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Woordje vooraf 

Met plezier verstuur ik de volgende nieuwsbrief van het 

studiecentrum.  

Het centrale thema voor deze zomereditie is vrijheid. 

Niet de vrijheid die ontstaat louter door de afwezigheid 

van belemmeringen, maar een authentieke, positieve 

vrijheid die mensen in staat stelt om projecten te 

realiseren en om het dagelijks leven invulling te geven. 

Ik wens jullie veel leesplezier, en vooral een heel mooie zomertijd! 

 

 KLEINE TITELSONG  

Come Along (Titiyo - 2001) 
Come along now 
Come along with me 
Come along now 
Come along and you´ll see 
What it's like to be free 
(…) 
Come along now 
Come along with me 
And I'll ease your pain 

Come along 
Come along with me 
And let's seize this day 
Come along, come along with me 
Oh, come along with me 
 
Stay out stay clear but stay close 
Friends, foes, God only knows 
Lets be the thorn on the rose 
Time flies, make a statement, strike a pose 
(…) 
Time flies, make a statement, take a stand 
(…) 
Time flies, take your chance 
http://www.youtube.com/watch?v=yLsVGwNWOA4 
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HSR-AIKIDO  

Natuurlijk bewegen  

Tai sabaki is de Japanse term voor "bewegen van het lichaam". Gaat het alleen om 
hoe de handen bewegen, spreken we van "Te sabaki". "Tai" betekent "lichaam", "Te" 
betekent "hand". De bron van alle lichaamsbeweging ligt in de voeten: de druk van 
de voeten op de ondergrond brengt  de heupen, de schouders en de armen in 
beweging.  
 
Soms wordt de term "Tai sabaki" ook gebruikt als synoniem voor "voetenwerk". 
Daarvan bestaan 4 basisvormen, die combineerbaar zijn ("Ashi" betekent "benen"): 
Ayumi-ashi: een pas naar voor 
Tsugi-ashi: de schuifpas 
Tenkai-ashi: ter plaatse draaien 
Tenkan-ashi: spinnen 
 
Bij "voorwaarts stappen" en bij "ter plaatse draaien" wisselt men van stand: links 
wordt rechts en omgekeerd. Bij de schuifpas en bij spinnen blijft dezelfde voet 
voorwaarts.  
 
Van deze vier verplaatsingen is de schuifpas misschien de moeilijkste, juist door 
zijn eenvoud. De energie is gesitueerd in de bal van de achterste voet. Zo komt de 
hiel vrij, maar die blijft best zo dicht mogelijk bij de grond: denk aan een blad 
papier dat men onder de hiel zou kunnen schuiven. Eénmaal de achterste voet 
goed geplaatst, kan men van daaruit een voorwaartse schuifbeweging maken, alsof 
men verdwijnt en wat verder weer opduikt in dezelfde lichaamshouding. Als 
daarbij de zes gewrichten van de benen niet soepel genoeg zijn en voldoende 
gesynchroniseerd, zal de achterste voet loskomen en het evenwicht verbroken 
worden met een "verwrongen" lichaamshouding tot gevolg. 
 
Elk van de vier verplaatsingen heeft zo haar eigenschappen. Als de voeten goed 
verplaatsen kan het lichaam maximaal ontspannen tijdens de beweging: de heupen 
kunnen draaien en de armen kunnen zwaaien zoals nodig is. Uiteindelijk stroomt zo 
de energie, in de beweging en in het lichaam. Zulk een vrije energiestroom wordt 
uiteindelijk geoefend bij het alleen soepel en vrij bewegen met de  stok of met het 
houten zwaard (jo-suburi, bokken-suburi) 
 
