Workshop Blij in mijn lijf
12 januari 2019 11.00-16.00
Dr. Annine E. G. van der Meer
in De Engel te Huizen (N.H.)
Zie fotocollage aan het eind.
De workshop van zaterdag 12 januari 2019 is zeer inspirerend en harmonieus verlopen. De mensen
die zowel op zaterdag 27 oktober 2018 aanwezig waren als dit keer aanwezig zijn, vinden de balans
tussen theorie en ervaring, nu dik in orde. In de ochtend is er aandacht voor de buitenkant van de
houdingen en in de middag komt de verinnerlijking en het eigen verdiepte lichaamsbewustzijn aan
bod.
In de middag gaan de aanwezigen als groep volledig in een aantal houdingen op. De muziek speelt en
er is een totale rust en verbinding. Niemand hoest of proest. De afdaling in het eigen lichaam is echt
gelukt.
De structuur van deze dag staat nu als een huis, al zijn er altijd kleine puntjes van verbetering
mogelijk. In de weken voor 12 januari ontstaat opnieuw een wachtlijst. Na afloop van 12 januari
vragen diverse deelnemers om een follow up. Ze willen een herhaling en liefst ook een uitbreiding
naar ‘Mensenland- oefeningen’. Van de dag is een filmopname gemaakt zonder dat daarbij de
privacy van de deelnemers in het geding kwam. Na het lezen van al deze reacties heb ik besloten de
workshop vaker te geven, opnieuw in De Engel, mede vanwege het feit dat dit een krachtige en
helende krachtplaats is!
Een greep uit de evaluatieformulieren
Vraag 1: Voldeed de workshop aan je verwachtingen?
Alle 32 ingeleverde formulieren waren unaniem positief en antwoordden op deze vraag met: JA, of
Zeker of Geweldig.
‘Mooie combinatie van uitleg en oefeningen’.
‘Beide delen vond ik prachtig; het theorie gedeelte waar ik weer wijzer van werd mbt de betekenis
van de ‘oude beelden’ en ontwikkeling van de mens en de middag met de vertaling naar mijzelf, mijn
lijf en ziel. Geweldig!’
‘Absoluut. De combinatie van theorie en oefeningen sprak mij bijzonder aan’.
‘Ja, alles komt samen. Kennis en lichaamsbewustzijn. Oefeningen gronden alle kennis’ (Jan-Willem ter
Balkt).
‘Zeker wel. Overvloedig dat ook’ (Johan Mink).
‘De integratie van kennis, geschiedenis, spiritualiteit en lichaamswerk’ (Philippine Linn).
‘Veel (chakra)oefeningen kende ik al los van elkaar. Er is nu een goed kader waardoor ik meer inzicht
in het geheel krijg. Eindelijk snap ik wat ik aan het doen ben’ (Dorien Leijser).
‘De balans tussen hoofd (kennis), ervaren (hart) en buik (lichaamsbewegingen.

De muziek
De openheid over eigen leven van Annine’ (Miriam)
Vraag 2: Wat vond je mooi?
‘Het grote hart maken’
‘De persoonlijke presentatie. Oefening van grote hart. Muziek. Mooie integratie van uitleg en
oefening’.
‘Vrouwenbeelden met uitleg erbij: nieuwe archeologie, geschiedenis’ (Jan-Willem ter Balkt).
‘Spontane presentatie, verbinding die voelbaar is’ (Caroline Sleurink).
‘De beelden omzetten in eigen houdingen en de kracht die dat geeft. Mijn lichaam voelt zoveel beter;
pijntjes weg en zelfs mijn heesheid is bijna weg. Geweldig. Eenheid en minder hoofd. Heerlijk’.
‘Ik ben geraakt. Energie stroomt. Dierbaar. Blij dat ik geweest ben, blij over het samenzijn en de
bijzondere ontmoetingen’ (Rita Klerkx).
‘De verbinding van de sacrale houdingen die in de loop van de geschiedenis zijn ontstaan in
samenhang met de chakra’s’(Johan Mink).
‘Kennis geïntegreerd met chakra’s’
‘De muziek, de emoties die ontstonden. Veel stof tot nadenken’.
‘De gedrevenheid van Annine, de locatie en de samenhang in het verhaal’
‘Mooie rijke dag’ (Dinie).
‘Combinatie met theorie-oefeningen. Mooie locatie. Ook de aankleding met de beeldjes en het handout’.
‘Inspiratie, mooi onderzoek, mooi werk, Annine. Prachtige voorbeelden uit de oude tijden. Mooi hoe je
de bewegingen betekenis geeft. Mooi om de beelden ervaarbaar te krijgen dat geeft de betekenis
terug naar de beelden van vroeger en nu’.
‘De oefeningen op muziek te doen en de uitleg met de beelden vooraf’.
‘Hoe Annine presenteert/voordraagt: de powerkennis van haar’.
‘Annine is een vat, een kelk, die zich met kosmische energie vult en die leegstroomt over de
aanwezigen. Dit wakkert mijn passie aan om nog meer een vat te worden en dat is een groot
geschenk dat zij je geeft’ (Miriam).
‘De authenticiteit en persoon, kennis, wijsheid en energie van Annine, de plek, de sfeer. Zeer
inspirerend’ (Lysbeth Beels)
‘De oefeningen, de muziek, de omgeving. De gedrevenheid, de echtheid en de puurheid van Annine’
‘De cultuurhistorische reis waarop je ons meenam door de eeuwen heen’.
‘Mooi om te ervaren hoe Annine aan de discussie over mannelijke en vrouwelijke energie bijdraagt
door al haar kennis en ervaring in lichaamswerk te integreren’ (Philippine Linn).
Vraag 3: quotes

