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Woordje vooraf
Heel wat te lezen in deze herfst nieuwsbrief !
Acht nieuwe opgeleiden/gediplomeerde eutoniepedagogen die wij een boeiende verdere
reis mogen toewensen na vier jaar intense bijscholing.
Voorstellen van de vereniging naar uitwisseling en ondersteuning toe, mogelijke wegen
in coronatijd, verder bekendmaken van deze zo waardevolle methode, literatuur omtrent
huidhonger nu zeer actueel, getuigenissen van eutoniepedagogen en cursisten, en wat
nog meer…
Wij wensen u in de eerste plaats een goede gezondheid in deze toch wel hachelijke tijden,
deugd aan de nu wellicht zeer welgekome mat! Veel inspiratie ook, moed om de
aankomende kilte door te komen, maar vooral een hartverwarmende leestijd !
Kristina Nijs

copy hetkanwel.nl
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nieuws van de vereniging

Save the date: ontmoetingsdag met Algemene Vergadering op
zondag 21 februari 2021
Op de afgelopen bestuursvergadering van 3 oktober waarop ook de mensen van de
verscheidene kamers waren uitgenodigd, zijn volgende zaken aan bod gekomen:

• EU Erasmus plus project “Wirkung einer Selbsterfahrungsorientierten
Methode im Bezug auf Gesundheitsprävention”
Doel van dit project is het naar buiten brengen en bekendmaken van ervaringsgerichte
methoden zoals eutonie, Feldenkrais, Thai Chi, psychodynamiek en andere alternatieve
methoden. Eutonie is hier aangebracht door Barbara Göger, opgeleid als eutoniepedagoge aan
de Gerda-Alexander-Schule van Offenburg, en in het project goed vertegenwoordigd.
Krachten worden gebundeld om de ‘best practice’ uit verschillende landen, waaronder
Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en België, uit te wisselen en te documenteren. De insteek is
dus vooral praktijkgericht.
Eramsus biedt het platform aan voor uitwisseling en dekt de kosten. Er zouden per jaar vier
bijeenkomsten zijn van telkens 2 à 3 werkdagen met max. 12 personen. In elk land is er één
centraal contactpunt, Meta Zahren neemt dit op zich voor ons.
Een eerste bijeenkomst was gepland op 26 oktober van dit jaar, gezien de coronacrisis
verschuift dit wellicht naar januari 2021.

• Enquête, ‘de impact van eutonie op uw gezondheid’
Sinds enkele jaren zijn er collega’s die hun cursisten een eenvoudige enquête aanbieden:
‘impact van eutonie op je gezondheid’. Het doel daarvan is, om een ‘bloemlezing’ te
verkrijgen omtrent de effectiviteit van eutonie in het kader van preventieve gezondheidszorg.
Op termijn kan dit mogelijks helpen bij het aanspreken van mutualiteiten, of ALS er ooit
iemand een thesis maakt over eutonie.
De VvE zal binnenkort aan haar leden-pedagogen zo’n enquête bezorgen.
Inhoudelijk staat deze zeker niet op punt, of is ze wellicht wetenschappelijk (nog) niet
relevant. Feedback daaromtrent is daarom meer dan wenselijk!

• Korte en langere filmpjes over eutonie op YouTube
Op YouTube circuleren enkele boeiende filmpjes omtrent eutonie, ziehier de links:
https://www.youtube.com/watch?v=Kk9faqEpcgA (sessie met Renild Van den plas door Riet
De Meutter)
https://youtu.be/hrHj-V969A4 (sessie met Frank Snieder)
https://youtu.be/A3wiBigwbOw (interview met Therese Windels en Walter Van Gorp door
Breinpiraten)

• Digitale eutoniesessies en audiobestanden
Wenst er iemand eutonie te geven via zoom of andere digitale platforms, dan kan dit zoals het
andere cursusaanbod opgenomen worden op de website van de VvE. Hetzelfde geldt voor
audiobestanden. Laat het ons weten!
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Andere mededelingen omtrent:
• Acht nieuwe opgeleiden in de eutonie bijscholing
Tijdens het laatste weekend van september was het BO van de VvE uitgenodigd om de
diplomering van 8 nieuwe pedagogen mee te maken. We hebben deze kersverse collega's met
de nodige égards en enkele geschenkjes mee in de bloemetjes gezet.
Na vier intensieve jaren wacht hen een nieuw en boeiend eutoniepad, waarbij de VvE
ondersteunend en stimulerend kan en wil zijn. We hopen hen te mogen verwelkomen als
actieve leden van de VvE.
U kan dan met hen kennismaken op de ontmoetingsdag VvE van 21 februari volgend jaar.