In HSR-aikido oefenen we ons eigen, specifiek programma. Daarboven of daarbuiten 
werken we ook  aan "De studie der klassieken". Daarmee bedoel ik de studie van 
het werk van toonaangevende of bekende, interessante leraars binnen het 
"gangbare aikido". Een boeiende aikidoka was zo George Leonard (1923-2010). Hij 
was niet alleen aikidoka, maar ook  schrijver, uitgever en psycholoog. Hij behoorde 
tot de leidende figuren van het "Esalen Institute" en was een tijd voorzitter van de 
"Association for Humanistic Psychology". George Leonard schreef ook in het 
bekende tijdschrift "Look", waarvan bv Stanley Kubrick een huisfotograaf was. Hij 
schreef meerdere boeken waaronder: Mastery: The Keys to Success and Long-Term 
Fulfillment (1992) en The Life We Are Given (1995). 
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Op aikidogebied richtte George Leonard de dojo "Aikido of Tamalpais" op. De 
huidige hoofdlerares van deze dojo, is Wendy Palmer. Ook zij is een boeiende 
figuur. Zo werkte ze een tijd in een vrouwengevangenis om met aikidoles de 
reïntegratie in de samenleving van de gevangenen te bevorderen. Wendy Palmer 
wijdt zich nu vooral aan haar benadering op meditatie en lichaamswerk, die ze 
beschreef in "The Intuitive Body" en die ze "Conscious Embodiment" noemt. Haar 
invalshoek op aikido beschreef ze in haar boek "The Practice of Freedom". In dit 
korte filmfragment zie je hoe Wendy de techniek "Sokumen iriminage" toelicht: 
http://www.youtube.com/watch?v=CJxvfYIO_so . 

 
"Mastery" van George Leonard gaat over de universele eigenschappen van het leren 
beheersen van een discipline. De eigenschappen van een natuurlijke 
lichaamsbeweging zijn evenzeer universeel: het lichaam laat voor ieder mens 
dezelfde bewegingen toe. Daarom is het ook verrijkend om soms "over het muurtje" 
te kijken. Kunstschaatsen  bv is geen aikido, en aikido is geen podium- of 
uitvoerende kunst. Deze uitvoering echter van een choreografie op "Méditation de 
Thaïs" schaatste de Zuid-Koreaanse Yuna Kim meerdere malen en gedurende 
verschillende jaren. Bij de uitvoering in 2010 te Vancouver schaatste ze de reeks 
als bedanking voor al wie haar hielp in haar groei. De natuurlijkheid en de 
trefzekerheid van deze uitvoering liet op dat ogenblik iedere toeschouwer met 
verstomming en bewondering: http://www.youtube.com/watch?v=L7MiDoHzajk  
 
 
Meer… 
 
Esalen-Institute: http://www.esalen.org/   
George Leonard:  http://www.itp-international.org/sites/all/themes/itpi/assets/glmemorium.pdf  
Wendy Palmer: http://embodimentinternational.com/about/about-wendy/  
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TAI CHI CHUAN 

Spelen met wilde paarden 

De symboliek van het paard is prominent aanwezig in Yang-stijl Tai Chi Chuan, al 

wordt dit slechts duidelijk bij het bestuderen van de originele lange 108-vorm. In 

de korte vorm is het paard een 

beetje onzichtbaar. Het zit wat 

verborgen in "De enkelvoudige 

zweepslag". Die techniek, geplaatst 

onmiddellijk na "Grijp de mus bij de 

staart", verwijst naar het beeld van 

een hoge ambtenaar of een 

ontwikkelde-mens-met-aanzien die 

te paard rijdt en zijn paard met een kleine zweep in de rechterhand de gewenste 

commando's geeft. De Chinese symboliek van het paard is heel verscheiden, één 

daarvan is het duo "koe en paard" als "yin en yang". Het paard is ook één van de 

sterrenbeelden van de Chinese astrologie. 

Verder in de reeks ontmoeten we later het paard weer in de vorm "Hoog klop je op 

het paard". Weerom met de rechterhand geeft men het paard een klopje op zijn 

schouder, wat betekent dat de ruiter ondertussen afgestegen is. Tot slot komen we 

bij de bekende "Scheid de manen van de Mustang". Waar het paard eerst 

onzichtbaar is en voor-ondersteld, vervolgens heel abstract "het paard" wordt, 

krijgt het hier een naam: "De Mustang". Dit beeld vertelt over de relatie van de 

mens met wilde paarden, over de relatie van de mens met de vrije natuur. "Scheid 

de manen" geeft een liefdevol gebaar weer. Er is een duidelijke evolutie aanwezig 

in de symboliek van de reeks over de verhouding van mensen en paarden. 

