Spiritualiteit Etappe Vierhuizen- Winsum
Onderdeel van de 7-10 daagse pelgrimage Winsum Klooster Schiermonnikoog.
Kies voor deze meditatie een locatie onderweg :
* Verlaten dorp Vliedorp
* Kerk Vierhuizen bij het begin of onderweg: Ulrum, Leens, Kloosterburen of Mensingeweer.
Uit “Het ritme van de tijden’ Alberte van Ess en Lex Boot; Boekencentrum
Vruchten van de Geest.
De herfst is niet alleen een tijd van binnenhalen van de oogst, maar ook van doorgeven. De vruchten
die ons nu voeden, dragen de kiemkracht in zich om zelf weer uit te groeien tot een boom of plant die
op zijn beurt weer vruchten zal geven.
De apostel Paulus heef tin zijn brieven aan Galaten over de negen goede vruchten die de mens kan
voortbrengen. In deze mediatie staan we stil wij trouw en vertrouwen.
Ter voorbereiding.
* Kies een traject uit te voorbereiding op een meditatie in een van de hierboven genoemde locaties.
* Word je bewust van jouw manier van lopen.
* Ga dan versnellen.
* Vervolgens weer afbouwen in tempo, totdat je weer bij het normale tempo bent.
* Loop weer even het tempo da tje gewend bent.
* Ga dan steeds langzamer lopen, totdat je helemaal tot stilstand bent gekomen tot aan de locatie van
je meditatie.
* Neem dan in alle rust je plek in voor de meditatie.
“ Ich vertraue dich…” Ik vertrouw je, God.
Jij komt tot me, teder, overweldigend zacht.
Ik vertrouw je, ik wil je wegen gaan.
Jij ziet me aan, en tilt met op.
Je woont in mij, en wilt mijn God zijn.
Zo ervaar ik dat, en ik ervaar een diepe vreugde, overgave en vertrouwen.
Ik vertrouw je, God
(Eeuwout van der Linden)
Basismeditatie.
Tekstmeditatie.
* Lees de tekst een paar keer stil voor jezelf.
* Wat raakt je?
* Probeer te komen tot een woord. Een kernzin.
* Ga daarmee de stilte in.
* Open je ogen en word je bewust van je omgeving, de stoel of het bankje of de grond onder je
voeten.
* Zit nog even stil en sta dan langzaam op.
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Variatie- en verdiepingsmogelijkheden.
In combinatie met de oefening ter voorbereiding ongeveer 20 minuten.
Objectmeditatie.
* Neem als het mogelijk is, een vrucht in je handen, die pitjes draagt. Als dit niet voorhanden is
visualiseer dan voor jezelf een dergelijke vrucht.
* Pel de vrucht en leg de pitjes ernaast. Besef dat ze deel uitmaken van een omvormingsproces.
* Neem zo ook de vrucht van trouw in je handen en vraag je af Inn hoeverre dit zich in je leven heeft
ontwikkeld en omgevormd.
* Ga daarmee de stilte in.
Tekstmeditatie.
“Loof de Heer mijn ziel, want Hij is goed, ja eeuwig duurt zijn trouw”. 1 Kronieken 19:34.
* Wat roept deze bijbeltekst in je op?
* Ga daarmee de stilte in.
Mantrameditatie.
Ik vertrouw U, mijn God….
* Zeg langzaam in jezelf deze regel van deze gebedsregel.
* Je kunt je ademhaling daarbij inzetten:
* Op de inademing;
ik vertrouw U
* En op de uitademing; mijn God.
* Als je afdwaalt met je gedachten wees dan niet te streng voor jezelf, maar zeg voorzichtig de mantra
in jezelf om weer bij de meditatie terug te keren.
Schrijfmeditatie.
Tegenover goede vruchten staan de slechte vruchten. Paulus schrijft deze toe aan onze zelfzucht. De
goede vruchten van de Geest geven ons vrijheid om voluit te leven. De slechte vruchten bedreigen dit.
* Pak dan papier en pen en maak 2 kolommen.
* Boven de ene kolom zet je Trouw en boven de andere zet je wat jij als tegenovergestelde ziet.
* Maak 3 associaties in elke kolom.
* Kies een uit de rij van Trouw en ga daarmee de stilte in.
Tekstmeditatie.
“Wie op niemand vertrouwt, weet dat hijzelf niet te vertrouwen is” . (Berthold Auerbach)
* Laat deze zin tot je doordringen
* Wat roept het bij je op?
* Ga daarmee de stilte in.
Schrijf of tekenmeditatie.
* Maak een tekening over de vrucht van trouw of schijf een gedicht of gebed hierover.
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