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Van snappen naar voelen

 DEEL  2 .
GENOT 2 .0

Je veilig voelen in jouw lijf



UIT DE MASTERCLASS
STRESS ETEN:

 
 FOCUS JE OP GENIETEN 

IN HET NU

(Op iedere dag die emmer vullen!)
 

Want een lijf dat geniet, voelt zich veilig. 
En kan zich ontspannen.



We zijn als mensen gemaakt om ons náár
genot toe, en van pijn af te bewegen.

MAAR DIKWIJLS IS GENOT TEGENWOORDIG VRIJ EENZIJDIG.

We halen onze dopamine-shot uit lekker eten, uit eindeloos browsen op internet of social media, uit avonden lang
tv kijken of (online) shoppen.



Als kind heb je behoefte
aangeraakt te worden

DIT ZORGT ERVOOR DAT JE JE VEILIG
VOELT EN KAN ONTSPANNEN.
 
 



Als je je als kind onveilig hebt gevoeld

OMDAT JE JE NIET GEACCEPTEERD VOELDE, 
OF JE SCHAAMDE JE VOOR BEPAALDE DINGEN...

Dan zijn dat momenten geweest die ervoor zorgden dat je als het ware "op slot" ging. 
Je sluit je af, om die gevoelens maar niet te hoeven voelen.



Als je van nature vrij
(hoog-)gevoelig bent:

DAN KAN HET  Z I JN  DAT  JE  ALS  K IND SOMS N IET
WIST  WAT JE  MET  D IE  GEVOELENS AANMOEST .
 
En dan sluit je je dus af, om die gevoelens maar niet te hoeven voelen. Je uit
jouw gevoelens niet, maar kropt ze op.
 

 



En dit kan leiden tot een patroon:
iets wat je gedurende jouw leven blijft doen

ZODRA JE  GEVOELENS HEBT  D IE  ONPRETT IG  Z I JN :

Dan sluit je jezelf daarvoor af.

DAN LE IDT  JE  JEZELF  AF :

Door te overwerken, overeten, jezelf af te leiden door druk bezig te zijn. 
Door je te richten op jouw lichaam en eindeloos te diëten of te proberen jouw gewicht te manipuleren.  
Door te shoppen of eindeloos te browsen op internet.



Wat een kind nodig heeft, als
ze geen raad weet met
bepaalde gevoelens...

I S  AANRAK ING .

Dit herken je als moeder ook aan jouw kinderen, die opeens in een nieuwe situatie
weer op schoot willen zitten. Die zich achter jouw verschuilen, of tussen jouw benen
verstoppen als je nieuwe mensen ontmoeten, bijvoorbeeld. 
 
Dat helpt om die veiligheid te voelen, en zich te kunnen ontspannen.



Als een kind zich veilig voelt,
durft zij haar gevoelens te uiten.

MISSCH IEN HERKEN JE  WEL :

De hele dag niets aan de hand op de kinderopvang, totdat jij aankomt, je kind een knuffel
geeft, en hij of zij plots ontzettend veel boosheid of verdriet laat zien!
 
Of jouw kind laat alleen thuis zijn of haar emoties zien.



Ook als volwassene lopen we
geregeld rond met gevoelens
van onveiligheid

MAAR IN PLAATS VAN DAT WE ONS VERBINDEN
MET DAT GEVOEL, ZONDEREN WE ONSZELF ER
VAAK VAN AF.

We leven in ons hoofd (overdenken en overpeinzen alles, we piekeren erover), we
proberen geen contact te maken met die gevoelens van ongemak die we ervaren. 



Hoe we omgaan met stress?

(DE STRESS DRIEHOEK)

TUNE OUT

We leiden onszelf ervan af, met eten, de tv,
shoppen, gedachteloos (online) scrollen of altijd
maar door werken zonder aandacht te besteden

aan ons lijf en onze behoeftes. 

LASH OUT

We reageren ons af. Bijvoorbeeld door
plots boos te worden op anderen.

NUMB OUT

We voorkomen dat we iets voelen. Met
alcohol, drugs of overeten totdat onze

maag pijn doet. (+ eetstoornissen)



En we raken onszelf niet of nauwelijks aan

MISSCHIEN SMEER JE NOG NET JOUW GEZICHT IN MET EEN CRÈME IN DE
OCHTEND? JE KLEED JE VLUCHTIG AAN?

Maar onszelf aanraken op een manier die liefdevol is, en onszelf genot geeft, dat doen we dikwijls niet (meer).



En dit maakt dat jouw lijf in een soort
continue staat van stress en onveiligheid

verkeerd.



DIT MAAKT HET LASTIG

OM JEZELF  KWETSBAAR
OP  TE  STELLEN

 

OM ONGEMAKKEL I JKE
GEVOELENS TOE TE

LATEN

 

 

OM JEZELF  TE  LATEN
RAKEN EN TE  LATEN

ZIEN

 



Kun je jezelf die aanraking geven, die je als
kind mogelijk te weinig hebt ontvangen?

EEN GEAARD KIND IS THUIS IN HAAR LICHAAM, MEDE OMDAT HAAR
OUDERS HAAR VOLDOENDE AANRAKEN.

Ook jouw lijf heeft deze aanraking nodig, ook al ben je nu te oud om die aanraking van jouw ouders te ontvangen.
Ook jouw partner heeft niet altijd tijd en genoeg inzicht om jou de juiste aanraking te geven. 
Jij bent de enige die dat écht goed kan.



Met aanraking geef je jezelf 
keer op keer het signaal:

HET IS VEILIG.
HET IS OKÉ.
JE MAG ONTSPANNEN.
JE MAG GEWOON ZIJN.
ER KAN NIETS GEBEUREN, JE BENT VEILIG.

