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Wees dus sterk en daal af in je eigen lichaam
Waar je stevig op je voeten kunt staan
Denk er goed over na!
Vlucht niet ergens anders heen!
Kabir zegt: zet al je overbodige gedachten overboord en wees gewoon degene die je werkelijk bent.
Robert Bly, het boek van Kabir 1

1

Uit: Totton, Nick 2005, blz. 142
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1. Inleiding
Tijdens mijn onderzoek voor deze scriptie kwam ik het citaat op de vorige pagina tegen. Het maakte
indruk op mij omdat het voor mij weergeeft waar ik mee bezig ben. In de afgelopen jaren heb ik
gemerkt dat ik veel buiten mijn lichaam leef. Als het ware buiten mijn lichaam sta en vooral vanuit
mijn hoofd leef. Door de beoefening van yoga heb ik meer contact gekregen met mijn lichaam. Maar
toch miste ik nog iets. Tijdens het specialisatiejaar zwangerschapsyoga vond ik de yogalessen erg
zwaar. Niet op fysiek niveau maar vooral op emotioneel niveau. Ik begon me af te vragen waarom de
oefeningen mij zo raakten. De oefeningen voor zwangerschapsyoga zijn vooral op het bekken gericht.
Om meer begrip te krijgen voor het gebied van het bekken ben ik op zoek gegaan naar andere
handvatten. Zo ben ik in aanraking gekomen met de Cantienica® methode. In de informatie over de
training werd gesproken over de sleutelpositie die het bekken inneemt, dat het bekken de basis
vormt in ons lichaam en een goed functionerende bekkenbodem levenslust brengt 2. Dat was de
reden dat ik de bekkenbodemtraining volgens de Cantienica® methode ben gaan volgen. Na de
training stelde mijn yogadocent in een gesprek over het bekken een serie oefeningen uit de
zwangerschapsyoga voor. Deze serie heb ik bijna een jaar lang zeer regelmatig gedaan. De specifieke
opdracht was om de aandacht te richten op de emoties tijdens deze oefeningen. Enorm verbaasd
was ik door de verscheidenheid en soms heftige emoties. De emoties die ik ervaarde tijdens de
oefeningen fascineerden mij zo dat ik in mijn omgeving de vraag ben gaan stellen aan hulpverleners
hoe in hun vakgebied het bekken beschouwd wordt. Tijdens een gesprek met de therapeut voor
lichaamswerk kwam het boek Emotioneel & Reichiaans Lichaamswerk ter sprake. In het
desbetreffende boek vond ik een interessante zienswijze over het bekken. Hierin wordt gesteld dat
het bekken een geblokkeerd segment is. Ik vroeg me af of deze zienswijze mij verder zou helpen. Zou
er sprake kunnen zijn van puur en alleen een blokkade op emotioneel niveau?
De vraag kwam bij mij boven: welke betekenis heeft het gebied van het bekken eigenlijk? In de yoga
maar ook volgens de Cantienica® methode en het Reichiaans Lichaamswerk? Is de betekenis fysiek,
emotioneel of een combinatie? Zijn er overeenkomsten, zijn er verschillen of overlappen de
methodes elkaar voor een deel? Dit is het onderwerp voor mijn scriptie.
De vraagstelling is: wat is de betekenis van het bekken vanuit verschillende methodes beschouwd?
In hoofdstuk twee wordt het bekken besproken vanuit anatomisch oogpunt. In het derde en vierde
hoofdstuk worden de Cantienica® methode en het Reichiaans Lichaamswerk besproken. Deze
hoofdstukken geven informatie over de grondleggers, de ontstaansgeschiedenis, een korte uitleg
over de methode en wat de betekenis van het bekken is volgens deze methode. In het vijfde
hoofdstuk behandel ik wat yoga en chakrapsychologie is en de betekenis van het bekken volgens
deze methode. Tot slot volgt de conclusie. In dit laatste hoofdstuk probeer ik een antwoord te
formuleren op de vraag.

2
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2. Anatomie van het bekken
Het bekken vormt de verbinding tussen het onderlichaam en het bovenlichaam. Vanuit het bekken
ontstaat de beweging naar de benen. Het bekken vormt de bodem en dragende deel van de romp.
Het bestaat uit een benig gedeelte, spieren, banden en gewrichten. Over het algemeen hebben veel
mensen maar weinig gevoel waar het bekken en de bekkenbodem zich in het lichaam bevindt. De
meesten zouden het bekken en de bekkenbodem hoger in het lichaam aanwijzen dan waar het
bekken zich in werkelijkheid bevindt. Een deel van het benige gedeelte van het bekken kan zelf
gevoeld worden: de heupbeenderen, het schaambeen en de stuit. Leg daarvoor de handen bovenop
de heupbeenderen. Laat de handen dan via het zachte gedeelte van de buik aan de voorkant dalen
totdat de handen weer een hard gedeelte voelen: het schaambeen. Aan de achterkant kan de stuit
gevoeld worden door de vingers op de lendenwervels te leggen. Laat de vingers dan dalen tot het
laatste harde gedeelte net boven de anus. De zitbeentjes kunnen gevoeld worden door op de handen
te gaan zitten. Tussen de zitbeentjes bevindt zich de aanhechting van de bekkenbodem, het laagste
punt van de romp.3

2.1

Benige gedeelte

Het benige gedeelte van het bekken bestaat uit verschillende botten die samen een ring vormen. De
botdelen zijn aan de achterzijde de staartwervels (os coccygis) en het heiligbeen (os sacrum). Aan
weerszijden van het heiligbeen liggen twee heupbeenderen (ossa coxae). Aan de voorzijde sluiten de
heupbeenderen de ring met de symfysenaad. Het heiligbeen vormt aan de onderzijde de verbinding
met de staartwervels, aan de bovenzijde de verbinding met de lendenwervels en aan weerszijden de
verbinding met de heupbeenderen. De verbinding tussen het heiligbeen en de heupbeenderen wordt
het sacro-iliale gewricht of SI-gewricht genoemd. Elk heupbeen ontstaat uit drie botstukken:
darmbeen (os ilium), zitbeen (os ischii) en schaambeen (os pubis). 4

Afbeelding 1 Benige gedeelte Bekken

3
4

Uit: Lezing Bekkenbodem 20 november 2015 van bekkenfysiotherapeut Inge Hemel.
Tekst en afbeelding 1 uit: Grégoire (1997), pag. 392
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2.2

