
Bewegingen

Wees specifiek hoe de beweging gedaan wordt, zodat deelnemers niet op hoeven kijken, maar

in de ervaring kunnen blijven. 

Neem de weg naar de houding of beweging toe ook mee in je omschrijving.

Wil je in evenwicht blijven, geef rechts en links even veel aandacht. 

Wees duidelijk als deelnemers in freeflow mogen, zodat ze die vrijheid ook voelen.

Energie 

Wil je dat de energie in de groep gelijk loopt, geef dan een tempo aan of een richting, zodat je

iedereen in dezelfde maat /kant hebt. 

Bouw energie / beweging / intensiteit op van beneden naar boven en weer terug. 

Richt zowel adem, ogen als aandacht naar de plek waar je iemand wil hebben en de energie in

het lijf stroomt daar ook naar toe. 'Kijk, met ogen gesloten, door je lijf heen naar je teen en de

energie stroomt naar je teen.'

Stemgebruik

Rustig, vol vertrouwen en lage stem. Onwrikbare zekerheid maakt dat deelnemers zowel je

aanwijzingen als je ervaring sneller je zullen volgen ipv zelf dingen bedenken of doen.

Combineer het lijfelijke met het metafysische, het magische, de cycli. Daardoor wordt het een

ervaringsoefening ipv alleen een gymnastiek oefening. 

Lijfelijk samenvallen

Laat alle zintuigen mee doen in ervaringen

Combineer verschillende methoden om diverse ingangen bij je deelnemer aan te spreken (bv

na een visualisatie even een lichaamsmassage)

Ervaringen

Benoem een breed scala aan mogelijkheden die deelnemers kunnen ervaren in het lijf, zodat

zij zich niet buitengesloten of raar voelen als ze iets anders voelen dan jij. Zwart, wit en alles dat

daar tussen zit. 

Spreek in mogelijkheden: Misschien voel je... Het kan zwart, wit of alles daar tussen zijn. Ik vind

het prettig om... maar jij kan dat anders ervaren. etc.

Affirmaties werken krachtig, helemaal als je ze met alle zintuigen laat doorvoelen en

gedurende de oefening terug laat komen.

Tijd

Geef mensen de tijd als ze van de één naar de andere staat gaan (rust naar rechtop zitten of

van links naar rechts, of verkleinen van cirkels) Ieder heeft haar eigen tempo, sluit aan bij de

langzaamste. 

Verlangzaam. Deelnemers starten vaak automatisch sneller dan nodig. 

Geef aan hoe lang dingen nog duren.  'Nog 3,2,1,...'

Ochtendoefeningen handreikingen
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