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Woordje vooraf
In een weekendkrant van afgelopen zomer viel mijn oog op een artikel met de
sprekende titel ‘Multitasken is een mythe’. In het uitgebreide interview met neuropsychologe Elke Geraerts wordt de vinger op een gapende wonde gelegd. We
verkeren in een collectieve breincrisis: we laten ons constant afleiden, creativiteit
krijgt geen kans meer.
Het interview kwam er naar aanleiding van Elke Geraerts’ laatste boek, Authentieke
intelligentie of hoe we met die andere AI kunnen omgaan. De naam suggereert het
al, onze hersenen zijn uniek en moeten weer meer ruimte krijgen. De kern is dat
we opnieuw moeten leren focussen. Aandacht is het nieuwe IQ in onze kenniseconomie...
Is het niet juist dat waar ook eutonie voor staat... ? Afstand nemen, overschouwen
en aandacht richten. In volle bewustzijn in de wereld staan en het leven op een
mens-waardige manier (be)leven.
Dit moet ons sterken en stimuleren om eutonie nog meer op de kaart te zetten, en
het verschil te maken... Wij hopen hieraan een bijdrage te kunnen leveren en wensen
u veel leesplezier met onze zoveelste nieuwsbrief.
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nieuws van de vereniging
Raad van Bestuur
De VvE telt dit jaar 83 leden, waarvan 42 eutoniepedagogen, 14 sympathiserende eutoniepedagogen,
en 27 sympathisanten, cursisten vooral.
Eutoniepedagogen worden uitgenodigd hun cursaanbod op de website van de VvE te plaatsen.
Contacteer hiervoor Chantal Bols - chantal.bols@wannadance.be Uitzonderlijke cursussen, in het buitenland of andere waarbij een breder publiek wordt aangesproken,
kunnen doorgegeven worden voor publicatie in de Nieuwsbrief - vvecorrespondentie@gmail.com Om mensen aan te zetten tot het volgen van een opleiding in de eutoniepedagogie zitten onze lesgevers
op de eerste rij. Het zijn zij die motiverend kunnen zijn t.o.v. cursisten met een gezonde interesse voor
het doorgeven van de eutonie! Laat zo’n kans niet liggen om de kring van actieve pedagogen in de
verschillende doelgroepen aan te moedigen!
De volgende Algemene Vergadering en Forum hebben plaats op ZONDAG 16 FEBRUARI 2020.

Public Relations
Elke pedagoog droomt er misschien van dat cursisten zomaar komen ‘aanwaaien’, maar: ...
‘onbekend is onbemind’...
Er zijn nog teveel mensen in Vlaanderen voor wie eutonie onbekend is. Ze horen of lezen dan zelfs
‘euthanasie’. Als ik de kans krijg, reageer ik dan al lachend, het is eigenlijk hetzelfde. In beide
woorden gaat het om GOED/JUIST ... omgaan met het leven! Eutonie brengt jou meer levenskwaliteit, om gezond en ﬁt te blijven tot op hoge leeftijd en om goed om te gaan met het leven ... tot
in je laatste levensfase!
Na elke cursus die ik geef, waarbij de mensen zoveel deugd beleven, ben ik nog meer gemotiveerd om
eutonie aan meer mensen bekend te maken.
Herken je dit misschien, als cursist of als cursusbegeleider?
De PR-groep van de VvE liet banners maken - www.eutonie.info - om op je auto aan te brengen.
Ondertussen rijden er al meer dan tien rond in Vlaanderen. In mijn regio zijn er vier cursisten die dat
doen. Dat merk ik ondertussen aan de inschrijvingen... ze komen zomaar ‘aanwaaien’ en dat doet
deugd!
Wil je ook een banner voor je auto? Neem dan contact op met - renild.vdp@gmail.com Als dank mag je bij mij, jaarlijks, gratis een cursus volgen! Renild
Half december gaan Marnic en Renild een kennismakingssessie begeleiden voor therapeuten die
mensen coachen met een burn-out. De deelnemers kunnen in deze sessie ‘proeven’ van eutonie, om
zo hun cliënten gericht te kunnen doorverwijzen.
De dag wordt georganiseerd door medewerkers van Prof. Elke Van Hoof - VUB.
We zijn uiteraard zeer blij om via deze doorverwijzers de doelgroep in contact te laten komen met
eutonie.
Zoek je nog wegen om eutonie aan te bieden?
Hierbij geven we u graag enkele organisaties door waarmee een samenwerkingsverband kan opgezet
worden:
- vormingsprogramma van VOKA (ondernemerswereld)
- Natuurpunt
- Herstelacademie
- plaatselijke vormingscentra
- opleiding ervaringsdeskundigen
Eutonie zit duidelijk ‘IN DE LIFT’ ... kom dus naar buiten met je aanbod!
Wens je ondersteuning om jezelf en je activiteiten te ‘lanceren’, neem dan contact op met de PR-groep.
Wij hebben een heleboel suggesties en tips voor u verzameld: een bundeling vanuit de inspiratiedagen die tijdens de vorige jaren aangeboden werden.
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Navorming
Navormingsdag voor eutoniepedagogen op zaterdag 26 oktober 2019 in Zoersel,
met Therese Windels.

