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Rituelen
Een ritueel is een opeenvolging van handelingen die betekenis geeft aan een ervaring. Je
gebruikt haar als start en afsluiting van een oefening, een dag(deel) of proces. 

Doel: 
♥ Afbakening van het proces
♥ Richting geven aan oefening
♥ Opening van een rituele ruimte
♥ Versterken, verdiepen van de ervaring
♥ Energetische veiligheid geven door herkenning van het ritueel ‘Ah we gaan dit proces in’
♥ Markeren van een overgang of transformatie dat iemand mag ervaren in de oefening

Kenmerken van een ritueel:
♥ Universele taal: het is begrijpelijk en uitlegbaar voor iedereen en daarmee weinig specifiek. 
♥ Vaste volgorde en altijd op dezelfde manier herhalend waardoor het herkenbaar wordt.
♥ Klein en compact
♥ Symbolisch en vrij interpreteerbaar
♥ Iedereen wordt betrokken, verbindend, communaal
♥ Met aandacht, toewijding en overgave
♥ In het hier en nu
♥ Gebruik het mede om deelnemers een intentie of anker te laten zetten   
♥ Gepland op een specifiek moment
♥ Het geeft een speciale betekenis (die jij als begeleider hebt te laden)
♥ Buiten de gewone tijd, in sacrale, heilige tijd
♥ Zoveel mogelijk zintuigen betrekken helpt deelnemers in die sacrale tijd landen
♥ Innerlijk proces voor de deelnemer
♥ Eventueel een verbinding tussen oude en moderne wijsheden

Voorbeelden: 
Drummen, de windrichtingen aanroepen, een kaart trekken, een specifieke beweging, geur,
energie, kwaliteit of godin aanroepen, de 4 elementen openen, een haag van vrouwen die je
koesteren, terwijl je er door heen loopt, activeren van een geometrisch patroon, oproepen van
support van een steunende energie, een combinatie van ademhaling en symbolen.

Janneke's ritueel:
♥ Core channel ademhaling 
♥ Trek een veilige cirkel om je heen waarbinnen jij jouw transformatie kan ervaren
♥ Adem alles dat je daar niet bij dient of ondersteunt uit die cirkel
♥ Adem alle steun, bescherming, voedende energieën die je nodig hebt in de cirkel
♥ Zet een intentie

Na het proces of de oefening: 
Sluit af door het ritueel te 'ontbinden'. Bijvoorbeeld door als je een cirkel hebt laten maken in
het begin, die cirkel nu weer te openen, of hard op uit te spreken dat je proces, ritueel, ervaring
rond is, dat je haar afsluit. Of laat de steun-gevende energie vrij. Of adem drie keer stevig in. 