Bekkenbodem

De bekkenbodem bestaat uit veel verschillende spieren. Deze spieren zijn niet apart te besturen. Ze
vormen samen één functioneel gebied en worden als één laag gezien. Spanning in andere spieren
rondom het bekken hebben effect op spanning in de bekkenbodem. Spanning in de benen geeft
bijvoorbeeld ook spanning op de bekkenbodem omdat de bekkenbodem zo’n centrale spier is.
De bekkenbodem vormt als het ware een hangmat en is daarmee de drager van de organen plus de
inhoud van de buik daarboven. De bekkenbodem is een dunne spier van slechts 0,5 - 1 centimeter
dik. Het is de meest centrale spier van het lichaam en bij alle bewegingen in het lichaam doet deze
spier mee. In de hersenen is de bekkenbodem slecht vertegenwoordigt. Net als de biceps kan de
bekkenbodemspier aanspannen en loslaten. Op de biceps heeft de mens echter veel meer feedback
gehad en is men dus ook bewuster van die spier. Met de bekkenbodem worden de bewegingen niet
zo heel bewust gedaan en is er weinig sturing mogelijk. Daar komt nog eens bij dat de functies van de
bekkenbodem nog steeds in de taboesfeer liggen. Het is voor veel mensen nog een moeilijk
toegankelijk gebied.
In de bekkenbodem zijn er bij vrouwen van voor naar achteren in totaal drie openingen voor
respectievelijk de plasbuis, de vagina en de anus. Bij mannen zijn er twee openingen. De openingen
in de bekkenbodem moeten kunnen openen en sluiten en maken de bekkenbodem daardoor
kwetsbaar. Als er klachten ontstaan dan zijn het vaak gecombineerde klachten zoals tegelijkertijd
obstipatie en last met plassen.
Bij vrouwen hebben hormonen, menstruatie, seksuele activiteit, zwangerschap, bevalling en de
overgang allemaal invloed op de bekkenbodem. Door hormonale verandering zoals bij de overgang
wordt het steunweefsel zwakker en daarmee wordt de bekkenbodem slapper. Verzakkingen van de
organen ontstaan doordat de wanden van de endeldarm, de vagina of van de plasbuis eigenlijk
muurtjes zijn van bindweefsel. Deze muurtjes kunnen verzwakken. De bekkenbodem kan gezien
worden als fundament voor die muurtjes. Bij verzakkingen zal als eerste het fundament, de
bekkenbodem, versterkt moeten worden. Oefenen met de bekkenbodemspier begint met weten
waar de bekkenbodem zich bevindt. 5

5

Volledige tekst van paragraaf Bekkenbodem: Lezing Bekkenbodem 20 november 2015 van
bekkenfysiotherapeut Inge Hemel.
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Afbeelding 2 Bekkenbodem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

6

Levator ani
Schaambeen
Arcus tendineus m. levatoris ani
Spina ischiadica
M. puborectalis
Fibrae prerectales
M.pubococcygeus
M.iliococcygeus
M.sphincter ani externus
Lig.anococcygeum

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Stuitbeen
M.coccygus
M.transversus perinei profundus
M.transversus perinei superficialis
Tuber ischiadicum
Lig.transversum perinei
Lig.sacrospinale
Lig.sacrotuberale.
Afbeelding Bekkenbodem.6

Uit: Platzer (2002), pag. 107
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3. De Cantienica® methode
3.1

Grondlegger

De grondlegster van de Cantienica® methode is Benita Cantieni, geboren 1950 in Zwitserland. Zij had
zelf ernstige scoliose en als gevolg daarvan verschillende lichamelijke klachten. Op zoek naar enige
verlichting kwam zij in 1992 in aanraking met Callanetics. Bij Callanetics worden in precies
voorgeschreven houdingen kleine bewegingen tot 100x herhaald. Ze gaf enkele jaren les in deze
vorm van bewegingsleer en leidde andere docenten op. In de daaropvolgende jaren paste ze de
methode aan en veranderde de naam in de Cantienica® methode. In 1997 schreef ze het eerste
Cantienica® boek: “Tiger Feeling- Das sinnliche Beckenboden-Training”.7

3.2

Ontstaansgeschiedenis

Benita Cantieni ontmoette in 1993 de arts Christian Larsen die haar de vraag stelde: “Wat nu als je de
scoliose niet hebt maar zelf maakt?”. Hij legde uit dat het fundament voor de wervelkolom de
bekkenbodem is. Hij toonde haar waar de zitbeentjes zitten en hoe je die naar elkaar toe kunt
bewegen. Voor Benita Cantieni betekende dit dat ze zich twee dingen realiseerde: zij zou zelf haar
wervelkolom weer recht kunnen maken én dat wat zij altijd als de bekkenbodem had beschouwd was
helemaal niet de bekkenbodem. De eigenlijke bekkenbodem was de levator ani (ook wel de
anushefspier genoemd). De oefeningen uit het Callaneticsprogramma is zij gaan aanpassen met als
hart van de oefeningen de levator ani. Benita Cantieni beschouwde haar lichaam als gevangenis.
Door de oefeningen is dit volledig veranderd. Zoals zij stelt: ze heeft geen pijn meer, haar lichaam
voelt goed aan, heeft kracht, is veerkrachtig en flexibel 8 .

