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want dezeman is heelbegaafden helder
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'ug naarhet midden
r Clayis dezecirkelniet zomaareenrijtjestenen,mooi rond neergelegd,
maareen
3ischcentrum,symboolvoorde ruimtewaarinwe leven."Gaeen5in het midden
rn,op die grote steen."Eenbeetjehulpeloossta ik daar.lk voel me totaal uitgekleed,
kt.Mijn hersens
draaienop voiletoeren.Wil ik dit wel?lk doedit vooreenverhaal,
gaat het worden?
rr hoepersoonlijk
zegti'Youhaveo beautíÍulstrcng mínd."Dat heb ik vakergehoord.Enje denkt nog
het een compliment is,"Yourmind is sttong os a stone"en hij geeft me een van de
:n uit de cirkel.lk kijk naarmijn eigenmind,rollendin mijn handen.Enhij geeftme
i eensteen.Ennogeen.Ennog een.Uiteindelijkbezwijkik bijnaonderhet gewicht
mijn eigen mindstones.
elje wat die sterkegeestvanje met je doet.Jewordt erdoorbeheerst.Jedenken
mt jouw levenover,alseengroterivier,jijhobbeltachterallegedachtenaan.
naar door,en verder.Demird haaltje uit je centrum,uit balans.Zorgdat je weer
rgkomt in het midden,zoalsnu hier,op die steen.let the soulspeok.Je bent een
.kevrouWmaarwapenje niettegenemoties.Voelverdriet,voelteleurstelling.
u don't haveto bé strong.Féélstrcng.
komt ietsdichterbij me staan.Neemtallestenenterug."lkheb het niet alleenoverjou.
verhaalgeldtvoorveelmensen.Bijnaiedereenin het Westenheeftom verschillende
enende solilingepakt.Somsuit angst,omdatje niet eerlijkdurft te zijn.Angstom niet
nogenzijndieje wilt zijn.Angstom nietgoedgekeurd
te worden.We verdedigen
ons
dat we niet beledigdwillenworden,nletvernederd,
niet gekwetst.Diedradenvanangst
irustratiehangenom onsheenalseenweb.Enalleemotiesvangje daaÍinop,
rersoonlijk
gewevenweb als groteemotievangeL
Jemind werkt als lijm,allesblijft
kkenaan het web. I oveyour Íeat qnd it con not driveyou. Pushit away ond it ownt
. Probeerje emoties te ervaren,te omarmen,dat zet ze in beweging,Emotionbecot e-motion,eneryyin movement-"
vraagtme een paarkeerdiepte ademen."Eendiepeinademingis de enigemanierom
terug te brengenbij onszelf.Enstilte. Neemelke week tijd voor stilte,of lievernog elke
. Probeer
ook zo veelmogelUkin contactte zijn met de natuut als het kannaakt.Naakt
ren steen,naaktop de aarde.Dat brengtje terug naaÍje soul.Jemind brengtje alleen
rr verdervan huis.Denkdaaraanalsje het druk hebt,of in welkeemotionelesituatie
ook.Zoekstilteen adem!
lopenin stiltede heuvelaf en gaannogeen half uur bij de rivierzitten.Stromendwalangskeitjesin allerleivormen.Met zijn hondenkomt hij naastmij zittenen zegtniets.
r ik ben stil,kanevennietsmeeruitbrengen.
Maardie plekis wonderbaarlUk
mooi.
rlactiefensereen,
tegelijkertijd.
lk weet zekerdat hÍ ietsvoormUdoet op dit moment.
e kracht,zo voelthet.Spontaanuit ik eendiepezuchten totaalopgeluchtlopenwe te. De zonzakt,Clayzingt bij de cirkelnogeen lied,slaatop de trommelen sluitaf met
melodieop de fluit.

Inde omgeving
vanSedona
zijnverschillende
puntenaangewezen
alsvortex.Hetgaaidan
om eenolekin de natuurwaarde energre
sterkwervelten - voorwieergevoelig
vooris plekookervaren
kanworden.Op sommige
kenis de vortexheelsubtiel,op sommigeheel
aanwezig
en voelbaar.
Je stapter alshetware
je
in alsof in eenbadstaptvanonzichtbaar
water.Heelbijzonder.
De meestindrukwekkendeplekwasvoormijaande voetvande
Cathedral
Rock,de kathedraal
vanroderotsen.
gebiedwashetzo sereenen
In dit prachtige
de luchtzo actief,tintelend,
dat hetbijnaonje
plek
mogehlk
is
om
op
die
ongelukkig
te zijn.
isterennaar eigenmuziek
Onderaan
rcg\:'DeGreotspítítwil dooronsheeneen liedlatenhoren.Eniederinstrumentis
de bergstaanhonderden
stenen
ers.Eris maareenbeperktaantalnotenen toch kunje er onbeperktmeecomponeren. torentjes,
grappigesouveniers
vanandere
rfluit klinktanders,het is maarnet waar het hout vandaankomt.Cederhoutuit het )
gelukkige
bezoekers.
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rlaadjeaangeboden.
fat kunje ook hierin de natuurdoen.Sam€nmet je vriend,
van hoeclaydat doet:
/riendin,partn€r.EenpaaívooÍbeelden

zete horen.
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/olgenssjamaanClayMiller kun je de natuur beschouwen
.ls een soulmedicine.€liënten,bezoekeÍsneemt hij mee naar
,uiten en via de naluurworden de inzichtenop een Presenteer-

