
Deze diepgaande oefening is ontwikkeld door Shashi Solluna. Uitgebreide uitleg vind je in Tao Tantric

Arts door Minke de Vos. De oefening kan gebruikt worden om 

♥ gevoelens van eenzaamheid, pijn of seksuele frustratie op te schonen

♥ negativiteit die je tijdens seksuele ontmoetingen hebt opgedaan op te ruimen

♥ te helen van seksueel misbruik of abortus

♥ imprints van voorouders of oude geliefdes op te schonen

♥ het 'nest' emotioneel en energetisch vrij te maken voor nieuw leven, om daar te groeien als je

zwanger zou willen raken.

Als je tijdens de oefening herinneringen voelt opkomen, laat deze dan met klank uit je lijf stromen,

zodat je niet vast komt te zitten in het verhaal. Vertrouw op het proces. Open je voor mogelijke

energie verandering. En laat de handeling het energetische werk doen. 

In tweetallen of in een groep:
Zittend op een stoel of geknield met je knieën wijd uit elkaar.

Fase 1: Opening
♥ Maak verbinding met je deelnemer(s), heet welkom,  maak contract.

♥ Gesprekje: Wat wil deelnemer inbrengen? Vraag door vanuit oprechte interesse en opheldering.

Niet fixen, tips geven of inkleuren. 

♥ Begeleider legt uit wat ze gaat doen (concept), hoe (stappen van de oefening), waartoe (welke

ervaring krijg je) en de nieuwe context (hoe kun je dat in je leven gebruiken).

Fase 2: Landen
♥ Verstillen, ieder land in haar eigen lijf.

♥ Godinnendouche: breng handen zijwaarts omhoog, verzamel licht uit de hemel, breng het door je

lijf 3x 

♥ 3 tot 6 diepe ontspannen ademhalingen om uit dagelijkse realiteit te stappen.

♥ Creëer een transformationele ruimte (bv door cirkel van gouden licht, adem niet voedende energie

uit, adem voedende ondersteunende energie in, veranker in de aarde voor innerlijke stevigheid, vraag

de divine voor ondersteuning, heling en het laten voelen, zien, ervaren wat er vandaag nodig is of kies

je eigen vorm hiervoor).

♥ Laat een intentie voor deze oefening opkomen.

♥ Wil je iemand alleen laten reizen of in je ogen kijken?
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Yoni wands of light
Baarmoeder opschoning



Fase 3: Lijf wakker maken 
♥ Gefocuste embodied ademhaling met bekkenkanteling of een andere vorm van beweging, zodat

hoofd uitgaat en het lijf aan. Let op dat in- en uitademing gelijkwaardig zijn. 

♥ Heet welkom wat er is,  overgave en ontspanning, zodat deelnemer dieper kan zakken in wat

gevoeld en gezien wil worden (Eventueel delen in beweging wat er opkomt, zodat jij als begeleider

mee kan in haar ervaring).

Fase 4: Oefening
♥ Deelnemer maakt met de klok mee met de handen een afvoerputje in de aarde.

♥ Deelnemer schept aarde energie in haar handen, breng naar het hart, vul met liefde en geeft

zichzelf een borstmassage: binnen door buiten langs naar beneden (verstevigende beweging), rust

handen op borsten, voel de zindering van de tepels met de borrelende bron in je hand.

♥ Neem hemel energie uit de lucht, breng naar hart, andersom beweging binnendoor en buiten

langs omhoog (vergrotende beweging) 

♥ Laat hartenergie overstromen naar baarmoeder of de plek waar zachtheid nodig is (niet fixen,

verzachten).

♥ Wat voel je dat er in de baarmoeder geheeld, schoongemaakt of anders sinds aangekeken mag

worden? Geef tijd om dat te voelen, contact mee te maken tot er dat moment is dat je voelt ‘Ja, dit

hoef ik niet meer te dragen.’

♥ Handen zijwaarts omhoog naar de lucht, verbindt met het licht van de hemel, voel je vingers

verlengen (tintelen), breng handen met de verlengde vingers naar beneden en bezem of kam een

flink aantal keer van beneden naar boven door je baarmoeder, eierstokken, yoni heen.

♥ Bezem omhoog, houdt adem vast, draai handpalmen naar beneden en met een chooo geluid voer

je de vervuilde qi af naar het afvalputje. ( pag 80/87 Tao Tantric Arts voor andere helende klanken)

♥ Herhaal zo vaak als nodig of tot je verandering in energie ervaart. 

Fase 5: Integratie
♥ Wrijf handen warm, leg ze op de plek die het meest leeg, schoon voelt of het meest liefde nodig

heeft en vul met zacht, warm gouden licht/qi.

♥ Vanaf die plek vul je het hele lijf met die warme, zachte gloed. Eventueel met handen meenemend

over het lijf. 

♥ Deelnemer houdt zichzelf vast en wiegt, koestert zichzelf. 

Fase 6: Afronding
♥ Deelnemer noemt drie dingen waar zij dankbaar voor is

♥ Laat gouden cirkel vrij, bedank de steun, zeg hardop dat het ritueel of de oefening klaar is.

♥ Raak en kijk elkaar even aan en kom in hier en nu.

♥ Geef deelnemer de tijd om te integreren op haar eigen manier, voordat ze eventueel iets wil delen. 
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