• Coronamaatregelen - veiligheid en zorg voor elkaar
Hiervolgend enkele richtlijnen zoals ze voor de socio-culturele sector zijn uitgetekend om zorg
te dragen voor de gezondheid van uw cursisten en uzelf:
- Draag een mondmasker tot je op je plaats zit. Als de veiligheidsafstand van 1,50 m niet kan
worden bewaard, hou dan je mondmasker aan.
- Volg eventueel aangeduide looprichtingen.
- Was en/of ontsmet regelmatig uw handen.
- Ontsmet en verlucht regelmatig het lokaal.
- Blijf thuis of meld je af als je je ziek voelt, als je 7 dagen vóór de activiteit symptomen
vertoont, als je mogelijks in contact kwam met een drager van het coronavirus.
- Neem zo snel mogelijk contact op met uw cursisiten /cursusbegeleider als je symptomen
vertoont in de week na de activiteit.

• Navorming
Omdat vorige navormingen omwille van de coronamaatregelen zijn afgelast, lanceren we
vanuit de VvE het idee om onderling te kunnen uitwisselen en van elkaars ervaring te leren.
Misschien heb je wel zin om op dit voorstel in te gaan…
Als eutoniepedagoog heb je soms de situatie dat de beschikbare plaatsen in je cursus niet
volzet zijn. Mocht je deze aan een voorkeurstarief aanbieden aan je collega’s, kan dit voor
iedereen een win-win situatie zijn. Om dit aan elkaar te laten weten, willen we het VvE
mailadres ter beschikking stellen.
Therese Windels en Walter Van Gorp overwegen om de komende maanden een navorming te
organiseren onder de vorm van een videoconferentie. Zij denken aan een driewekelijkse of
maandelijkse zoom-sessie van anderhalf uur, ingezet door Therese en technisch gerealiseerd
door Walter. Later kan dit telkens door iemand anders overgenomen en verdergezet worden.
Eens dit ontwerp concreet is uitgewerkt, laten zij dat weten.

• Public Relations
Eutonie mail banner voor VvE pedagogen De kamer PR wil de naamsbekendheid van Eutonie verbeteren en hierbij het VvE logo als een
herkenbaar gemeenschappelijk symbool versterkt inzetten. Een eerste stap is een herkenbare
gemeenschappelijke mail banner voor alle eutoniepedagogenves.
Een mail banner dient om onder je mails te zetten en bevat naast het logo, twee foto’s en een
korte tekst over Eutonie aan één zijde, de eigen contactgegevens aan de andere.
Je hebt de keuze uit vier verschillende versies die telkens andere foto’s bevatten.
Via onderstaande link kan je een gepersonaliseerde versie aanvragen en lees je meer omtrent
lay-out en voorwaarden hieraan verbonden.

