Nieuwsbrief nr. 17
januari 2020

≈ 2020 ≈

maak het zacht
maak het stil
bed het in vertrouwen
en laat het leven
zich ontvouwen
ontvang het zoals het komen wil

≈

1

nieuws van de vereniging
Ontmoetingsdag VvE op zondag 16 februari 2020
in de Mallekotstraat 43 in Lier - van 9u tot 17u
uitnodiging mag je kortelings verwachten

Graag wensen we jullie in dit kersverse jaar een frisse kijk op het leven. Zo eentje die wonderen doet en een
stimulans mag geven aan het behouden, uitdragen en creatief benaderen van een gezonde tonus.
Vanuit die basis willen we als Vereniging de eutonie verder van onder zijn onbekendheid uithalen en meer
mensen kennis laten maken met wat we als pedagogen terzake te bieden hebben.
We doen dit uiteraard samen met jullie en de mensen die ons daarin, vanuit ervaring vaak, hun sympathie
betonen. Wij kijken dan ook in vertrouwen uit naar jullie zin en daadkracht om lid te blijven of te worden van
de Vereniging voor Eutonie (VvE) in 2020.
Er zitten een aantal navormingen en intervisies in de pijplijn en op zondag 16 februari nodigen we jullie
alvast uit voor een boeiende en inspirerende Ontmoetingsdag in Lier. En daar zal het niet bij blijven...
De VvE diept samen met de Vlaamse Eutonie School de mogelijkheden uit om de opleiding in de
eutoniepedagogie te waarborgen voor de toekomst, nu Therese Windels en Walter Van Gorp hun
levenswerk daarin zullen afronden. Een groep pedagogen komt hiertoe op regelmatige basis samen, zij
staan open voor suggesties en andere inbreng. Laat van je horen als je hieraan wenst mee te bouwen via
kristina.nijs@skynet.be.
Lid worden van de VvE kan op volgende wijze:
1. meld je aan op de website www.eutonie.info/vereniging.html
2. klik op het veldje ‘ik wil lid worden’
3. vul je gegevens in en verzend
4. je krijgt je inschrijvingsdocument toegezonden - vul je actuele gegevens in en retourneer aan VvE
5. je stort je lidmaatschapsbijdrage op BE51 0016 0101 0662 van de Vereniging voor Eutonie.
Eutoniepedagogen worden stemgerechtigde leden door overschrijving van min. € 50,- en genieten de
mogelijkheid hun proﬁel & cursussen te programmeren op de website. Zij bekomen een korting op de
bijdrage voor navormingen en worden uitgenodigd op de jaarlijkse Ontmoetingsdag.
Sympathisanten worden toegetreden leden door overschrijving van min. € 20,- en worden uitgenodigd
op de jaarlijkse Ontmoetingsdag. Sympathisanten kunnen bij voldoende open plaatsen deelnemen aan de
navormingen aan de volledige bijdrage.
Steunende leden zijn welkom om met een hogere bijdrage de mogelijkheden van de werking te verbreden.
Alle leden ontvangen drie- tot viermaal per jaar de Nieuwsbrief met gerichte informatie.
We kijken uit naar je respons. I.v.m. ofﬁciële ledenlijsten en administratie zijn we je erkentelijk voor het
storten van je bijdrage ten laatste 6 februari 2020. Betalingsbewijzen vraag je aan bij hilde.dr@gmail.com.
Met hartelijke groet,
Griet Sempels
voor de VvE Ledenadminitstratie
Privacywetgeving
Als gevolg van uw lidmaatschap worden uw persoonsgegevens verwerkt door de VvE voor het beheren van het ledenbestand, de organisatie van activiteiten en om u op
de hoogte te houden van onze werking. Zonder die gegevens is het niet mogelijk aan onze werking deel te nemen.
Wenst u niet dat wij uw gegevens verwerken of bijhouden, volstaat het dat mee te delen op ons mailadres: vve.correspondentie@gmail.com.
Zonder een expliciete vraag van uw zijde om te worden uitgeschreven en door het vernieuwen of aangaan van een lidmaatschap, wordt u verondersteld akkoord te gaan
met ons privacybeleid. Meer uitgebreid overzicht hiervan kan u steeds raadplegen op onze website: eutonie.info/vereniging.
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Navorming voor eutoniepedagogen
Op 26 oktober had er in Zoersel een eerste navormingsdag plaats met Therese Windels.
Het thema van deze dag luidde als volgt: “Kan bot- en skeletbesef leiden tot verstilling...”
Inhoudelijk kan deze dag als volgt samengevat worden:
* onze handelingsstructuur rustend op de persoonlijkheidsas die zich verplaatst
* wekken van de wervelzuil en toegangswegen er naartoe vinden
* afzetten in ruglig met voeten in steun tot hangend bekken – attentie voor D8
* en de andere zijde van de wervelzuil met hangmatgevoel in nek tot D8
* oefenen van torsie in wervelzuil
* de inwortelingsstrucuur en de instemming van de weefsels
* eensgezindheid bewerken van alle weefsels, samen
* oefenen op plateaugevoel in handen en knieënsteun
* oefenen op kruingevoel, verticaliteit
* ‘sustentation’ oprichtingsgevoel en transportkwaliteit
Een dag die uitnodigt tot meer, nieuwsgierig maakt en ruim gelegenheid biedt om ervaringen uit
te wisselen onder collega’s. Die duidelijk een aanmoediging blijkt om verder te gaan in de materie van de
vervolgstof en goesting geeft om (opnieuw) aan de slag te gaan.
Fijn om het enthousiasme te mogen proeven!
Twee navormingsdagen waarop de vervolgstof verder uitgediept zal worden, staan alvast op de agenda voor
dit jaar: - zaterdag 21 maart en zaterdag 13 juni Wie interesse heeft meldt zich aan via - vve.correspondentie@gmail.com Uitnodiging en meer info volgen in de komende weken.

