CENTERING
lnleiding
De inzichten in dit artikêlzijn
in de oop van dê êfeelopen
jaren ontstaan en vormen de
achtergrond van de cursus

Centering.
Eén vên de be angrijkste záken dje
we iedere dag doen, is opstaan
en overejnd b ijven. Wê houden
onze balans in een were d met
veel veÍschillênde krachien die
op ons inwerken. Orn dii voor
e kaar te krijgen, ;s het lichaam
uitgerust met een uitgebreid
centeringsysteem, Dit svsteem
maaki het mogelijk dat hÊt
ichaam autonoom bêlans houdt
en dat we hierover niet hoeven
nadenken. Zo kunnên we gebruik
maken van ons lichaam in plaats
van dat we ons inspannen om
overeind te blijven en fysiek in
ba ans te b ijven.
ln de toegepaste kinesiologie
wordt over het algemeen slechts
naar drie delen gekeken als het
gaat orn centering: cloacals, gaits
en hyoid. ln dit artikel gaat het
eieenlijk a een om de cloacals
plus wat daarbij nog Íneer komt
kijken. De cloacals vormen de
verbinding tussen de onder en
bovenkant van het lichaam. Ze
binden een aantalspieren en
reflexen samen, zodat het lichaam
zelf stevig kan staan.
En het svsteem dat ervoor zorgt
dat we stevig staan, is precies
hetzelfde systeem als waarmee
we emotioneel stevig in onze
schoenen staan, mentaaL bij
ons standpunt kunnen blijven
en energetisch bij onszelf

blijven. Wanneer iemand'van
z'n stuk'gebracht wordt, stort
het hele bouwwerk van het
centeÍingsvsteeÍr in en kost
hetveel meer energie om zich
staênde te houden, En wanneer
deze energi€ op is, gêat het
echt fout en iemand stort op
de één ofandere manier in:
ziekte, overspannen, burnout,
rugk achten, eicOm hier weer oveÍheen ie
komen, is het essentieel dat het

centeringsystêem weer wordt
aangezet, zodat dit weer kan
dienen als funderins om verder op

ontstaan
Het cloaca systeem is het eersie
systeem in het lichaam dat vorm
krijgi. We beginnen ons leven
als één enkele cel. Deze celgaat
zich delen en zo ontstaat een
ern bryo van een nog Vormeloos
klompje cellen. Als in dit stadium
het embryo gesp itsi makt,

ontwikkelen de delen zich verder
en groeien uit tot twee complete
individuen, een eeneiige twee ing.
Maar na een bepaalde periode
lukt dit niet meer; de de en
sterven aí of alleen het grooiste
deel overleeft, aldan niet
sehavend. Kenneiijk is het klompje
cellen niel meer zo vormeloosj
er is een as ontstaan meteen
onder en bovenkant en zonder
één van deze twee;s hei eÍnbryo
niet meer coÍnpleet. Langs
deze as kornt het lichaam tot
ontwikkeling, en deze opbouw is
ook in het volwassÊn ichaaÍn nog
te herkennen in bijvoorbeeld het
axiale skelet (hooÍd, werve kolom
en bekken) en het zenuwsielsel.
De naam c oaca komt ookvan
deze ontwikkeling. De eerste
vorm die zichtbaar wordt in het
embryo is een opening die zich in
eenvoudige gewerve den verder

ontwikkeld tot de'uitgang'.
Vogels, reptie en en amfibieén
hebben maar één uitgang voor
urine, feces en eieren. Deze heet
cloaca, hetgeen'riool' betekeni
in het Latijn- Cloacals en cloacê
reflexen hebben in de kinesiologie
echter veel meer ie maken met
houding en balans, dan mei
riolering en afualverwijdering.

voetjÊs op tafelwordt gezet zal
hei lichaam zich sirekken en
gaan staan. Er is een sta refex
aanwezig. En wordtde baby oP de
juiste manier over de tafel heen
bewogen, gaan de beentjes zelfs
lopen: de looprefl ex. Daêrboven
zit een hoofdje dat hier allemaal
nog niets van begrijpt, dat komi
lêterLeren staan en lopen is dus niet

lerên het lichaam op te richten
en de ene voet voor de andere
te zeu:en, maar het is leren de

ingebouwde programma's te
gebruiken. Hoe dit in z'n werk
gaêt, is goed te zien bij de
motorische ontwikkeling van
baby's. Bepaalde refl exrnatige
bêwegingspatronen komen op,
orn n. verloop van tijd weer uit
te doven als reflex. Als het goed
is worden ze ge-rntegreerd in de
normale beweging. Hierdoor
kunnen we eebÍuik makên van
deze patronen en hoeven we niei
na te denken overwelke spieren
we nu precies nodig hebben.
Gaat er in de ontwikke ing iets
mis, of raken de reÍlexen op latere

leeÍiijd verstoord, is het niet zo
dai we niet meer kunnen staan of
lopen. Omvallen is in het dagelijks
Leven niet echt een optie, dus zal
het lichaam gaan compenserenBepaalde spiêren worden
'vastgezet', geb okkeerd, zodat we
op die blokkades kunnen leunen.
Dit leidt echter tot meer spanning,
het kost (veel) meer energie, en
door de compensatjes kunnen we
minder flexibel reageren op wat er
met ons of om ons heen gebeurt,