Kan bot- en skeletbesef leiden tot verstilling...
In het mooie kader van Zoersel nemen we de tijd om het eigen skelet weer te wekken op diverse
manieren... We belichten en beleven enkele nieuwe aspecten van de vervolgstof. En we zoeken
samen hoe dit botbesef kan leiden tot verstilling...
Mochten er vragen zijn rond de afgewerkte ﬁches*, zijn die welkom.
* +/- 50 afgewerkte vervolgﬁches te koop voor € 40,-

Aankomen om 9u30 - we werken van 10u tot 17u Middagpauze met picknick, ook eigen laken meebrengen.
Deze dag kan doorgaan vanaf 8 deelnemers.

Inschrijven vóór 15 oktober via - vvecorrespondentie@gmail.com Cursusbijdrage:

€ 70,- voor leden van de VvE
€ 80,- voor niet leden

Wie zich gelijktijdig lid maakt, kan alsnog genieten van de ledenprijs.
Gezien het gevorderde jaar betaal je daartoe een bijdrage van € 20,- lidgeld voor 2019.
Bedrag overschrijven aan de VvE na aanmelden via mail op rekeningnr. BE51 0016 0101 0662 – ‘Navorming
VvE 26/10/19’, eventueel met lidgeld 2019

Eutoniematerialen
Er zijn opnieuw matten (90x200 cm) beschikbaar aan 40 €/stuk - vermoedelijk.
Eutoniepedagogen kunnen deze opnieuw bestellen bij Renild. Sympathisanten en/of cursisten die
interesse hebben in een matje voor persoonlijk gebruik, kunnen die bestellen via hun lesgever.
Er is ook een nieuwe voorraad wollen nekrollen verkrijgbaar aan 14 €/stuk.
N.a.v. het feest 30 jaar VES zijn er vanuit de VvE ‘postkaarten’ aangemaakt met een eutoniecartoon.
Met een blanco achterzijde zijn deze cartoons voor vele doelen geschikt. Het volledige pakketje met 10
verschillende kaarten, kan nog aangekocht worden aan 5 €, verzendingskosten inbegrepen.
Alles te bestellen bij Renild Van den plas - renild.vdp@gmail.com -

Ziekenfondsen
Het Vlaams Neutraal Ziekenfonds (VNZ) heeft eutonie erkend als ‘sportvereniging’ ter bevordering
van de gezondheid. U kan op die manier 30 euro per jaar recupereren van dit ziekenfonds.
Het is de ervaring van een cursiste die geleid heeft tot deze beslissing. Zo makkelijk kan het zijn!
Kruip dus in uw pen, om ook aan uw ziekenfonds uw ervaringen met eutonie mee te delen.
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een boottocht op het Veerse meer
25 mei 2019 Veere