3.3

De methode

De Cantienica® methode gaat ervan uit dat de bekkenbodem de basis is en dat de levator ani de
eigenlijke bekkenbodem is. Aan het begin van de cursus wordt aan de hand van tekeningen en een
model uitgelegd dat de bekkenbodem uit meerdere lagen bestaat. De afzonderlijke lagen vormen
steeds maar een gedeelte van de gehele bekkenbodem en samen vormen ze één ‘hangmat’. De
levator ani of de anushefspier is de spier die deze hangmat compleet maakt. In deze hangmat
worden als het ware de organen van de buik gedragen en gesteund. Als die dragende en steunende
functie wegvalt kunnen die organen gaan verzakken en ontstaan er allerlei problemen zoals:
(gedeeltelijke) incontinentie, baarmoederverzakkingen, problemen met de endeldarm. Doordat een
van de organen gaat verzakken valt er nog meer steun weg voor de andere organen en volgt er als
het ware een kettingreactie.
In de tweedaagse bekkenbodemtraining volgens de Cantienica® methode wordt de levator ani
getraind voor die dragende en steunende functie. De training begint met aandacht voor het staan. Je
plaatst de voeten in een lichte “V”, het gewicht rust vooral op de hielen. Je maakt lengte richting de

7
8

Uit: Cantieni (2014), pag. 20 e.v.
Uit: Cantieni (2014), pag. 26 e.v.
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kruin en ruimte in de borst waarbij armen en handen ontspannen. De zittende oefeningen worden
uitgevoerd op een stoel of kruk. Ook bij de zittende oefeningen en liggende oefeningen plaats je de
voeten in een lichte “V” en is er aandacht voor de juiste oprichting of lengtespanning van het
lichaam.
Na het oefenen van de juiste stand van de voeten en juiste oprichting leer je zowel staand als zittend
om de hielen afwisselend met een lichte beweging de vloer in te duwen. Door de hielen de grond in
te duwen kun je voelen dat ook de zitbeentjes bewegen. De achterliggende gedachte van deze
oefening is dat je contact kunt maken met de levator ani door het bewegen van de zitbeentjes. De
vervolgstap is om de zitbeentjes naar elkaar toe te bewegen door vanuit de liezen de spieren van de
bovenbenen naar buiten te draaien. De nadruk ligt steeds op hele kleine bewegingen die je van
buitenaf niet kunt zien maar wel de zitbeentjes aanzetten tot beweging. Als deze beweging eenmaal
gevoeld wordt is de volgende stap om de beweging nog kleiner te maken en de zitbeentjes pulserend
te bewegen. Na deze basisoefeningen volgen er verschillende zittende en liggende oefeningen
waarbij de nadruk ligt op het in beweging brengen van de zitbeentjes in alle richtingen.
Opvallend tijdens deze training is dat alle oefeningen gericht zijn op het in beweging brengen van de
zitbeentjes. De docent benadrukt tijdens de training dat de buikadem niet gebruikt mag worden. De
verklaring is dat de buikadem juist extra druk op de bekkenbodem zou veroorzaken. Die extra druk
zou de levator ani verslappen en de ondersteunende en dragende functie van deze spier
verminderen.

3.3.1 De visie
Een goed uitgelijnd bekken en goed getrainde levator ani is volgens de Cantienica® methode de
voorwaarde voor een goed functionerend lichaam.

3.3.2 Effect/Doel
Een goed functionerende levator ani zorgt voor een goed functionerend lichaam. Het lichaam voelt
dan goed aan, heeft kracht, is veerkrachtig en flexibel 9.

3.3.3 Trainingsvorm/Behandeling
In kleine groepjes van 8 – 12 personen wordt de methode uitgelegd. Er wordt samen geoefend. Na
de training is het individueel in het dagelijkse leven oefenen.

3.3.4 Soorten oefeningen
Er zijn staande oefeningen, zittende oefeningen en liggende oefeningen. De zittende oefeningen
worden uitgevoerd op een stoel of krukje. Alle oefeningen zijn gericht op het in beweging brengen
van de zitbeentjes in alle mogelijke richtingen.

3.3.5 Resultaten
In het boek “Catpower, das ultimative Körperbuch” en tijdens de cursus “Bekkenbodemtraining,
volgens de Cantienica® methode” worden voornamelijk lichamelijke effecten genoemd zoals minder
vaak naar het toilet hoeven, minder ongewild urineverlies, minder last van verzakkingen.

9

Uit: Cantieni (2014) pag. 27 - 29
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3.4

Betekenis van het bekken

Cantieni beschrijft in haar boek ‘haar lichaam als een flatgebouw van meerdere verdiepingen met het
bekken als tussenverdieping’. De bekkenbodem is hierin het fundament van de wervelkolom10. Een
intacte en goed getrainde bekkenbodem draagt het gewicht van de romp, zorgt voor een juiste stand
van de wervelkolom en zorgt ervoor dat het lichaam graag, makkelijk en licht beweegt. Benita
Cantieni beschouwt de levator ani als de eigenlijke bekkenbodem11. Deze belangrijke spier moet
getraind worden. Net als voor alle andere spieren geldt ook voor de bekkenbodem: use it or lose it.
Spieren die niet gebruikt worden verslappen en verschrompelen12. Volgens mevrouw Cantieni
voorkomt en verhelpt een anatomisch juist gebruik van de bekkenbodem diverse lichamelijke
klachten zoals aambeien, ongewild urineverlies, orgaanverzakkingen, rugpijn en knieklachten.

3.5

Persoonlijke ervaring

In november 2015 volgde ik de Bekkenbodemtraining volgens de Cantienica® methode bij Rebecca
Schoos in Barneveld. De training heeft mij bewuster gemaakt van de bekkenbodem en het gebied
van het bekken. Ik heb de bekkenbodemspieren beter leren voelen door de pulserende beweging
van de zitbeentjes. Persoonlijk vind ik dat de oefeningen erg mechanisch en te veel gericht zijn op de
zitbeentjes. Er is geen aandacht voor beleving van binnenuit. Ik merk dat ik vooral met het hoofd
bezig hoe ik de zitbeentjes in beweging krijg en waar ik die beweging nog ergens anders in het
lichaam voel. Mijn ervaring is dat er door het trainen van de levator ani juist meer spanning in de
bekkenbodem ontstaat. Daardoor ontstaat het gevoel dat ik als het ware in mijn lichaam “opstijg”.
De extra spanning in de bekkenbodem veroorzaakt ook spanning in het middenrif. Hierdoor is er
weinig ruimte voor de adem. Vooral in het begin leek het alsof ik buiten adem raakte. Tijdens de
training werd benadrukt dat de buikadem niet gebruikt mag worden om druk op de bekkenbodem te
voorkomen. Voor mij als yogadocent voelt dit als een tegennatuurlijke instructie.