- https://metazahren.com/mailbanner-aanvragen/ 3

aanraken, aangeraakt worden…

copy gezonderleven.com

U weet te weinig over uw huid: ‘We hebben aanrakingen nodig tot onze laatste adem’.
Zo staat te lezen in de hoofding van een artikel uit De Morgen van 7 juli jongstleden. En
dit n.a.v. het boek, ‘Aanrakingen in tijden van huidhonger’, dat in februari volgend jaar
gepubliceerd wordt. Auteur en gerontologe Els Messelis is hier sinds januari mee bezig
en ging hiervoor op zoek naar mensen die op allerlei manieren met huidhonger te maken
hebben. En toen was daar plots corona…
Els Messelis benadrukt in haar boek de sterke behoefte aan lichamelijk contact, de
honger van de huid die dankzij corona nu alomtegenwoordig is. Lichamelijk contact is
een basisbehoefte, maar alles wat hiermee te maken heeft is te lang verwaarloosd. De
huid is ons grootste orgaan, maar we weten er in feite het minst over…
In het artikel wordt nog ingegaan op wetenschappelijk onderzoek in dit verband, het
belang van babymassages, de verschillen tussen volkeren en culturen, de mogelijk
rampzalige gevolgen van de corona-maatregelen. Eén van de weinige voordelen van het
coronavirus is dat huidhonger nu bespreekbaar is geworden en vanonder een taboesfeer
wordt gehaald.
Mogen wij uitkijken naar het verschijnen van dit waardevolle boek waarvan het
thema ons eutoniepedagogen toch aanbelangt !!!
Kristina Nijs
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Drie boeken die wél al verschenen zijn presenteren wij u hieronder.
Houd afstand, raak me aan - Paul Verhaeghe
Paul Verhaeghe liet zijn licht schijnen op de crisis waar we momenteel met zijn allen
inzitten en schreef zijn bevindingen neer in een krachtig essay.
Aan de hand van de drie vragen van Immanuel Kant - Wat kunnen we weten? Wat mogen
we hopen? Wat kunnen we doen? - belicht hij hoe deze pandemie de samenleving
overhoop haalt en maakt duidelijk dat covid-19 het resultaat is van onze levenswijze. Hij
voegt er een vierde vraag aan toe: Wat moeten we vrezen?
“De angst is voelbaar, en daar hebben we alle redenen toe. Andere redenen dan we op eerste zicht
denken” (p. 13).
In zijn analyse van de maatschappij geeft hij aan waar we werkelijk bang voor dienen te
zijn: dat we door te weinig te doen voor het klimaat en de biodiversiteit de toekomst van
de mensheid in gevaar brengen. Dat “het wantrouwen en de angst voor de ander die we al
voelden nog zullen toenemen…” Maar hij ziet ook veel tekenen van hoop, zoals dat we in
onze relaties meer het wezenlijke zullen gaan herkennen: “Wat ik hoop is dat we kiezen voor
wat ons leven tot leven maakt, met het morsige dat erbij hoort” (p. 124). En geeft ten slotte aan
wat we kunnen doen: “De kennis om het tij te keren hebben we, de bewustwording en de
bereidheid nemen toe en we moeten met zijn allen de oorzaken aanpakken” (p. 95).
Ik zou iedereen willen aanraden dit heldere boekje te lezen!
Josephine Goyvaerts

Huidhonger - Bruno Müller-Oerlinghausen & Gabriele Mariell Kiebgis
Een aai over je wang, een kus in de ochtend, een hand op je arm…
Aanraking is een eerste levensbehoefte. Twee vooraanstaande Duitse wetenschappers
laten in dit boek de fascinerende werking zien van aanraking. De vele voorbeelden,
oefeningen, wetenswaardigheden en tips maken dit boek tot een naslagwerk voor iedereen
die meer wil weten over de werking van onze huid en aanraking.
Kristina Nijs

Huidhonger - Gemma Boormans & Esther Cohen
Als je alleen bent na scheiding of verlies van je partner.
Een boek met dezelfde titel dat meer specifiek gaat over scheiding en verlies.
Niemand ontsnapt aan rouw. Iedereen krijgt verlieservaringen te verwerken, van pijnlijke
overlijdens tot het zien/voelen verdwijnen van de gezonde versie van jezelf of van iemand
die je liefhebt. Rouwen is een individueel proces, maar hoeft geen eenzaam proces te zijn.
Het boek ‘Huidhonger. Als je alleen bent na scheiding of verlies van je partner’ bevat
persoonlijke getuigenissen omtrent het hongeren naar aanraking, en de zoektocht naar een
nieuwe balans.
Renild Van den plas
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nieuws van de VES