Binnen natuurlijk paardrijden bestaan vele benaderingen om het vertrouwen van 

paarden te winnen. Vooraleer daarop verder in te gaan, is een waarschuwing op 

zijn plaats, namelijk over welk doel nagestreefd wordt. Niet met paarden, maar 

met walvissen slaagde in 2011 de 36-

jarige wetenschapster Natalia 

Avseenko,  "De Prinses der Walvissen" 

("Princess of Whales") erin om naakt 

zwemmend het vertrouwen te 

winnen van witte dolfijnen uit de 

Noordelijke Poolzeeën nabij 

Murmansk. Dankzij haar training in 

yoga en meditatie kon ze ruim 10 

minuten in het ijskoude water blijven, zonder te verkrampen. Normaal zijn 5 

minuten al dodelijk. Al doende hielp ze mee aan een programma om deze 

walvissen in gevangenschap te brengen, en om ze daarna naar dolfinaria 
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wereldwijd te versturen. De middelen mogen mooi geweest zijn, het doel was 

wreed. Deze anekdote kan dienst doen als een blijvende waarschuwing over het 

verschil tussen oprecht contact en manipulatie, en dat wat "tof" en "fun" lijkt,  in 

werkelijkheid niet weinig leidt naar onmenselijkheid. Sociale reacties zouden 

immers een soort kniereflex-aspect hebben, dwz: ze zijn soms sterker dan onszelf, 

en dus een mogelijk middel tot misbruik. 

Zulke bezorgdheid blijkt ook in de 

methode van Carolyn Resnick, "Liberty 

Training, Beyond The Whisper". Zij 

bestudeerde het groepsgedrag van 

paarden, en stelde vast dan een mens door 

paarden in de kudde kan aanvaard worden 

op voorwaarde dat men kan wachten en 

eerbare intenties heeft. Ook viel het haar 

op dat de leider van kudde niet het paard 

is dat zich "naar boven vecht" in de 

rangorde, maar eerder het paard dat 

gevechten vermijdt en zorgt voor veiligheid en onderlinge verstandhouding. Of nog: 

de leider van de kudde bleek het paard dat voortdurend waakzaam kon zijn tegen 

roofdieren. Omwille van die talenten is de leider van de kudde van levensbelang 

voor elk individueel paard in de groep. 

Door zo het gedrag van de paarden te 

bestuderen, slaagde ze erin een 

methode te ontwikkelen om paarden 

begripvoller te begeleiden. Eén van haar 

leerlingen, Robin Gates, richtte volgens 

dezelfde principes een paardenkliniek 

op. Op een dag klopte een jonge vrouw, 

Nicole er aan de deur, hulp vragend voor 

haar zogenoemd onhandelbaar paard. 

Dit is wat Nicole er later over schreef: 

 

"Als het waar is dat paarden de menselijke ziel spiegelen, dan was mijn 
ziel in een heel slechte staat. Ik pijnigde mezelf in het vinden van een 
manier om de persoon te zijn met wie Stoney graag een relatie zou 
willen aangaan. Ik volgde die hoop en wens van clinic naar clinic, die 
allemaal beweerden de weg te wijzen, maar aan het einde van iedere 
clinic bleef ik gekwetst, trillend, rauw en verdoofd achter. Ik begreep 
niet hoe onze relatie zich zou moeten ontwikkelen, als ik zag hoe mijn 
paard trainers door de bak sleurde en langzaam van me wegglipte door 
de achterdeur van zijn ogen. Ik zag hoe hij bevroor tegenover draaiende 
touwen en paniekerige gebaren. Ik hoorde experts zeggen dat hij 
beschadigd en moeilijk was. Ik geloofde toen dat hij met meer training, 
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en als ik beter mijn best zou doen, zijn vermijdings-act zou laten vallen 
en mij uit zou nodigen in zijn wereld.  

 
Wat Robin me leerde is dat ik Stoney moest uitnodigen in míjn wereld. 
Niet in de drukke wereld van dingen doen, maar om de stille plaats te 
vinden waar het hart leeft en daar een poosje te rusten. Robin zat bij 
mij en ze zat bij Stoney, en liet ons allebei voelen hoe het was om voor 
het eerst begrepen te worden. Toen vroeg Robin me om Stoney mijn 
excuses aan te bieden, en ook het kleine meisje binnenin mezelf, dat 
zielsveel van paarden houdt.  

 
Lieve Stonewall, we zijn genoeg, je bent perfect. Jij, met de wildheid 
zo dicht aan de oppervlakte, jij die zoveel hebt overleefd, ik heb je de 
wereld getoond op de wreedste manier en het spijt me dat ik niet beter 
wist. Ik bied mijn excuses aan voor de vangkralen, voor het opgesloten 
zijn, voor de vrijheid die jou werd afgenomen. Het spijt me dat ik dat 
allemaal tegen je heb gebruikt. Mijn leraar, mijn vriend en mijn paard, 
het spijt me. Dankjewel Stoney, voor je wijsheid en dat je met me mee 
naar Californië bent gekomen. Ik nodig je uit in gezamenlijk 
partnerschap terwijl we de dans dansen, geleid door onze harten, naar 
een plaats van wederzijds respect, begrip en liefde." (Hier op Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=8-M-zaCaEXE ) 