Een impressie van Hanneke Hoos uit Rotterdam.
Het was goed om naar het huis van Ingrid te rijden. De lange laan met het witte huis aan het eind nodigt al
uit tot oprichting, roept herinneringen op.
De tuin met de bomen in herfstkleuren en de herinnering aan de laatste keer dat ik hier was, dat was bij het
afscheid van Ingrid, wekken bij mij allerlei gemengde gevoelens. Het is goed. Het mag er zijn.
Het is een feest om me te laten voeden door de woorden en gebaren van Therese. Ze staat bij het skelet
midden in de ruimte en laat haar handen langs het skelet golven terwijl ze de persoonlijkheidsas benoemt.
Ik voel mijn schedelbasis, wervelkolom en bekken als ze daar met haar handen is. Een golf van
verdriet overspoelt me omdat ik daar mag zijn en dit heb gemist.
Bij de inwortelingsstructuur beginnnen haar handen bij de bekkenvleugel en danst haar lichaam
met haar handen mee in een lemniscaatbeweging. Aha! Heerlijk! Een feest van herkenning in eigen
lichaam.
We worden uitgenodigd onze botstructuur verder te verkennen aan de cederhouten wand en aan de houten
vloer. Ik vlieg naar de wand, die trekt. Laat me voeden en mijn weefsels reageren.
Als het tijd wordt naar de grond te gaan aarzel ik in kruiphouding. Alsof me daar aan de grond wat te
wachten staat.... Ik laat me eerst met aandacht bij mijn huid al rollend en schuivend aankomen.
Als ik voel dat het plezier in het contact er weer is ga ik naar mijn botten. Nu mag en kan ik me geleidelijk
aan de grond geven en me laten dragen. Als ik daarna sta en ga voel ik me een stevige eik.
Voor de oefening liep ik met plezier op mijn omgeving gericht door de zaal, maar mijn linkerbeen voelde
instabiel.
Therese merkt op: Wat is het voor een gewaarwording dat ik me door de grond kan laten dragen?
Aan de wand laat ik me leunen waarbij transport een rol speelt. Aanleunen zal me in het dagelijks leven niet
helpen.
Het was ﬁjn collega’s te ontmoeten en samen te werken.
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En een impressie van Lucas Vandenbussche uit Brugge