-

SLOW ZEILEN

Ik had er echt zin in... een dag zeilen op de ‘Pegasus’, een jonge ‘hengst’ (mosselschuit) van de vzw
Tolerant. Georganiseerd door de kamer Ontmoeting en Uitwisseling, het leek mij gezellig om mijn
collega’s zo terug te zien. Ik ging de dag van tevoren met mijn camper naar Veere... op verkenning,
op zoek naar de boot.
Zaterdagochtend begon windstil en het duurde even voordat we konden zeilen. Els, onze schipper,
vertelde geestig over de geschiedenis van de bruine vloot en over haar eigen zeilervaringen. We kletsten
wat, dronken kofﬁe, bezochten met z’n allen de toiletten aan wal en klaar waren we om te vertrekken.
De zeilen werden verlost van de huiken (beschermhoezen), de motor pruttelde zachtjes en stilletjes aan
verliet de boot de steiger. Eens op het water werd de motor uitgezet en de zeilen gingen omhoog met wat
samen trekken aan verschillende touwtjes. Met weinig wind en een zijzwaard omlaag gingen we toch
vooruit... langzaam maar voelbaar. Slow zeilen !
Zon, trui uit, zonnebril op, insmeren. Wolken, zon weg, trui aan, sjaal aan. Een lunchpauze met veel
lekkere dingen. Zwemmende kwallen rond de steiger. Bijpraten in een relaxte sfeer.
Ietsjes meer wind na de middag, je zag onze boot heen en weer over het meer zeilen... afstemmen op de
wind.. een ﬁjn gevoel is dat. De tijd vliegt voorbij. En dan terug naar de sluis om alles weer in te pakken
en netjes achter te laten.
De dag was zo om... bedankt kapiteins !
Jill Penton
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foto’s Jill Penton en Griet Sempels
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nieuws van de VES

GROEIGROEP ‘In beweging brengen/bewogen worden’
Ben je eutoniepedagoogves en wil je jezelf verder bekwamen in deze stille zoektocht naar de tonus
in rust? Met dit aanbod bieden wij ruimte voor vragen die voortspruiten uit jouw eigen ervaring,
gepaard met leerrijke collegiale uitwisselingskansen.
Wij zullen tevens onze begeleiding verﬁjnen met nieuwe aspecten en daardoor nog meer groeikansen
creëren in het respect voor de gelaagdheden van ieder mens.
Nieuwe data:

najaar 2019: zaterdag 5 oktober & 30 november
voorjaar 2020: zaterdag 25 januari & 25 april

Prijs per dag: € 60,- voor de vier dagen € 210,Min. aantal deelnemers: 10
Begeleiding Walter Van Gorp en Annie Proost
- https://eutonieschool.org/nascholing-actief-receptief/ Inschrijven via - secretariaat@eutonieschool.org -

Fiches vervolgstof
Doorheen de tweede Didactische Boog van de huidige Bijscholing, 9de cyclus, zijn de vervolgﬁches
met nieuwe inzichten bijgewerkt. Nieuwe paketten met een vijftigtal vervolgﬁches zijn beschikbaar
op het secretariaat aan € 40,-.
Te bestellen via - therese.windels@eutonieschool.org Ook op de navormingsdag van 26 oktober zullen de ﬁches verkrijgbaar zijn (zie hoger).

