Nieuwsbrief nr. 22
juli 2021
De nieuwsbrief/nieuwsflash is een initiatief van de VvE voor haar leden. Auteurs zijn verantwoordelijk voor hun eigen inbreng.

Woordje vooraf
Een zomereditie speciaal voor zij die het zachtjesaan willen doen en het verkiezen
om in de eigen omgeving te blijven… Het weer zat niet echt mee, wij denken aan
alle mensen die zopas na de hevige regens hun hebben en houwen zagen
wegstromen en nu zo weer op het spoor moeten zien te geraken…
In deze rijkgevulde nieuwsbrief leest u de weerslag van de zolang uitgestelde
ontmoetingsdag van de Vereniging, een boeiend gesprek van Marleen Polfliet met
Michel Pouls en Monique Wittevrouw, een plots bijzonder actuele boodschap van
Annick de Souzenelle in deze vreemde tijd, meer over gezondheid in verre streken,
(top)sport, motiverende gespreksvoering en andere weet-waardigheden. Er is ook
nieuws van de VES, een welgekome geruststelling voor Therese en Walter wiens
wensen bewaarheid worden…
Wij wensen u een fijne zomer met veel leesplezier,
Kristina Nijs

foto Kristina Nijs
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nieuws van de vereniging
Impressies van de ontmoetingsdag in Weert op 26 juni
Vijftien mensen vonden - meestal goed op tijd - de weg naar het idyllische Weert aan de
Schelde. Het weerzien was zeer hartelijk, met respect voor de nog geldende coronabeperkingen.
Een twintigtal mensen had zich laten verontschuldigen. Ze werden gemist, maar hun
betrokkenheid werd zeer gewaardeerd.
Na een aperitiefje naar keuze, aangeboden door de Vereniging, hebben we een half uurtje
besteed aan het ‘officiële’ AV-gedeelte. Er was een warm applaus uit dankbaarheid voor Hilde
De Ridder die de financiën op orde, en gezond houdt. Ook voor Griet en Hilde die zeker nog dit
werkjaar verder zullen meewerken, en voor Frank Snieder en Elly Vanhoof die willen inlopen
om te kunnen proeven van het reilen en zeilen van het Bestuursorgaan.
Marnic Clarys heeft daarna spreektijd gekregen om de perspectieven voor een 10de cyclus bij de
VES toe te lichten. Ook dit werd op applaus onthaald.
Na een zeer verzorgde, smakelijke en gezellige lunch was er een wandeling voorzien en werden
er spontaan groepjes gevormd volgens de afstand die men wilde stappen.
De (weer)goden waren ons goed gezind, buiten enkele verfrissende miezerige spatjes, kwam
iedereen weer veilig aan bij het ‘Oud Gemeentehuis’. Hier vonden we elkaar rond 16.30 u terug
om op een hartelijke manier afscheid te nemen met een welgemeend GRAAG TOT ZIENS!
Renild Van den plas - voorzitster

foto’s Meta Zahren
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“ Dag Griet en alle mensen van de VvE,
Wat een fijne dag was dat gisteren! We hebben met zijn allen genoten. Het lijkt wel of die lange periode dat we
elkaar niet mochten zien in groep, het contact intenser heeft gemaakt. Spijtig dat je er niet bij was Griet, we
hebben aan jou gedacht.
In ieder geval heel hartelijk dank voor al wie dit achter de schermen georganiseerd hebben! En tot de volgende!
Veel eutonie-groetjes,
Josephine “

foto Meta Zahren

Even soelaas voor de bestuursleden
Na twee jaren van inhaken hebben we afgelopen donderdag met de mensen van het bestuur de
steven naar ontspanning gericht.
Het deed deugd mekaar eindelijk terug live te ontmoeten, ongedwongen en zonder agendapunten... We treinden met z’n drieën richting Kortrijk, zo kon Meta die anders kilometers rijdt
om de vergaderingen in het Antwerpse bij te wonen, ook eens ‘thuis’ blijven.
We hebben genoten van haar ontvangst, het verkennen van haar home-town, het fijne adresje
waar ze ons mee uit eten nam, en de eutonieverwenning op de mat die ze voor ons in petto had.
Een gelegenheid om mekaar weer beter te leren kennen... en óf het deugd deed!
Griet Sempels

