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1.

Inana reya tauba 2. Inana reya tauba (2x lage melodie) Ik ben de goede herder

3.

Inana reya tauba 4. Inana reya tauba (2x hoge melodie)

Start: Vorm kring, kies partners voor 3e keer. Houd handen vast loop achter elkaar naar links.
1e keer
1
…na, stap L uit en trek R bij. …ba, stap R uit en trek L bij, naar links in klokrichting.
Beweeg vanuit het hart. Duimen wijzen in looprichting.

2
Blijf stappen als in 1.
Herhaal 1 en 2. (dus 2x de lage melodie)
3 & 4. Laat handen los, draai linksom eigen as, houd handen open voor lichaam, ontvangend.
Herhaal 3 en 4. (dus 2x de hoge melodie)
2e keer
1 & 2 Als 1e keer, maar nu naar rechts, tegen de klok. (2x lage melodie)
3 & 4 Als 1e keer, maar nu rechtsom eigen as. (2x hoge melodie)
3e keer - partner
1
1e partner: houd handen vast op harthoogte en maak halve draai rechtsom.
2
Draai individueel door naar 2e partner.
Herhaal 1 en 2, met 2e partner en draai door naar 3e partner.
(2x lage melodie)
3
3e partner: houd handen vast op harthoogte en maak halve draai linksom.
4
Draai individueel door naar 4e partner.
Herhaal 3 en 4, met 4e partner.
(2x hoge melodie)
In deze dans gebruiken wij de uitspraak van Jezus in het Aramees, voorkomend in het Johannes
evangelie. Wij kennen het in de vertaling: 'Ik ben de goede herder'.
Het Aramese woord, Reya ofwel Ra'hya betekent herder. Reya, houdt in: leiding geven, regelen of
regeren, vgl. 'to reign' (Engels). Bovendien impliceert het delen in andermans zorgen, pijn of
angsten, vriendschap en goed nabuurschap.
Tauba of taba, betekent goed, Vergelijk 'toebw' uit toebwejhoen (zaligsprekingen), verwant aan het
woord 'tov'. Het impliceert een kracht die verval weerstaat, integriteit bewaart, gezond maakt, tijdig
handelt en doet rijpen. Wij kunnen hierbij denken aan onze innerlijke gids, ons hogere zelf, de Geest
van Leiding verbonden met Ik ben.
Ina betekent ik ben. Inana is samentrekking van ina-ina, dus dubbel ik en kan vertaald worden als,
het Ik binnen ik ben, ofwel het Ik der ikken. Jezus verwijst naar het Ik voorbij zijn persoonlijkheid.
Door 'simpel aanwezig zijn', zijn wij allen als individu verbonden met het Grote Zijn, het Alwezen,
het Ik Ben van de kosmos. Het Ik Ben regelt het Universele Leven in en om ons. Het is goed om je
dit te realiseren, er op te vertrouwen, uit te leven en uiteindelijk te dansen!
Vergelijk, Woestijn Wijsheid, Neil Douglas-Klotz, ISBN 90-6963-416-3, pagina 229, 243.

