ENTRGIEBALANS
ONDERSTEI.JNT
SNxTnGo PELGRIMS
19 maart 2011: Êen strê ende

heme overkoepêlt het Domp e

n

v.n Utrecht. Voorbijgangel,
verbdzen zich over de druktÊ.
Wat is hier.af de hand? Voor
één dag is hÊt p eln de Utrechtse
'P aza d'Obradojro' n h€t Spêênse
Santrago de Compostela Hêt
Neder ands cenootschap van S nt
lacob (NGSIJ+ besiaat 25 jaar en
d:t wordt g€vierd rnet een k e nÊ
dulzend pe gr ms. Rondom het
Domp eln v ndt een keur aan
lez ngef, wor(shops, exculsies en

Het ustrumthema uidt:
'Pêlgrinreren, een feesi voor
ichaam en geest.'Touch
for Health Prachtioner en
pelgrim Bets Everts zit in de

voorberêidingsgroep voor deze
dag en lêgt gelijk een ink met
de kinesiologie. Zou het niet
prachtig zijn onr pelgriíns te laten
kennls makên met kinesiologie
en de verschillêndê têchnieken
waardoorje weer in balans kunt

koÍnen als je uit ba ans bent?
W y Mooy, beèdigd kinesio oog
in Utrecht blijkt ge ijk enthousiast
om mee te denken over de
inhoud van dê workshop.
Maar wat is pe grimeren
eigenlijk? Bêts vertelt uit
elgen ervarjngi'pelgrimeren ls

onderweg zijn. Naar Sant lago de
Spaanse naam voor Sini lacob
ln Noordwest Spanle. H er staat
dê kathedraal van Slnt lacob en

te rnaken, of ook Ínet de geest?
We ke mose jkheden z jn er dan
om je energieba ans weer te

de egende gaat dát Slnt Jacob
daar ooit is aanCespo€ld met

komen er
verschillende idêêèn naê r boven
en ulte nde ljk bes uitên we om

een bootje dat bedekt was met
sche pen van de Coquille Salnt

'Peigrlmerên betekent ook dàt

jê nier all€en ênderen ontmoet,

Ínaêr ook en vooral dat je jeze f
tegênkomt in a erleisituabes.
Stelje de situatiê voor datje op
pad gaat en verdwaald bênt en
ook nog eens te wein g eten en
drink€n bijjê hebt Stelle de
situatie voor dat blijkt dat je het
toch nlet zo goed nret je reisgezel
kunt vinden mêar ook niet alleen

verder wilt gaan. Stelje de sitLratie
voordatje na een s ape oze nacht
n de refugio, door uid snurkende
collega pe grlms, met een houten
kop je pad weer rnoet vinder...
Voor Willy dè aan ejdinC om de
GedragsbarometeÍ van Three
in One tjjdêns de Workshop te

Wani wat kun je doer als ie nê
drie zware bergetêppes onderaan
de eerste van zeven heuvels stêat?
Hoe voelje je als de nroed je jn
de schoenen zakt en je lichêanr
niet meer verder wl ? Heeft dat
gevoe dan a eên met het lchaarn

A bÍainstormend

een aanta 'techniekef'binnen de
workshop te gebrulken.
We worden verrast: meer dan
honderd pe grims schrljven zich
in voor de workshop terwlj we er
maximaal 25 hadden verwacht
Dat betekent een grotere zaa
en een aangepaste opzet zoa s
ls w€êreeeeven in het kader op
pag na 41.

Nê aíloop van de workshop z jn
de reacties van de dee nemers
tteffe",& "Het was dus goed dot
ik boos wos en dot noarmijn

non uiXe...", "Nu snop ik mijn
opgeluchte gevoel.", "lk neen die
gedrogsboromete r vaa rtao n n ee

Aan het e nde van deze dag is
ledereen moe maar voldaa n.
Pêlgriíneren kost energie maar
levert ook veelenergie op. Het s
êên ervaring voorje leven want
het doet hoe dan ook iets m-"t

je. Het theÍna "Pe grimeren, een
feest

voor ichaam

en geest.",

gevierdl Men gaat op huis
êan ên pelgrims weten wat het
moei ijkste is: het vooftzetten van
hei feest in je gêwone leven.
Een workshopdee nêmer zegti
is

"Met de ervaring van vêndaag kên
ik ook thuis het nodigÊ..."