 

Carolyn Resnick's werk blijkt voor een belangrijk deel ook het antwoord op een 

oude Chinese discussie tussen taoïsten en confucianisten. De 20ste eeuwse Japanse 

filosoof Okada Takehiko formuleerde het probleem zo:  

"Lang geleden zei (de taoïstische) Chuang Tzu dat een bit vastmaken aan 

het hoofd van een paard, of een touw door de neus van een koe, tegen 

de originele natuur van het paard of de koe is, en dat we hen vrij 

moeten laten ("…de Weg van de Hemel moeten volgen, niet die van de mensheid"). 

Yang Shih (een confucianist van 1400 jaar later)  zei dat de stelling van 

Chuang Tzu niet correct was. Een koord door de neus van het paard en 

een bit voor de koe, dat zou pas tegen hun natuur zijn." 

Het werk van Carolyn Resnick toont dat ook vrije paarden een "paardennatuur" 

hebben, die zorgt voor de organisatie van de kudde en de bescherming van het 

individu. Naar haar inzicht hebben paarden ook een natuurlijke behoefte om 

bereden te worden, dit in sterk contrast met Rodeo-achtige spektakels waarbij 

paarden brutaal getemd worden tot ze een ruiter verdragen. 

Carolyn Resnick benadrukt ook het belang van haar inzichten voor de bouw van een 

harmonieuze samenleving. Naar haar mening vergapen we ons te veel op het 

"wilde" in de natuur: 

"However, harmony is the natural condition in nature that often goes 

unnoticed because it is a calm, quiet, peaceful state of existence." 
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Ze wil als het ware de "Jane Goodall van de paarden" 

worden. Ze schrijft: "I would like my work with horses 

to be accepted as Jane Goodall's work with 

chimpanzees has been." .  

Ze legt zich ook toe op dressuur, maar haar 

belangrijkste werk staat in functie van wilde paarden. 

Daarom steunt ze projecten om het wilde 

paardenbestand te bewaren, en werkt ze bv. mee aan het "Return to Freedom" 

reservaat voor wilde mustangs. Als besluit van haar boek "Naked Liberty" citeert ze 

Neda De Mayo, één van haar collega's in het reservaat: 

"The birthright of all creatures is freedom. There is nothing more 

important than preserving our natural resources, our wildlife species 

and natural habitat. The presence of the American wild horse protects 

the spirit of the land they roam on." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boek-links 
Naked Liberty: http://www.carolynresnickblog.com/products/naked-liberty-book/   
 
Clip-links: 
http://www.youtube.com/watch?v=20s2ODPVBy8  
http://www.youtube.com/watch?v=5hPr8-1uglw  
 
Tekst-links: 
http://www.carolynresnickblog.com/whats-new-with-robin-gates/ 
http://www.returntofreedom.org 
http://libertyhorsetraining.com/ 
(Nederlands) http://paardwijsmejeweg.blogspot.be/2012/06/een-eerbetoon-aan-de-methode-
van.html 
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 MEDITATIE 

"Stil Zitten" als thuiskomen bij de medemens 

"Stil Zitten" wordt in twee versies beoefend. De eerste is het taoïstische "jing gong" 

waarbij meditatie ingevuld wordt met helende ademhalingstechnieken. De tweede 

is het neo-confucianistische "jing zuo" waarbij "stil zitten" letterlijk "stil zitten" 

betekent, zonder enige bewuste activiteit of bewust doel.  

Bij beide vormen wordt de meditatietijd relatief kort gehouden. De bedoeling is 

dagelijks, in welke houding ook, even tijd te nemen voor zichzelf, en tot rust te 

komen of de energiestroom te verbeteren. Bij "jing zuo" ontdekt men in de 

bereikte rust tevens meer inzicht in de eigen diepere natuur, die verbonden is met 

universum in zijn geheel. De gevonden rust laat ook toe om betere beslissingen te 

nemen. Dit noemt men het innerlijke en het uiterlijke met elkaar verbinden. 

Daardoor kan men uiteindelijk na het mediteren de medemens beter tegemoet 

treden. "Stil zitten" is fundamenteel, maar geen (hoger) doel op zich: het is een 

middel om het dagelijks leven in evenwicht te brengen en de gezondheid te 

ondersteunen. 

 

 

 

 

 

 


