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Woordje vooraf
De voorbije zomermaanden hebben zo hun sporen nagelaten...
Wij zijn verrukt u deze volgende nieuwsbrief te kunnen aanbieden, dankbaar om de zovele
berichten die u ons hebt toegestuurd.
Er valt het komende werkjaar heel wat te beleven, dat leest u in deze dertiende editie.
Ervaringen ook, belevenissen uit de voorbije weken en maanden.
De Vereniging voor Eutonie leeft en groeit en wil blijvend een platform bieden voor alle
eutoniepdagogen en zij die de eutonie genegen zijn. Deze nieuwsbrief wil hier toe bijdragen,
nieuwe horizonten aanbieden, inspireren en informeren.
Wij wensen u veel leesplezier.

cartoon Gie Campo
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nieuws van de vereniging
raad van bestuur -----Agenda nieuws 2019

De volgende Algemene Vergadering en Forum zullen doorgaan op zondag 24 februari 2019.
Noteer alvast de datum en laat je verrassen door deze bijeenkomst ‘Nieuwe Stijl’ !
Verhuisd? Nieuw telefoon/gsm nummer? Ander mailadres?

Laat het ons weten.
Dat kan op een makkelijke manier: gebruik volgende link die je verbindt met het document op de
website, scroll naar beneden, vul in en verzend - eutonie.info/vereniging.html Zo blijf je up-to-date in contact met de VvE!

Privacy beleid VvE

De Vereniging voor Eutonie respecteert de privacy van alle gegevens van haar leden. Zij draagt er
zorg voor dat alle persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Op onze website vind je
hierover meer uitleg - eutonie.info -

Kwitanties lidgelden 2018

Alle pedagogen die hun lidgeld betaalden kunnen hiervoor een kwitantie aanvragen bij de boekhouding van de vereniging. Meld je aan bij Hilde De Ridder - hilde.dr@gmail.com (let op: enkel op aanvraag te bekomen!)

Thuis in het werken met websites?

Of is er iemand in je kennissenkring die daar bedreven in is en wat tijd vrij heeft om zich te buigen
over de website van de VvE? Wij zijn op zoek naar iemand die deze taak van Jill kan overnemen
vanaf februari 2019. Zelf wel geïnteresseerd of afgetoetst bij iemand anders? Neem dan contact op
met Griet Sempels - vve.correspondentie@gmail.com - en met Jill Penton zelf - VvEJill@iae.nl -

De Kamer Nieuwsbrief op bezoek bij de VvE...

“Het bestuur van de VvE heeft het mooie initiatief genomen om elke kamer uit te nodigen over hun werking
te komen spreken op hun vergaderingen. De Kamer Nieuwsbrief had de eer de eerste te zijn.
Op 30 juni begaf ik me dus naar het gezellige vergaderlokaal van Bistro Het Looks in Lier, waar ik hartelijk
ontvangen werd. Ik mocht ook de hele vergadering aanwezig blijven en op een bepaald moment was het aan
mij om het woord te nemen. Omdat ik nog maar heel recent bij deze kamer gekomen ben, en Kristina die
dag elders moest zijn, had ik niet zoveel te vertellen. Maar gelukkig heb ik elke nieuwsbrief altijd helemaal
gelezen en werk ik, ook op andere gebieden, goed samen met Kristina, dus dat liep wel goed. Er werd met
belangstelling geluisterd, en het is altijd een ﬁjne ervaring met mensen samen te streven naar een doel.
Het was ook interessant voor mij om de hele vergadering mee te maken, en zo meer betrokken te zijn bij de
Vereniging. Er werd goed samengewerkt, iedereen had zijn eigen inbreng, knopen werden doorgehakt en
dingen uitgesproken.
Het was een ﬁjne ervaring die ik iedereen kan aanbevelen!”
Joseﬁne Goyvaerts
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kamer public relations ------