Toekomst van de Bijscholing...
De huidige 9de cyclus van de Bijscholing in de eutoniepedagogie loopt ten einde in maart 2020.
Gezien dit de laatste cyclus is die door het team o.l.v. Therese Windels en Walter Van Gorp begeleid
wordt, zal na zovele rijkgevulde jaren een nieuwe ploeg van door de VES gevormde eutoniepedagogen de fakkel overnemen.
Op dit moment zijn er te weinig kandidaten voor een 10de cyclus, zodat men ervoor opteert een
pauze in te lassen, waarin het verder bekend maken van de eutonie een eerste aandachtspunt is.
In samenspraak met de VvE buigen een twintigtal pedagogen zich sinds enkele maanden over de
toekomst van enerzijds de eutonie en anderzijds de school. Dit gebeurt onder de vorm van open
tafelgesprekken, waarop alle pedagogen werden uitgenodigd. Er wordt enthousiast uitgewisseld
en gebrainstormd rond wat wenselijk is, mogelijk én haalbaar.
Wie alsnog aan deze gesprekken wenst deel te nemen kan contact opnemen met Kristina Nijs
- kristina.nijs@skynet.be -
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Eindwerken – eindwerken – eindwerken
Na vier jaar bijscholing leveren de meeste deelnemers een eindwerk af, waarna ze volledig
gediplomeerd zijn. Sommigen onder hen geven de VES toestemming om hun eindwerk te publiceren,
eventueel na herwerking.
De twee recentste eindwerken, nl. ‘Sterven is opnieuw geboren worden’ van Renild Van den plas en
‘Raken aan het onnoembare’ van Marnic Clarys, worden regelmatig gevraagd. Maar ook de oudere
werken zijn nog steeds interessant, een beginnende eutoniebeoefenaar kan er veel aan hebben!
Het zou ﬁjn zijn mochten eutoniepedagogen deze werken onder de aandacht brengen van hun
cursisten, bv. door ze ter inzage aan te bieden of ze ter plekke verkrijgbaar te houden. Bestellen kan
natuurlijk ook via de website van de VES - www.eutonieschool.org - waar elk eindwerk ook iets
uitgebreider voorgesteld wordt. En uiteraard zullen ze ook verkrijgbaar zijn op de volgende ontmoetingsdag van de VvE.
Tot hiertoe gaat het om volgende werken:
‘Leven vanuit zelfvertrouwen en zelfzekerheid’ - Mieke Braet (2004, herdruk 2018) - € 6,In vier hoofdstukken komen authenticiteit, zelfstandigheid, vrijheid en de relatie met de ander als
thema aan bod, uitgewerkt aan de hand van de acht eutoniebeginselen, die één voor één grondig
toegelicht worden en met fragmenten uit haar werkboek geïllustreerd. Een boeiende reis doorheen
het groeiproces dat eutonie kan bieden.
‘Hoe sta ik in het onderwijs?’ - Jeanine Broens (1990, herdruk 2014) - € 4,Jeanine Broens beschrijft hoe eutonie je kan helpen er echt te staan, vaste grond onder je voeten te
krijgen, je bekken als dragend midden te ervaren en je skelet als steun; hoe de eutonische ordening
ademruimte geeft. Dit alles in relatie tot het lesgeven, met voor leerkrachten herkenbare situatiebeschrijvingen.
‘Raken aan het onnoembare. De invloed van eutonie op mijn spirituele beleving en zelfzorg’ Marnic Clarys (2016, herdruk 2018) – € 7,Na een uiteenzetting over mystieke ervaringen en spiritualiteit, beschrijft Marnic hoe eutonie voeding
is voor zijn hunker naar vertragen, verstillen en verinnerlijken. Hij verduidelijkt hoe deze lichaamspedagogie hem bewuster maakt van zijn plaats in de verborgen samenhang waar hij deel van uitmaakt. De invloed van eutonie op zijn gestage evolutie naar grotere zelfzorg, is het tweede centrale
thema.
‘Ervaringen en beschouwingen bij de eutonie in relatie tot de kruismeditatie van A. Rosenberg’ Martina Kress (1992, herdruk 2001) - € 6,In dit werk zoekt godsdienstpedagoge Martina Kress een verbinding te maken tussen haar christelijke
achtergrond en haar ervaringen met de eutonie. Daarbij doorlicht ze o.a. de kruismeditatie met de
werkzame inzichten van de spierkettingen.
‘De eutonie als uitgestoken hand tijdens levensprocessen’ - Annick Leray (1996, herdruk 2004) - € 6,Annick Leray beschrijft hoe de eutonie-opleiding haar geholpen heeft in een zeer intense periode van
haar leven: de geboorte van haar eerste kind, van haar tweede kindje dat slechts zes maanden oud
werd, en ten slotte van een derde kind. Hun ontwikkeling en hun reacties op babymassage komen aan
bod. Deze observaties worden getoetst aan de eutoniebeginselen.
‘Sterven is opnieuw geboren worden - eutonie als handreiking bij een rouwproces’ Renild Van den plas (2009, herdruk 2018) - € 6,Renild Van den plas beschrijft hoe eutonie haar geholpen heeft bij een intensief rouwproces na herhaalde verlieservaringen, waaronder de zelfdoding van twee zeer naaste verwanten. De moeizame
tocht naar het herontdekken en herbewonen van het eigen ‘levende’ lichaam wordt in samenhang met
de acht eutoniebeginselen uitvoerig beschreven.
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eutonie en ouderen
Nota Valpreventie - Rita Reyniers
Omdat in mijn eutoniegroepjes vooral 50-60 plussers en ouderen zitten, sprak de nota rond “valpreventie”* mij erg aan. Ik ging hiermee direct aan de slag om nog meer aandacht naar de voeten te
brengen. Zowel het wekken op verschillende materialen als ook zittend met halve tennisbal (de bal
loopt niet steeds weg) geeft meer rust en comfort. ‘Waar verslijten je schoenen het meest’, was een
opmerking die ik vergeten was en breng ik nu ook aan om de deelnemers meer pak te laten krijgen op
hun eigen manier van staan en gaan. De aandacht voor de enkel en de eenvoudige oefening van op de
stoel al of niet met kartonnen rol is terug uit mijn bak gehaald. De feedback die ik krijg van bv. tijdens
het verloren moment achter de winkelkar aan de kassa, er nu aandacht aan de voeten wordt gegeven,
het afwisselen van balans op de ene en dan de andere voet, het op zoek gaan naar het A, B en C punt,
en een gelijke verdeling van de balans op de beide voeten, integreren veel deelnemers en ze vinden
dit zelf ook een meerwaarde, waardoor ze rustiger in de rij staan.
Deze reeks voor de vakantie sloot ik af met het pellen van een mandarijntje op één voet en het opeten
op de andere voet. Een leuke afsluiter die gesmaakt werd.
Een aantal zaken in de nota trokken mijn aandacht, zoals dat ouderen hun wervelkolom minder roteren. Daarom ligt deze nota al klaar om mijn nieuw programma van het najaar te documenteren en op
te bouwen. Ik heb nood aan zo’n opfrissertjes themagewijs, omdat ik toch merk dat je snel in je eigen
routine geraakt en dit geeft nieuwe invalshoeken en inspiratie! Nog van dat !
* De nota waarover Rita het hier heeft, werd door de kamer ‘Eutonie en ouderen’ voorgesteld op de ontmoetingsdag van 24
februari.

