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1.

Allaha Allaha Allaha Allaha

2.

Ruhau

Start: Maak kring. Kies partner voor fase twee.
Fase 1, kring
1.
Stap 8 keer naar rechts, begin R-voet. Breng bij 1e Allaha de armen rechts omhoog,
bij de 2e Allaha omlaag, bij de 3e Allaha omhoog, bij de 4e Allaha omlaag.
Maak vloeiende Tai Chi armbewegingen.
2.
Draai rechtsom eigen as met vrije vloeiende beweging.
Herhaal 1 en 2, naar links.
Fase 2, kring
1.
Stap 4 keer naar rechts op 1e en 2e Allaha en 4 keer naar links op de 3e en 4e Allaha.
Voor de rest idem fase 1.
2.

Als fase 1.

Fase 3, partner
1.

Maak zelfde beweging als bij fase 1, maar nu met partner, draai rechtsom.

2.
Draai rechtsom eigen as en wissel van partner.
Herhaal 1 en 2 met nieuwe partner.
Dans na een tijd in vrije vorm. Eindig dans met fase 1.
Allaha is het Aramese woord voor God ofwel de Eenheid van Alles.
Ruhau betekent Adem en ook Geest. Ruh is de adem van God.
In deze dans concentreren wij ons bewust op de adem. Wij zijn voor ons leven met
iedere ademtocht afhankelijk van de ons omringende lucht. Wij zwemmen als het
ware in een oceaan van adem.
De vloeiende Tai Chi armbewegingen bij deze dans zijn symbolisch voor het
ademhalen en het tot ons nemen van levengevende energie.
Deze dans geeft de gelegenheid ons bewust op te laden met levenskracht. Wij willen
dat delen met onze medemens en de rest van de wereld, in geven en ontvangen.

