
Over welk onderwerp gaat je initiatie?

Wat maakt dit onderwerp nu belangrijk voor je?

Als je je gedachte laat ronddobberen welke thema’s, facetten, onderdelen drijven er bij je naar de

oppervlakte rondom jouw onderwerp? Schrijf steekwoorden of maak een mindmap. 

Hoe speelt dit onderwerp in jouw leven een rol?

Welke ontwikkeling heb jij hierin meegemaakt?

Wat zijn kantelpunten of leerfasen hierin voor jou geweest?

Wat heb je daarvoor gedaan, ervaren, gevoeld of besloten om over dat kantelpunt heen te

komen?

Wat wil je bereiken met je initiatie bij je deelnemers? Denk aan welk inzicht, ervaring of

transformatie wil je ze mee geven? 

Van welk gedeeld vertrekpunt wil je starten?

Hoe breng je jouw deelnemers naar dat gezamenlijke vertrekpunt?

Wat zou je einddoel kunnen zijn (al dan niet hetzelfde als wat je wil bereiken)?

Voor wie is deze initiatie bedoeld? 

Waar lopen ze tegen aan?

Waar hunkeren ze naar?

Hoe zou dit toepasbaar zijn voor hun leven, werk, relatie of gezondheid?

En wat zouden ze al moeten kunnen, weten, hebben gedaan voordat ze deze initiatie aankunnen?

Anders gezegd; welk niveau heeft deze groep?

Welke setting of omgeving vraagt deze initiatie? Denk aan ruimte, veiligheid…

Welke attributen heb je nodig?

Welke zintuigen wil je stimuleren/ inzetten? Hoe prikkel je ze en tot welk doel? Vb: warme

houtgeur doet denken aan de sauna en helpt ontspannen.

Hoe creëer je veiligheid en vertrouwen onder de deelnemers of in de ruimte?

Hoe ga je om met angst, schaduwkanten of schaamte in je initiatie?

Onderwerp: vanuit welke bron ontwikkel jij deze oefening?

Doel: welke reis van begin- naar eindpunt wil je je deelnemers laten afleggen

Voor wie

Omgeving

Creëer je eigen initiatie
Module 3
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Hoe zou jij je willen voelen tijdens het geven van deze initiatie?

Wanneer ervaar je jouw initiatie als geslaagd, voor jezelf en/of jouw deelnemers? 

Wat zou een valkuil zijn voor jou bij het geven van deze initiatie?

Wat heb jij te doen of te laten om de valkuil te vermeiden?

Hoe kun je jezelf ondersteunen in het geven van deze initiatie? Bv wat heb je nodig om jezelf

gedragen te voelen, om eigenaarschap bij de deelnemers te laten, om support te regelen, om in

te tappen in de stroom etc etc. 

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden in deze initiatie en wat niet?

Welke tijdsduur heb je? 

Welke kaders qua positionering heb je? Blijven deelnemers of hun mat of juist door de hele

ruimte? In een cirkel of naast elkaar? Waar zit jij tov deelnemers?

Hoeveel deelnemers wil en/of kun je maximaal begeleiden?

Hoe is deze initiatie ingekaderd in je hele programma?

Welke andere voorwaarden, grenzen of kaders zijn voor jou en/of je deelnemers van belang?

Bekijk de fasen van een oefening op de volgende pagina. 

Uit welke fasen bestaat jouw initiatie? Omcirkel de nummers. 

Beschrijf voor elk omcirkelt nummer hoe jij die fase zou invullen. 

Voeg een tijdsindeling toe.

Voeg muziek toe.

Doorloop zelf je eigen initiatie en ervaar wat dat met je doet. Klopt het zo of mag er nog iets

anders?

Ga 'm uitproberen!

Voor jou

Afbakening en kaders

 

Fasen in de oefening
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Fasen van een oefening

1. Persoonlijk verhaal: persoonlijke verbinding, jouw verhaal

2. Uitleg: wat is het (concept), waarom doen we het (verwachting/motivatie), hoe doen we het

(techniek/stappen/vaardigheden), waartoe (wat kan iemand ermee in de toekomst. Mensen weten

vaak niet wat er te leren valt, dus vertel ze dag)?

3. Oriëntatiefase: roep het thema wakker in de deelnemers, hoe speelt het bij hen

4. Voordoen: doe de oefening voor met een deelnemer of dakini

5. Set-up fase: deelnemers maken hun ruimte klaar, wc etc. 

6. Creëer een transformationele ruimte: 7 stappen filmpje

7. Ontspanningsfase: Ervaar de veiligheid in de ruimte, het vertrouwen in jezelf

8. Zintuigelijke fase: land in je lijf, ontdek en onderzoek het lichaam en haar sensaties

9. Hoofdoefening: werk toe naar een top-ervaring of het diepste dal

10. Kantelpunt: Hier is waar je ten diepste iets leert of ervaart over het thema

11. Nieuw normaal: van een piekervaring bouw je de energie wat af, van een dieptepunt bouw je op.

Beide werken toe naar een nieuwe status quo.

12. Integratiefase: koesteren van het lijf, zodat de nieuwe status quo in veiligheid en ontspanning

geïntegreerd wordt. Tevens geruststelling van de hersenstam (reptielenbrein) en limbisch brein

(zoogdieren brein), die anders de nieuwe status quo niet kunnen aannemen. 

13. Afronding: lijf tot rust brengen (min 5, liever 10 minuten of zelfs langer)

14. Ruimte voor (zelf)reflectie en/of delen: let op dat door woorden te gebruiken een ervaring kan

veranderen. Soms is het prettig alleen in de ervaring te blijven. Soms is het prettig te horen hoe

anderen het hebben ervaren, zodat jij daar je eigen ervaring naast kan leggen. Dat kan verstevigend

werken. 

15. Praktisch toepasbaar maken: hoe ga ik verder met dat wat ik geleerd of ervaring heb? Welke

verandering ga ik doorvoeren in mijn leven? Welke besluiten neem ik of wat ga ik doen of laten?

Maak het toepasbaar voor het dagelijks leven. 