‘Terug’... de navorming van 26 oktober over het besef van botten ... ’mijn’ besef en nog meer...
Ik ga met pensioen op 1 september 2020. Ik zal de tijd als ruimte ontvangen... denk ik
steeds weer... Hoe vul je dat in? Wat is er nodig na die jaren? Wat blijft er liggen? Of staan?
Of nog: met wat zit ik? En ten slotte: met wat zal ik verder gaan? ... Eutonie? ...
Enﬁn, die bovenstaande vragen komen als vanzelf vanonder het stof, dat de soms dwaze drukte van
mijn bestaan de laatste jaren deed neerdwarrelen. En dan schrijft een mens als ik zich in voor een
navorming eutonie... na vijftien jaar (ik weet eigenlijk niet meer hoe lang geleden, maar het voelt zo
aan) terug proeven van eutonie... een ‘interessante’ navorming...
Nieuwe vragen: hoe zal dat zijn? Zal ik nog in staat zijn, vijftien jaar ouder? Hoe zal dat zijn tussen
de anderen, de cursisten, Therese? Hoe zal het met mezelf zijn? Kan ik er nog terug inkomen in ‘de
eutonie’?
Daar ben ik dan in Zoersel: vlak naast het witte, vlekkeloos kasteel met de zon erop. Ik kan me de
omgeving nog herinneren (als verre Westvlaming wist ik niet dat ‘Achterste Hoeven’ die plaats zou
zijn). De zaal die nu kleiner toont dan vroeger. Zouden zalen krimpen?
Maar eerst nog Therese in de deurlijst: dezelfde energie, dezelfde ontvankelijkheid... en na de knuffel
een waarschuwing dat het iets te stevig was... zo wist ik direct weer waarvoor ik gekomen was...
Voor het enthousiasme van de 20 cursisten leek het zaaltje bijna te klein...
’s Morgens de ruimte voor het experiment in het stappen, het leunen (tegen de houten muur), het
vrij bewegen op de grond... hoe vrij was die beweging? Hoe werkten mijn patronen ook al weer... als
er niets anders is dan enkel materie, tijd, ruimte, contact, gewaar zijn... en het waren niet enkel mijn
patronen, ook het werk herkende ik alsof ik nooit van de eutonie weg was... en tussen dat allemaal
stukjes ‘zelf’ tegenkomen, herkennen, erkennen, een beetje zijn... wat een intimiteit! Wat een cadootje
liet ik mij zelf daar geven...
De namiddag grondwerk... bewegingen, voelen, de weg naar het bot, de beleving naar mijn botten...
amaai... wat een beetje stilte doet...
En bij die oefening, net als ergens in het begin van de jaren negentig in de opleiding... de reﬂecties
delen... ‘les mots pour le dire’... af en toe wat schamper zijn, een grapje in de reﬂectie mag wel...
als glijmiddel voor de e-moties... even bijna schreien... ik had het gevoel dat het zo klopte... ik was
‘terug’... waar? Bij vroeger? In de herinnering van zoveel jaar terug, de opleiding?... neen, niet alleen
die herinnering... een herinnering naar vroeger, veel eerder... met de vaststelling dat het ‘zelf’ tijdloos
is.
17u30: afscheid van Therese... commentaar op mijn afscheidsknuffel die al minder bedreigend was...
ze had gelijk... meer ‘doorleefd’ en minder ‘gedaan’.
Ik kwam ‘terug’. Merci iedereen.