foto Walter Van Gorp

Ondanks barre weersvoorspellingen, scheen gelukkig af en toe de zon. Hof Zevenbergen
in Ranst is een mooie, ruime plek waar het afrondingsweekend van de 9de cyclus
plaatsvond. Voor dit laatste septemberweekend 2020 waren meer mensen uitgenodigd,
zoals de begeleiders bij de eindwerken, eutoniepedagogen van de VvE en betrokkenen.
Kristina was toen ziek en had heel wat voorbereidend werk gedaan. Dus werden handen
toegestoken bij diverse taken. Waarvoor dank !
Walter zorgde voor technische ondersteuning, i.v.m. opnames en een live contact via
zoom en groot scherm met de Nederlandse cursiste Lydia die niet aanwezig kon zijn, en
Kees, als begeleider van het eindwerk. Elke cursiste stelde haar eindwerk uitgebreid
voor, op een verrassend eigen wijze. Boeiend om die persoonlijke ‘touch’ en intens werk
van eenieder te zien en te horen. En ’s avonds nog een smaakmaker van een eutonieles
rond de ogen door Françoise Gaeremynck.
Zondagnamiddag werden diploma’s overhandigd door Therese en voor één enkele een
certificaat. Een woordje van haar in naam van de VES en erna een woordje van de VvE
door Renild. De kersverse eutoniepedagogen zijn van harte welkom in de Vereniging.
Nadien werden dankmomenten en geschenkjes gedeeld en tijdens de receptie wat
nagepraat. Een feestelijke voltooiing van deze bijscholingscyclus !
Marleen Polfliet
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Mei 2016! Een groep van 14 geïnteresseerden start met de groeiboog, de eerste module
van de 9de cyclus, hetgeen een echte keuze van sommigen inhoudt om een jaar lang een
persoonlijk proces door te maken. Acht kandidaten zullen dan doorgaan met de
didactische bogen en nog later wordt het een groepje van zeven.
Oorspronkelijk was einde maart 2020 de finale streefdatum om de 9de cyclus af te ronden
en alles was hiervoor praktisch geregeld.
En toen, zoals we het allemaal weten, lieten de ‘omstandigheden’ dit niet meer toe... en
werd het uiteindelijk eind september.
Ja, het is kunnen doorgaan!
Dit laatste weekend van september 2020 was een heel bijzonder weekend waarmee deze
9de cyclus kon worden afgesloten in Hof Zevenbergen, in Ranst. Alle aanwezigen,
kandidaten en hun begeleider, mochten baden in een bijzondere sfeer van diepgang en
communicatie, ook omdat elke eindwerkpresentatie getuigde van een doorleefd
persoonlijk proces. Ook voor de thuisgebonden Nederlanders werd een ‘zoom’contact
gerealiseerd waardoor ‘deelnemen aan het gebeuren’ mogelijk werd.
Na ontvangst van de diploma’s en certificaat richtte Therese dit woordje tot de nieuwe
eutoniepedagogen en opgeleide:
“Na deze inzet van jaren… wat voor een perspectief bieden jullie aan uzelf, aan de gemeenschap
en aan de eutoniewereld:
- Uw eindwerken getuigen van een lange zoektocht en een verinnerlijkingsproces dat uw verder
leven, in kwaliteit en diepgang kan ondersteunen…
- Mensen, jongeren en ouderen, deelachtig maken aan deze verrijkende ontdekkingstocht naar
zichzelf, van economischer bewegen naar meer menswording, en tegelijk hierin zelf mogen
groeien als eutoniepedagoog…
- De eutoniewereld vervoegen, tochtgenoten worden, samen verder verdiepen, misschien over
taalgrenzen heen: over Vl.- Nl.- D.- L.- Wal. - Fr.- Au.- Eng.- Z. Am. … Finland…
- En ten slotte durven wij hopen, vanuit de VES en het pedagogisch team, dat de school, hier in
eigen land, een toekomst tegemoet gaat en verder door jullie allemaal zal ondersteund en
doorgedragen worden…”
Een grote DANK aan iedereen om aan deze mooie afsluiting te hebben bijgedragen!
Therese Windels

Toekomst van de eutoniebijscholing en de Vlaamse Eutonie School
Op zaterdag 24 oktober organiseren enkele eutoniepedagogen een vijfde open tafel
bijeenkomst in datzelfde Hof Zevenbergen in Ranst.
Mocht u aan deze uitwisseling wensen deel te nemen of bent u geïnteresseerd om dit
mee op te volgen, dan kan u contact opnemen via - kristina.nijs@skynet.be -
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foto Kristina Nijs