Eutonie: voor velen nog onbekend en dus onbemind.
De Vereniging voor Eutonie (VvE) heeft als doel om hierin verandering te brengen.
De ‘kamer PR’ probeert dat te concretiseren.
Stap 1: zorgen voor naambekendheid is een eerste noodzakelijke stap. Dat willen we met
de kamer PR stapsgewijs bereiken door hier en daar een artikel/interview te (laten)
publiceren. We overwegen ook advertenties te plaatsen. Maar die zijn erg duur.
Stap 2: een goede website (en die hebben we al!) waar mensen op een vlotte manier info
vinden die aanspreekt, en waarop een groot aanbod (mag nog groter!!) laagdrempelige cursussen staat, gespreid over heel het land.
Stap 3: indien daarna de tevreden cursisten via mond-aan-mond reclame vertellen over wat
eutonie met hen doet, komen er meer geïnteresseerde cursisten en kan er hopelijk
op de site van de VvE bij het cursusaanbod meer de aanduiding ‘VOLZET’ komen.
Dat is tenslotte misschien de beste reclame!
Een goedkope en efﬁciënte manier om ‘reclame’ te maken en dus naambekendheid te
genereren (stap 1) is een banner met www.eutonie.info op je auto kleven. Hoe meer auto’s
er zo gaan rondrijden (in jouw regio), hoe meer de mensen misschien nieuwsgierig worden
en eens googlen op ‘eutonie’ en zo op de website VvE terechtkomen (stap 2).
GOED NIEUWS: binnenkort worden er nieuwe banners aangemaakt.
Hoe groter het aantal dat besteld wordt, hoe lager de prijs (ca 15€).

Wil je mee op deze manier voor naambekendheid zorgen, laat dan a.u.b. tegen
ten laatste 15 oktober weten hoeveel banners je wil bestellen
- renild.vdp@gmail.com Je kan dit aanbod ook aan je cursisten voorstellen: jij betaalt hun banner en in ruil voor het
rondrijden ermee, geef je ze natuurlijk ﬂinke cursuskorting, of ... een cursus cadeau!
Wij gokken erop dat dit een kettingreactie teweeg kan brengen.
We kijken uit naar je bestelling!
Renild, Frank en Marnic

cartoons Gie Campo
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VES nieuws
“De Vlaamse Eutonie School bestaat 30 jaar !!!”
En dat vieren wij ... !!!
Noteer alvast in uw agenda

--- zaterdag 27 april 2019 --Wie zin heeft om deze dag mee vorm te
geven kan zich melden bij het secretariaat
- secretariaat@eutonieschool.org -

Spierkettingen
Met de 9de cyclus zijn wij gestart met de tweede Didactische Boog.
In Burcht komt Jill de spanningsescalatie van de spierkettingen toelichten,
en dit op zondag 14 oktober en zondag 9 december.
Iedereen die deze kennis wenst op te frissen is welkom.
Je betaalt een bijdrage van 50 euro. Graag een week voordien aanmelden via mail.
- secretariaat@eutonieschool.org «« »»

Nascholingsdagen
Wij zijn dankbaar dat de nascholingsdagen in Zoersel kunnen blijven doorgaan.
Actief/receptief met Walter Van Gorp op zaterdag 6 oktober en 1 december.
Meer info op - eutonieschool.org/nascholing-actief-receptief/ Navorming met neuropsychiater Dr. Jean Lerminiaux op zaterdag 27 oktober.
Voor beide nascholingen graag aanmelden en inschrijven via onderstaande mail.
- secretariaat@eutonieschool.org «« »»

Observaties
Wij blijven op zoek naar observatiemogelijkheden voor de cursisten van de huidige bijscholing.
Aarzel niet u aan te melden mocht u in de nabije toekomst een basiscursus organiseren.
Onze cursisten zullen u uitermate dankbaar zijn !!!
- secretariaat@eutonieschool.org 4