copy pampers.be
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eutonie en ouderen
Studiedag - Trauma en ouderenzorg: heelt tijd alle wonden?
Vorig jaar in mei ging deze studiedag door in Antwerpen. Benieuwd naar aanknopingspunten met eutonie besliste Ruth Vanhommerig deze dag te volgen. Eutoniepedagogen
krijgen immers relatief veel ouderen in hun cursusen.
Aanvankelijk was ze teleurgesteld, omdat het allemaal nogal theoretisch was en het lichaam
niet betrokken werd in wat als therapieën aanbevolen werd. Gaandeweg echter werd haar
duidelijk hoe eutonie een rol kan spelen bij de verwerking van PTSS en hierover schreef ze
een boeiend verslag. Dát kan je lezen op de website van de VvE. Vooral de delen ‘Post Traumatisch Stress Syndroom bij ouderen’ en ‘De impact die trauma kan hebben op de binding met
anderen’ worden toegelicht.
Door in te gaan op wat eutonie in dit verband kan betekenen, werd ook duidelijk dat dit zich
niet beperkt tot ouderen. Interessant dus voor alle eutoniepedagogen!
Volledige artikel via - https://www.eutonie.info/nieuwsbrieven-en-artikelen.html -

eutonie en wetenschappelijk onderzoek
Oproep van Louise Hoyng
Wie wil meewerken aan een verdere zoektocht naar artikelen en initiatieven rond wetenschappelijk
onderzoek over de werkzaamheid van de eutonie in binnen- en buitenland?
In het kader van de inmiddels slapende Kamer ‘Wetenschappelijk Onderzoek’ is het één en
ander al verzameld. Graag wil ik doorgaan met dit initiatief.
Wie wil bv. in de archieven van de VES duiken om een overzicht te maken van wat aanwezig is op dit
terrein? Wie wil meewerken aan een verder literatuuronderzoek naar ontwikkelingen in bv. Duitsland
en bij andere scholen?
In het kader van de eveneens slapende Kamer ‘Kwaliteit en Deskundigheid’ is een overzicht
gemaakt van de interessevelden en deskundigheden van collega’s. Ook aan deze collega’s
kan om advies worden gevraagd. Zijn zij op de hoogte van artikelen over de werkzaamheid
van eutonie op hun speciﬁek interesseveld (bijvb. artrose, lichaamsvervreemding, cvs)?
Graag uw reactie naar - louise.hoyng@kpnmail.nl -
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nieuws van de VES
Nelly Strypsteen

Op 19 december overleed Nelly Strypsteen aan een slopende ziekte. Zij nam deel aan de vierde
Bijscholingsgroep, maar ging niet voor een diploma. Zelf kende ik haar als mede-ouder op de
school van onze kinderen en via gezamenlijke vrienden.
Nelly was een zeer bijzondere vrouw en haar begrafenis was ook heel bijzonder. Enkele van
de mensen met wie ze samen in de bijscholing zat, waren aanwezig en ook Therese en ikzelf,
Walter kon zich niet vrijmaken. Het werd een waardig afscheid in een bomvolle kerk, met mooie
bijdragen van familie en vrienden, rondom de baar waar zij in een lijkwade lag, bedekt met zelf
geweven stoffen. Josephine

