
 Onderzoek Verbinding in Beweging  
 

Script voor mens-mens demonstratie 
 
 
 

1. Vraag client: “Breng jezelf in het hier en nu en scan door je lichaam. Voel je je voeten 
op de grond?”   
 

2. Neem afstand van de client. Benader de client tot je een reactie ziet. 
 

3. Veer terug en adem uit. Vraag: “Welk effect had dat op je lichaam”?” 
 

4. Leun in de richting van de client, en vraag: “Welk effect heeft dit op je lichaam?” 
 

5. Leg uit: “Dit is de ‘laag van verbinding’ en het is crescendo één op de verbinding-
volumeknop.” 
 

6. ‘Wieg’ een paar keer heen en weer op de verbindingslaag. Vraag welk effect dit op het 
lichaam heeft. Leg uit: “Dit is crescendo twee op de verbinding-volumeknop.” 
 

7. Maak dan een boog rond de voorkant van de client, op de verbindingslaag, met energie 
en enthousiasme in je lichaamstaal. Houd de grenzensteller aan ‘buitenkant’ dus niet 
aan de kant van het lichaam van de client, in de neutrale positie. Ga door tot aan de 
andere kant, stop, en vraag welk effect dit op het lichaam heeft. Leg uit: “Dit is 
crescendo drie op de verbinding-volumeknop.” 
 

8. Loop in een boog terug om de voorkant van de client, op de grens van de 
verbindingslaag. (Zorg dat je de grenzensteller in je andere hand neemt.) Leg uit: “Dit 
is crescendo vier op de verbinding-volumeknop.” 

 
9. Loop vanuit de verbindingslaag dichter naar de client toe en leg uit: “Nu ga ik over op 

een crescendo van vijf, met meer energie en voeg ik wat beweging van de 
grenzensteller toe aan de achterkant” 
 

10. Als je dit op de juiste manier doet, zal de persoon voorwaarts stappen. Zodra dit 
gebeurt, adem je diep uit, en bevestig je de verbinding met een positieve verbale en 
nonverbale interactie, bijv. glimlachen en “goed zo” of “dank je wel” zeggen.  

 
 
 