schrijf eens iets over eutonie
“Schrijf eens iets over eutonie.”
“Wat moet ik schrijven?”
“Gewoon wat er gezegd wordt in de rondjes nabespreking, simpel.”
Ik ben 71 jaar, niet meer zo krachtig, niet meer zo helder, niet meer zo... sexy. Breekbaarheid en voorzichtigheid horen er steeds meer bij. Twintig jaar geleden volgde ik een cursus bij Therese in de Abdij
van Afﬂigem. Daarna tussendoor nog twee reeksen: 10 avonden voor beginners. En nu sinds vier jaar
vooren najaarscursussen van acht voormiddagen. Dus oefeningen voor ‘gevorderden’ met veel ‘botten’ en
‘transport’. Ik ben ook man.
Dit zijn bevindingen van een cursist. Goed opgeleide eutoniepedagogen met een rijke ervaring zullen
andere bewoordingen gebruiken. Toch kan dit schrijfsel helpen om eutonie meer bekend te maken.
Het geeft zicht op wat er op de mat kan gebeuren. Dit verschilt per persoon, vandaar af en toe ‘m.i.’:
mijns inziens.
Mijn belevenissen tijdens de cursus:
Als ik mijn matje gespreid heb ga ik onmiddellijk liggen, vóór de les begint. Sommige cursisten doen
dit ook, anderen babbelen nog wat.
Ik wil onmiddellijk mijn lichaam gewaarworden, waar drukt de grond, welke lichaamsdelen raken de
vloer en wat geeft uitwisseling. Ik wil zo snel mogelijk mijn lichaam opmerken, beseffen als aanwezig.
Ik overloop dan de druk bij de schedelrand, de schouders en rug, minder in de lage rug, het bekken
waar weer meer wordt gevoeld, de billen en de kuiten stevig aanwezig, de knie- en enkelholtes minder.
Er zijn nuances.
Vroeger sprak mijn vader over het lichaam als ‘broeder ezel’ (ik denk gepikt bij St. Fransiscus van Assisi,
volgens F. Timmermans). Het lichaam was een instrument dat via wilskracht en ambitie gebruikt werd
om allerlei te doen. Het lichaam was de slaaf van het verstand. Of de mode (strakke, pijnlijke schoenen
en te strakke nauwe broeken) of het goed fatsoen (beleefd, deftig op de stoel aan tafel zitten zonder
ellebogen) of de goede punten in de lagere school (ﬂink recht met de armen gekruist). Het moest maar.
In de eutonie krijg je een andere relatie met je lichaam, m.i.. Je gaat het opmerken. Een verwaarloosd
deel van je zijn komt aan bod. Ik vind het zalig om zo’n voormiddag met het eigen lijf te kunnen bezig
zijn, op een goede manier. Je kan je lichaam beluisteren. “Me-time” en lijf-tijd.
Dit gewaarworden lukte mij niet vanaf de eerste les, zelfs niet altijd na de tiende les. Regelmatig zat ik
met ‘to do’ lijstjes in mijn hoofd. Ik was op de mat oplossingen aan het bedenken over allerlei zorgen,
zelfs zorgen waarmee ik niks te maken had. Maar daarin leer je wel.
Dan is er altijd de eerste coach-vraag van de les: ”Wat is er blijven hangen van vorige week?”
Soms zijn er reacties, een oefening die indruk gemaakt heeft, een ervaring. Er wordt naar geluisterd.
Maar het is geen praatgroep, cursisten willen oefenen. Men wil ervaren in het lichaam om te ‘ontdekken’ en te ‘be-vinden’.
Voorbeeld: oefening in ruglig en beide benen in steun, dan met de knieën en benen tastend naar links
zodat de onderrug en bil een trage, langzame massage druk van de grond krijgen. Daarna terug naar
de rechterkant met een verwijlen bij de middenas, alles langzaam en genietend.
Je wordt gewaar hoe elk streepje bil beïndrukt wordt en hoe cm per cm je linkerbil tot leven komt.
M.i. merkwaardig omdat het lijkt alsof ik een nieuw deel van mijn lichaam ontdek. Een lichaamsdeel
dat je zelden ziet, dat meestal opgaat in een groter geheel en dat je zelden afzonderlijk gebruikt.
Lichaamsbewustzijn groeit.
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Door te kantelen over en te verwijlen bij de middenas wordt ook het heiligbeen beroerd. Vroeger wist
ik zelfs niet dat ik een heiligbeen had. Mijn mentaal beeld ervan was beperkt, een vergroeiing van
ruggenwervels uit de oertijd, weinig aanwezig in de medische verhalen van mensen, functie of
betekenis onbekend en de naamgeving, bizar onverklaarbaar.
Nu kan ik het door deze oefening warm en levendig maken, huid en de spierweefsels errond beroeren.
Ideaal bij lage rugpijnen, na een dag in de tuin werken of enkele uren computeren.
Deze ontdekkingen heb je niet in de eerste les. De vaardigheid van de eutoniecoach bestaat erin om
door een zorgvuldige opeenvolging van oefeningen bepaalde lichaamszones voor te bereiden om ze
te laten ervaren. Je leert over het eigen lichaam/skelet: zitknobbels, heupgewricht en trochanter,
schouderdak... Ondervonden en doorvoelde kennis zonder rationalisaties, en dus onmiddellijk bruikbaar.
Het wekken van de voeten. Een oefening, soms in het begin van de les, met de vraag “Ben je deze morgen
al in je voeten aanwezig geweest?”
Toch een bijzondere oefening. Nu begin ik altijd met het betokkelen van en het drukken op de botten.
Steeds ben ik verbaasd dat zo’n ﬁjne structuur toch 85 kilo draagt. De hiel en de enkels vind ik graag
terug. Zalig om die gewrichten wakker en warm te maken, hun aanwezigheid te ondervinden.
M.i. heeft dat te maken met een familiale aanleg tot reumatische aandoeningen. Ik heb de indruk dat
de gewrichten steeds belangrijker en gevoeliger worden. Ook de teenkootjes, één voor één bij elke teen.
Vroeger, in de beginnerscursussen, was het meer de huid die aanwezig was, de raakvlakken met de
kous, de druk van de grond. Nu staat het gebeente meer op de voorgrond. Het lijkt ook wezenlijker.
Alhoewel het voelen van de velletjes tussen de tenen nog steeds een weldoende belevenis is.
Ook het navoelen is interessant, zo’n gewekte voet tegenover een ’dagelijkse voet’, met een verschil in
aanwezigheid, energie, doorstroming. Ge verstaat het niet, maar ge voelt het wel.
En als beide voeten gewekt zijn, mag je rondlopen. Je ontdekt dat je voeten niet alleen dragers zijn,
maar ook voortdurend informatie doorsturen naar je lichaam. Het zijn voelers, zintuigelijke informatiebronnen over de grond, over de mat, over traag en snel stappen. Spectaculair is wanneer je achterwaarts
beweegt, het lijkt dan dat je hielen extra aandachtig zijn en m.i. ogen hebben om je beweging te coördineren, af te stemmen. Een heel nieuw, onbewust informatiesysteem treedt in werking waardoor je kan
vertrouwen op je lichaam zonder de gebruikelijke visuele informatie.
Het geeft een gevoel van rust en zekerheid in het eigen lijf. Interessant.
(wordt vervolgd) ... eventueel