10

Uit: Cantieni (2014) pag. 29
Uit: Cantieni (2014) pag. 40.
12
Uit: website www.bekkenbodemtraining.com
11
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4. Emotioneel & Reichiaans lichaamswerk
Over Wilhelm Reich en zijn werk lopen de meningen nogal uiteen. In de loop der jaren zijn Reich’s
ideeën aangepast aan nieuwe ontwikkelingen binnen de psychotherapie, zowel door hemzelf als
mensen die door hem zijn opgeleid. Bij het zoeken naar informatie over zijn methode blijkt dat er
scholen zijn die Reich’s ideeën en methodes hebben aangepast en bijvoorbeeld ook de naam hebben
veranderd in Neo Reichiaanse therapie of Energetic Integration. Ik heb mij voor deze scriptie beperkt
tot het boek Emotioneel & Reichiaans Lichaamswerk van Nick Totton & Em Edmondson.

4.1

Grondlegger

Wilhelm Reich (1897 – 1957) was een Oostenrijks-Amerikaans psychiater, seksuoloog,
psychoanalyticus, bioloog en natuurkundige. Reich is samen met Sigmund Freud opgeleid en heeft
met hem samengewerkt als psychoanalyticus. Toen Adolf Hitler in 1933 aan de macht kwam leefde
Reich in Duitsland. Binnen korte tijd moest hij vluchten voor de nazi’s vanwege zijn nietconservatieve ideeën. In eerste instantie vluchtte hij naar Scandinavië en daarna naar de Verenigde
Staten13.
Reich voegde aan de psychoanalyse een lichamelijke dimensie toe en ontwikkelde lichaamsgerichte
therapie. De achterliggende gedachte was dat volgens Reich de psychotherapie zich niet alleen met
de psyche moet bezighouden maar ook met het lichaam in de vorm van intensief ademen, bewegen
en expressiviteit. Hij moedigde cliënten aan zich fysiek te uiten door te schreeuwen, schoppen, slaan,
huilen enzovoort. Het idee was dat het lichaam op deze manier zelf een stuk therapeutisch werk
verricht. Op deze opvatting zijn verschillende vormen van Reichiaans lichaamswerk gebaseerd. Een
voorbeeld is de bio-energetica die ontwikkeld is door zijn oud-medewerker Alexander Lowen. Andere
methodes zijn: biodynamische therapie, core-energetica en rebirthing.
Reich ondervindt met zijn ideeën ook in de Verenigde Staten weerstand. Dit wordt mede veroorzaakt
door zijn open en waarderende houding ten opzichte van seksualiteit. In de laatste jaren van zijn
leven verslechtert ook de verhouding tussen hem en zijn volgelingen.

4.2

Ontstaansgeschiedenis
De mens heeft met de worm gemeen dat zijn spierpantser verdeeld is in segmenten.
Wilhelm Reich, Karakteranalyse14

Reich nam het lichaam als uitgangspunt en ontdekte dat er een verband is tussen psychische
problemen, ongeuite emoties en spierspanningen in het lichaam. De basis van deze problemen ligt
volgens hem in de vroege jeugd.
Als klein kind hebben we volgens Reich een natuurlijke manier van ademhalen waarbij het hele
lichaam meebeweegt. Die natuurlijke ademhaling geeft ons energie en bepaalt hoe vitaal we onszelf
voelen. Tijdens het opgroeien worden we geconfronteerd met problemen. Als reactie op die
problemen houden wij volgens Reich onze adem in of wordt de adem onregelmatig. Die verstoring
13
14

Uit: Totton, Nick 2005, pag.8
Uit: Totton, Nick 2005, pag.40
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van de natuurlijke manier van ademhalen heeft effect op het hele lichaam. Bepaalde impulsen zoals
huilen, schreeuwen, slaan en lachen worden onderdrukt. De onderdrukking van emoties veroorzaken
spanningen in de spieren. Als dit vaak genoeg gebeurt wordt de spierspanning chronisch. Reich
noemt deze chronische spierspanning ook wel pantsering en ziet een verband tussen iemands
spierpantsering en gevoelspantsering. Geblokkeerde emoties liggen volgens hem opgesloten in
gespannen spierpatronen. Het vraagt energie om die gevoelens te blijven onderdrukken en daarmee
vermindering van de levensenergie.15
Pantsering is dus een andere naam voor het proces van
emotionele en lichamelijke verkramping. Reich vergelijkt de
spierpantsering met een middeleeuws harnas: hard, stijf en
beperkend. Een andere overeenkomst met het harnas is de
verdeling in segmenten. De spierspanning kan gezien worden als
horizontale ringen rond het lichaam die de doorstroming van
levensenergie onderbreken16. Er worden zeven segmenten
onderscheiden: oog, kaak, keel, hart, middel, buik en bekken. Bij
ieder segment horen bepaalde emoties die geblokkeerd worden.
Naast deze zeven segmenten worden er zes karakterposities
onderscheiden17. De karaktertrekken die bij een karakterpositie
horen komen overeen met een permanente blokkade in een
segment. De karakterposities zijn te verdelen in twee groepen:
blokkade van het hoofd of blokkade van het bekken. Het
hartsegment bevindt zich tussen deze twee uitersten.
Tot slot is er nog een open positie: dan zijn er geen permanente
blokkades en is er volgens Reich een heuse acceptatie van de
werkelijkheid en van genot18.
Afbeelding 3 Segmenten van
lichaamspantsering

4.3

Afbeelding Segmenten 19

De methode

Het hoofddoel van Reichiaans lichaamswerk is gericht op het wekken van iemands levensenergie
door weer in contact te komen met het lichaam. Het is niet te bedoeling om iemands ‘pantsering’ te
corrigeren. Tijdens de therapie is de aandacht gericht op de ademhaling, de wijze van ademhaling, de
spierspanningen en de lichaamshouding. Voor het eigenlijke lichaamswerk wordt de cliënt gevraagd
om op de rug op een matras te gaan liggen. De behandelaar komt ernaast zitten en begeleidt de
cliënt. Die begeleiding bestaat uit de cliënt contact te laten maken met de adem. Na een tijdje wordt
aan de cliënt beschreven wat er gezien wordt. Waar is de adem zichtbaar, waar niet, is de inademing
sterker of de uitademing, stokt de adem ergens of stroomt deze vrijuit. De bedoeling van het op de
15

