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Biodanza
Beweeg je vrijer door het Leven

Splege beeld geeft haar lezers een diepere kijk op onze psyche, gezondheid

en spirituele groei. Biodanza sluit goed in dat rljtje aan. Ze doet dat we swaar

op haar eigen manier, rnaar paralle en met andere oeÍenrnethoden gericht

op persoonlijke groei zullen door oplettenden zeker ontdekt worden.

ln dit ariikel wl len we de lezers die B odanza nog nlet of oppervlakk g kennen,

kennis laten maken mei haar unieke werkwijze die leidt naar het creëren

van een gelukkig en we bewust even. Jawei, via de dans, via de beweging.

We leggen graag uit hoe dat werkt.

van "l'uh-....?". We kunnen je echt geruststellen. De weikelijk
heid is echt heel bijzonder. Het is alle€n n iet gemakkelijk om

dai goed uii ie leggen. Simpelweg omdat Biodanza i€is is datje

gewoonaan den lijve noetervaren. Wie hei een keer of drie

gedaan heeft kan erover meepraien en mag een oordeel

hebben. Negen vàn de tien nieuwkomers Íaken dan positief

gestend en kotren gÍàag terugl

Biodanza ma& als het aan hei bestuur van haar landelijke

vereniging liSt, een groter publiek bereiken.In dit artikel doen

we een poging om ieis van de sluiers weg te nemen en de

àfstand naar Biodanza te veikleinen. De twee componenten

waaimee de naam is samengesteld laatzich als volgt verklaren:

Biobetekent leven en Danzà siàat voor een beweging vol van

betekenis. Biodanza is een meihode van naiuurlijk bewegen en

coniact maken met jezelf en net de ander.Ie danstnaareigen

vermogen op prachtige muziek. Het s,ordtgezien alseen vorm

van lichaamswerk dàt theÍapeutisch kan werken. Aangetoond

is dat het ook onze gezondheid en geestelijke gesteldheid op

een positieve maÍi€r bevordert.

Dansen brengt het beste in je naar boven
Beweging eneengevoel vanvrijheid zijn nodig om te kunnen

groeien. Bij Biodanza worden workshops gegeven van onger eer
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andeÀalf uur Die worden Vivenciat genoemd. Een Spaans

woord dat staat voor een momeni van betekenisvolle belevinS

in het hier en nu. Biodanza wordt vooral ervaren a1s heerlijk

bewe8en in vrije dans expressie waa$ijje ie ei8en bewegings-

repertoire op een plezierig€ manier ujtbreidt. Daa( komen een

ddnrdl moore bijherlingen bij:per$onlijle groei en meer

levensgeluk zijn daarvan de favorieien.

ledere cel in ons lijf komt
via de dans in een hogere

trillingsfrequentie en dat
werkt direct door in je

gemoedstoestand

Bjodanza wordi niet zomad gegeven door willekeurige

meNen die het fijn vinden om te dansen. De workshops lijken

zo eenvoudig, maar het vrààgt veel voordàt iemand bevoegd

is om workshops te geven.le moei namelijk in het bezit zijn
lan een erkend diploma toiBiodanza faciliiator. Die wordt
titgegeven door de IBF (lntemaiionaL Biocentric Foundation),

de intemaiionale organisatie die het geda.htengoed en haaÍ

opleidirrEen ilereldwijd ber'àakt. De opleiding tot Biodanza

ie weleens filmpjes heeft gezien van Biodanza

zal misschien niet meteenin verroering

geraaki zijn. De indruk die je via je scherm

krijgt levert regelmatig kreten op in de tÍend
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facilitator ligt op HBO niveau en duurt4 jaar. Behalve veel

cogniiieve kennis woÍdt nl deze opleidingbereidheid gevraagd

om jezelf binnenste buiten te keren. Of: een zee. jniensieve

persoonlijke ontdekkingstocht aan te gaan.

De ongeveer 200 docenten die verspreid in Nederiand hun
praktijkhebben komen elkaar regelmaiig iegen op landelijk
georganiseerde Biodanza evenemenien en bijs.holingsdagen.

Opvallend daaris de ontspannen sfeer en de hogegunÍactor
die iedereen elkaar toekent. Niet verwonderlijk alsjebedenkt
dat hetbiocentdsch principe dooÍ iedereen in deze gemeen,

schap gehuldigd wordl. En dathoudt ondermeer in: iespect
voor elk leven en een staat van oordeelloosheid.