“Terwijl Devi zich door het bos bewoog, leek ze wel een beeld uit een vertraagde film zoals haar
hele lichaam harmonieus bij de wandeling betrokken was. Ik probeerde haar na te doen en
realiseerde me meteen hoe krampachtig mijn bewegingen waren. Mijn spieren waren niet gewend
om te voorzien in gelijkmatige inspanning, volmaakt evenwicht, aanwezigheid bij elke stap in
volledig bewustzijn van de totale mechanica van het lichaam die lopen mogelijk maakt, van het op
de grond zetten van de voeten, de ene na de andere, tot het zwaaien met de armen, om het
evenwicht te bewaren.
Traag bewegen is iets goddelijks. We zijn het niet meer gewend. Bij langzame, regelmatige,
harmonieuze beweging voelt het bewustzijn zich direct thuis. Het lichaam begint van elke
kleinigheid te genieten. Aandacht wordt verscherpt. We nemen alle frisheid van de wereld in ons
op. We communiceren. We stellen onze zintuigen open voor de volheid… Totaal aanwezig zijn bij
elk ding dat in ons bewustzijn komt, bij onze banaalste en meest alledaagse ervaringen, is de poort
naar ontwaken… “
Uit het boek ‘Tantra, op zoek naar de absolute liefde’ van Daniel Odier,
ingezonden door Agnes Verhaert - duizenden jaren geleden wist men het al…
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getuigenissen
Toen vorig jaar mijn “opruststelling” wel heel dicht naderde was ik niet van plan om de rest van
mijn tijd in Benidorm door te brengen of ergens op een cruiseschip mijn leven te laten dobberen.
Ik zag dit verplicht wissen van mijn docentschap aan een Gentse hogeschool eerder als een bocht
die ik kon nemen in mijn leven.
Op dat moment kon je veel bochten nemen... maar welke bochten konden mijn leven betekenis
geven?
Het laatste “hogeschooljaar” zag ik vooral als een oriëntatiejaar: even achterom kijken en met dit
sjabloon de toekomst in zien. Eutonie is voor mij een lang verleden dat wel eens deel kon
uitmaken van mijn toekomst. Dus dat moest ik diep her-smaken...
Sinds het najaar ’19 schreef ik me in voor bijscholingen voor eutoniepedagogen. Heerlijk om
tijdens een volle dag mij met collega’s weer onder te dompelen in de zoekende sfeer van het
lichaamswerk. Met tegelijk een groeiend besef dat de pedagogie de laatste dertig jaar niet
stilstond... Na een eerste bijscholing schreef ik me in voor de volgende maar toen kwam de
lockdown... alles werd uitgesteld of online gebracht. Behalve mijn pensioen, deze zat er wel
degelijk en concreet aan te komen. Toen de lockdown eindigde schreef ik me in om bij Renild Van
den plas in Schoten een beginnerscursus te volgen.
Vier dagen van Brugge naar Schoten... Ik had geen les te geven... enkel volgen, niets te
organiseren... enkel ervaren. Hoe lang was dit geleden? ... Stap voor stap – af en toe
geconfronteerd met mijn eigen haperingen, binnenvloeien in een intens beleven. Ik had in de
vorige jaren wel nog op mezelf aan eutonie gedaan maar volgend en wakker aanwezig zijn met
andere cursisten... was voor mij een herademing... en ook een herbronning.
Ik kende die bron nog wel maar de bedding dat die stroom volgde is in al die jaren toch wel wat
veranderd, verruimd, verdiept, verzacht, soms scherper geworden...
Ik kon ervaren hoe het was om niet enkel met tennisballen te werken maar ook met iets grotere
sponsachtitge balletjes en grote ballen… niet enkel de houten blokken maar ook met blokkussens.
Ik kon voelen hoe we met nog kleinere stapjes dan vroeger werden toegeleid naar die
gewaarwording van tonus en tonusverandering.
Ik kon bij Renild de zorg ervaren die ze voor de cursisten had tijdens de oefeningen, het warme
observerende contact, de uitnodigende houding, gedragen door haar expertise als eutoniepedagoge.
Het werk van eutoniepedagoog is een ambacht waarin zowel de innerlijke houding als het
aanbod en de didactiek van de pedagoog spelen. Dit is wat ik zal meenemen in mijn
eutoniewerk, een boeiend perspectief waarnaar ik kan groeien eens ik uit mijn ‘bocht’ kom en
zelf opnieuw mijn stappen als eutoniepedagoog zet.
Inmiddels loopt mijn eerste basiscursus... ik verwonder mij elke sessie, ik leer elke sessie bij... dat
is een goeie ‘bocht’.
Drie nieuwe cursussen zitten in de planning.
Lucas Vandenbussche, eutoniepedagoog