foto‘s VvE
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DUBBELE EENVOUD

Doe je wijsvinger eens tegen je wang
Nu voelt die vingertop die wang
Maar die wang voelt ook die vingertop
Lip over tong over lip
Hand op dij
Dij steunt hand
Kijk hoe duim raakt enkel en enkel
duim, zonder opzet of plan
Pink over wenkbrauw
wenkbrauw bij pink
ogen naar handen
handen voor ogen
Op hetzelfde moment verdubbel je
de eenvoud, besta je twee keer
voelt huid nagel en nagel huid
knie arm, arm knie, kin palm
ook palm kin, pols wang, wang pols
Hand over dij
raakt dij hand
Voet zoekt trap
trap niet voet
wel hiel over wreef en wreef over hiel
Pink naar duim
duim naar pink
hand zoekt knoop
knoop niet hand
als kou niet hals,
dan is de buitenwereld zonder jou

K. Schippers
ingezonden door Ruth Vanhommerig
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Marleen Polfliet in gesprek met Michel en Monique
Monique Wittevrouw geeft sedert vele jaren eutoniecursus bij Samana, deelwerking van de Christelijke
Mutualiteit, voor mensen met chronische pijn. Deze cursussen doet ze samen met Claire Wildiers,
beiden eutoniepedagogeves.
Monique, en haar partner Michel Pouls, organiseerden meerdere vierdaagse zomer- en
eindejaarscursussen ‘Eutonie en Verstilling‘ in de Abdij van Averbode. Beiden waren werkzaam in o.m.
onderwijs en vorming en zijn héél vertrouwd met eutoniebeoefening.
Monique en Michel wonen in Diest en voelen zich sterk betrokken bij hun familiale leven en
vrienden.
Hieronder vindt u de neerslag van twee gesprekken die ik met hen voerde rond wat het beoefenen
van eutonie heeft, en nog steeds betekent in het herstelproces van Michel.
In oktober 2019 had Michel heel onverwachts een ernstige hersenbloeding in de nacht na een
familiefeest. Hij werd in spoed geopereerd in het AZ Gasthuisberg Leuven. Een deel van zijn
schedel werd even verwijderd om de bloeding te stoppen. Na een korte comaperiode bleef hij een
tiental dagen op de intensieve afdeling en op een kamer, ‘bewegingloos’ én ‘vastgebonden’. De
dienstdoende arts deelde hen mee dat Michel een minimale overlevingskans had. Monique beleefde
deze eerste momenten als een shock en had een ‘emotionele hartaanval’. Ook zij verbleef een dag op
de intensieve afdeling. Voor iedereen was deze fase erg beangstigend, hoe moest het nu verder?
Onmiddellijk na haar herstel reageerde Monique kordaat en snel op de voorstellen van de
behandelende arts. Ze wilde de levenskansen van Michel maximaal benutten en met de hulp van
een bevriend arts verkregen zij een overplaatsing naar een ander hospitaal. Ze ijverden voor
bezoekmogelijkheid en nabijheid van haar en de kinderen. Dit voelde voor hen allemaal als
noodzakelijk, terwijl dit volgens de procedures niet kon. Michel lag in bed met een verlamde
linkerzijde. Door de bloeding in de rechter hersenhelft waren hersenen en zenuwen daar
beschadigd en men voorzag matige herstelkansen.
En nu… In deze toestand ontdekte Michel zelf elke kleine beweging als nieuw. Ongelooflijk, leek
het! Hoe kon dat nu? Eerst het bewegen van één vinger, nadien één teen, dan de knie terug kunnen
buigen… wonderlijk was dat, en stimulerend… Dit verraste zelfs de neurochirurg! Voordien
vertrouwd met het beoefenen van eutonie, ontdekte hij de bewegingen (a minima) opnieuw en
slaagde er in deze geleidelijk aan uit te breiden. Eén van hun zoons, Joris, heeft deze kostbare
momenten kunnen filmen.
“Bij de revalidatie was het luisteren naar rustgevende muziek zoals Gregoriaanse gezangen, een
onmisbare hulp om te komen tot tevredenheid en vreugde. Vooral de warme liefde van Monique en
de aandacht van onze kinderen en vrienden, gaven mij het gevoel ‘ik ben niet alleen’, ik word
gedragen zoals bij de eutonie de grond mij draagt. Het gaf mij het spirituele gevoel, God die liefde is
zorgt voor mij en geeft mij levenskracht. Ik ben gelukkig en dankbaar dat ik kan stappen, dat ik
mag leven.”
Dankbaar voor iedere attentie, plezier ervarend en stimulerend om terug te léven. Ook de contacten
met zijn kamergenoot, de logopediste en vele anderen waren ondersteunend. Bij de revalidatiekiné
waren er echter situaties waarbij men vooral mechanisch tewerk ging. Michel ging zelf op
ontdekking en maakte hen opmerkzaam om langzamer, meer invoelbaar en eutoon te bewegen i.p.v.
prestatiegericht te oefenen. Ze hebben hem wel opnieuw leren stappen, en hij deed dit mee vanuit
aandacht voor en uit eigen initiatief met wat hij reeds innerlijk wist, ’dat hij terug zou stappen en
bewegen’.
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“Het zich innerlijk voorstellen van minimale bewegingen is behulpzaam, je zit niet vast.
Mogelijkheden zien geeft energie, zoals bij het starten van een motor, om je eigen lichaam te
doorzien en te doorvoelen, heel geleidelijk aan. Zo heb ik twee armen, en vingers aan mijn handen…
Ik stelde me voor wat ik wel kon. Het werd als een uitnodiging, als een spel bijna waar ik plezier
aan had. Aanvankelijk ging het omhoogtillen van mijn linkerhand en arm bijvoorbeeld met de hulp