Os sacrum uit Gray’s Anatomy
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Het is zover!
De cottages zijn gereserveerd.

Inti organiseert een reis

naar Engeland

van zondag 11 november tot en met vrijdag 16 november 2018.
Een uiterlijke reis naar Glastonbury
Een innerlijke reis naar je hart,

afgebakend in een zesdaags gebeuren met eutonie, wandelen en dans.

15 jaar lang speelde ik in gedachten met dit idee en heb ik me innerlijk voorbereid
om dit initiatief te nemen.
Ik kijk er naar uit en vind het spannend om er samen met jou een onvergetelijke
belevenis van te maken, steunend op de 4 waarden waarvoor Inti staat:
integrerend als doelstelling, intens in beleving, intiem tot zichzelf verbindend als
doelstelling, integer als houding ten aanzien van zichzelf en de ander.
Isabella Van Kerckhoven, Inti
Info/inschrijven: isabella.vk@icloud.com
Gsm 0486 29 29 59
Meer info op: www.inti.today
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op gesprek met Marleen
Marnic Clarys ontving me in z’n mooie eutonie praktijkruimte, gelegen te Antwerpen-Zuid, in een te
renoveren, sympathiek klein schoolgebouw. Aanvankelijk schrikte het me wat af door de afbraakwerken
en moeilijke toegang. Echter ﬁjn om te vernemen dat vanuit de betrokkenen hier plannen en werkzaamheden bezig zijn, die zullen bijdragen aan ’n betere leefkwaliteit in de buurt.