I
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een vaste volgorde aan bod. De muziekdie per lijn wordi
gekozen is een sterk siurend medium orn de verschillende

De vijf lijnen zijn oitnliÍel, seksualiteit, crenÍíoiÍeit, aÍectioiteit

De lijn van.reativiteit die daarna volgtstinuleert
ie uiten, het kind in je los te laten en speelsheid to€

Existentlële creativiieit gaatover de 3 vragen binn(
die steeds terugkomen:Met wie s,il ik le\en? \\'eal

wonen? Wat wil ik doen?

Daarna komt de lijn van affectiviteit
heid en lieÍde laai voelen. Dit $'ordt I

liefde voor jezelf en compl<siem iÈ
met anderen. Een senatiè oa diec sÉ

je diepe lerbindinr ea:5-

Vitaliteit kenmerki zi.h door het verlangen om tenvolle te

levenenddrdweíel.kp,e\enrte/iin .rdpzeliJ-elddrJe
daije volop mag leven. Vitaliteii is le zien aan d€ sprankeling

Daarna volgt de lijn vàn seksualiteit. Daarmee belanden we
in de sensatie van het jezelf toesiaan om intenser te geniet€n

vanhetleven, meien lanje lijÍ te genieten op een manier zoals
je kunt Senieien van warme regen op je huid, of de eerste

voorjaarszon in je gezicht.

I

Biodanzà is een doordachi svsteem dàt is ontwikkeld door de

Chileense àntropoloog en psy.holoog Rolando Toro (1924 2010)

vanaÍ deja.en'60 vande vorigeeeuw. Hijwerd in die tijd
gedreven door een sterk veÍlangen om in een periode van
grauwheid en misèíe die de wereld toen kende middelen en

mogelijkheden te verschatfen om mensen een lichierenfijner
bestaan tebieden. Zijn gedachtef,goed is goedvastgelegd en

,lordt in alleplekkenover dehele wereld versp.eid, vooral in
Zuid Amerika en Europa.

Biodanza is een systeem dat is opgebouwd rond vijflijnen
van watje menseliike potentie kunt noenen. Deze vijÍ tijnen
.o, re-Pondp-en Íel oI/e rp- J-Ben- en mer on/e 8r oer.

In iedereworkshop komen die v,"rschillende potentiesin
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De daaropvolSende lijn van tÍànscendentie is voliooiing.
Daarmee komen we op hetniveau van volledig inharmonie
zijnmetjouw innerlijk wezen en alles watdaarmee inverband
staai. Debeleving vanhet compleei zijn en het een zijn in al

dat is.le overstijgi hierm€e je ego.

Groepsdynamiek
De workshops vinden plaats in een vasie wekelijkse groep,

watals voordeel heeÍtdat dedeelnemers mei elkaareen

ontwikkeling doornaken en daarbij hun ervàringen delen.

Ze maken met elkaar een reis. Dat leidt tot een ste*e
gehechtheid en een vaak siimulerende g.oepsdynamiek,

die vrijwel aliijd resulteeit in een Éjn familiegevoel.

Depraktische kantBaàtals volgt. De deelnemers ààn de

Bjodanza weekgroepen {,orden uiigenodigd om op zorgvuldig
geselecteerde mnziek ie clansen enbeweginguitte voeren.

Dedansen zijn zowelritmisch ais melodieus. Er wodtgedanst
met diverse aspecien die de facilitàtor in zijn ofhaar viven.ià
aan de orde brengt zoals, aàrde, \ uur lucht, vloeiendheid,

vertraging en versnelling.

De workshops hebben een vaste skuctuur en opbou*.
In geen geval is eÍsprake lan voorgeprosrammeerde pasjes.

De kràcht (en voor velen ievens de fun fa.tor) zli'm bij
Biodanza nujuist in de vrije expressie. Regelmatig laat de

Íaciliiator zijn of haar dans eerst zien tijdens hei introduceren
van een vol8ende dànr puur terinspiratie maar zeker niet mei
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debedoeling om dat na te doen.Ie vrijkrnnen voelen tu de

dàns jssieeds hei leidende uitgangspunt.

Voor beSinners kàn dit sotrs nog onwennig ofspannendzijn.
maar.le Ía.ilitatoiis opgeleid omhier goed mee om ie gaan.

Degene die verlegenheid ofonhandigheid eÍvaàrr wordtop
gePaste wijze Sesiimuleerd zichzelÍ toe tesiaan zijnlhaar dans

te doen. Deervaringleert datde meesten àan zo'n kleine

aanmoediging genoeg hebben.le kunt gerust sielLen dat

sociale veiligheid tu de Biodanza wereld heiligis verklaàid.