van mijn rechterhand, héél moeizaam. Eerst een klein beetje omhoog, dan geleidelijk hoger, tot mijn
linkerarm het alleen kon… Dit doorvoelen met behulp van mijn voorstelling is een grote
krachtbron. Ik luister naar mijn lichaam en ben erin thuis.”
Michel zat een zestal maanden in een rolstoel en leerde opnieuw stappen. Terug thuis, in een andere
woning die beter aangepast was aan de nieuwe situatie, met een beperkter ruimte, meer haalbaar,
zodat een kwalitatief leven verder kansen zou krijgen, verloopt zijn herstelproces verder. Hij oefent
dagelijks vele malen op het eutoniematje.
Zijn hele linkerzijde is en voelt zwakker en anders aan. Bewegen is niet meer evident. En
aanvankelijk gaat het heel moeizaam. Monique maakt er hem regelmatig op attent om bij elke
handeling en beweging ook zijn linkerzijde te betrekken. Hij zegt er dag en nacht mee bezig te zijn,
bij het zitten, bij het liggen, bij het staan en stappen… en bij de dagelijkse handelingen zoals eten,
zich kleden, slapen, zich wassen, fietsen, in contact met anderen, enz…
’s Nachts in bed wisselt hij regelmatig van zijde, dan weer op de linker, dan weer op de rechter.
Telkens gaat hij na hoe het voor elke zijde is. En ook bij het rechtopstaan en gaan zoekt hij naar een
goed evenwicht. Ook zijn rug vraagt aandacht. Door een zware hernia op zijn veertigste kan een te
grote belasting enorme pijn geven in zijn linkerbeen en -voet. Dagelijks en regelmatig ontlast hij zich
op de eutoniemat en neemt hij soms een goede warme douche.
“Als ik stap geef ik de suggestie aan mijn linkervoet: ‘en nu vertrekken’, het gaat niet meer
automatisch, het is telkens opnieuw programmeren.”
Stappen gaat veel beter met twee wandelstokken dan met een driepikkel of met één stok, hetgeen je
soms ziet bij mensen die herstellen van een beroerte. In dat geval hangt één zijde er slap bij en
geraakt men meer in onbalans. Telkenmale een gerichte aandacht naar de linker- én de rechterzijde
is heel belangrijk. Zo vermijdt hij dat de rechterzijde alle inspanning overneemt en hij meer uit
balans geraakt. Bij het rechtopstaan heeft hij de neiging om voorovergebogen te gaan stappen. Dus
ook hier zorgt hij voor aandacht aan de rechtopstaande houding, aan de verticaliteit met tastende
verlengingen…
“Het NU is als een geschenk, ik ben dankbaar voor iedere dag. Ik denk niet ‘wat was het vroeger
gemakkelijker, vroeger kon ik alles’. Nu doe ik wat ik kan. In mijn hersenen is er iets veranderd. Ik
denk minder negatief in de zin van ‘was ik maar…’, en beschouw mezelf niet als een slachtoffer. Het
is een leerrijk proces. Dankbaar voor wat ik allemaal wél heb kunnen meemaken. Waar ik eerder
zwaarmoedig was, ben ik nu zachtmoediger. De spirituele dimensie zat vroeger in mijn hersenen, nu
zit ze in mijn hart.”
Michel draagt een apparaatje om zijn gehoor te versterken en benadrukt dat muziek en taal
belangrijk voor hem zijn. Vooral dan muziek die hem lief is, zoals Latijnse en Gregoriaanse
gezangen, religieuze mantra’s, en zijn favoriete liedjes zoals die van Toon Hermans, Stef Bos en
anderen… Soms zingt hij zelf mee.
“Het liedje van Stef Bos over zijn vader, ’ik lijk steeds meer op jou’, gaf mij het gevoel dat mijn
vader die al wel overleden is, door zijn liefde nog altijd en zelfs meer dan vroeger bij mij is. Dit
geeft mij het spirituele gevoel van ‘het eeuwige leven’ en dat is zo kostbaar…”
Michel had ook steun aan de inzichten van Jill Bolte Taylors ‘Onverwacht inzicht’ en aan de boeken
‘Van Wonde naar Verwondering’, van Ria Weyens en ‘Een been om op te staan’ van Oliver Sacks.
Dank jullie voor deze ontmoeting en dit boeiende gesprek
Marleen Polfliet
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cursisten getuigen
Wat een wereld gaat hier voor mij open.
“Jarenlang dacht ik alles aan te kunnen, niets was teveel. Tot een moment dat ik in een diepe depressie
belandde. Nog zag ik de ernst niet en bleef doorgaan. Mijn reservepot geraakte op waardoor ik lichamelijk
uitgeput geraakte en veel pijn en beweginsbeperking ervaarde. Verschillende diagnoses en behandelingen
misten hun doel. Tot mijn behandelende neuroloog mij sprak over eutonie. Wie niet probeert, ervaart het
niet. Ik schreef mij in voor de beginnerscursus eutonie, 20 uur nam ik hieraan deel. Resultaat momenteel:
ik ervaar rust, heb veel minder pijn, mijn bewegingen zijn soepeler geworden, ... Ik kan niet anders dan
hier mee doorgaan. Ik geloof echt dat dit mij uit mijn vicieuze cirkel kan halen.
Aan de ziekenfondsen een oproep: neem dit op in uw tussenkomsten. Preventie voorkomt een hoop
ellende.”
Nancy
Wat een vrijheid
“Wat een vrijheid mijn linkerschouder en knie weer beter te kunnen bewegen en vooral ook zoveel minder
pijn na tien jaar. Ik hoop zo lang mogelijk het effect te behouden.
Ik heb geleerd beter mijn grenzen aan te voelen en te respecteren én liefdevoller voor mezelf zijn. Ik ben
nog steeds verwonderd, dit heeft me zoveel deugd gedaan wat ik nog nergens anders van gehad heb en
zeker niet in zo'n korte tijd. Eutonie dat gaat voor mij een manier van leven worden.
Dank je wel voor dit mooie geschenk!
Helga