copy skinnylove.be
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GENOEG
ik ben ziek, zegt de aarde
ik ben besmet
door het virus mens
en ik weet niet of ik het red
mijn bomen zijn gerooid
mijn dieren gekooid
mijn rivieren vervuild door olie en plastiek
mijn volkeren uitgemoord
ik die mensen als kinderen droeg
ik ben ziek en ik zal roepen
tot iedereen het hoort
HET IS GENOEG!!
ALLEEN ALS DE KREET GEHOORD WORDT
KAN ER EEN BEWUSTZIJNSSHIFT KOMEN
en dat is -volgens mij- wat eutonie nu wil doen bij de mensen…
deze bewustzijnsshift bewerken
Chris Ivens, cursiste
Gustav Klimts ‘gouden tranen’

Eutonie,
Ik snap er niets van...
Ik probeer, ik beweeg, rek en strek, ...
Ik lijk het niet te kunnen... ik kan evengoed Chinees leren...
Ik doe mijn best...
Ik verlies mijn concentratie,
Ik val in slaap,
Ik probeer, ik beweeg, ik voel juist niets,
Ik kan het, denk ik dan, en dan weer niet,
Ik begrijp er niets van, ik zit helemaal scheef in mekaar,
Moeiteloos... wat is dat nu weer? Ik begrijp het niet...
Het kost juist moeite... en aandacht... en wat bij anderen zo
gemakkelijk lijkt, lukt bij mij dus niet...
Moeiteloos, zo ervaar ik het niet,... of nog niet...
Maar dan ga ik naar huis, en ik voel me lichter, ik voel me beter in
mijn lijf, of in mijn vel, soepeler, steviger op mijn voeten,...
Soms moe maar toch voldaan.
Wonderlijk, maar ik begrijp er niets van.
Martine, cursiste
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Oproep !
In het jaar dat ik 45 werd begon ik met de eutonie-opleiding aan de VES in Lier. Voor die
tijd had ik een grillige levensloop gehad. Officier geweest in het leger tijdens mijn
diensttijd, een aantal jaren psychologie gestudeerd aan de universiteit van Amsterdam,
een sportopleiding gevolgd en een sportschool opgezet.
Altijd had ik al een bijzondere interesse in de Chinese en Japanse cultuur, de filosofie en
achtergrond van de krijgskunst, het Boeddhisme, Zen en Taoïsme.
Door mijn opleiding en wetenschappelijk verleden ging mijn belangstelling gepaard met
veel denkwerk en analyse. In mijn hoofd werd een wereld gecreëerd die weinig met de
realiteit van het dagelijks bestaan te maken had. Ik voelde wel aan dat er iets niet op zijn
plaats viel en ging daardoor steeds verder en dieper analyseren en theoretiseren.
Totdat… ik kennismaakte met eutonie !!!
Eerst deed ik een kennismakingscursus die meteen als een warm bad voelde. Daarna
volgde ik de vierjarige opleiding bij de VES. In de jaren na de opleiding begon ik steeds
duidelijker te zien hoe ingrijpend je leven aan kwaliteit wint door ‘eutonisch’ te zijn.
En pas toen begreep ik de betekenis van veel teksten uit het Taoïsme en Zenboeddhisme
en bepaalde Bijbelse verhalen. Ook werd me duidelijk dat we met Eutonie een
ongelooflijk pedagogisch systeem hebben gekregen, dat helemaal past bij onze Westerse
cultuur en dat ons de mogelijkheid biedt om ‘echt’ mens te zijn.
Geworteld zijn in de hele ontstaansgeschiedenis van de mensheid, in direct contact
komen met een omvattende intelligentie die onze rationele intelligentie omvat en
overstijgt.
Dankzij Gerda Alexander, Rosa Spekman en onze eigen Therese Windels, die ieder op
hun eigen manier vorm hebben gegeven aan deze psycho-fysieke pedagogiek. Die de
waarde hiervan hebben ingezien en met passie hebben doorgegeven aan hun leerlingen.
Aan ons de uitdaging om die hartstocht van onze voorgangers verder voort te zetten en
datgene wat ons is aangereikt op onze beurt door te geven aan onze leerlingen.
Ik stel voor dat we onze krachten bundelen om de weg die de VES is ingeslagen verder
te volgen. Die hartstocht levend te houden en het vuur door te geven.
Dit is een oproep om ons te blijven verenigen voor de goede zaak van de Eutonie.
Kees Tempel, eutoniepedagoog
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Linda Wilms, cursiste (zie ook bij varia)