‘Ik kom thuis in mijn lijf. Ik begin te ontwikkelen wie ik in essentie ben’.
‘De oefeningen vooral met de vortexen en de muziek. De PP presentatie en het besef in een lange
traditie te staan’.
Jan-Willem ter Balkt:
1. Return to unity (terugkeer naar eenheid)
2. Ik ben opnieuw geboren.
3. Ik ben een krachtplek.
4. Vrouwelijk en mannelijk (aarde en kosmos) komen in mij samen.
‘Fijne gezamenlijke beleving van de houdingen en tegelijk persoonlijk. De rouwhouding bracht mij
gelijk mij mijn verdriet van een familielid, 2 maanden geleden. Dat was fijn’ (Caroline Sleurink).
‘Eigenlijk zou de nieuwe weg naar het integreren van vrouwelijk en mannelijke eigenschappen in
jezelf veel meer bekend moeten worden om maatschappelijke discussies over #Metoo, LHBTI en
gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen een breder draagvlak te bieden. Dat kan bijvoorbeeld
in dagbladen via ‘lezers schrijven’, opiniestukken of essays’ (Johan Mink).
‘Warmte, geruststelling en hoop; dat krijg ik steeds weer van de bezielende spreekster Anina en de
deelnemers. Geruststelling in het vertrouwen op en in mijn gevoelens en hoop op een verdere
ontwikkeling van het samengaan- en zijn van het mannelijke en vrouwelijke in een ieder’.
‘Zusterschap, verbinding in vrouwenkracht’.
Vraag 4: Zijn er dingen voor verbetering vatbaar?
* Zonder meer subliem van inhoud. Als toehoorder had ik graag tussen door na ca. 45 minuten een
korte adempauze gewild. Ook om tussendoor verse lucht en zuurstof toe te laten. Misschien ook
tussendoor toehoorders meer erbij betrekken (Johan Mink).
* Heel graag meerdere workshops (dezelfde) om te oefenen met de bewegingen en oom elkaar
wederzijds te bevruchten. Heel erg bedankt, ook voor de lekkere soep (de soep werd door diverse
mensen als heel gastvrij en lekker ervaren).
* Graag oefeningen van te voren voordoen.
* Liever het evaluatieformulier na afloop toegestuurd krijgen. Komt te snel na de workshop.
* Graag iets meer ruimte om te bewegen (Jorien Lamers).
* Dat filmpje-idee is nog zo gek niet wanneer je thuis de oefeningen wilt doen
* Oefeningen duurden net iets te lang.
* Ik vond het wel erg véél oefeningen zelf zou ik graag iets minder gedaan hebben, zodat je het
gemakkelijker kunt onthouden + zelf praktiseren. Voor mij leken sommige oefeningen veel op elkaar.
Wel vind ik ze héél goed om te doen!
* Ervaringsdeel: rust inbouwen bij de oefeningen, reflectie (even schrijven?). Zeker op het einde.
* Erg veel info: houd het iets beknopter, indien mogelijk met meer pauzes.

Hierna volgt een fotocollage van de diverse houdingen.

11.00-13.00. De theorie over de buik-hart-hoofd-coherentie.

De geheimen van de oermoeders. Het eerste van de zeven.

1.De stammoeder- houding

2. de houding van de hoogzwangere

3. De barende houding

4. de voedende houding vanuit de borsten/het hart

5. De wiegende houding van Moeder met (innerlijk) kind

6. De zegenende houding

7. De rouwende houding

8. De Moeder van stenen, planten en dieren

9. De aanbidding of invocatie, de Hoera-houding

Houding 10 De dubbelgeslachtelijken

Houding 11 De gesloten en strakke doodshouding: dea regeneratrix

Houding 12 De twee- en drievoudige vrouwe

Houding 13 De biddende houding