Deze woorden komen op als ik me in gedachten met Nelly verbind: inspirerend, kritisch, brede
interesse, diepgang, origineel, creatief, gericht op het wezenlijke, groot respect en liefde voor de
natuur, aangename wandelgezel, gulle lach, ondernemend, positief, doorzetting, weg van platgereden paden, rust uitstralend, zacht, doelgericht, stilte ...
in dankbaarheid voor onze vriendschap.
Lutgarde
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Acco op de Boekenbeurs... een debat over onderwijsvernieuwing
Op 7 november was Therese uitgenodigd door Acco op de Boekenbeurs, als mede-auteur van het boek over
Stress, 12 methodes, hoe omgaan met stress (Acco, 2008, 2014), zij werd vergezeld door Walter en Josephine.
We waren nieuwsgierig naar hoe het onderwerp stress aan bod zou komen.
Eerst en vooral bracht Nico Reeskens, als Ceo van het uitzendbureau Adecco Group Belgium, zijn visie op
het toekomstig werkveld waar hogescholen en universiteiten zullen moeten op inspelen.
Adecco Group heeft een enorme expertise opgebouwd voor wat betreft arbeid, zowel aan werkgevers- als
aan werknemerszijde, en dat wereldwijd. Nico Reeskens legde uit hoe er een discrepantie is tussen de jobs
die aangeboden worden en de capaciteiten van de mensen die een job zoeken. De arbeidsmarkt verandert
aan een gigantisch tempo en het onderwijs kan daar niet snel genoeg op inspelen. Binnen tien jaar zullen
er jobs zijn die nu nog niet bestaan. Werken voor een werkgever zal afnemen en men zal meer en meer als
gespecialiseerde zelfstandige moeten ingaan op een mondiaal evoluerend aanbod. De klok rond werken
en nachtwerk zal normaal worden. Permanente navorming zal meer en meer nodig zijn met daarnaast
gespecialiseerde opleiding op lange termijn. Voor alle duidelijkheid, het handelde hoofdzakelijk over jobs
in de bedrijfswereld en de IT-sector. De vele jobs in de zorg- en dienstensector bleven buiten beschouwing.
Voor het zogenaamde debat werd een panel gevormd met docenten van universiteiten en hogescholen uit de
verschillende provincies, o.l.v. Xavier Taveirne.
Onze algemene indruk was dat er, met gebruik van zeer academische vaktaal, de nadruk op gelegd werd dat
het onderwijs zich dringend dient aan te passen aan de noden van de bedrijfswereld, willen we niet hopeloos
achterop geraken tegenover de rest van de wereld.
Wat moet dat worden in de toekomst? Die vraag hadden we willen stellen, maar er was jammer genoeg
geen ruimte voorzien, noch voor vragen noch voor debat, zoals het event was aangekondigd. De bezorgdheid van de docenten voor hun studenten was voornamelijk gericht op kennen en kunnen (hard skills).
Dat in de toekomst kwaliteiten als stressbestendigheid, veerkracht, aanpassingsvermogen, empathie ook
meer dan nodig zullen zijn, lijkt iedereen wel te beseffen, maar er werd amper aan het licht gebracht hoe
deze vaardigheden verworven kunnen worden door de studenten.
Waar leert de toekomstige werknemer zijn grenzen bewaken en aangeven? En hoe? Onze verwachting was
dat ook het onderwerp ‘Stress’ aan bod zou komen! Gezien de vele werknemers die nu al overbevraagd zijn,
de vele mensen met burn-out en de talrijke lang-durig zieken die, kort nadat ze het werk hebben hervat,
ontslagen worden. Genoeg toch om zich daarrond te bevragen en vooral te onderzoeken hoe hieraan preventief gewerkt kan worden.
Het is in deze context noodzakelijk dat er over onderwijsinnovatie nagedacht en gedebatteerd wordt
in functie van de toekomst, maar de nadruk lag te veel op de hard skills. En nochtans! Volgens de site
https://www.planet-talent.com/soft-skills, zijn voor 93 % van de werkgevers de zgn. soft skills essentieel.
Op deze site wordt heel uitgebreid uitgelegd wat daarmee bedoeld wordt tot en met hoe ze te ontwikkelen,
en dit wetenschappelijk onderbouwd. Deze soft skills worden in de toekomst des te belangrijker om je
loopbaan ‘future-proof’ te maken. Dat basiszekerheid nodig is om deze vaardigheden te ontwikkelen is een
vanzelfsprekendheid, en toch ontbreekt die vaak in de levenscontext van velen onder ons.
En hierbij werd ons doorheen deze namiddag duidelijk dat ons eutonie-aanbod voor de toekomst steeds
belangrijker zal zijn om werknemers te helpen die kwaliteiten te ontwikkelen die hen in staat stellen hun
loopbaan op een gezonde manier in handen te nemen. Het beroep van eutoniepedagoog zal nog voor vele
jaren een mooie toekomst tegemoet gaan!
Therese, Walter, Josephine