Uit: Totton, Nick 2005, pag.17 e.v.
Uit: Totton, Nick 2005, pag.24
17
Uit: Totton, Nick 2005, pag.95
18
Uit: Totton, Nick 2005, pag.125
19
Uit: Totton, Nick 2005, pag.43
16
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hoogte stellen is dat de cliënt zich meer bewust wordt van de adem en zich meer ontspant zodat er
vrijer en vollediger geademd kan worden. De meeste mensen zullen na enkele minuten bewust
ademhalen bepaalde emoties en lichaamsgewaarwordingen ervaren. De cliënt wordt dan
uitgenodigd om juist uitdrukking te geven aan die emoties door zich bijvoorbeeld te rekken, te gaan
schuiven, schoppen, slaan, het bekken te bewegen en juist geluid te maken door bijvoorbeeld te
schreeuwen. De achterliggende gedachte hiervan is dat alleen ademhalen de spierspanning meer zal
voeden. Tijdens een sessie is het belangrijk dat vooral ook opgemerkt wordt wat er niet gebeurt. Een
cliënt kan bijvoorbeeld heel makkelijk huilen, maar niet boos worden. De spierpantsering zorgt
ervoor dat de cliënt zich niet meer bewust is van bepaalde gevoelens. Tijdens de therapie is het van
belang om de aandacht te richten op het contact dat wordt vermeden, zoals in bovenstaand
voorbeeld met de emotie boosheid20.

4.3.1 De visie
Geblokkeerde emoties veroorzaken permanente spierspanningen in het lichaam waardoor de
levensenergie onderbroken wordt en er geen contact meer is met het lichaam, gevoelens en
emoties.

4.3.2 Effect/Doel
De methode is gericht op het wekken van levensenergie in iemands lichaam waardoor het
helingsproces vanzelf plaatsvindt.

4.3.3 Trainingsvorm/Behandeling
Er is sprake van een therapeutische behandelvorm. De therapeut werkt een op een met de cliënt. De
behandeling is eenmaal per week gedurende een paar maanden tot een paar jaar.

4.3.4 Soorten oefeningen
De oefeningen die in het boek worden besproken hebben als doel om de pantsering in het lichaam te
ervaren. Er worden in het boek geen specifieke oefeningen als vorm van therapie besproken. Tijdens
het therapeutisch proces wordt de cliënt aangemoedigd om te bewegen en de stem te gebruiken
wanneer het gevoel ontstaat dat de energie geblokkeerd wordt.

4.3.5 Resultaten
Cliënten winnen aan acceptatie, vertrouwen, creativiteit, hun vermogen van seks en het leven te
genieten neemt toe, ernstige lichamelijke kwalen en chronische pijn verdwijnen. Volgens de
schrijvers van het boek zijn dit echter neveneffecten en niet waar het eigenlijk om draait. Therapie
helpt de mensen de werkelijkheid onder ogen te zien; het helpt hen te ontdekken wat de
werkelijkheid is, hun illusies te laten vallen. Aan het eind van het proces kan het leven makkelijker of
moeilijker, tragisch of extatisch voelen. Maar de cliënt zal een beter contact hebben met zijn eigen
levensproces, met zichzelf.21

20
21

Uit: Totton, Nick 2005, pag.145 e.v.
Uit: Totton, Nick 2005, pag.167
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4.4

Betekenis van het bekken

In het bekkengebied is volgens Reich een heel fundamenteel aspect van de relatie met de wereld om
ons heen gelokaliseerd: de seksualiteit. In het bekken wordt een grote hoeveelheid angst en woede
vastgehouden. Aan de voorkant van het bekken heeft de pantsering invloed op het liefdesspel en op
de manier van staan en lopen. In het liefdesspel bewegen we ons volgens Reich door de pantsering
te gehaast en te gretig of juist veel te voorzichtig. Met betrekking tot het staan en lopen veroorzaakt
een stijf bekken stijfheid in de benen waardoor er in de benen een gevoel van broosheid of
gevoelloosheid wordt ervaren. Aan de achterkant van het bekken levert een gespannen achterwerk
spanning aan de achterkant van de benen en heeft invloed op de hele achterkant van het lichaam.
Door het verzachten van de pantsering ontstaan er juist zachte, natuurlijke schommelbewegingen
tijdens het liefdesspel. Als bekken, benen en voeten ontspannen zijn kunnen we stevig staan op onze
voeten en voelen we het contact en de ondersteuning van de aarde. Aan de achterkant van ons
lichaam voelen we ons sterk en zeker. Daardoor kan de voorkant van ons lichaam open en zacht
zijn22.

4.5

Persoonlijke ervaring

Ik heb overwogen om een sessie te volgen bij een therapeut die werkt volgens de methode
Emotioneel & Reichiaans lichaamswerk. Sinds het lezen van het boek heb ik echter twijfels of deze
methode wel bij mij past. Het lijkt mij heel erg ongemakkelijk om te gaan liggen en mezelf en mijn
manier van ademen te laten observeren door een therapeut. Ik vraag me ook af in hoeverre ik me
voldoende vrij zal voelen om uitdrukking te geven aan de emoties. Uiteindelijk heb ik besloten om
geen sessie te volgen.

22

Uit: Totton, Nick 2005, pag.71 e.v.
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5. Yoga en Chakrapsychologie
Yoga is zowel een filosofisch als een praktisch systeem dat zijn oorsprong vindt in India. Het woord
“yoga” betekent verbinden, in evenwicht brengen, verenigen. In de beoefening van yoga gaat het om
de verbinding tussen lichaam en geest. De adem is de verbindende factor tussen lichaam en geest.
Het is niet vanzelfsprekend dat je die verbinding ervaart. Door yoga kun je jezelf als één geheel
ervaren: de geest valt samen met het lichaam. Het samenvallen van lichaam en geest geeft rust,
ontspanning, kracht, je voelt je thuis in jezelf.
Tijdens het beoefenen van yoga kun je jezelf plotseling heel vrolijk of verdrietig voelen, je wordt je
bewust van de emoties in je lichaam. In verschillende delen van het lichaam zijn verschillende
emoties en herinneringen opgeslagen. De chakrapsychologie geeft inzicht in die interactie tussen
lichaam en geest. Chakra’s zijn bewustzijnsniveaus en zijn voor te stellen als wielen van energie. Ze
beïnvloeden ons lichamelijk, psychisch en spiritueel, elk chakra op zijn eigen gebied. Het lichaam
reflecteert wat er emotioneel aan de hand is. Als een chakra, om welke reden dan ook, in meer of
mindere mate geblokkeerd is kan de energie in dat gebied minder goed stromen. Dat heeft effect op
het gevoel van welzijn. Er kunnen lichamelijke klachten ontstaan, maar het kan ook meer op
emotioneel niveau gevoeld worden. De blokkade in het ene chakra kan doorwerken in andere
chakra’s. Yogaoefeningen helpen om de energie beter te laten stromen.
Er zijn zeven chakra’s. Ieder chakra heeft zijn eigen
fysieke plaats in de wervelkolom en correspondeert
met bijbehorende lichaamsfuncties en emoties. De
volgorde van de chakra’s vanaf de staartwervels naar
de kruin is: eerste chakra ter hoogte van de
staartwervels (stabiliteit), tweede chakra ter hoogte
van het heiligbeen (genot), derde chakra ter hoogte van
de lendenwervels (ego), vierde chakra ter hoogte van
de borstwervels (liefde), vijfde chakra, ter hoogte van
de nekwervels (onthechten), zesde chakra ter hoogte
van de atlas en de draaier (inzicht) en zevende chakra
ter hoogte van de kruin (tevredenheid)23.

