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POËZIE

Boombeschrĳving
Bomen zĳn werkelĳk.
Hun bladeren praten werkelĳk
met woorden veelzeggend
en letterloos.
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nectie met de innerlijke kracht en het
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Prakijkervaring

uitsluitend over individuele sessies

Tenslotte wil ik een eigen ervaring
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Hans Andreus
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Beide literatuuronderzoeken conclu-

muziek begon ging ik direct ‘de lucht in’

deren dat hoewel er verder onderzoek

samen met de leeuwerik in de muziek,

nodig is, er veelbelovend evidence is

naar het blauw van mijn tekening. Het

gevonden dat GIM-interventies een

was daarvoor nodig dat ik mij volledig

Voorbeeld
van GIM sessies
Inductie
Bedenk vijf aspecten van wie je bent
en bedenk het cadeau dat dit aspect je
heeft gegeven.
I’m Nanny - The gift is life
I’m a mother - The gift is gratefulness
I’m music - The gift is that I can feel
the music
I’m a helper - The gift is to get to know
others
I’m a searcher -The gift is knowledge
Daarna: Maak een mandala die dit voor
jou uitbeeldt (zie afbeelding)

Transcriptie van
de muziekreis
Muziek: The Lark Ascending (Vaughan-Wil-
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Het is fijn dat ik de anderen daar kan
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het leven voelen “trust the music” –
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moeten verder.” We zijn op een andere

er komt altijd een nieuwe plek.

Ik ben gevuld met licht en warmte.

plek. Het is rustig geworden – het is

Dat is bevestigend.

Heerlijk.

overgaf aan de muziek – iets wat tot

training volgde in Denemarken, was
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mij ook om me niet te laten storen aan

– waarvan vier Nederlanders – voor

de andere aanwezigen in de ruimte.

niveau 2.
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De beloning krijg ik op het eind: “Ik ben
gevuld met licht en warmte”.
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meer aandacht voor de hele mens.
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