
Je kunt een gevoel belichamen of de energie van een gevoel ervaren. Beide geven je heel andere

informatie. Niet beter of slechter, maar anders. Deze oefening helpt je het verschil te kunnen voelen

en te oefenen met het in- en uitstappen in een gevoel. Je bent niet je gevoel. Je hebt een gevoel. Je

bent niet boos, maar je bent aan het bozen. Als je dat onderscheid ervaart, kun je ook de stille

essentie van jezelf onder de gevoelsstroom ervaren en je gevoelens zien als richtingsaanwijzers die je

iets te vertellen hebben. 

In tweetallen of in een groep:

♥ Maak verbinding met je deelnemer(s) en maak een contract (uitleggen wat je gaat doen).

♥ Verstillen en transformationele ruimte creëren. 

♥ Deelnemer noemt pijnlijke gebeurtenis, herhalend gevoel of spanning in het lijf waar ze mee wil 

 werken.

♥ Deelnemer benoemt de grootte, vorm, kleur etc van deze emotie waar en begeleider vraagt naar

VAKOG kenmerken.

♥ Deelnemer stapt in het gevoel (op het matje/vloeranker) en laat dit helemaal in haar lijf opkomen,

begeleider helpt haar er dieper in te komen door mee te resoneren (meevoelen, niet meelijden).

♥ Deelnemer stapt uit het gevoel en ervaart zichzelf, haar essentie.

♥ Herhaal het in- en uitstappen twee of drie keer, zodat je steeds diep het gevoel kan belichamen.

♥ Als de deelnemer is uitgestapt, laat haar zich ontdoen van haar oordelen als 'dit is slecht', 'ik kan er

niets mee' of 'dit hoort niet' etc. Eventueel met een lichamelijk gebaar of beweging.

♥ Stap weer in het gevoel en ervaar het als pure ENERGIE; ervaar het gevoel, de lichaamssensaties als

energie en merk op wat het je brengt, wat de kwaliteit is (woede is bijvoorbeeld kracht of ruimte of

vergroting van jezelf).

♥ Geniet van deze ervaring.

♥ Deelnemer besluit hoe ze dit in de toekomst kan inzetten of hoe deze ervaring haar kan helpen in

haar dagelijks leven.

♥ Dank en rond af.
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