In het kader van de week van de Valpreventie 2020 (20-26 april), die in het teken zal staan van
valangst, wordt de cursus ‘Blijf valangst de baas’ aangeboden. In deze interactieve cursus voor
oudere mensen, worden hen kennis en vaardigheden aangeleerd om minder valangst te ervaren en meer te bewegen. Daarenboven organiseert het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie
Vlaanderen een ééndaagse ‘train-de-trainer’ cursus, om hulpverleners op te leiden tot trainer van
de geplande cursus, met de bedoeling dat zij deze ook daadwerkelijk gaan aanbieden. Naast kennis
van de cursus focust de train-de-trainer vooral op het aanleren van vaardigheden om de cursus aan
oudere personen aan te bieden... Zo staat te lezen in de mail die het Expertisecentrum heeft rondgestuurd.
De Kamer Eutonie voor Ouderen heeft contact gehad met het expertisecentrum, waar men zei dat er
geen beperkende voorwaarden gelden om deze cursus voor trainers te volgen, wel dat men ook met
ouderen moet werken.
Helaas is de cursus al volzet, maar men kan op een wachtlijst komen.
Ook al verwacht men dat cursisten de aangeboden manier van werken volgen, toch kan het een instap
zijn om deelnemers in contact te brengen met eutonie en voor je reguliere cursussen te winnen.
Geef bij inschrijving aan dat je eutonie pedagoog bent. Het is interessant voor de Kamer Eutonie voor
Ouderen om te horen hoeveel mensen zich hiervoor aanmelden. Bij veel inschrijvingen wordt deze
cursus waarschijnlijk opnieuw aangeboden.
Meer informatie hierrond is te vinden op - valpreventie.be/train-de-trainer-blijf-valangst-de-baas -
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EUTONIE 70+ - Maritee Van Lierop
Bewust leven in een maatschappij die steeds meer naar het uiterlijke en tempo gericht is
= overweldigend en kan me blokkeren als ik niet bij mezelf blijf.
Behalve een paar fysieke klachten heb ik nog een RUIME leefwereld.
In het centrum van een mooie stad wonende, omgeven door steeds weer uitnodigende prikkels
die me naar buiten lokken, blijft het een uitdaging om hier een aangename balans in te vinden.
EUTONIE is een vertrouwd en verworven item in mijn leven, een uitnodigende vriend bij wie ik
altijd welkom ben en die niet oordeelt als ik niet kom opdagen.
Mijn MAT en BLOK hebben een vaste plek in mijn woonkamer, ze maken deel uit van mijn wellness.
Ik realiseer me dat ik nog redelijk gulzig in het leven sta. De pauzeknop is niet altijd in mijn bereik.
Ik heb geleerd om te relativeren en ik weet ook dat ik van nature een Bourgondiër ben, met veel
positieve kanten. Gelukkig zit er ook een wijs en vriendelijk vrouwtje aan mijn deur, die af en toe
stevig op de bel drukt, en klaar staat met een mandje vol goede voornemens.
Die vriendelijkheid en de mooie verpakking van de goede voornemens neem ik graag dankbaar
en speels in ontvangst, en we dansen samen de dans van “VREUGDE en WELZIJN”.
Leve de EUTONIE ! Ik ben 75 en heb het nog steeds niet onder de knie !! Ondertussen geniet ik van
de mat en het blok, en neem ik met plezier er nog wat lessen bovenop.