Regelmatig vormt zich een verhaal in mijn hoofd, dat een loopje neemt met de werkelijkheid en
in realiteit niet gebeurt, wellicht nooit zal gebeuren.
“Iemand reageert kortaf. Ik denk dadelijk dat ik iets verkeerd deed en die persoon kwaad is. Ik maak mij
klein, spanning bouwt zich op in mijn lichaam en dat kan een hele tijd duren. Nochtans heb ik niet eens
gevraagd of die kwaadheid er is.”
“Stel nu dat… ik voel lichte keelpijn. Een dag later heb ik met een vriendin iets prettigs gepland. Stel nu
dat ik morgen ziek ben en de vriendin moet teleurstellen? Een heel scenario, zonder op dat moment gegrond
te zijn, speelt zich lange tijd af in mijn hoofd. Spanning bouwt zich op in mijn lichaam.”
“Hoe kunnen in zulke situaties oefeningen van eutonie en van de zintuigen me ondersteunen? Die
momenten kan het helpen om tot voelen over te gaan. Voelen wat er in mijn lichaam gebeurt, waar de
spanning zit. Dit opschrijven (eventueel) en wat laten rusten. Daarna de vraag stellen wat me kan helpen
voor mij om mijn lichaam tot rust te brengen en mijn op hol geslagen hoofd leeg te maken. Mijn volle
aandacht richten op mijn ademhaling. Voelen dat mijn voeten op de grond staan en dat de grond mij
draagt. Indien ik zit zal ik voelen dat mijn zitvlak de stoel raakt en dat de stoel me draagt. Ik kan mijn
aandacht ook naar buiten richten via mijn zintuigen en op die manier rust brengen in malende gedachten.
Belangrijk is iets in beweging te zetten en niet te verstarren in doemdenken.”
Hilde, cursiste
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voor u gelezen…
Tijdens de lockdown had ik ruimte om (soms achterstallige) lectuur
door te nemen. Tot mijn verwondering las ik dikwijls zaken die nauw
aansluiten bij ons eutoniewerk.
Ik maak voor jou graag een beknopte bloemlezing.
Renild Van den plas

uit ‘Weliswaar’ - gratis Welzijns- en Gezonheidsmagazine voor Vlaanderen, juni-juli 2020
Een gesprek met filosofe Jenny Slatman (Universiteit Tilburg) over lichamelijkheid.
“Al wat we niet begrijpen duwen we weg naar de geest, en het lichaam behandelen we als een machine”,
zegt ze. “Veel ontwikkelingen in de medische wetenschappen zijn politiek of economische gekleurd. Dat
leer je als student medische wetenschappen niet. Die kritische kijk reiken mijn collega’s en ik aan.” … “Wat
ik jammer vind is dat een lichamelijke, met name zintuiglijke dimensie ontbreekt. Hoe voel je je? Hoe
beweeg je?” … “Bij burn-out gaat het vaak over een teveel aan zintuiglijke prikkels. Daar wil ik aan
werken met mijn onderzoek.”

‘Zo verliep de tijd die me toegemeten was’ - boek van Dirk Van Duppen, Epo 2020
Dit boekje heeft mij ontroerd omdat het een authentiek levensverhaal is van een geëngageerd arts
die resoluut keuzes maakt voor meer rechtvaardigheid. Hij heeft de genees-kunst geleefd,
onderbouwd door wetenschappelijke studies.
Zijn laatste woorden: “Ik zie de wereld kantelen, ik geloof dat het goed komt.”
Ik hoop dat deze profetische woorden bewaarheid worden. Ze zijn alleszins een lichtpuntje in
coronatijden waar angst verlammend dreigt te worden.

