
♥ Neem een moment om te landen in je lijf.

♥ Creëer een rituele ruimte (zie ook module 2 filmpje 'In zeven stappen een rituele ruimte creëren').

♥ Ga staan en start met een zachte shake.

♥ Begin met kloppen van de voorkant van je hart; maak je hartchakra en alles dat daar leeft wakker.

♥ Maak de ademhaling voller, dieper en geef expressie aan dat wat er nu leeft in je lijf. Heet dit

welkom, zonder te willen veranderen.

♥ Maak beweging kleiner, rustiger en wrijf op een uitademing over je hartmeridiaan (van hart tot

pink beide zijden).

♥ Leg een hand op je hart, ervaar dat deze je koestert alsof het een mandje is dat je hart draagt: wat

heeft je gevende hart nodig?

♥ Zelfde cyclus op de achterzijde van het hart.

♥ Leg een hand op de voor- en achterzijde van je hart en ervaar dat je hele hartsgebied daar tussen

bevindt. Jij bent degene die jouw hart kan dragen, beschermen, helen en openen. Dat alles ligt in

jouw handen. Letterlijk en figuurlijk. 

♥ Ga zitten.

♥ Continue ademhaling in een achtje horizontaal door je hart heen (van achter naar voor en terug).

♥ Laat continue ademhaling zaken door solar plexus naar spirituele baarmoeder naar yoni toe.

♥ Verbind hart en pleasure, pleasure en hart. Vanuit liefde voor jezelf, je lijf, je sensualiteit. 

♥ Ervaar de stroming, de juicyness die op gang komt.

♥ Geef volle uiting aan dat pulserende hart dat nu door je heen stroomt op een manier die past bij

jou. Koester, omarm, wrijf en geef jezelf over aan de liefde voor jou, je lijf, behoefte, voeding en

sensualiteit.

♥ Ga liggen als een zeester en doe botademhaling (zie ook Minke de Vos, Tao Tantric Arts for

women).

♥ Integratie.
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