Niets moet en in
afstemming met en

voor de ander volg
altijd je eigen weg

respecl
je

Aan variatie geen gebrek
VooraÍgaànde aan iedere dans/oeÍening wordt een korte uiile8

Segeven over de belekenls en deuiiwerking. De facililator leidt

de dans in door die naa. zijn ofhaar eigen idee voim te geven-

Aansluiiend gaan de deelnemerc heerlijk hun gang op hun
Fi;"_ m,'_ie-. De dar-e lu' npn ind:v,dueel z.tn, .om- in
h{eetallen, soms ingroepjes of in dehete groep. Aanvariatie
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in oefenvormen is geen gebrek.]uisimet ditgegeven en de

verrassendheid die het Biodanza muziekÍepertoire biedr, kan
de facilitatoÍ zich onderscheiden. Iedere workshop is anders.

Tijdens de vivencia, die bijvoorkeur op bloie voetenwordr
uiigevoerd, wordt er niet gesproken. De communicalievorm
is lichaamstaal en deenige die spreekt is de Íacilitaror.
Deworkshopkan veel losmaken,het is voor veleneeninrense
beleving. Er is altijd ruimte voor een Loskomende emoiie.

Hetreinigend efÍect daarvan mag gelust ioteenvande
voodelen van Biodanza Í,orden geteld. Niemand kljkter

Lichamelijk groei
Hoe belangrijk en gezond bewegen is ho€Íi hier nàuwelijks
te worder uitgelegd. Daihoren we regelmarig in de media.

Zo zijn er al.anpagnes diebewerendat "zltten'r hei nieuwe
.oken aan het worden is. Biodanza biedt vanuit die invatshoek
eën prettig en vooral gezond contrasÍ mei de inspiÍercnde
muzlek van Biodanza is het op seen enkele manier een srraÍ
om je lijf in bewegnrg te brengen.

Behalve de fysieke voordelen werktBiodanza diep door in
ons geestelijke sysleem met weldadige effecren.In de dans
drukken we onszelf uit. De muziekhelpl doordaidie ons
emotioneel raakt en in bewegiig brengt. Het hoofd doet
daarvdjwel nieiaan mee, diewordr door de meeste danse6
vrijwel op non,actief gezet. Als mens zijn wijzoveel meer dan
ons denkende hoofd- Iedere cel in ons lijÍ komtvia de dans in
een hogeÍe trillingsh€qu€niie en dai weikt dircct door in je
gemoedsioesiand. De danseÍs zieje letre iikin een mitdere
en tiefdevollere staai van zijn terechtkomen.

De berveging in de dans leidi behalve tot lichaamsbewusizijn
ook totcontaci metonze diepere bewogenheid, wat je ons
emolionele gewàaÍzijnzou kunnen noemen. Mensen die
Biodanza langeÍe tijd beoefenen gaan meervoelen. Bio.lanza
laè' zren d"' her li. h",r een p-J.^ rg mpdium i- oï , .

contact te komen met de diepere lagen in onszeli Onze

Sebaren woden gracieuzer en betekenisvolter, terwijl ons
gevoel zichmeeropenten opneemr. Wai wet en niei goed voetr
hordràl\nelduidel.I e- zo.eprieb,rBioddnzojpB-enzen
kennen enverleggen. Het rijke lichaamsbesef dai dit oplevert
zetonsop de di om ons lelen (weer)ineigen hand tenemen.

Psychische groei
Via de weg van li.hàmelijke beNegin8 en dansbrcngt
Biodanza haar deelnem€rs op hel pad van psychische groei.
De gevolgen daarvan zijn onderheer dat mensen mentaal
sterkeÍ worden en steviger in hun schoenensiaan.
Eigenwaarde en identiteit worden positief beihvtoed.

Het werken met een groepheeft prachtige effecien.

De mensen zijn leven8Ëspiesels looÍ elkaar. zo seefr het
iedeieen individueeL de mogelijkheid bijelkaaÍ in de spiegel

te kijken. Dat levertsoms ongemak of andere prikkels op.

Dekeuesdi€ daaruit voortvloeien, mag ieder voorzichzelf
bepÀlen: gaanwehei contàct aan, nu ofstraks? Ofblijven we
die andervermijden? Door de veelvuldige {'isselingen van
partners tijdens d€ oeÍeningkrjjgt iedereen ruim aanbod aan

spiegels voorgeschoteld. Telkens krijgje zo de geLegenheid om
nieuwe keuzes te maken. In het echte l€ven is d niet anders.

