
Moving the Mind 
 

Workshop ‘de Connectie tussen Lichaam en Geest’ 

 

Zoek jij eindeloos afleiding op je telefoon? 
Heb je vaak last van boosheid of frustratie? 
Van piekeren of onrust, van twijfel,  uitstel-
gedrag, perfectionisme, een innerlijke 
criticus, of van simpelweg 'uitchecken' als 
iets moeilijk wordt?  

Deze vaak ‘automatische reacties’ worden 
wel ‘hindernissen van de geest’ genoemd. En 
daar kunnen we flink last van hebben.  

Meestal proberen wij ons uit dit soort gedachten of stemmingen te denken, 
maar dat werkt vaak contraproductief en leidt juist tot meer denken, meer 
twijfel, onrust of boosheid. Bewegen, van houding veranderen, je fysieke 
relatie tot de ruimte of een andere persoon wijzigen, is vaak veel effectiever. 
Beweging kan op veel directere manier positieve verandering brengen! 

Deze workshop zit vol praktische bewegingsoefeningen en fysieke 
interventies die helpen tegen  ondermijnende denkpatronen en auto-
matische reacties. Simpel gezegd: welke beweging kun je maken tegen 
'piekeren', of wat kun je fysiek doen bij afleiding, of twijfel, enz.  

 

 

Het idee voor deze workshop ontstond na een uitnodiging om een 
presentatie te verzorgen over de Connectie tussen Lichaam en Geest voor 
vakgenoten tijdens het World Art and Embodiment Forum 2023 in Londen. 
Dat is een wereldwijde conferentie voor somatische Laban Bartenieff 
bewegingsdocenten en bewegingstherapeuten. In de presentatie combineer 
ik mijn (boeddhistische) kennis over observatie van patronen van de 
menselijke geest met mijn kennis over bewegingspatronen. Deze workshop 
is een praktische vertaling van deze presentatie.  

 
 
 
  

Move your body, change your mind 



Moving the Mind 
 

 
PRAKTISCHE INFORMATIE: 
 
Werkvorm: combinatie van Somatisch Bewegen, Dans, Spel en Meditatieve 
oefeningen.  
Plaats: Van Alphenstraat 2, Voorburg. Middelste verdieping, middelste bel. 
Vlakbij Station Laan van NOI (Voorburgse kant).  
Kleding: draag kleding waarin je gemakkelijk en vrij kunt bewegen. 
Schoeisel: blote voeten, sokken of soepele (binnen)schoenen.  
Kosten:  50 Euro (workshop van 3 uur). 
Aanmelden via: pauline@movingthemind.nl of 
www.movingthemind.nl/agenda. Je inschrijving is pas definitief na betaling. 
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Met vragen of voor informatie, neem contact op via: 
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