn los te laten en 

je open stellen voor nieuwe inzichten die vanuit  dat verruimde 

perspectief ontstaan. 

Deze elementen komen uitgebreid aan de orde in de training 

‘Lichaamsbewustzijn en Lichaamscommunicatie’. De volgende verkenning 

is eenvoudig uit te voeren. 

[ KADER] 

Oefening 

Ga stevig staan, met je voeten recht onder je bekken. Adem diep in vanuit 

de grond omhoog naar het centrum van je buik en de weg terug op de 

uitademing. Doe dit een paar keer, totdat je stevig staat en contact hebt 

met je hele lichaam. Breng dan bij een volgende inademing de adem tot in 



het midden van je hart en verwelkom je gevoel van dit moment, precies 

zoals het is.  

Als je contact hebt met hoe het nu is, kun je je in gedachten naar een 

(mogelijk spannende) ontmoeting met iemand in de toekomst 

verplaatsen. Terwijl je dat doet, merk dan op, of je je hart open kunt 

houden, bij jezelf kunt blijven, terwijl je de ander toelaat. Dat kun je 

merken aan de ademhaling: blijf je volledig doorademen? Elke ontmoeting 

brengt sensaties in ons teweeg. Neem ze waar, terwijl je aanwezig blijft 

bij wat vanuit jou zelf vorm wil krijgen als antwoord op de ontmoeting. 

Noten 

1. Leijssen, M. (2007) Tijd voor de ziel. Tielt: Uitgeverij Lannoo (p. 105) 

2. Overleven is met specifieke weerstand reageren op veranderende omstandigheden. 

Overlevingsmechanismen (gevormd door bedreigende of pijnlijke situaties in het verleden) zijn in het 

gedrag herkenbaar aan reactief, overactief of verstard gedrag. Voorbeelden zijn ‘afhankelijk opstellen’, 

‘hard werken’, ‘anderen of juist jezelf de schuld geven’. In het lichaam is dit gedrag te zien aan 

spanningspatronen die ofwel uit een verhoogde of verlaagde tonus bestaan. Leven is aanpassen aan 

veranderende omstandigheden op een flexibele en harmonieuze wijze, waarbij men strategisch gedrag 

(gedrag om iets voor elkaar te krijgen of te verhinderen) volledig heeft laten varen.  

3. De Post-doctorale Scholing ‘Het Lichaam en de Psycholoog’ is geaccrediteerd voor de herregistratie 

Eerstelijnspsychologen en voor de Kwalificatieregeling Lichaamsgericht Werkende Psychologen NIP. Deze 

Scholing voor Psychologen en andere Gedragswetenschappers bestaat uit een basis- en 

vervolgtrainingen onder de noemer ‘Het lichaam spreekt’. De trainingen zijn opgebouwd 5-daagse 

modules die onderling samenhangen en middels ervaringsgericht leren zicht geeft op de waarde van het 

toevoegen van lichaamsgerichte interventies in verschillende begeleidingcontexten.  

4. Uit privacy overwegingen is de naam gewijzigd. 

5. Marianne Bentzen, co-founder Bodynamic Institute in Denemarken. 
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