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‘Er zit meer wijsheid in je lichaam, dan in de meest diepgaande filosofieën.’
-Nietsche

In deze oefening werk je met je zenuwstelsel. Je kan jouw zenuwstelsel gebruiken om 
 meer te doen dan te overleven; namelijk om te helen. Door dezelfde processen te
gebruiken die je zenuwstelsel op slot hebben gebracht is het mogelijk om deze weer
flexibel te maken. Een geactiveerd autonoom stelsel geeft je het vermogen om je veilig
en zelfs verliefd te voelen. Als dat geen schoonheid is!

Deze oefening is gebaseerd op de polyvagaal theorie van Dr. Stephen Porges en gaat je
helpen om op het moment dat je in een bepaalde reactie schiet (vechten, vluchten,
bevriezen, geen contact meer kunnen maken, etc) deze te plaatsen, te herkennen als
een automatische reactie van je autonome zenuwstelsel. Je leert om jouw systeem
opnieuw te herschrijven en vorm te geven. 

De basis van de polyvagale theorie legt uit dat het nodig is om je (ingesleten patronen)
zenuwstelsel te bevrienden, bewuste aandacht te geven, vorm te geven, te integreren
en te verbinden. 

Bevrienden;
De meeste mensen maken wel eens mee dat ze geen verbinding met hun lijf ervaren. 
 Bij mensen die ernstig trauma hebben meegemaakt is dit vaker het geval. Hoe groter
het bewustzijn over je lijf, hoe meer controle je hebt. Vriendschap sluiten betekent dat
je met zelfcompassie en nieuwsgierigheid afstemt op en openstaat voor een autonome*
toestand.

Bewust aandacht schenken;
Door te oefenen met bewuste aandacht leer je jouw autonome toestanden en
verschuivingen tussen toestanden op te merken en daardoor langzaam een nieuwe
vormgeving toe te passen.

Vormgeven;
Trauma belemmert het vermogen om autonome toestanden te reguleren en flexibel
tussen toestanden te bewegen. Net zoals de hersenen nieuwe verbindingen tot stand
kunnen brengen, geldt dat ook voor het zenuwstelsel. Om nieuwe toestanden te
creëren die gericht zijn op verbinding, moet er gericht bewuste aandacht worden
gegeven aan het vergroten van het vermogen om verankerd te blijven in het ventrale
vagale systeem*.
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Integreren;
Veerkracht is nodig om terug te keren naar gezonde toestanden als er kleine en grote
verschuivingen plaatsvinden. Integratie richt zich op ontwikkelende en nieuwe
autonome patronen en gebruikt deze via veerkrachtige wegen naar gereguleerde
toestand.

Een korte uitleg:

Je zenuwstelsel is als een gestapeld systeem dat ook wel het autonome zenuwstelsel
wordt genoemd. Er zijn twee belangrijke staten die elkaar afwisselen, de een is actief
(sympathisch) en de ander inactief (parasympathisch). Balans tussen deze twee is
een gezond evenwicht.

Dorsaal vagaal (systeem van reptielenvoorouders)
Het oudste systeem dat op de achtergrond werkt en de organen onder het middenrif
reguleert.  

Het sympathische systeem, dat daarna ontwikkeld is, reguleert bloedsomloop,
hartritme en lichaamstemperatuur. Het reageert op verandering en houding, en het
leveren van de energie die nodig is om passie en speelsheid te kunnen ervaren.

Het meest recente systeem is de ventrale vagus, deze controleert het autonome
stelsel en daarbij, metaforisch gesproken, het sympathische en dorsale systeem in
een warme omhelzing te houden. Bij een vagale toestand merk je dat je deel bent van
de wereld, verbonden met jezelf, in staat om verbinding met anderen te maken,
ontvankelijk voor verandering en is er ruimte voor vreugde, opgewondenheid,
verdriet, frustratie en vervulling. De lijm die de uiteenlopende ventrale vagale
ervaringen bij elkaar houdt, is een gevoel van veiligheid.
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Als dit jongste autonome systeem het zenuwstelsel aanstuurt, is een gezonde
homeostase het gevolg.

Nervus vagus is het belangrijkste onderdeel van de parasympathische tak van het
autonome zenuwstelsel. Niet één zenuw, maar een cluster die door het hele lichaam
dwaalt. Vanuit de hersenstam oefent het dorsale vagale systeem voornamelijk
invloed uit op organen onder het middenrif, terwijl het ventrale vagale systeem vooral
organen boven het middenrif beïnvloedt.