Maar bijBiodanza Í,ord je er treer bewusl van en krijsje de

ruimte om ermee te spelen of te experimenteren. le eigen

proces is daarbijleidend. Nieis moetenin afsremming mei

en respect voor de andeÍ volgje aliijd je eigen weg. Omdat
iedere workshop wekelijks nieuwe thema's inbrengt is er
variaiie. De gekozen thema's zijn verdiepend en drasen àltiid
bijaan €en beierbegrip van wat het leven van ons verwacht.

le zultde efíecten in je dagelijks leven gaan opmerken.

Als ie dit allemaal leest zal hetje nier veÍbazen dat Biodanza
veel meer omvat dàn eveneen dansje komen doen. Er is een

duidelijke meerwaarde omdat het ons aànzet ook in figuurlijke
zin stappen te zeiten in ons leven. Btodanza nodigije op een

milde ma.ier uiiom je grenzen op te zoeken_ Heionder
liggende doel daaÍbijis ons leven naar een hogerptante
trekken. Bijde een duurt dàt lanBer dÀn biide andeÍ, maar
datje met Blodanza in beweging komi is duidelijk, zowel
lichamelljk als emotioneel. En wie in beweging komr drijfi
zich op een natuurlijke manier naar pÍecies daigene waivoor
hem of haaÍ is bestemd.



Spirituele qroei
Meditatleis in vele culiuren en religies de manier om

spiritueel te groeien. Het leidt iot diePeÍe inzichten en helPi

om de bron inonszelfte vindenendaarin terug te komen

In Biodànza zit spirituele ontwikkeling en bewustwording in

iedere workshop. Je vindt het bijBiodanza niei oP e€n matie

maar ineen specifieke dansofeen Íeeks van dansen.iezou

Biodanza een beetje kunnen zien als een meditatie via de dans.

Veel deelnemers ervaren dat ze echt in veibinding met het

leven komen te staan. Voormensendie sPirituele groei niet

à leen r' óoplpn madr ool ,n oe prolrijl h iller e, \:,e' i-
Biodanza een buitenkans. Muziek vormt daarbij voortdtÍend

een belangrijke bron omdai die ons bijal onze zinner brcngt.

Muziekzet onze emoties via lichameliike àctiviieit in

beweging en raaktop een diepniveau.

In de dans worden we onsbewrstvan di€pere sensaties die

omgezet worden in beweging. Bijvoorbeeld onze verlangens en

emoiies die noBnietecht aanbod gekomen zijn en tochook

geleefd willenworden. Hel is alsof de binnenweÍeld in ons in

vervoering komi. Dat is watBiodanza dan ookechtdoet.

Hetprikkelt ons onbewuste en brengt dai in deBiodanza les

totleven. Gevoel daizich andersniet gauwopenbaart woÍdt

Bjodanza ruimte bevrijd.

De zorgvuldig sàmengestelde muziekkeuze van de fa.ilitaior

en de groepsdynamjek helpen in dat proces. Hetmaaktdat
we verbindingenmet onszelÍenmet de andernaareen dieper

niveàu brengen. Caandeweg leidt dit tot een steeds dieper

coniactmet onze bron en gaan we ons een completer

Je zou Biodanza een

beetje kunnè

meditatie via

Geen wonderdat ('e zien dat de deelnemers steedsweer

ve,l.nge. nàJr oe \ olgende woÍL-hop. Her goFde nre. w- i-

dat het efíect van Biodanza zo ver inte8reert in het leven dat

h€t ook buiien de lessen wordi meegenomen. Mens€ndie

langere tijd Biodanza beoefenen, ervaren dat ze in hun

maatschapp€lijk leven beteÍ in hun krachi staàr. Ze voelen

zich weerbàarder en bouwen een sterkere ideniiieitoP.

Wanneer is het klaar
Ie zou kunnen zeggen: "Biodanza isklaar, wanneer het voor

de danser klaaris. "Doorzijn veelzijdigheid en deopbouw

vàn de workshops loelthet vooÍvelenechter als een nooii

\ oloo,d pÍoce.. 11. blii\ en ononde bÍolen Sroeren -
bewusizijn. De middelen dieBiodanza aanreikl doendat in

een grote veelzijdlgheid. Bjodanza is dus een oeÍenvorm

waarme€ je persoon lijke groei je levenlang kunt volhouden.

Biodanza is er niet alleen in de wekelijkse SroePen in het

land. Op veel plekken is hei ook mogelijk om daarnaast als

vedieping deel tenemen aanevenementert zoals diverse

jaarirainingen, dagen of weekenden.

n zien als een

de dans
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