Eindwerken
Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief nr. 16 van september 2019, kunnen eindwerken nog steeds verkregen
worden bij de VES. Het zou ﬁjn zijn als alle eutoniepedagogen hun cursisten de kans zouden bieden met deze
werken kennis te maken. De onderwerpen zijn divers zodat mensen met verschillende interesses er iets aan
kunnen hebben.
Wie van de gelegenheid van de ontmoetingsdag op 16 februari wil proﬁteren om ze mee te nemen, kan ze
in dit geval rechtstreeks bestellen bij mij, als verantwoordelijke voor de publicaties, liefst vóór 10 februari.
En uiteraard mogen ook de andere werken die bestelbaar zijn (zie www.eutonieschool.org) gevraagd
worden! Dus via mijn mailadres - joseﬁne.goyvaerts@scarlet.be - (liefst) of telefonisch 03/489 10 36. Ik zorg
dan dat alles netjes ingepakt en klaar is en breng het mee naar de ontmoetingsdag.
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eutonie en ... ogen ...

copy Ger van Poelgeest

Tijdens het forum van de VvE in februari 2019 wandelden we gezamenlijk in de namiddag
langs de Nete, en kwam ik in gesprek met Françoise Gaeremynck. Zo vernam ik dat zij
oogtraining geeft. M’n nieuwsgierigheid was gewekt. Toen ik hoorde dat een eutoniepedagoge in opleiding bij haar thuis zo’n oogtraining had georganiseerd in combinatie met
eutonie, zag ik een kans om met Françoise af te spreken. Al enige tijd had ik zelf regelmatig
vermoeide ogen en hoorde van allerlei klachten en kwaaltjes.
Ogen, zien, het fascineert me.
Enerzijds zien en kijken we naar buiten, en nemen we de buitenwereld op, ontvangen deze
beelden. Anderzijds hebben we ook innerlijke beelden van de belevingswereld, herinneringen, voorstellingen, associaties, gedachten... soms vaag, vluchtig of duidelijk.
Qua taal hebben we het in het eutonie-onderricht ook over waarnemen, observeren,
reﬂecteren, ...
Helder zien, inzicht en overzicht hebben, een brede kijk ontwikkelen of gefocust en
geconcentreerd kunnen zijn, details opmerken, visie ontwikkelen, verschillende perspectieven innemen...
Allemaal fascinerende aspecten, om oog voor te hebben !?
We beïnvloeden elkaar ook sterk door onze blik. Deze kan heel wat uitdrukken. Oogcontact
tussen mensen, dieren, en met de omgeving is een wezenlijk aspect van in contact zijn en
omgaan met wat zich voordoet.
Een andere laag in de belevingswereld is van zich al dan niet gezien en erkend weten. En
gezien worden door de ander kan aangenaam zijn of net niet. Er kan angst en teruggetrokkenheid zijn. Of men kan graag in de belangstelling staan en zich laten zien.
Wat ogen uitdrukken is lichaamstaal en zegt iets over de persoon.
Marleen Polﬂiet
“De ogen verdienen meer aandacht. Zoals we leren zorg dragen voor ons lichaam door er
bewuster mee om te gaan, kan je ook bewust leren omgaan met je ogen om lang en soepel
te zien en te bewegen. Het is een algemene opvatting dat ouder worden gekoppeld wordt
met de gedachten over hoe ons lichaam aftakelt. Afhankelijk welk beeld we voor ons zelf
erover hebben gevormd. Het is de vraag aan ons zelf durven stellen, waarom hebben mijn
ogen last van mij?”
De weergave van het ganse gesprek met Françoise lees je hier:
- https://www.eutonie.info/nieuwsbrieven-en-artikelen.html -
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Toen ik van mezelf begon te houden
Toen ik van mezelf begon te houden,
zag ik dat mijn onrust en emotioneel lijden signalen zijn,
dat ik niet leef in harmonie met mezelf.
Nu weet ik: dat is authenticiteit.
Toen ik van mezelf begon te houden,
begreep ik hoeveel ik iemand kan kwetsen als ik plotseling verlangens opdring,
zelfs als ik wist dat de tijd er niet rijp voor was en de ander er niet klaar voor was,
zelfs als ik die ander was.
Nu weet ik: dat is respect.
Toen ik van mezelf begon te houden,
verlangde ik niet langer naar een ander leven
en zag ik dat alles in de wereld om me heen een uitnodiging is om te ontwikkelen.
Nu weet ik: dat is groei.
Toen ik van mezelf begon te houden,
begreep ik dat ik altijd op het juiste moment op de juiste plek ben
en dat alles gebeurt op precies het juiste moment. Ik kan dus rustig zijn.
Nu weet ik: dat is zelfvertrouwen.
Toen ik van mezelf begon te houden,
stopte ik om elke minuut te vullen en plannen te maken voor de toekomst.
Nu doe ik alleen dat waar ik blij van word, waar ik van houd en wat mijn hart laat zingen,
op mijn eigen manier en in mijn eigen tempo.
Nu weet ik: dat is eenvoud.
Toen ik van mezelf begon te houden,
heb ik me bevrijd van alles wat niet goed voor me was:
voeding, mensen, spullen, situaties
en alles wat aan me trok, wat me weg leidde van mezelf.
Eerst noemde ik het ‘gezond egoïsme’.
Nu weet ik: dat is liefde voor jezelf.
Toen ik van mezelf begon te houden,
stopte ik met steeds mijn gelijk willen halen
en sindsdien merk ik steeds vaker dat niets zwart of wit is.
Nu weet ik: dat is bescheidenheid.
Toen ik van mezelf begon te houden,
wilde ik niet langer in het verleden leven
en me geen zorgen meer maken over de toekomst.
Nu leef ik alleen in het moment, in het hier en nu, waar alles gebeurt.
En ik noem dat: zijn.
Toen ik van mezelf begon te houden,
zag ik dat mijn gedachten met me aan de haal kunnen gaan,
maar toen ik mijn hart liet spreken, werd mijn geest een waardevolle bondgenoot.
Nu noem ik deze verbinding: de wijsheid van het hart.
Wanneer we van onszelf gaan houden,
hoeven we niet langer bang te zijn voor confrontaties met onszelf of met anderen.
Zelfs sterren botsen wel eens
en daaruit worden weer nieuwe werelden geboren.
Nu weet ik: dat is leven.
gedicht van Charlie Chaplin, in onze aandacht gebracht door Miranda van Gestel, eutoniepedagoge in spe !
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varia
+++