Er is daarbij sprake van een drukke snelweg met tweerichtingsverkeer. 
Aan de ene kant wordt er informatie van het lichaam naar de hersenen gestuurd, aan
de andere kant zenden de hersenen motorische informatie naar het lichaam. 

Opdracht
Autoboom (autonoom) herkennen.

Volgens onderzoek duurt het 66 dagen om een patroon te veranderen, dagelijks
oefenen is dus gewenst voor wanneer je blijvende verandering wilt.

Leer je autonome toestanden herkennen, je vermogen tot regulatie hangt af van de
zuiverheid waar je binnenkomende informatie interpreteert.
Om systemen te veranderen zal je ze eerst moeten kennen.

Opdracht: 
1. Creëer een plek voor jezelf waar je je kan richten op creatief werk.
2. Er zijn miljoenen verschillende bomen, stel je voor hoe jouw unieke boom eruit
ziet; de takken, de bladeren, de wortels, de stam.
3. Creëer je boom, of 3 bomen waar alle toestanden apart worden weergegeven.
4. Bekijk je ontwerpen, welke autonome ervaringen vertegenwoordigen ze.
5. kijk regelmatig naar de boom of bomen en maak contact met je eigen bomenrijk.
Leer je systeem kennen in de verschillende staten.
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De wortels, stam en takken van mijn boom geven me het gevoel van…
Als ik onder mijn boom zit..
Als ik mijn armen om mijn boom sla..
Als ik naar mijn boom luister, hoor ik..

Opdracht Boomverhalen schrijven
Probeer je een boom voor de geest te halen of begin te tekenen. 
Maak de volgende zinnen af;

Opdracht: Bewegende bomen: stappen 
1. Stel je voor hoe je boom eruit ziet en voel de bewegingen van je boom.
2. Visualiseer de bewegingen en voer ze ook uit, zolang het maar leidt tot een
neuroceptie* van veiligheid (eindig dus met ontspanning of acceptatie)
3. Verken hoe je boom beweegt in alle staten zoals ingestort, op de vlucht/in de
aanval, ontspannen en in verbinding.
4. Maak van deze oefening een gewoonte en beweeg regelmatig met je bomen mee.
5. Schrijf of teken bij je bomen wat je de komende tijd leert en merkt aan jezelf.
Bomen veranderen met de seizoenen mee. Jij ook! 

Vertel het verhaal over jouw boom en laat iemand uit de tribe jouw verhaal ook
voorlezen zodat je het zelf hoort. Laat perfectie thuis en omarm je fantasie.
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De bomen hiërarchie

Soms gebeurt er iets wat overweldigend is voor de ventrale vagus. Deze kan niet langer
reguleren door ziekte of traumatische gebeurtenissen (of kleine en normale
tegenslagen) en je voelt je eenzaam, hebt het gevoel dat het teveel is en je ervaart
zorgen.

(Welke alledaagse problemen of tegenslagen kom je tegen waarvan je nu al weet dat ze
je systeem overweldigen? Welke vorm van buitengewone stres vormt een te grote
uitdaging voor jouw systeem?)

In de hiërarchie zet je systeem dan een stap naar beneden, naar het sympathische
zenuwstelsel waar je de vecht en vlucht respons wordt geactiveerd. Deze respons
wordt aangewakkerd door cortisol en adrenaline. Dit systeem is overspoeld door
mobiliserende energie (commotie) en is niet langer op zoek naar verbinding, slechts
ingesteld op overleven. Je lijf bereidt zich voor op actie en je vermogen tot complex en
flexibel denken neemt af.

(Hoe uit mobilisatie/paraatheid zich in jouw geval? Welke overlevingspatronen roept
het bij jou op? Vluchten? Vechten? Wat doe je als dit gebeurt?)

Als deze mobilisatie het zenuwstelsel niet tot rust kan brengen dan volgt de derde en
laatste stap in de hiërarchie. Je komt terecht in de dorsale vagale overgave en
ineenstorting, ook wel de primitieve vagus genoemd. De dorsale vagale respons
schakelt het hele systeem uit naar spaarstand (burn out).

Dorsale boom (overgave of ineenstorting)
Ken je het gevoel dat je lekker gaat en er ineens iets gebeurt waardoor je wordt
afgesneden van je verbinding? Dit is je dorsale vagale reactie of boom. De dorsale
vagale ervaring is een reactie op iets dat onontkoombaar lijkt. Het autonome
zenuwstelsel vindt een uitweg door op slot te gaan, niets meer te voelen en je afsluit.
Wanneer je je in de dorsale toestand bevindt voelt het vaak alsof je bent ingestort. 
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Zonder hulpbronnen, verbinding met anderen, gestructureerde manier om de energie
te ontladen kan een ervaring te overweldigend zijn zodat er een terugval plaatsvindt
naar de dorsale vagale toestand, in plaats van via de opgewekte actie naar de
ventrale vagale verbinding. 