ouderen in Madrid
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boekbespreking
Intimiteit

van Dr. Paul Verhaeghe, Prof Klinische psychologie Universiteit Gent.
Boekbespreking Renild Van den plas - zie ook nieuwsbrief 14
Na zijn vorige boeken, o.a ‘Identiteit en Autoriteit’, heeft Paul Verhaeghe weer een zeer helder, vlot
lezend, informatief boek geschreven. Als docent weet hij als geen andere een thematiek systematisch
op te bouwen, zodat je van begin tot einde ‘mee’ bent met zijn gedachtengang.
Die handelt o.a over het achterhaalde dualistisch beginsel. Hij poneert en bewijst uitvoerig dat
lichaam en geest één zijn. Binnen de psychotherapeutische wereld betekent dit een ‘opening’ om via
het lichaam ook psychisch herstel mogelijk te maken.
Dat klinkt voor ons als eutoniepedagogen vertrouwd, niet?
Vooral in de eerste hoofdstukken van het boek zijn de uitgewerkte gedachten een bevestiging van wat
eutonie vermag in functie van herstel op fysiek én psychisch vlak.
Enkele citaten illustreren dit:
‘Als baby ervaren we ons lichaam. Als kind leren we die ervaringen te verwoorden waardoor er ongemerkt een
cruciale splitsing tot stand komt. We ‘zijn’ ons lichaam niet langer, we ‘hebben’ een lichaam dat we voelen,
waarover we nadenken en spreken. Lichaam en geest worden twee aparte dingen, met als brug de verwoording
en de verbeelding. (...) Minder woorden betekent minder bewuste toegang tot ons lijf. Meer woorden betekent
een intiemere afstemming tussen mij en mijn lichaam.’
‘Opgroeien in een onveilige hechting produceert mensen met een slechte zelfkennis die nauwelijks afgestemd zijn
op hun eigen gevoelens en een onrealistische kijk hebben op hun sociale interacties.’
‘Samenvallen met de ander is geen intimiteit en betekent in het merendeel van de gevallen dat de zwakkere
partij de emoties van de sterkere overneemt, bovenop de eigen affecten die grotendeels onbekend blijven. (...)
Spanningen zijn er wel, maar ze blijven letterlijk onderhuids en hebben voornamelijk ziekmakende effecten.’
‘Een holistische benadering van de mens is zonder twijfel de richting waarin de wetenschap steeds verder
evo-lueert, met de biologie als voorbeeld. (...) De conclusie is dat lichaam, bewustzijn, omgeving en interacties
met anderen een complex geheel vormen waarvan gezondheid of ziekte het resultaat is.‘
‘Zelfgewaarwording laat mij samenvallen met wat ik voel en plaatst mezelf uit mijn hoofd in mijn lijf. Het
accent ligt op het hier en nu, op de gewaarwording van mijzelf en mijn lichaam in interactie met de omgeving.’
‘Hoe meer we vervreemd zijn van anderen en van ons eigen lichaam, des te groter de behoefte aan contact, zelfs
in de meest primaire vorm van huidcontact. We worden opnieuw peuters die vastgehouden, graag gezien, geaaid
willen worden, zodat we ons opnieuw beter in ons vel voelen. We zijn huidhongerig.’
Mijn weg met eutonie heb ik in het boek herkend en mij erdoor erkend gevoeld o.a in de volgende
uitspraken:
- Mild worden voor jezelf, door te verlangzamen en het mysterie van je lijf tegenkomen.
- De ﬂow van de natuurlijke beweging terugvinden, de vanzelfsprekendheid, voorbij het denken
- De regie over het eigen lichaam terugvinden.
- Bij pijn heeft het lichaam ‘mij’ in zijn greep.
- In het ideale geval is er een goede resonantie tussen wat ik denk en wat mijn lichaam mij laat
voelen.
- Een goed leven is goed genoeg.
- In ‘het goede leven’ is zelfzorg gekoppeld aan de zorg voor de ander.
- Stilte staat ons toe te luisteren naar eigen sensaties, zowel gedachten als gevoelens, zonder afgeleid
te worden door de waanzin van de dag.