Afbeelding 4 De plaats van de 7 chakra’s

Afbeelding 4 24

23

Informatie uit dit hoofdstuk is afkomstig uit het lesboek Yogavidya Chakravidya van J.L. Plenckers en mijn
eigen aantekeningen tijdens de opleiding.
24
Uit: www.sanatonsociety.com
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5.1

Chakra’s van het bekken

Ten behoeve van deze scriptie zullen de eerste twee chakra’s besproken worden omdat deze
gelokaliseerd kunnen worden in het bekken. Belangrijk is om in gedachten te houden dat deze
chakra’s onderdeel zijn van het hele chakrasysteem. Alle chakra’s weerspiegelen in de andere
chakra’s en hebben invloed op elkaar.

5.1.1 Eerste chakra
5.1.1.1 Naam en locatie
De Sanskriet naam van het eerste chakra is Mūlādhāra. Mūl betekent wortel. Hāra betekent steun.
Mūlādhāra kan vertaald worden als steun in het fundament. De locatie is aan de basis van de
wervelkolom: de staartwervels en de overgang naar het heiligbeen. Het uitstralingsgebied is naar de
achterkant van het bekken naar de zitbeentjes, de achterkant van de benen en naar de hielen. Het
eerstechakra gebied van de bekkenbodem is het gebied van de anus en het perineum.

5.1.1.2 Emoties
Fysiek gezien vormt het bekken de basis en het dragende deel van de wervelkolom. Het bekken is
stevig en stabiel. Het benige gedeelte is massief en solide en daarmee moeilijk vervormbaar, op
fysiek en emotioneel niveau. Vanuit eerste chakra voelen we die stevigheid en stabiliteit. Het is het
fundament waar we op bouwen. Door stevig en stabiel in het leven te staan, stap je het leven met
vertrouwen tegemoet. Je hebt vertrouwen in jezelf en in de wereld om je heen. Vanuit dit chakra
weet je wat goed voor je is. Op fysiek niveau wordt de voeding goed opgenomen en je hebt een
goede stoelgang. Op psychisch niveau kun je informatie die je ontvangt goed opnemen en je eigen
maken. De energie in dit chakra staat voor overlevingskracht. Om te kunnen overleven zijn voedsel,
bescherming en veiligheid nodig.

5.1.1.3 Symbool en element.
Het symbool van het eerste chakra is het vierkant en symboliseert het aarde-element. Het vierkant
kan aan de basis van het bekken getekend worden tussen de staartwervels, zitbeentjes en het
schaambeen. Een vierkant is stevig en stabiel en moeilijk te verplaatsen. Het vormt een basis om op
te bouwen. Het bekken vormt de basis voor de wervelkolom.

5.1.1.4 Yogaoefeningen
Yogaoefeningen helpen je om de verbondenheid met je lichaam en jezelf te voelen. Het accent kan
hierbij gelegd worden op de kwaliteiten van een van de chakra’s. Voor het eerste chakra zal dit zijn
jezelf stevig en stabiel voelen. De oefeningen hebben een stevig karakter, met speciale aandacht
voor de hamstrings, het gebied rond de anus, achterkant van het bekken en de hielen. Voorbeelden
zijn: de staande tang, held, hond. In de ontspanningsoefeningen is de aandacht gericht op overgave
aan de zwaartekracht, jezelf gedragen voelen door de aarde.
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5.1.2 Tweede chakra
5.1.2.1 Naam en locatie
Het tweede chakra heeft als Sanskrietnaam Svādisthāna. Dit kan vertaald worden als ‘verblijfplaats
van het zelf’. Svādist betekent tevens verrukkelijk. De locatie is het heiligbeen en de overgang naar
de lendenwervels. Het uitstralingsgebied van tweede chakra is naar voren omlaag, naar de voorkant
van het bekken en de voorvoeten. Het tweedechakra gebied van de bekkenbodem is het gebied van
de genitaliën.

5.1.2.2 Emoties
Fysiek vormt het heiligbeen de verbinding met de staartwervels, de wervelkolom en de
darmbeenderen. Hier vindt de bekkenkanteling plaats. Dit gedeelte is beweeglijker dan de rest van
het bekken. Het tweede chakra weerspiegelt die souplesse en beweeglijkheid. Emotioneel staat dit
chakra voor de verbinding met jezelf en met de ander, je thuis voelen in je eigen mannelijkheid of
vrouwelijkheid en in je eigen seksualiteit. Maar ook je eigen weg weten te vinden, mee kunnen
bewegen in de stroom van het leven. De tweede vertaling “verrukkelijk” staat voor genieten in de
breedste zin. Genot is onderdeel van de drie-eenheid genot-fantasie-angst. Fantasie kan de basis zijn
voor genot en creativiteit. Maar als de fantasie niet beheerst wordt ontstaat er angst. Lichamelijk
gezien horen bij het tweede chakra goed functionerende geslachtsorganen voor de overleving van de
soort mens. Figuurlijk gezien gaat het om de cycli van het leven en de overgave aan die cycli. De
energie in dit chakra staat voor levenslust en overgave aan het leven.

5.1.2.3 Symbool en element.
Het symbool van het tweede chakra is de cirkel en symboliseert de draaiende en kolkende beweging
van het element water. De cirkel kan getekend worden aan de bovenkant van het bekken tussen de
darmbeenderen en staat symbool voor beweeglijkheid, souplesse en de cycli van het leven.