(Ken je het gevoel van dorsale vagale overgave en ineenstorting? Waardoor wordt
dat verbreken met jezelf en anderen veroorzaakt? En op welke manier uit zich dat?)

Als het autonome zenuwstelsel is gevormd door trauma is er vaak een scheiding
tussen de fysiologische toestand, het psychische verhaal en de respons in termen
van gedrag. Signalen van gevaar lijken veel aanwezig en de kleinste herinnering
activeert de overlevingsrespons. Het is in dit geval lastig om makkelijk terug te keren
naar de ventrale vagale toestand en je dus kalm, actief, assertief, beschermd en
verbonden te voelen. De hogere niveau’s van denken worden afgekapt.

Kleine stapjes die worden herhaald geven zelfvertrouwen. Inzicht in de reacties van
jouw systeem en acceptatie zijn nodig evenals het voelen, benoemen en vaststellen
van wat er van binnen gebeurt. Waardering voor alle keren dat er beschermers nodig
waren is essentieel om deze te waarderen. 

Het allerbelangrijkste in dit geval is zelfcompassie voor deze staat. Herinneringen van
vroeger leven in het nu. Het voelt alsof het nu gebeurt, alsof je gevangen zit. 

Dit ontstaat door neuroceptie (waarneming zonder bewustzijn) en hoe dit reageert op
de buitenwereld. Soms als er geen gevaar is, worden er toch seintjes van gevaar
doorgestuurd naar het autonome zenuwstelsel. Vaak zijn dit de verhalen van trauma
die nog actief zijn, waardoor simpele handelingen of ongevaarlijke omgevingen toch
als gevaarlijk kunnen aanvoelen.
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Neem even een moment om jouw neuroceptie te onderzoeken. Welke signalen van
veiligheid en onveiligheid ervaar je in je lichaam? Welke komen er uit je omgeving?
Welke vang je op in de interactie tussen jou en de ander?

Neuroceptie veroorzaakt een stortvloed aan ervaringen die tot een verhaal leiden. Als
je in een bepaalde autonome toestand komt, wordt er informatie gestuurd naar de
hersenen. Daar wordt een verhaal gecreëerd om de ervaring te interpreteren. 

Stel je de stroom van ervaringen voor als een rivier. De bron, waar de rivier uit
ontspringt, is de neuroceptie. Het verhaal is waar de rivier in uitmondt. Daartussen
liggen perceptie, autonome toestand, gevoelens en gedrag. 

Oefening:
Haal een herinnering op en ga terug naar de bron van de rivier. Bekijk welk
perspectief je hebt toegevoegd aan de oorsprong (goed of niet goed, veilig of
onveilig) en welk  verhaal, gevoel en gedrag dit gaf.

Met wie voel jij je verbonden? Wanneer voel jij autonome afstemming? Wanneer is er
gebrek aan afstemming? Welke mensen vormen jouw netwerk voor sociale steun?
Wanneer voel jij je eenzaam? Wanneer kan je genieten van alleen zijn?

Van 0-10; 
1. Hoe vaak mis je het gevoel van samenzijn?
2. Hoe vaak voel jij je buitengesloten?
3. Hoe vaak voel jij je afgesloten van anderen?
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Doe je om je ontspannen en verbonden te voelen?
Geeft jou voeding? Energie? Plezier?
Zijn momenten van vreugde voor jou? Van ontspanning?
Helpt jou om niet meteen te reageren maar eerst tot jezelf te komen?

Voel jij je veilig?
Ga je heen als het je teveel wordt?
kom jij tot rust?
Voel jij je sterk?

Voel jij je verankerd in kracht? Ontspanning? Verbinding?
Ervaarde je dit voor het laatst?
Ontstaat het vanzelf?

Schrijf dit op in je schrift of dagboek
Herinner jezelf aan belangrijke inzichten met post-its
Maak een achtergrond op je laptop of telefoon
Schrijf op je spiegel
Bedenk andere symbolen en herinneringen

Wat:

Waar:

Wanneer:

Ankers:

Youtube:
Polyvagaal theorie uitleg - YouTube
Uitleg over de Polyvagaaltheorie van Stephen Porges - YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=xlAw1DvsniY
https://www.youtube.com/watch?v=Usr4lTDnRtQ