" Apgericht ap 25juli1986 -de
na,rmdag von Sint locab - wil

het

NGSJ de

beldngstellinq vaot

pelqrinstocht in heden en
veleden verqroten en verdiepen,
de

doar het op weq helpen vdn o.d.
wandelaars en t'ietsers die nsar
Santídqo de Conpastela willen
qoon. Wil je neer weten avet een
pelgrinstocht noor Sanndga en
wot het NGSJ je te bieden heeft?
Kijk dan op www.sontiaqo.nl
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Opbouw van de workshop 'De Energiebalans'.
Eerst startte Willy met enk€le energiecorreches.

We begonnen met het symbool 'loskomen van je beperkingen', het vierkant mei de driehoek erin. Het
vierkantstaatvoorgrenzen diejetegenkomt,je beperkineen; de driehoek staat voor het nieuwe en het
onbekende, voor het opnieuw lerên watje kunt.

Belangrijk als je onderweg bent is ook het horen; niet alleen heb je te m.ken net verschillende talen
mêar ook hoorje allerlei geluiden die je niet gewend bent. We maken onze oÍen wakker, door het
uitvouwen van de oorschelp vên boven naar beneden, zodat we goed naar de omgeving en naar onszelf
kunnen luisteren en open staan voor onze inzichten.
We maken de ogen wakker door naar boven, naaÍ beneden, naar links en naar rechts te kijken terwijl
we een hand op onze nave leggen, zodêi wê goed kunnen zien wat erte zien is onderweg. Vervolgens
masseren we de hander die ook symbool kunnen staan voordevoeten ê sje niet in de ge egenheid bent
om die te nrasseren. Zij vertegenwoordieen de eenheid met jeze f en de omgeving. Wat kun je doen als je
je afgescheiden voe t? Wat kun je doen omjeweeréén te voelen metjezelf en je omgeving?
Daarna introduceerde Willy de gedragsbarometer. Dit instrument he
waarbil je hari, j€ lichaam en je geest harmonieus samenwerken.

ptjejouw unieke

zijn te ontdekken

Wani wat doe je als je de emotie aan de rechterzijde van de ?edragsbarometerkaart' voelt en je liever
wili zijn wat aan de inkerzilde van de gedragsbarometerkaart staat? In hoeverre ben je in stêat om naar
jezelf te kijken? Of te kijken nêar het gedrag van jezelf in relatie tot le medepe grims?
Alle workshopdee neÍners kregen de gedragsbaromêter mee. De barometergeeftje een hintwatlewilt
vermijden EN watje wilt bereiken. Allopend heb je de tild om je e gen routeterugte vinden. Hoewasje
gedrêg toen je je afgescheiden voelde? Hoe heb je dêt oo t omBezet rn 'je weer EEN VOELEN rnetjeze f'?
Lopen is eigen ijk al kruis open, alsje het met losse armen doet! Op deze mafier lopen actjv€eÍtje beidê
hersendelen. Wani als je boos, angstig of onzeker bent en je denkt geen keuze nreer te hebben, werken je
hersendelen niet samen en loop je te 'overleven'.
Tijdens rustmomenten kun je met visualjseren je zelfuertrouwen vergroten: raak vooÊ en achterhoofd
aan en sielje jê voor hoe je iets gaataanpakken. Als devoorgestelde situahe zich dan voordoei, krijgle
het gevoeldatje deze situatie a eerder hebt ervaren.
le kunt ook je K27 punijês masseren. Zeker wênneerje ineens woÍdt geconfronteerd met de 'wilde
honden' die zo uit het niêts de hoek om kunnen komen rennen waardoor je hart in je kee stokt.

Water drinken is eigenlijk .ltijd belanerijk. Water helpt om weer helder te kunnen denken en de energie
te laten stromen. WateÍ is ook belangriik voor het afvoeren van afvalstoffen.
En Bets kon Íne den dai aLsje zonderwater komtte zitten het handig is
te bedênken dat er op elk kerkhoÍ drinkbaar water is te vindenl
We beëindigden de workshop met het symboo van êltijddurende
ontplooiing en keuze, de lêmniscaat. Hierbij 'tekenen'we Êen liggende
acht met beidê handên in dê lu.ht
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