5.1.2.4 Yogaoefeningen
Bij oefeningen voor het tweede chakra ligt het accent op souplesse (vooral in de onderrug, bekken,
liezen en heupen), beweeglijkheid en overgave. Het zijn dansende, vloeiende soepele bewegingen.
Voorbeelden zijn de spreidzit, vlinderen, het bekken cirkelen. Makarāsana (De krokodilhouding)
versterkt de onderrug en vormt een tegenwicht voor ontspanning en overgave.
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5.2

De methode

Er zijn vele verschillende vormen van yoga. In de Saswitha yoga die door mij wordt beoefend gaat het
om het verbinden van lichaam en geest waarbij de adem de verbindende factor is. De klassieke hatha
yogahoudingen worden eerst dynamisch uitgevoerd als voorbereiding tot de statische houding. Door
concentratie op de adem ontstaat er een meditatieve aandacht25. Er zijn staande, zittende en
liggende houdingen. De zittende houdingen worden zittend op de grond uitgevoerd. Voor de
liggende houdingen zijn er oefeningen op de buik en de rug. In een les komen alle
bewegingsmogelijkheden van de wervelkolom en de gewrichten aan bod. Er wordt gezocht naar het
juiste evenwicht tussen inspanning en ontspanning. Tijdens het beoefenen kan er gekozen worden
voor een bepaald thema, bijvoorbeeld door het accent te leggen op de kwaliteiten van een van de
chakra’s. De sessie wordt afgesloten met een lange ontspanning in liggende houding. In de lange
ontspanning werken de uitgevoerde oefeningen door en worden door lichaam en geest verwerkt.

5.2.1 De visie
Yoga gaat uit van de eenheid van lichaam en geest met de adem als verbindende factor. Yoga is geen
therapie maar de oefeningen kunnen wel therapeutisch werken.

5.2.2 Doel
In de yoga gaat het om de verbinding tussen lichaam en geest, het verbinden van verschillende
soorten tegenstellingen en hierin een balans te vinden. Door yoga leer je jezelf als één geheel te
ervaren.

5.2.3 Trainingsvorm
Yoga kan zowel individueel beoefend worden als in een groep onder leiding van een yogadocent.

5.2.4 Soorten oefeningen
Er zijn staande, zittende en liggende oefeningen. De zittende en liggende oefeningen worden
uitgevoerd op de grond. Bij de oefeningen komen alle bewegingsmogelijkheden van de wervelkolom
en de gewrichten aan bod. In elke oefening wordt gezocht naar het juiste evenwicht tussen
inspanning en ontspanning.

5.2.5 Resultaten
Veel beoefenaars benoemen het gevoel van welzijn26. Andere resultaten zijn: vermindering of
verdwijnen van lichamelijke klachten, jezelf beter in je lijf voelen, evenwichtiger voelen, sneller
opmerken wanneer spanning zich opbouwt, meer verbondenheid met het eigen lichaam voelen.

5.3

Betekenis van het bekken.

Vanuit de yogafilosofie is het bekken de basis. Fysiek gezien is het bekken de basis en draagt de
wervelkolom en het hele bovenlichaam. Emotioneel gezien liggen in het bekken de oudste
herinneringen opgeslagen en de meest onbewuste emoties.
Het bekkengebied is vaak om emotionele redenen gespannen. Dit kan verstijving van het bekken en
de onderrug tot gevolg hebben. Door die verstijving is er minder ruimte voor de adem in het
bekken27. Door de verbinding te voelen met het bekken kan de adem in het bekken gevoeld worden.
De adem in het bekken is stabiel en krachtig, brengt je bij een diep vertrouwen in jezelf, geeft een
25

Uit: www.yoga-saswitha.nl/over-ons/saswitha-yoga
Uit: www.yogajournal.com/article/health/yoga-works/
27
Uit: Bock, de M (2012) pag. 70.
26
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gevoel van stabiliteit. Verbondenheid met het bekken heb je nodig om je weg te vinden, om aan te
voelen op deze plek kan ik aarden en dit is een veilige plek voor me, je thuis te voelen in je eigen
lichaam en om je soepel en vrij te bewegen.
Vanuit de adem in het bekken ga je de verbinding aan en met jezelf als man of vrouw. In het seksuele
contact kan een diepe verbinding met de ander gevoeld worden.
Een gezond functioneren van het onderlichaam zorgt voor een bepaalde stabiliteit, zoals regelmaat
in de menstruatie, voldoende tijd om voeding op te nemen. Aan de andere kant zorgt het ook voor
uitdrijving zoals ontlasting, menstruatie, geboorte, zaadlozing en urineren.
Vanuit eerste chakra staat de energie van het bekken voor overlevingskracht. Voedsel, bescherming
en veiligheid zijn nodig om te overleven. De energie vanuit tweede chakra staat voor levenslust en
overgave aan het leven en genot.