' zoekeen steentje,een noot een blad of iets dergelijksVertel
zegtdat overje?
waaromje die vorm hebt uitgekozen.Wat
alseensymbool
' zoekeenstok.KUkernaaralsje levensstok,
soepel,stijf?
gebroken,
je
of
kronkelig,
ls
hij
recht
leven.
voor
in de natuur.ElkdieÍ
. kijk naaÍde dieren,de boodschappers
je
die zïn voor iedeÍeenanders.Ervaar
geeftje boodschappen,
bouwen,
rustig
geduld,
als
symboolvoor
de mier bijvoorbeeld
verderwerkenen samenkijkennaarhet eindresultaat?
er komt geeneindeaan het werk..
Of juist als nietig,zinloos,
je
je
leven?
eigen
Hoeervaar dat in
watervoorje betekent
wat
zoekhet waterop en vertel
. alsje ietsaan moederAardewilt geven,wat zouje dan in
het middenvan de cirkelneerleggen?
Eenbloem,een5teen,eenvoorwerpl
of staat
- wat i5 eenspinnenweb
voorjou?Zit je erin gevangen,
we
leven'
waarin
wereld
het web voorjou :ymboolvoorde
l s a l l e sm e t e l k a avr e r b o n d e n ?
- welkevogelkomt er vandaagvoorbijen vertelthij je iets
(of niets)?
GrcatSphitlaat zichoveral zienof voelenDewind,de regen,
met eigenveÍhalenJekuntje openenom
de zon.Ëlementen
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REIZEN

tí is andersdan cederuit het westen.Walnoot heeft een andereresonantiedan berk.
rí| houtenfluit geeft meer Íesonantiedan een stenen.Dus het is het besteom niet te
, te zijn,want bij mensenwerkt het net zo.Zachthout geeft de mooisteklank.Daarom
wat zachterte worden,zodatonslied kanresoneren
in de weÉ wor onszo belangrijk
*r
verhaÍden
onszelf
als
bescherming.Dat begint in de mrrd met een bepaaldeovert
t t en vervolgenszien we het teÍug in ons lichaam.we zetten ons schrap,we maken
troot, we verdedigenonszelí armen over elkaar,kom maar op wereld!
r dit prachtigeinstrument,ons lichaam,is Íeitel\k de dootway to the soul.OnzeoveF
om ons heen,alsdradenom de Íluit. Deopeningenraken
m mind weeft gedachten
lpt door emotiesdie in het lichaamblijvenzitten en je eigengeluid komt eÍ niet
r uit. ln mUnsessiespÍobeerik die touwen te ontwarrenzodatyou'resoul'ssong
tl lk probeermensenzachteÍte maken,zodatzeweer bij het stillein zichzelímis:n wel het heiligstedeelin zichzelfterechtkomen.We zijn,bijnaniemanduitgeaíd, bangvoor onze gevoelens,onzeeigen muziek.Enomdat we er bangvoor zijn,
txden we. Dan zieje ons niet, hooÍje ons niet, maar allesis er nog steeds,de angst,
Êídriet, de woede,de fÍustratie....Het is alleenverpakt,in een hardeschil.Maar
I hi€t op dezeharde zandgrond,zorgjde regenvoor het leven.Zo kunnentranen
,àronzijnvoornieuwleven."
Èt moment wakkert de wind aan en vliegt een grote roofoogeloverons heen.Het
trr havik.Met vragendeogen kijk ik hem aan,want het i5 een raar moment en het
í€ maar even.Laatde crcot 'pírít zich horen?"O ja, altijd. LetvoortaanmaaÍ op.
t 15in beweging.PlacesoÍ power vindJe overal.Ondereen steen,in de ogen van een
É, eenvogel in de tuin, de wind, het water van de zee.De boodschappeÍs
van de Great
omringenons.Leerernaarte kijken,openthe dootway to your soul." &
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zoekaansedona
I fuiopeanen bezoekennu Amerikavanwegede gun5tigewisselkoeÍs.Wie van plan
nr mooie rondreísdooÍ hêt w$ten nàn Amerikate gaan maken,zou ook een bezoek
ltln bÍengenaan Sedonaen ClayMiller.Want een dag of middag met dezesjamaan
boluut de moeite waard en kan voor buitengewoneinzichten2oígen.Sedonai5 een
{l dorp om een paar dagente verblijvenen de verschillendevoÉex-puntênliggen
..al in natuuÍgebiedendie indrukwekkendmooi zijn.
r Clay Mif leÍ: wwlv.arizonqhealingtourt,com/

)ttingthere
íogen naar Phoenixen redenin onze huurauto in t 2,5'uuÍnaaÍ Sedona.\ánaí
Era is het ongêveerdrie uuÍ rijden naaÍ de GrandCanyon.Daaromir s€don oot
I hteressantebestemming,omdatje een combinatiekunt maken met andar!
in de omgeving,
ts Amerikaansebêzienswaardigheden
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