uit ‘Prikkel’ - tijdschrift van de Vlaamse Pijnliga
Een gesprek met Dr. Bart Morlion over zijn nieuwste boek ‘Pijn. Beter leren leven met pijn.’
Bij ‘leren omgaan met pijn’ zijn kennis, preventie en responsabilisering van de patiënt essentieel.
Ons gezondheidssysteem heeft zijn tekortkomingen, met een overwaardering aan technische
prestaties, medicatie en medisch shoppen… In zijn boek is Dr. Morlion kritisch voor de
voorbijgestreefde medische modellen. Ons gezondheidssysteem laat toe dat patiënten onbeperkt
van de ene dokter naar de andere gaan en het zoveelste onderzoek en/of de zoveelste
behandeling ondergaan, zonder resultaat, of erger nog, met meer pijn tot gevolg of zelfs ernstige
schade. Een behandeling moet gericht zijn op een evenwaardige focus op het mentale en het
fysieke. Belangrijk daarbij is de actieve betrokkenheid van de patiënt en de bereidheid zelf bij te
dragen aan de behandeling. Sommige patiënten leggen het probleem buiten zich en verwachten
van de dokters een pasklare oplossing. Dat zijn mensen die niet geloven dat een aanpak ZONDER
medicatie mogelijk is. “Ik vrees dat het patiënten zijn die eigenlijk niet geholpen WILLEN worden.”

uit ‘Ita’ - tijdschrift van Antroposana, landelijke gezondheidsvereniging antroposofische
gezondheidszorg, juli 2020
Citaat van Albert Schweitzer (1875-1965), arts, theoloog, filosoof, schrijver en musicus:
“Alle mensen dragen hun eigen arts in zich. Velen komen naar ons zonder deze waarheid te kennen. Wij
zijn het meest succesvol, als we de arts die in ieder mens schuilt de kans geven om in functie te treden.”
En een artikel over het werk van Machteld Huber, arts en onderzoeker bij het Institute for
Positive Health (IPH), waarin zij haar visie toelicht op positieve gezondheidszorg.
“Het gaat niet om wat iemand niet meer kan, maar juist om wat iemand wel kan, belangrijk vindt en
eventueel wil veranderen. Bovendien gaat het niet alleen om de lichamelijke kanten van gezondheid, maar
ook om het vermogen je aan te passen, welbevinden, eigen regie, veerkracht, participatie en zingeving …
als je medische kennis weer in verband brengt met zingeving, kunnen we komen tot een nieuw speelveld …
gezondheid als het vermogen om je aan te passen en zelf te beslissen hoe om te gaan met de sociale, fysieke
en emotionele uitdagingen van het leven.

13

varia
• Fysiotherapeuten in Nederland zien een forse toename van klachten bij thuiswerkers. In het
tijdschrift Trouw van 29 augustus getuigen zij hiervan en vrezen dat het aantal klachten verder zal
toenemen. Een hint naar eutoniepedagogen toe om hun cursusaanbod hierop te richten!
• Dag van de stilte op zondag 25 oktober, initiatief van Waerbeke vzw.
Tal van organisaties nemen initiatieven op diverse locaties. De website van ‘Dag van de stilte’ wil
voor deze acties een contactpunt zijn. Mocht je die dag iets wensen te organiseren, meld je dan aan
via - www.dagvandestilte.be • In plaats van de jaarlijkse trefdag organiseert Waerbeke vzw drie online workshops, drie webinars
met als thema ‘Stilte in de storm’. Zaterdag 24 oktober, 21 november en 19 december, telkens van
14u tot 17u. Heb je interesse of ideeën, mail naar - info@waerbekeconferentie.be • Benoit Istace geeft zoals andere jaren eutoniesessies in Brussel op donderdagavond en vrijdag voor
de middag. Ook gaat hij verder met de eerder aangezette videoconferenties.
Meer info via - benoit@istace.com • Het 10de Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres vindt plaats op 3 & 4 februari 2021.
Twee volle dagen met voordrachten, symposia, werkwinkels en discussies.
Meer info vind je op de website - www.ggzcongres.be • Introductiedag ‘Taketina’ gepland op zondag 21 maart. Wens je hier meer informatie rond, dan kan
je telefonisch contact opnemen met Linda Wilms, 015/76 07 73 of met Renild Van den plas via
- renild.vdp@gmail.com • Tot slot heuglijk nieuws: Margriet De Haene en Ellen Vanhulle, eutoniepedagogen uit de 7de cyclus
zijn mama geworden, Margriet voor de tweede keer. Proficiat aan beiden met dit prille leven !!!

Met dank om ons te blijven ondersteunen
en mee te werken aan de verdere uitbouw van onze vereniging.
- www.eutonie.info Info en lid worden via - vve.correspondentie@gmail.com -
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