Anatomie en fysio ogie van het
Om deze compensaties te

Houdingsreflexen
Bij de geboorie heeft een baby
wel een lichaam, maar nog geen
controle daarover. Toch doet dat
ichaam alveelen zijn er bepaa de
houdingsrefl exen zichtbaar Als
een pasgeboren babY met de
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verduide ijken, eerst wat ovêr
hoe het menselijk li€haam zich
normaalrechtop houdt. As je
het skelet vên opzil bekijkt, zie
je dat de wervelkolom êchter
de i;chaamsas staêi. Er zit dus
Íneer gewicht voor het steunpunt

houden ze de buikho te als een
ballon op spannlng, waardoor de
ribbenkas aan de voorkant wordi
Hoe belangrijk dÊzê
ondersteunlng is, is te merken

bij zwaar tillen. Hierbij wordt
de druk in de buikholte hoger,
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dan erachter, en het lichaam
zou hierdoor naarvoren vallen.
Het gebruikelijke bee d is dat
het gewicht naarvoren hangt
en de sacrospinalls hlertegenin
irekt. Zoals bij de Erasmusbrug
het brugdek naar voren trekt
en de dikke kabe s aan de
achterkant hier tegênin trekken.
De sêcrospinalis wordt dan ook
we 'eÍecior spinae' genoemd,
oprichter van de wervelkolom.
Maar dit is sle€hts de helft vên
het verhaal. Bijeen ske et is de
rulmte tussen de onderste Ílbben
en het bekken weliswaar eeg,
maar bij een compleet ichaam
zit daar de buikho te. Deze wordt
door spieren omgeven: aan de

bovenkant het middenrif, aan
de voor- en zij- en achterkanten
de buikspieren en de quadratus
umborum, aan de onderkant door
de bekkenbodemspieren. samen

waardoor londer andere) de
druk op de blaas groter wordt.
Een Belgische gewichtsheffer
heeft dit voor het oog van de
cêmera's gedemonstreerd op
de olympische spelen van 2000
in sydneyi door het zware ti!len
werd de druk zo hoog dêi ze haar
plas niet meer kon ophouden..Als het systeem uiivalt
Bijgeba anceerd staan, zijn het
dus zowel spieren aan de voorkant
als aan de achterkant die s.men
het lichaam in ba ans houden. Er
is echter wel een groot verschj
tussen voor en achter. Naast deze
balans hebben de spiÊren aan
de voorkani ook een be angrijke
functie in de ademhalins.
Hierdoor Ínoeten ze, ook in rust,
steunen en bewegen tege ijkertijd.
Bijstress is één van de eerste
dlngen die verstoord raakt de
êdeÍrhê ing. Waar het normaal
een gecoórdineerde actie is van

tussenribsp erên, middenrif
en buikspleren, die samen
borst- flank- en buikadernhaling
verzorgen, valt dii bij stress uit
elkaar ln losse delen. Hierdoor
valt de mogelijkheid weg oÍn
tege ijkertijd te steunen op de
buikho te en te ademen en stort
de steun aan de voorkant in.
OÍn toch oveÍeind ie blijven
neemi de achteÍkênt van het
ichaêm hei over en g.at het
lichaam werkêlijk f unctioneren
als een hangbrug. De rugspieren
zijn daar sterk genoeg voor, maar
ze Ínoeten

erwelhard voor

werken, Dit kost Íneer energle,
levert meer spanning op, grotere
druk op de werve kolom en dus

de tussenwervelschijven. En orír

het langervolte houden, zalhet
ichaam zich schrap zetten en
spleren en gewrichten vêstzêtten.
Dit alles leidttot k achten
van het bewegingsapparêat
(rug, schouders, armen, eic-),

hoofdpiin, vermoejdhejd.
Doordat hêt svsteem star en
minder soepel wordt, kan men
minder goed inspelen op de
wereld om ons heen. Bijvoorbeeld
kleine oneffenheden bij hei
lopen worden slecht opgevêngen
en leiden tot meer spanning
en blokkades. Hierdoor wordi
geleidelijk aan de spanning steeds

hoger en het llchaarn is steeds
minder goed in staat om dingen
op te vangen.
Op êÍnotioneelen rnentaalv ak

