OER~BEWEGINGEN
OPENING THE SENSUAL BODY
CONTINUUM MOVEMENT WORKSHOP
MET VOLKER MORITZ
9-11 juni 2017, 10-17 uur
Centrum Djoj, Rotterdam
Met specifieke, zelf gemaakte stem-, klank- en adem-sequenties activeren we
de oer-bewegingen, en daarmee de oerkracht, van het lichaam.
Stille overgave, zachte wildheid, vloeiend genieten, totale openheid zijn
het resultaat. Vaak verrassend en dieper dan het bekende, een nieuw kwaliteit
van ‘bewegingen’. In deze opening ervaren we genezing en verbondenheid met
onszelf, het lichaam, de ander en de kosmos.
Wij bestaan uit meer dan 70 % water. Continuum Movement werkt op dit fluïde
systeem. Net als een rivier zichzelf reinigt en energetisieerd door de
m e a n d e r e n d e b e w e g i n g e n , w o r d t o o k h e t li c h a a m d o o r d e g o l v e n d e n e n
vloeienden bewegingen stimuleert en in balans gebracht.
In deze workshop richten we ons op relatief onbekende en vergeten plekken
van genot van het lichaam:
•
•
•

Ontdek het intieme spel van je tong en je gehemelte
Bevrijd je psoas. Ook bekend als de 'zetel van de ziel' in de taoïstische
traditie, staan deze lenden spieren in directe verbinding met de
bekkenbodem en de hersenstam
"Neem mij!" - De overgave van het borstbeen en de opening van het
hart.

Deze workshop is voor alle mensen (vrouwen en mannen) die hun lichaam
willen verkennen op een nieuwe manier, buiten de bekende paden. Continuum
is ook geschikt voor mensen met fysieke klachten of beperkingen Je kunt de
oefeningen altijd aanpassen aan jou niveau en mogelijkheden. Ervaring in
Continuum Movement is niet nodig.
Kosten: € 300

Volker Moritz (1971) werkt in eigen praktijk als psycholoog en
seksuoloog in Amsterdam. Hij combineert verschillende vormen
van healing en lichaamswerk o.a. van de Maoris. Als Continuum
Movement leraar and practitioner, geeft hij workshops over de
hele wereld op zijn unieke en natuurlijke manier.
Voor videos en voorbeelden van Continuum Movement zie ook:
www.volkermoritz.com

Meer informatie en aanmelden via Brechtje Schoofs: info@brechtjeschoofs.nl

