De tweede serie
ánarkVga
o efe n inge n
ln aansluitlng op de eerste vier oefenlngen in het vorige nummer, ditmaal cle tweecle set van vier
oefenlngen die te maken hebben met dè energievooráening.
Leren ve_rgt veel energie en we beschlkken niet altila op cte gewenste momenten over volcloende
voorraad. Deze voorraad worclt geleverd_ door voecling èn een goede vochthuishoutling. Hoe beter
on_ze voeding, hoe meeÍ eneÍgie er beschikbaar is. AÉ we onzé hersenen goecl willen"gebrulken,
zullen we ervoor moeten zorgen clat cle signalen van onze zintuigen on".gËb.".ht worden naar
onze hersenen. Vervolgens moet er lnformatie aan het lichaam iorclen cl"oorgegeven over wat er
geclaan moet wortlen (iets opschriiven, Z€gg€rlr cloen, e.cl.). Deze overclracht-góUeurt via elektromagnetlsche impulsen. Daarvoor is energié noctig. Op sommige momenten ve'rbruiken we meer
van cleze energie en we moeten claar dan ook bij kunnen. Deie energie kunnen we vrijmaken (of
beter benutten) cloorverschlllencle hanclelingen-en/of oefeningen zJals hieroncler woíd." g.ii.senteerd cloor fido de hond.
Breinknoppen. Deze punten worclen gezien als batterijen van het lichaam, clie door massage wor,
den opgeladen om neurologische processen te stimuleren. Oren uitrollen. Door cle oorranclen te
masseren is men in staat beter onclerscheicl te maken tussen betekenisvolle en niet-relevante
geluiclen. Het brengt evenwicht tussen geluicl, ritme en voorstelling en geeft ciaarcloor een beter
begrip. Balansknoppen. Deze punten helpen bij het volleclig tot uitclrukking kunnen brengen
(verbaal of schriftelijk) van wat men weet en het volleclig openstaan voor impulsen via
cle zintuigen.
Water clrinken. Water is een goede geleicler voor elektrische impulsen en dus voor cle
neurologische processen van het zenuwstelsel. Ook hormonen hebben water noclig om hun werl<
goecl te kunnen cloen. Hormonen hebben alles te maken met stressregulering en Aàt heeft weer
met leerprestaties te maken.

Masseer cle punten net ontler je sleutel,
been, met twee vingerc en ie dulm.
De andere hancl ltgt op je navel. Doe cllt
ongeveerviff seconden. Wssel clan ie
handen en doe hetzelfde nog eens.

Leg cle vingers van beide hanclen achter je
oren en rol
metje vingertoppen en cluimen cle oorraíd.ortÀnliïit,
van boven naar beneclen. Doe clit drle keer. Trek
tenslot_
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Plaats twee vingers van één hancl in het
kuiltie
onder cle schedelrancl achter je oor.le anaere
hand liqt_op je navet. Houct,.'.f,ti";íist, totctat
ig.v.o-9{t kloppen. Wisset;e tranaËn en Ëernaal
dit bii het anclere oor.
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Water clrinken
fe hebt veel water nggiq o.p een clag en juist als je
veel frisclrank neemt tró
iè .rog -.-ui *ater nodig.
Drtlk in cte pauzes op scÉoot,
i't ui- ór à.gers
anclers minstens eenglas *aíu. en eet
veel fruit en
rauwe groenten. Verclubbel cle hoeveelheclen
in
extra spannencle of clrukke tiiclen.
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