- Je eindwerk was voor mij aangenaam en verrassend om te lezen, de beschrijving van je spirituele
ervaring(en), een dimensie waar eutoniebeoefening je terug mee in contact bracht. Kan je vertellen hoe dit
doorwerkt, nu in je persoonlijke en spirituele ontwikkeling?
Marnic: Als 20-jarige had ik deze ervaring, die me bleef begeesteren en beïnvloeden. Om ermee in contact
te blijven, las ik o.a. boeken. Het was voor mij ’n uitdaging om met deze existentiële ervaring contact te
houden. Ik begon met eutonie omwille van m’n fysieke heupletsel. Maar al snel ervaarde ik dankzij de
eutonie terug meer voeling met deze onbenoembare dimensie, wat me overviel.
Eutonie ervaar ik nu als ’n glijmiddel om hiermee in contact te blijven. Ik voel me gezegend dit te hebben
meegemaakt. Wetende dat dit in iedere mens aanwezig is, dat we ervoor ontvankelijk kunnen zijn en dit
kunnen toelaten, niet door het te willen, eerder door geduldig te wachten. Eutonie kan hiertoe een middel
zijn, naast andere methoden en wegen.
Deze overweldigende, grootse ervaring kan ik niet oproepen. Ik draag dit mee, in relatie met buiten, en ze is
innerlijk richtinggevend in mij. Dus het werkt niet door, het is er steeds. Eutonie geeft me de kans dit niet te
vergeten. Er is daardoor een zeer diep vertrouwen in alles! Spiritualiteit is voor mij ‘niet weg van de wereld’.
Dit gaat over hoe ik wil zijn, over ontvankelijkheid, draagkracht, in contact zijn met anderen. Een bron waar
ik naar terug kan gaan. Onvoorstelbaar groots en toch toont het zich in de kleinste dingen.
Vooraf aan elke eutoniesessie die ik geef, ga ik dit opzoeken, door naar binnen te gaan zodat ik er ‘sta’.
Eutonie is ’n ‘tool’ om bewust m’n lichaam en daarmee mijn diepste bron te ervaren. ‘n Dieper ervaren is
voldoende en dit is niet spectaculair. Omdat ik veel met mensen omga, helpt me dit om in het leven te staan.
Ik vertel niks over deze ervaring tijdens eutoniecursussen, maar als dit ter sprake komt, laat ik er alle ruimte
voor. De beleving is iets persoonlijks en ik probeer niks te suggereren of te projecteren. Ik heb vertrouwen
dat het er bij ieder is, dankbaar als men ermee in voeling kan komen, via ’t lichaam of op een andere manier.
Dit is ondergeschikt. Voor mezelf werkt eutonie en is het heilzaam. Over ’n ander heb ik niet te oordelen.