Net zoals Kristin Neff dat in haar zelfcompassie oefeningen doet, door jezelf aan te raken:
Een hand op jouw hart of jouw buik te leggen. Jezelf te omarmen.



HOE HERKEN JE DIT PATROON
BIJ JEZELF?

STEL  JE  BENT  IN  GESPREK  MET  JOUW PARTNER ,  VR IEND IN OF
FAMIL IE  EN JE  KR I JGT  IETS  NEGAT IEFS  TE  HOREN .

Het kan zijn dat dit je een onveilig gevoel geeft, en je daardoor dus op slot gaat. In plaats van in

verbinding te blijven met de ander, reageer je bijvoorbeeld door:

1.) Boos te reageren, de ander de schuld te geven (lash out). 

2.) Uit jouw lichaam en in je hoofd te gaan zitten, en te vervallen in een eindeloos verweer. 

3.) Door het aan te horen en jezelf vervolgens af te sluiten (tune out/numb out) van de gevoelens die je

hierdoor ervaart.



WAT ZOU ER GEBEUREN ALS
JE JEZELF ELKE DAG HET

VOLGENDE SIGNAAL GEEFT:

DAT JE  VE IL IG  BENT
DAT  JE  HET  WAARD BENT

Jouw systeem voelt zich dan een stuk veiliger. Je bent meer

geaard en in staat om in verbinding te blijven met jouw gevoel.

Je durft te vertrouwen op jouw intuïtie en jouw vrouwelijke kant

ruimte te geven.



Door jezelf aan te raken, geef je jezelf
dat signaal:

 
"I've got your back"



ELKE KEER ALS JIJ IETS DOET
VOOR JEZELF, WAARMEE JE
JOUW BEHOEFTES VERVULT,

ZEG JE TEGEN JEZELF:

J E  BENT  HET  WAARD .

 



UIT DE MASTERCLASS 
"HOE TACKEL JE EMOTIE ETEN?" 

(VOEDEN OP VERZOEK)

ELKE  KEER  ALS  JE  JEZELF  ETEN GEEFT  ALS  JE
HONGER  HEBT ,  GEEF  JE  JEZELF  D IT  S IGNAAL .

Je bent het waard. Je bent veilig. 

Ik zal voor je zorgen.



ALS JIJ RUIMTE INNEEMT,
 EN ZEGT WAT JE NODIG HEBT:

GEEF  JE  JEZELF  D IT  S IGNAAL :  I K  BEN HET
WAARD .

En elke keer dat je jouw behoeftes negeert, wegstopt, zeg je eigenlijk

tegen jezelf: je bent het niet waard. (Je laat jouw mannelijke kant

overheersen, die zegt dat je je niet moet aanstellen!)

 

En hoe vaker je jezelf negeert, jouw eigen lijf negeert, hoe minder je

jezelf aanraakt, hoe meer je tegen jezelf zegt: je bent het niet waard.



"Je bent mijn aanraking waard."

WE RAKEN ONZE PARTNER WEL AAN, ONZE KINDEREN.

Maar hoe gemakkelijk voel je je, als je jezelf aanraakt? Voelt het ongemakkelijk om dit wél te doen?



Hoe meer je jezelf láát genieten,
jezelf aanraakt...

HOE VEILIGER JE JE VOELT. HOE MAKKELIJKER HET IS OM ÉCHT
JEZELF TE ZIJN. IN ALLE FACETTEN.

Ook al is dat soms spannend.



"SELF-PLEASURE IS NIET ALLEEN EEN SEKSUEEL
UITJE, OM EEN FIJN ORGASME TE ERVAREN. HET
IS DE DIEPSTE HELING IN JOUW SYSTEEM. HET

ZIJN BOODSCHAPPEN NAAR JOUW SYSTEEM DAT
HET MAG GENIETEN. DAT HET MAG ONTSPANNEN.

DAT HET MAG ONTVANGEN."

 

ANDREA DAVELAAR



Het is zo belangrijk om jezelf het
waard te vinden om hier te zijn...

HET IS EMPOWERMENT VAN BINNEN UIT.

Om te ontwaken in jouw eigen seksualiteit en jezelf genot geven.



Self-care gaat dus niet alleen over
ontspanning en balans

HET GAAT OM JEZELF HET SIGNAAL GEVEN 
DAT JE HET WAARD BENT.

Ik ben het waard om even tijd voor mezelf te pakken, om mezelf een massage te gunnen, om een fijne
wandeling te maken, om aandacht te besteden aan mijn gevoelens en behoeftes en hiernaar te luisteren.



KLEINE STAPPEN NAAR 
SELF-PLEASURE

OEFEN MET  JEZELF  AANRAKEN

- Sluit je ogen. Streel jouw bovenarm met een aantal vingers.

- Start met jezelf masseren. Geef jezelf eens een liefdevolle nekmassage

(tijdens jouw yoga-sessie), of masseer jouw handen, borsten of buik.

 

Start zo klein mogelijk. Probeer je écht te focussen op hoe jouw handen

voelen op jouw lijf. Spreek jezelf eventueel liefdevol toe als je

weerstand bemerkt. Hou vol!



Conclusies
MASTERCLASS VAN DENKEN NAAR VOELEN

U IT  JOUW HOOFD IN  JE  L I JF  KOMEN

Vraagt dat je jezelf over bepaalde weerstand of gevoelens van
onveiligheid heen helpt.

J EZELF  AANRAKEN

Kan je helpen om jouw lichaam te laten ontspannen en jouw lijf te
laten weten dat ze veilig en waardevol is.

INTEROCEPT IVE  AWARENESS

Ruimte geven aan jouw vrouwelijke energie, aan voelen en
intuïtie, gaat zorgen dat intuïtief eten vóór je gaat werken!