Omdat het systeem dat
verantwoordelijk is voor de
fysleke balans ook de emotionele
balans verzorgt, zullen de

hierboven beschreven fysieke
ansen dooÍwerken op

on ba

emotionee en mentaêl vlak.
Ook daar is rnlnder energie
beschikbaaÍ, treden er blokkades
op en wordt in algemene zin het
incasserlngsvermogen steeds
minder, Situêties worden steeds
stressvoller, en het kost het
steeds meer energie om zich
staande te houden. En dit alles
heeft zijn weerslag op het fysieke
deel, zodêi onbalansen elkaar
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versterken en op elkaar gestapeld
raken. En ook hier worden
compenstatiemechanismen
geactiveerd.

aangepaki- Een huis blijft ook
niet staan a s de fundering niet
goed is. Het heeftdan weinigzin
om een lek in het dak te gaan

Terug nêar balans
Het is niet meer dan menselijk
dat men pas dingen gaat

Zolang het systeem niet als
een geheel kan functioneren,
functioneert het geheel niei.
Het lichaam houdt zich met
compensaties overeind, en
de compensaties halen het
centeringsysteem onderuitDeze compensatjes kunnen
pas worden losgelaten ais het
centêringsysteêm f unctioneert,
aêngezien er anders niets is
om op te steunen. Daarom is
het van belang om eerst het
centeringsysteem te corrigeren/
en meteen daarna het lichaam
te laten ervaren dat het weer

aanpakken a s men er echt last
van krijet. Aangezien de meeste
comPensaties geheel automatisch
en onbewust tot stand komen,
hebben we pas door dat er iets
mis is als de compensahes niet
meer (volledig) toereikend zijn
en we ergens lêst van krijgen. En
dan zijn we geneigd om vooral
die dingen aàn te pakken: de rug
of schouderpijn, de stressvolle
situatie, etc. Andere onbalansen,
die succesvol gecompenseerd
worden, ontsnappen geheel aan
Echter, zolang het

centeringsysteem niet
f unctioneert, onibreêkt de
fundering en blijft men in
eerste instantie bouwen op de
compensaties. En hoewel dan
de ene situatie verholpen is, kan
de vo gende situatie niet goed
worden opgêvangen en opnieuw
tot problemen leiden.
Eén geheel

Voor een goede correctie is
het belansrijkje te rea iseren
dat het hieÍboven beschreven
svsteern één geheel vormt,
bestaande uit de cloacals, de
diverse spieren afzondenijk ên
hun samenwerking. Dit systeem
moetdan ook aLsgehee word€n

functr'oneert. Dan pas kan het
lichaam overstappen van de
compensêtjes op het norma e
systeem. Functioneert het
systeem nlei, ofwordt het
niet ervaren, zal het lichaam
vasthouden aan de compensaties;
die zijn immers van levensbe ang,
dan wel over evingsbelang.
n de praktijk van een
centeringsessie komt dat er
op neer dai de cliènt (door
middel van spiêrtesten) eerst
ervaêrt dat hêt systeeÍr niet
goed functioneert. Vervolgens
gaai de cliënt liggen, zodat
er niets overeind gêhouden
hoeft te worden en er dus ook
niet gecompenseerd hoeft
te worden- Dan worden ale
.fzonderlilke onderde en van het
systeem getest en waar nodig

gecorrigeerd, én hun onderlinge
saÍnenwerking- Het systeem kan
dan werken, maar hoeft nog niets
te doen, want de c iênt ligt nog.
De volgende stap is dan het
overeind komen, en eventueel
hei lchaam ondersteunen in
het weer leren vertrouwen op
het cenieringsysteem. Dan kan
het ichaam ervaren dat het
weer functioneert en kunnen de
comPensaties worden losgelaten,
Nu zu en er in eerste instantie
nog veel situaties zijn waarin
hêt lichaam uit gewoontê
weer zal terussrijpen op de
compensaties. Echter, doordat
het in de sessie heeft ervaÍen
dat het centeringsysteem werkt,
is het relatiefgemakkeliik deze
compensaties weer los te laten en
ook in die situatie te vertrouwen
op het centeringsysteem,
Om dit te ondersteunen, geven wll'
cliènten vaak de correctiepunten
voor de cloacals mee als huiswêrk:
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CloacaloeÍening
Voor: houd met twee vingers van de ene hand een
wenkbrauw vast en p aêts twee vingers van de
èndere hand :n de liê' ndair hêt ichaambêen
Eerst de ene kant
Dan de andere kant
Dan gekruist
Dan andersoÍn gekruist
Adem 2 à 3 keer goed door per combinatie

/^(

Achter: Houd met twee vingers achter een oor vast,
met dê êndere hand het zitbeen
Eerst de ene kant
Dan de andere kant
Dan gekruist
Dan andersom gekruist
AdeÍn 2 à 3 keereoed door per coÍnbinatie

32

ff'ïX
A"\k.