- Hoe is het om als zelfstandige eutoniepedagoog te werken, naast je job in de Hogeschool ?
Marnic: Het is blijvend zoeken naar evenwichten. Als welopgevoede westvlaamse boerenzoon ging ik
vroeger vaak over m‘n grenzen. Ondanks de vele vormingen die ik gaf ondermeer over ‘begrenzen’, is het
pas door mijn huid als mijn grens te ervaren dat het me zelf beter lukt om meer zelfzorg op te brengen.
Dit was eveneens belangrijk in m’n privé leven, waar ik onbewust gemakkelijk over me liet gaan. Zo gaat
m’n werk op de Sociale Hogeschool voor het komend academiejaar van 85% naar 70%. Dit blijft m’n hoofdberoep, belangrijk als basisinkomen. Ik werk voor twee opleidingen: Sociaal Werk en Orthopedagogie.
Werken met jonge mensen tussen 18 en 25 jaar vraagt heel wat want er zijn veel groeiprocessen waar ze mee
te maken hebben. In m’n engagement t.a.v. studenten is eutonie belangrijk om open in mijn eigen kracht te
staan, om steeds opnieuw te kunnen luisteren en om te gaan met hun weerstanden en groeiprocessen, om in
dialoog te gaan.
Ook voor m’n collega’s docenten heb ik al eutonie gegeven en bied dit ook het komende jaar aan: een
beginnerscursus van 20 uren in mijn eigen praktijklokaal. Dit zijn noodzakelijke voorwaarden voor me.
Mijn open cursusaanbod omvat beginners- en vervolgcursussen en sinds dit jaar bied ik voor het eerst een
jaarcursus aan van januari tot december. Wellicht organiseer ik voor m’n jaarcursisten daarna nog
maandelijkse bijeenkomen voor verdere uitdieping en herhaling.
Eutonie geven betekent trouw blijven aan mezelf. Het vraagt als zelfstandige in bijberoep wat extra’s maar
het voelt vaak niet echt als ‘werken’. Voor mij is aanbodgericht werken essentieel omdat ik er me dan voor
100% in kan vinden. Elke eutoniesessie is telkens opnieuw een kans om dichter tot mezelf te komen. En daar
ben ik heel dankbaar om.
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- Hoe benader je heupklachten en -moeilijkheden en de mogelijkheden via eutonie, of wat is daarin
speciﬁek en waardevol ?
Marnic: Omwille van m’n fysieke heupklachten ben ik in 2004 bij de eutonie aangeland. In m’n aanpak
naar werving van cursisten speel ik in op mogelijke klachten bij mensen, zoals bijvoorbeeld rugklachten.
Dus minder vanuit een preventieve aanpak, hoewel eutonie preventieve gezondheidszorg is.
Spijtig genoeg werkt het minder goed om via deze ingang mensen te werven.
Tijdens een beginnerscursus geef ik bewust wel vrij veel uitleg over b.v. het waarom van sommige
‘oefeningen’. Ook zet ik m’n kwaliteiten als groepswerker in om vertrouwen te winnen. Bij bijvoorbeeld
de rugoefening met één been in steun en zijwaarts kantelen, waardoor de lies zich kan openen en het
heupgewricht in exorotatie komt, toon ik dit erna op het skelet en praat over ’n smeerbeurt voor ’t gewricht.
Ik geef uitleg waar het om draait. Ik benader heupklachten in samenhang met de totaliteit van het lichaam.
Zoals bij staan, zitten of het bewegen van zitten naar rechtop komen. Ik geef er niet meer aandacht aan dan
me nodig lijkt en richt me niet speciﬁek naar mensen met heupklachten.
Geleidelijk aan geef ik steeds minder uitleg omdat het tenslotte over voelen gaat. Door in het begin wat
meer duiding te geven wek ik bij sommige cursisten vertrouwen waardoor ze zich meer kunnen overgeven
aan een voelend aanwezig zijn i.p.v. te willen begrijpen.
’n Deelnemer van de jaarcursus zei tijdens een tussentijds individueel gesprek: “Aanvankelijk was er de
verwachting van minder pijn te hebben, nu is er ’n soort verzoening, ‘k heb nog evenveel pijn, maar het
is anders geworden.” Dit is waar het voor mij o.a. om gaat: je anders gaan verhouden tot wat er is... soms
fysieke klachten, soms psychische zaken.
Bij de vraag op ’t eind van een cursus ‘wat heeft het voor je betekend?’, komen mensen er soms zelf toe dit
te linken aan andere zaken, zoals processen van bewust worden, van zichzelf tegenkomen, van hoe ze met
hun lichaam omgaan. Ik blijf een facilitator, maak mogelijk dat mensen ontvankelijker worden, meer bereid
zijn tot luisteren, ontdekken... wat in ieder van ons zit. Zelf heb ik nog veel te leren en al het materiaal van 4
jaar opleiding nog te verwerken, te oefenen, ermee verder te gaan.