Een aanrader dus!
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stiltedagen

- foto ingestuurd door Marleen Polﬂiet - eutonie en wandelen - treesisters.org -

Ingaand op de Dag van de stilte 2019 die dit jaar plaatsheeft op zondag 27 oktober, plant
Karlien Missine een stille vertragende eutoniedag in haar zaaltje in Burcht.
‘Plan een event’ op deze dag van de stilte kan nog altijd...
Op zondag 27 oktober gaat in heel Europa opnieuw de wintertijd in. We draaien de klok één uur
terug. Of beter: we zetten met z’n allen de wijzers één uur stil. Hét moment om de waarde van vertragen, verstillen en kwaliteitsvolle aandacht in Vlaanderen, Brussel en Nederland aan de orde te
stellen. De dag van de stilte is ook een kans om diverse initiatieven die aansluiten bij de campagne
onder de aandacht te brengen.
Op - www.dagvandestilte.be - kan je als organisator zelf activiteiten aanmelden en presenteren aan
het brede publiek en de geïnteresseerde pers.
Zo staat te lezen in de nieuwsbrief van Waerbeke...
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varia
>

Eind mei werd Saulo geboren, tweede zoontje van collega Margriet Dehaene en Simon Knaepen
die vele jaren de heerlijkste maaltijden toverde in Ressons-le-Long. Alle goeds gewenst voor het
jonge gezin.

>

Benoit Istace, eutoniepedagoog in Wallonië, geeft wekelijks eutoniecursussen in Brussel, en dit
op donderdagavond en vrijdagmiddag ‘Au grenier d’Hortense’ in de Charbolaan 15 (Schaarbeek).
Voor meer info - www.auﬁlducorps.be -

>

Op zondag 29 september geeft Miriam Dascal, Braziliaans eutoniepedagoge, therapeute en
danseres, een workshop in ‘espace4saisons’ in Brussel. De workshop loopt van 14u tot 17u.
Voor meer info - espace4saisons@gmail.com -

>

Op zaterdag 19 oktober gaat in Gent de ‘Dag van het Gevoel’ door, een studiedag en happening,
die wordt georganiseerd door HSP Vlaanderen vzw. In een ‘goodiebag’ die op deze dag aan de
bezoekers wordt aangeboden zal ook de gele drieluik-folder eutonie VES/VvE zitten. Dank aan
Marleen Polﬂiet om dit voor elkaar te krijgen, en deze ‘doelgroep’ met eutonie te laten kennismaken!

>

Vrijdag 22 november is er de ‘waerbeke conferentie’, deze keer in het Vlaams Kennis- en
Vormingscentrum De Helix in het Stiltegebied Dender-Mark.
Het dagthema luidt: ‘tijd voor maatschappelijke vernieuwing, uit liefde voor de streek’.

Met dank om te blijven meewerken aan de verdere uitbouw van onze vereniging.
Lid worden kan via de website - www.eutonie.info/vereniging Voor meer info

- vvecorrespondentie@gmail.com -
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