De Rivier
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De Rivier

1. Doe je sokken uit en wrijf langzaam met je handen over je voetzolen om contact te maken met je voeten.
2. Laat je voeten langzaam in het voetenbad zakken en voel de warmte langzaam in je voeten trekken.
3. Sluit je ogen en probeer met je aandacht bij je voeten te blijven terwijl je luistert (evt. stoffen oogmasker op) .
4. 'Stel je voor dat je met beide benen stevig in een rivier staat. Je voelt het water kalm stromen langs je voeten.
Je ziet prachtige vissen voorbij zwemmen. En er liggen mooie grote witte waterlelies op het water.
Alles stroomt hier op deze plek. Het waterleven is druk, vol waterdieren en planten, terwijl jij rust voelt.
Met beide voeten stevig op de bodem van de rivier.
Je kijkt om je heen naar de oude grote bomen op de oever, de reigers die overvliegen.
Je voelt plots warme regendruppels op je huid. Het begint zachtjes te regenen.
De druppels worden steeds groter en zijn heerlijk warm. Je geniet, het is alsof alle drukte die je voelde in je lichaam
nu samen met de warme regendruppels van je af kan glijden. Het water stroomt langs je armen en benen de rivier in.
De regendruppels worden 1 met de rivier en stromen weer verder. Het stopt met regenen.
Je ademt eens diep in, de lucht is heerlijk fris, het ruikt zalig buiten na deze warme regenbui.
Je voelt nog even je hoe je voeten kalm in het water staan en rekt je eens lekker helemaal uit. Je bent weer helemaal
opgefrist en zit vol nieuwe energie! Je bedankt de rivier en het water en opent als je daar klaar voor bent weer
langzaam je ogen.
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