L’Eutonie, chemin d’harmonie consciente
pas verschenen boek van Benoit Istace, Christianne
Istace-Mélot en Claudine Drion - te bestellen via
- benoit@istace.com -

+++

Zen - Gezondheidsbeurs in zaal De Rekkelinge,
Désiré Delcroixstraat 1A, Deinze - 25 en 26 januari
Infostands, lezingen en workshops... mét eutonie...
Verscheidene eutoniepedagogen nemen deel aan
deze beurs, ook de VvE !

+++

Week van de Valpreventie van 20 tot 26 april,
meer info op - valpreventie.be Zie ook onze nieuwsbrief van september vorig jaar.

Met dank om te blijven meewerken aan de verdere uitbouw van onze vereniging.
- www.eutonie.info Graag een seintje via - vve.correspondentie@gmail.com - bij wijziging van uw gegevens
Volgende adreswijzigingen kunnen opgenomen worden in uw bestanden:
Greta Enckels - margaretha.enckels@gmail.com Griet Sempels - Graaf de Grunnelaan 4/0101, 3001 Heverlee

Artikels of andere bijdragen voor de nieuwsbrief ook doorsturen naar bovengenoemd adres !!!
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redactie & layout
Josephine Goyvaerts & Kristina Nijs

volg de eutoniegroep op
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