- Wat vind je nog belangrijk om mee te delen, te vertellen?
Marnic: Het is als eutoniepedagoog van belang om vertrouwen hebben. Vertrouwen in de mogelijkheden
die we hebben, de fantastische kans als eutoniepedagoog om mensen ontvankelijker te maken voor wat
er is. Ondanks het feit dat er soms twijfels, angsten, drempels zijn omdat eutonie nog zo onbekend en dus
vaak onbemind is: blijf er verder mee aan de slag gaan. Vertrouw in je eigen kracht en durf springen. Dit
zowel bij het aanbieden van eutoniecursussen, ‘n nieuwe relatie, bij de omgang met je kinderen, collega’s, ...
Vertrouw op je eigen grond, je basis, je fond, je spirit!

Bedankt Marnic, voor dit gesprek! Marleen
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impressies uit het Zoniënwoud

foyo’s Griet Sempels
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één g rote beweging...
Al geruime tijd gun ik mezelf een eutonieweekend in de abdij van Averbode, soms in de winter, soms in de
zomer, en heel af en toe lukt het mij aan beide deel te nemen... Bovendien had ik het geluk om, bijna in eigen
gemeente, een vierdaagse beginners- en vervolgcursus te volgen. Ik geef toe dat eutonie, door al die jaren
heen, meer is geworden dan zomaar wat lichaamswerk.
Ergens onderweg, na zo’n weekend, schreef ik het volgende gedicht dat goed verwoordt wat eutonie in mijn
leven betekent...

“Heel ons leven is één grote beweging
van vallen en opstaan,
vallen en weer opstaan...
Soms letterlijk, ﬁguurlijk ook...
De kunst is dan te blijven liggen.
Blijven liggen, het uithouden,
je toevertrouwen
en wachten...
Overgegeven aan de grond,
gedragen door de Grond,
fundament, zin en richting van ons bestaan...
Om op een dag weer op te staan.
Niet omdat je het zelf wil of kan uit eigen kracht
noch door eigen inspanning...
Maar omdat je weet hebt van de Grond,
Zijn liefde en trouw.
Want een mens wordt geboren om recht te staan
iedere dag opnieuw...”

Wist ik toen hoe profetisch en bewerkelijkt deze woorden zouden worden bij het overlijden van mijn
schoonbroer? Twee jaar geleden overleed mijn schoonbroer plots, als een donderslag bij heldere hemel.
Heel de familie was in shock, mezelf incluis.
Het was voor mij een grote ontdekking en een groot cadeau te mogen ervaren hoe heilvol en helend eutonie
werkelijk is. Eigenlijk kon ik het wel vermoeden, maar het verraste mij toch. Ik voelde mij, in al mijn verdriet,
onmacht, frustratie, boosheid, kleinheid, opstandigheid.... gedragen door de grond, of schrijf ik beter door
de Grond van alle leven?
Ik gunde mij de tijd om ’s ochtends en telkens het nodig was, te blijven liggen en alleen dan op te staan
wanneer ik voelde dat de grond mij daartoe in beweging zette. Het was een hele kunst om dat toe te laten
voor en in mijzelf. Maar het heeft mij geholpen om te voelen en geen angst te hebben om te voelen. Om mij
over te geven en te laten doen in al mijn ellende. Om mij gedragen te weten. In-gebed in de stroom van het
Leven.
Nu, zoveel tijd verder, ben ik mij des te meer bewust van het belang van lichaamswerk, dankbaar dat eutonie
op mijn weg is gekomen, ergens, heel toevallig... Ik wens het iedereen toe, het vinden van zijn of haar manier
om het in de werkelijkheid van het leven uit te houden.
De mijne is, jullie raden het al, de weg van de eutonie...
Annemie
tekening van een nautilusschelp door Orra White Hitchcock, 19de eeuw

