4 windrichtingen
Yin yoga en
meditatie

De 4 windrichtingen
Het Oosten – Verlichting & Helderheid
Het Zuiden – Onschuld & Innerlijk kind
Het Westen – Introspectie & Doelen
Het Noorden – Wijsheid & Dankbaarheid
Deze serie is ontstaan vanuit verschillende windrichtingen. Om te beginnen vanuit mijn eigen levenservaring. Levenservaring met
imprints uit kennis en kunde van diverse tribes en volkeren waar ik heb mogen wonen in de Midden-America en Canada. De lokale
medicijn- mannen en vrouwen leerde mij onder andere over het mysterie wat leven en dood heet, over het medicijnwiel, de 4
windrichtingen, en mooie rituelen. Ooit woonde ik een tijd in Canada bij de First nations. Mensen die leven op, van en met de aarde.
Daar waar je voor een initiatie in je eentje de natuur in wordt gestuurd. Met helemaal niets, als je spirit er klaar voor is zal je overleven.
Zullen zelfs de meest ‘gevaarlijke’ dieren je met rust laten of een eerbetoon komen brengen. Ik weet nog dat ik daar zat in de natuur en
mijn westerse geest dacht ‘wat doe ik hier hoe ben ik hier nu weer beland.’ En tegelijkertijd stromen de tranen over m’n wangen van
angst en herkenning met dit volk, de natuur en de dieren. Deze mooie kleurrijke spirits. En ik weet het weer, mijn spirit leert in dit leven
opnieuw van verschillende volkeren. De rituelen die plaatsvinden worden begrepen door mijn innerlijk wezen, zij zien en horen mij, ook
al spreken we elkaars ‘taal’ niet. Mijn Ziel voelt zich thuis daar waar moederaarde spreekt.
Het effect is dat ik verschillende elementen integreer in mijn yin yogalessen, meditaties en coaching. Laat ik vooropstellen dat ik nooit
kan zeggen dat ik weet hoe zij alle rituelen precies uitvoeren en ervaren. Wel kan ik de kennis van mijn ervaringen delen. Iedere tribe
heeft eigen rituelen en ceremoniën, waaronder ook vaak geheime rituelen. Die in essentie misschien wel helemaal niet zo geheim zijn,
maar meer voelen als mystiek en mysterieus. Een deel van ons (onder)bewustzijn is dol op mysterie. Nieuwsgierig naar hoe andere
volkeren leven en de aarde ervaren.

Where I sit is holy
Holy is the Ground
Forest , mountains, rivers
Listen to the Sound
Great Spirit Circling
All around me

- Native American Chant

Medicijn- mannen en vrouwen [Sjamaan en Sjamanka]
Een Sjamaan maakt contact met de geestenwereld om de energie te channelen voor heling en moed om te groeien. Zonder gehecht te
zijn aan de uitkomst is er altijd de wens van heling op welke manier dan ook. Alles zien zij gelijkwaardig en in verbinding met elkaar, meer
harmonie vinden is gezondheid in de spirit.
Medicijnwiel
Het medicijnwiel staat voor de kracht van energie. Anders dan hoe wij het woord medicijn in de westerse wereld hanteren. Het staat voor
de kracht van energie van alles in en op de aarde. De helende kracht van planten, kleuren, bomen en dieren en ook de klinkende stem van
de geestenwereld en voorouders. Het medicijnwiel voorziet niet in een begin en einde, het is een doorgaand proces op verschillende
energieniveaus en items in het leven.
Rituelen en ceremoniën
Verschillende tribes eren iedere windrichting als een ritueel, een groet naar alles met een spirit. Het eren van alle windrichtingen als
onderdeel van het medicijnwiel, het medicijnwiel als levensloop. Het eren vindt vaak plaats in stilte en soms onder begeleiding van
trommels, ratels en stemgeluid. Door stilte en/of geluid kan er een ander bewustzijnsgevoel ontstaan. Dit bewustzijnsgevoel maakt het
mogelijk andere werelden te ervaren. Het kan fijn zijn om hierdoor los te zijn van gedachten en dagelijkse beslommeringen waardoor
er balans gecreëerd kan worden.
Moeder aarde
De plek om je eigen sjamaan/sjamanka te zijn, als het middelpunt binnen de 4 windrichtingen.
Spirit
Voor mijzelf zie ik wel dat ik hier ben geboren en dus niet bij een tribe in Noord-Amerika of Canada. Hoeveel herkenning ik daar ook heb,
blijft het een feit dat ik Nederland ben geboren en daarmee heeft mijn spirit gekozen voor het leven hier. Met een andere cultuur, andere
rituelen en ceremonieën. Waarbinnen ik in de gelegenheid ben geweest keuzes te kunnen maken om hier te leven of te verhuizen of tijdelijk
ergens anders te wonen. Graag integreer ik alles wat ik ervaar in mijn leven. Pas nieuwe inzichten toe en laat oude gaan waar nodig. Mijn
Spirit verlicht mijn een pad en jouw Spirit verlicht jouw pad en dat kan soms samenkomen en zelfs overlappen en op andere momenten
los van elkaar bewegen.
Vader Zon
Het sjamanisme spreekt ook over de volledigheid van het leven onder Vader Zon, de levensenergie waarin alles beschikbaar is. Al onze
ervaringen en al onze verschillende levens en de paden die we bewandelen. Het is allemaal al aanwezig in energie en in verbinding. Het
gaat om herinneren en erkennen van ervaringen, zien, horen en doorvoelen. Soms is er herkenning doormiddel van dromen, flashbacks,
snelle inzichten, meditatie of doordat er een (innerlijk) weten is. De windrichtingen dragen verschillende elementen aan voor groei, binnen
de oneindige medicijncirkel, om te onderzoeken. Als we blijven ontrafelen houden we het speels en ontspannen. Zonder gehechtheid aan
een uitkomst kan ons systeem er open en nieuwsgierig in staan. Als krijger onder de verwarmende zonnestralen van Vader Zon.

Krijger
Als een krijger met krijgersveren die zijn eigen persoonlijke kracht en creativiteit onder ogen durft te zien. Zelfkennis en moed staan hoog
in het vaandel bij de tribes waar ik heb gewoond. Vaak is er (krijger)moed nodig voor zelfinzicht. Alles begint bij stilte, stil zitten aan het
vuur waaruit ceremonie en ritueel ontstaat. Stil zitten in de natuur en alles je te laten verrassen. Alles wat voorbijkomt, komt als groet van
grote spirit. Vanuit stilte is er mogelijkheid tot communicatie, verbinding en zelfkennis. Waardoor je volledig jezelf kan zijn binnen de tribe.