5.4

Persoonlijke ervaring

Na de geboorte van mijn dochter in 2006 ben ik begonnen met het beoefenen van yoga. In 2009 ben
ik gestart met de opleiding bij Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte. In een gesprek met een
docent over mijn scriptie stelde zij een serie oefening uit de zwangerschapsyoga voor. Bijna een jaar
lang heb ik deze serie regelmatig gedaan. In bijlage 1 staat de serie beschreven. De opdracht was om
heel specifiek de emoties waar te nemen tijdens de oefeningen. Mijn persoonlijke ervaring is dat ik
nogal verrast was door de emoties. In het begin waren de emoties vrij heftig. Er ontstond een
enorme weerstand tegen de serie, ik voelde me boos, verdrietig en eenzaam. Er kwamen
herinneringen boven van een klein meisje die eigenlijk niet weet hoe ze contact kan maken. Door het
regelmatig beoefenen van de serie werden de emoties minder uitgesproken, zachter en kwam er
meer ruimte voor acceptatie, het is zoals het is. De emoties veranderden. Er kwam fysiek en
emotioneel een gevoel van stabiliteit. Vanuit het bekken ontstond er fysiek en emotioneel ruimte en
gevoelens van plezier en blijdschap. Ik ontdekte dat de verschillende oefeningen andere emoties
tevoorschijn laten komen. In de serie laat de oefening met een milde torsie mij juist het plezier
voelen. Terwijl de oefening waarbij de ilias psoas wordt gerekt juist het verdriet naar voren laat
komen. Inzichten die ik de afgelopen jaren heb ontdekt worden bevestigd: ik bewoon het bekken
onvoldoende, er is geen vriendschap met mijn lichaam. Het nieuwe inzicht is dat er fysiek en
emotioneel ruimte kan ontstaan van binnenuit zonder dat die afgedwongen wordt. Er is ruimte voor
levensplezier en ik mag mijn eigen plek innemen. Ik besef dat er een diep verlangen is om in mijn
eigen kracht te staan. Daarvoor is stabiliteit, stevigheid en een diep vertrouwen in mezelf nodig. Er is
echter iets waardoor dat verlangen nog niet vervuld is, het volledig bewonen van het bekken als het
ware nog blokkeert.
Omdat ik het gevoel krijg dat ik ook in het dagelijkse leven vast begin te lopen ga ik in gesprek met
een coach. Tijdens dit coachingsgesprek worden mijn onbewuste gedrag, emoties en herinneringen
zichtbaar. De overlevingsmodus staat aan. In de sessie komt naar voren dat ik mezelf mag voeden op
figuurlijk niveau met wat goed is voor mij. Ik mag mezelf zijn en meer overgeven aan het leven. Na
dit gesprek voel ik dat de blokkade in mijn bekken minder wordt. Ik kan ineens de grond in mezelf
voelen en ik voel bijna letterlijk het vierkant onder in het bekken. Er ontstaat heel veel ruimte in en
om het bekken. Op een diep niveau weet ik dat ik de weg zal vinden. Bij de yogabeoefening voel ik
mezelf heel stevig staan, een enorme stabiliteit en kracht in mijn benen. Het coachingsgesprek was
de trigger om de blokkade in het bekken te verminderen. De yoga was voor mij de basis om dit te
voelen en het nieuwe gevoel te bestendigen.
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6. Conclusie
In deze scriptie heb ik mijzelf de vraag gesteld: Wat is de betekenis van het bekken. In mijn zoektocht
heb ik verschillende methodes vergeleken: de bekkenbodemtraining volgens de Cantienica®
methode, Emotioneel & Reichiaans lichaamswerk en Yoga & Chakrapsychologie.
De bekkenbodemtraining volgens Cantienica® methode geeft een mechanische beschouwing van het
lichaam en het bekken. De levator ani wordt in deze methode beschouwd als de eigenlijke
bekkenbodem. Een intacte en goed getrainde bekkenbodem draagt het gewicht van de romp en
zorgt voor een juiste stand van de wervelkolom. Het resultaat is dat het lichaam graag, makkelijk en
licht beweegt. De methode gaat ervan uit dat het anatomisch juist gebruiken van de bekkenbodem
lichamelijke klachten voorkomt en verhelpt. In de methode is er geen aandacht voor emoties.
In het Emotioneel & Reichiaans lichaamswerk wordt uitgegaan van een emotionele en lichamelijke
verkramping. Door het verzachten van de pantsering zou de levensenergie beter gaan stromen en er
een beter contact ontstaan met het lichaam en de emoties. Het bekken wordt beschouwd als het
gebied waar een fundamenteel aspect met de wereld is gelegen: de seksualiteit. Blokkering van het
segment bekken heeft invloed op het liefdesspel, op de manier van staan en lopen. De methode
geeft een therapeutische beschouwing.
Yoga en chakrapsychologie gaat uit van de verbinding tussen lichaam en bewustzijn. Het bekken is de
basis en geeft lichamelijk en emotioneel stabiliteit, stevigheid en vertrouwen. Van daaruit kunnen we
onszelf bewegen. Lichamelijk ontstaat vanuit het bekken de beweging naar het onderlichaam en
bovenlichaam. Op emotioneel niveau weet je je eigen weg weten te vinden, kunnen we
meebewegen in de stroom van het leven. Yoga is geen therapie maar kan wel therapeutisch werken.
De yoga heeft bij mij iets getriggerd waardoor de vraag over de betekenis van het bekken ontstond.
Ik kreeg het idee dat ik bij andere methodes een antwoord hierop zou vinden. De verschillende
methodes hebben ieder hun eigen visie. Uiteindelijk ben ik toch weer teruggekomen bij de yoga met
meer ervaring en helderheid op een ander niveau. Mijn conclusie is dat yoga de meest holistische
visie heeft met aandacht voor de fysieke en emotionele aspecten. Voor mij vormt yoga de basis waar
ik op terug kan vallen.
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Bijlage 1 serie oefeningen
De volgende serie oefeningen heb ik in de periode november 2014 – augustus 2015 gedaan met de
opdracht te kijken naar de emoties tijdens de oefeningen.










Liggende torsie: Liggend op de rug, beide benen buigen en de voeten op de mat plaatsen. De
rechtervoet optillen en met de buitenkant van de enkel op de linkerknie leggen. De
rechterknie goed naar buiten laten wijzen. De armen liggen breed op schouderhoogte met
de handpalmen omhoog. Wieg de knieën naar links en rechts
Hiel naar navel: pak met beide handen de rechterenkel vast en adem uit. Inademend hiel
richting navel brengen, uitademend loslaten, bij 3e keer hiel richting navel houden en
linkervoet weg laten glijden zodat het linkerbeen gestrekt ligt.
Voet wegstrekken: pak met de rechterhand de binnenzijde van de rechtervoet vast.
Linkerhand en - arm breed neerleggen op schouderhoogte, handpalm omhoog. Adem uit.
Inademend de rechtervoet omhoog brengen en been gaan strekken, uitademend been
buigen en voet omlaag brengen. Bij 3e keer omhoog strekken de voet met gestrekt (voor
zover mogelijk) been opzij brengen.
Halve boog: breng de voet weer omhoog. Pak de voorkant van de enkel. Leg de linkerhand
met gestrekte arm boven het hoofd. Rol op de linkerzijde en buig het rechterbeen waarbij de
voet naar achteren wordt gebracht (voet richting zitvlak). Leg het hoofd op de linkerarm.
Adem uit. Inademend het hoofd optillen en de rechtervoet naar achteren wegstrekken. Bij de
3e keer in de houding blijven. Na enkele keren doorademen, de voet loslaten en terugrollen
naar liggende houding op de rug.
Herhaal de hele serie aan de andere zijde.
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