Verslaq van de workshop

Cemterfrng em verder
door Jeroen van Hasselt

Jeroen heeft dit jààr samen mêt
Noortjê Dàems het centrum 'Dr Hof
ván Axan" ovêrgen0men. ieroen is at

jarên kinrsioloos l]rn bovendii:n i! hij
instructcur'ran Àpplied Phytiology.
Hij ls ook Fàculty Member !an het
l.K.C. vooÍ Nederland ên dus lnstru.tor
lraineí voor Íouch Íor llealth.
Binnerkoít Beeft hijzijn eÊrste e;Ben
cur:u! Crntering vàn vier dagcn in "De
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Het centeringsysteem wordt geteÍ om
te zien of iem-nd, zowel lichamelijk,
emotioneel als ênêreetisch goêd
in zijn evenwlcht is. Als dit nlet het
geval is, kan het energie kosten om
na stressvollÊ situaties weer terug
n evÊnwicht tÊ komen. Zo staat het
beschrêven in mijn eerste Touch
for Health boêk uit 1995 van Rita
Schoonman en Arla den Hartog.
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Het centeringsysteem ontnaat voor de
geboorte Het begint te ontstàan voor
on! lchaam vorm kr jgt. Er ontstaat
eerst een as uit een groÊp ce en. Om
dle as vormt zich on, fysleke lichaam.
De as blitft bestaan.
n de k n€s ologie wordt onderscheld
gemaakt tussen centering in cloacals,
gaits en hyoid. n deze workshop ging
het voora over de c oacals.
Het is dLs

I

laatste klacht waar de clent meestêl
Ínee komt, is dan meestal niet de
oorzaak.le moet het er onder zoeken,
de oorzaak zit dleper
ls het center ng systeem in balêns, dan
hebben de dlngen die op je af komen
geen vat meer opje.le staat stevig in
je schoenen Je blilft staan. Dan is de

en€Ígetische as stevig. Énergehs.h
beweeg le mee en je voeten blijven

staan. Zo ook emotonee Ofjê draa t
weg om die as, mêar ie voeten b llven

le kunt de cloacê punten gêmakkelijk
zelf onderhouden als de dlepe balêns
goed is. De c oacals voÍm
heel klein stukje van de centeÍlnB
Na nog meer uitlêg ên demonsÍatre,
s de beurt êan ons om te oefenen.

leroen heeft een procedure gernàakt
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UiteindÊlijk volgt dê 'lnstorting'. De

a hêê

vroeg, tijdens

de splitsing van de ce en, dát het
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cloaca systeem be8 ntte ontstàBn.
Het cloacalsyste€m vormt een soort
raamwerk, een kapstok waaraan het
chaam hangt of aan vast zit.
Als het llchaam gevormd i! dan
strekken en rekken de rugsp eren met
de ruggewerveLs het lichaam recht. Het
lchaamsgewicht tÍekt het ichaam naar
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en iedereên gaat aên de slag en oeíent
met de paítner De 'bodybalênc€" is
nieuw vooÍ mij. le test dan het hele
lichaam in plaats van één spier Het is
heerlijk om even fysiek bezls te zljn en
het zelf te voelen, dàardoor be2rnkt
de nieuwe kennls beter. Ook komt het
balletje-de ergobal van lohanna Ke er
naar vorên a s centeringsoefening. D€
bedoe nc ls de bal onder de voêt na..
beneden te duwen.
Nog een êxtra puntie over de as. Eabv s
strekkên zich vêak u t. Dit heeft met
stÍêtchinB van de as ie maken. A s de
babygeboren ir, bestaat de loopreflex
a , maar d t s nlet genoeg om te open
De baby mo€t er Ínee om leren gaan
om te kunnên open.
De workshop duuíde twee
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De

cLrrsu! die leroen gaat geven duurt v €:

dagen.
De workshop geeft a le€n een indruk
De voorkant werkt wat ingewrkkelder,
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daêr koÍnt ook dê ademhaling aèn te
pas. Het d afragma verbindt de bovenen onderz jde van het lichaam. Dit
diafragma echter s gevoelig voor stress
8ij íress wordt eí vèak hoger geêdemd.
le kornt dan hoger n jê lichaam te
zitten, ln je hoofd en raakt daardooÍ
het contact met de rêst van het lchaam
kwijt Het mlddenrif vormt een soort
breekp!nt. A s er onbêlansen in het
systeem komen, ga je compenseren
en dat kost vervo gens veel energie.
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vaf het ontstaan

en het werken met
het centêr ng systeeri]. De Ínatêrie s
erg lnterê5sant en aan te raden voor
Touchers en klneslologen, orndêt deze
kennls vêe verder gaat dên wai in
loLrch 1, 2, 3 en 4 wordt b€handeld