11

nog dit...
Twee eutoniepedagogen blikken terug op een vierdaagse cursus
met Renild Van den plas.
Een weg naar oprichting met je skelet als steun.
“Deze vervolgcursus was een werkelijk opfrissen van de diverse beginselen van de eutonie.
Er werd keer op keer rond het skelet gewerkt, hetgeen een verdiept inzicht heeft geboden.
En voorts een verdere verkenning op de mat van de samenhang van de inwortelingsstructuur,
de rompstructuur en de handelingsstructuur.
Ik werd zo nu en dan aardig geconfronteerd met mijn eigen beperkingen en de weg waarlangs deze zijn
ontstaan en weer geheeld kunnen worden.
Dank aan Renild!
En ook dank voor de schitterende zin van een mede-cursist, haar jaren en jaren geleden aangereikt door
Therese: ‘Steek het licht aan in je skelet’.”
Louise Hoyng
“Na enkele jaren zelf als eutoniepedagoog aan de slag te zijn, is zo een opfrissingscursus bij een collega een
must voor mij. Elk jaar in de vakantie probeer ik me zo te updaten en dat werkt. Het is telkens een bad waar
je induikelt en met nieuwe ervaringen, inzichten aan de slag kan gaan. Het geeft vernieuwing en inspiratie
om mijn eigen lessen bij te werken, op thema’s dieper in te gaan. Waarschijnlijk vraag je u af, “over wat
heeft ze het dan concreet?” Wel bv de ‘spil’ in mijn bekken, tussen mijn beide trochanters werd voor de
eerste maal een realitieit en een hanteerbaar lichaamservaren. De analyse en onderzoek van het stokje op de
vinger bracht me in grote verwondering rond het samenspel van alle gewrichten. Het staan op het blok met
de voeten achter mekaar, lukte me moeiteloos na de serieuze voorbereiding door Renild.
Dank je wel Renild! Een echte aanrader.”
Rita Reyniers

kopie cmo.nl

»»»»»»
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varia...
¤ Monique Melotte, co-auteur van het leuke boekje ‘Hey baby’ (zie vorige nieuwsbrief), is een

gedreven bewegingspedagoge en organiseert allerhande workshops voor jong en oud via haar
vzw Tiralala, gevestigd in het Leuvense.
“Tiralala beweegt, danst, lacht, zingt en bewondert... trekt erop uit... zoekt de bron én de zon! Het heeft
de verwondering en goesting in zich van een kind dat graag bijleert!”
Zo klinkt het op haar website - www.tiralala.be - De moeite om een kijkje te gaan nemen...

¤ Uitgevers Gompels&Svacina kondigen een nieuw boek aan rond gezondheidszorg, een werk

van Bart Deltour, ‘Zorg-Esperanto. De kracht van eenvoud’.
De methode Zorg-Esperanto werd ontwikkeld door Familiezorg West-Vlaanderen, waarvan
vermeld auteur directeur is, in functie van een bewuster en doelgericht handelen naar zorgvrager
en zorgverleners toe. Zij beoogt de realisatie van een persoonlijk zorgplan. Esperanto verwijst
naar de taal, ontwikkeld om mensen uit verschillende culturen te verbinden en op basis van
gelijkwaardigheid met mekaar te communiceren.

¤ Waerbeke Conferentie 2018, ‘trefdag voor stiltemakers’ op zaterdag 10 november in PZ Duffel,
met als thema ‘Naar een gezonde samenleving - burnout als signaal!’
Meer info op - www.waerbeke.be -

¤ Bernard Besret komt opnieuw naar Brussel, op zaterdag 17 november in ‘t Lakenhuis.

Thema van deze dag: ‘Een westerling tegenover het traditionele Chinese denken’.
Lakensestraat nr. 76, 1000 Brussel, van 14u tot 16u30, voor de prijs van 30 euro.
Inschrijven vóór 1 november bij Luc Vankrunkelsven - lucvankrunkelsven@scarlet.be -

Met dank om te blijven meewerken aan de verdere uitbouw van onze vereniging.
Lid worden kan via de website - www.eutonie.info/vereniging Overschrijven op het rekeningnummer van de VvE - BE51 0016 0101 0662 voor eutoniepedagogen die zich proﬁleren met aanbod op de website € 40
sympathisanten € 20
ondersteuning met hogere bedragen zijn, uiteraard, welkom.

- vvecorrespondentie@gmail.com -

Nieuwsbrief 13 van de Vereniging voor Eutonie - september 2018
gerealiseerd door Josefine Goyvaerts
en Kristina Nijs

volg de eutoniegroep op
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