
Hete dag?

Zo houd je het hoofd (en de rest van je lichaam) koel!
Door Lilian Kluivers

Een flink aantal jaar geleden stond ik voor een uitdaging. Het woord “challenge” werd
toen nog niet gebruikt voor elke beproeving, maar zou er zeker op van toepassing zijn.
Het was een energetische test die onderdeel was van een intensieve trainingsweek waarvoor ik
me had opgegeven. Het was snikheet, droog en de zon scheen oogverblindend fel. Ondanks de
brandende hitte, was het de bedoeling dat we midden op de dag uren zouden lopen door een
zanderige, woestijnachtige omgeving, zonder eten of drinken.

Ik zal eerlijk bekennen dat ik niet uitkeek naar dit onderdeel van het programma. Waarschijnlijk
zou ik me niet eens hebben opgegeven voor deze training als ik van tevoren had geweten op
welke manieren we de grenzen van onze mogelijkheden zouden opzoeken die week – ik hou er
niet zo van mijn lichaam te plagen en ik vertrouw erop dat je begrijpt dat deze tekst niet bedoeld
is om je uit te dagen je grenzen op te zoeken in heet weer, zeker niet zonder water. Maar toen ik
me in deze situatie bevond, besloot ik te vertrouwen op mijn kracht, ervaring en intuïtie.

Ik stond aan het begin van mijn carrière. Veel van de theoretische kennis die ik had opgedaan,
moest ik nog in de praktijk ervaren. Daar was dit een uitgelezen kans voor. Ik besloot “kan-ro”
(zie onderstaande tips) toe te passen. Een simpele oefening die je altijd kunt doen, behalve
wanneer je praat. Aangezien deze tocht in absolute stilte moest plaatsvinden, was dat geen
bezwaar.

Om een lang verhaal kort te maken, ik was verrast door het resultaat.

Mijn ademhaling bleef rustig en regelmatig, ook wanneer we over hoge duinen klommen. Ik
bleef alert, ondanks de duizelingwekkend hoge temperatuur. En boven alles viel me op dat ik
nauwelijks dorst had. In een rustig tempo volgde ik mijn weg. Stap na stap. Kilometer na
kilometer, tot het eindpunt.

Tip 1: Kan-ro

Kan-ro is een simpele houding van de tong: je plaatst het topje van je tong ontspannen achter je
voortanden tegen je gehemelte. Als je een flexibele tong hebt, kun je deze ook verder naar
achteren laten glijden richting je gehemelte. Dit is echter niet nodig om effect te boeken.

Kan-ro sluit je energiekringloop, het verbindt twee krachtige energiekanalen, het Conceptievat
dat midden over de voorzijde van je lichaam loopt, en het Gouverneursvat dat midden over de
achterzijde van je lichaam loopt. Wanneer deze verbonden zijn, ontstaat er een energetische
kringloop in je lichaam, die De Kleine Hemelse Kringloop wordt genoemd. Deze ondersteunt
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optimaal gebruik van je energievoorraad, waardoor je je
bijvoorbeeld ook beter kunt afstemmen op de hitte. Ook wordt deze
oefening gebruikt als ondersteuning van meditatie, heling, en
bewustzijnswerk.

Tip 2: Nier 1

Geef acupressuur op Nier 1 onder je voeten. Doe dit iets langer en
steviger op je linker voet. Dit heeft een extra verkoelend effect. Doe
dit zo vaak en zo lang als je wilt.

Tip 3: Long 10

Geef acupressuur op Long 10 op de muis van je duim. Dit
helpt je poriën te openen zodat je je warmte kwijt kunt. Doe
dit zo vaak en lang als je wilt, zeker wanneer de muis van je
duim bleker, roder, of blauwer is dan de rest van je hand. Dit
komt ook je longen ten goede.

Tip 4: Infusions

Drink verfrissende drankjes. Maak bijvoorbeeld een infusion:
een liter water, een schijfje (bio) citroen met schil, een paar
blaadjes groene jasmijnthee, een schijfje appel, een schijfje
gember of een paar blaadjes munt. Laat een paar uur staan zodat de
smaken in het water trekken. Ik maak vaak 's avonds een kan, zodat we de
volgende dag heerlijke “ijsthee” hebben. Drink deze op kamertemperatuur.
Gekoelde dranken sluiten je poriën waardoor je minder goed afkoelt.

Tip 5: Rustige stretches

Als alle meridianen stromen, kan je lichaam zich beter aanpassen. Doe
bijvoorbeeld een van deze korte series van mijn YouTube Kanaal
Do-In Academy - Lilian Kluivers

De Strekkingen van Masunaga - hierbij open je alle hoofdmeridianen.

De Makko-ho serie - bij deze serie verbind je met je energievoorraad.

Of een rustige meditatie voor diepe ontspanning - om tot rust te komen.

Fijne zomer!
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