zingende engelen, detail uit het Lam Gods, Jan Van Eyck, 15de eeuw
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voor u gelezen…
SESELELAME
In onze (Westerse) cultuur gaan we ervan uit dat we vijf zintuigen hebben waarmee de mens
zich verbindt met z’n omgeving. Dat is echter geen feit, dat is een culturele constructie.
Mensen in andere culturen herkennen andere zintuigen en hebben zelfs andere concepten van
wat zintuigen zijn. Deze verschillen zijn enorm belangrijk want de zintuigen activeren onze
intelligentie.
De Anlo-Ewe cultuur van West-Afrika beschouwen BALANS als een primair zintuig en zij
wijden zich aan de cultivering én waardering ervan. Dit zintuig gaat verder dan de puur
fysieke vaardigheden en omvat ook een evenwichtig gedrag in de wereld, of met andere
woorden: een evenwichtige persoonlijkheid.
Iemands evenwicht komt naar voren in de manier waarop die staat, loopt, of iets draagt en het
drukt uit wie hij/zij is op een fundamentele manier. Je karakter, je morele vastberadenheid
wordt belichaamd in de manier waarop je beweegt, en de manier waarop je beweegt
belichaamt een essentie van je natuur. Balans berust op de gevoelde relatie tussen je
zwaartepunt en dat van de aarde.
Kathryn Linn Geurts bestudeerde de zintuigen van deze Anlo-Ewe cultuur en schreef er een
boek over: ‘Culture and the senses: Bodily Ways of Knowing in an African Community’. In deze
cultuur leren kinderen dat evenwicht een essentieel onderdeel is van wat het betekent ‘mens te
zijn’. In haar studie stelt Kathryn een (voorlopige) lijst op van negen zintuigen. Eén ervan is de
SESELELAME. Het woord verwijst o.a naar wat wordt waargenomen door de sensaties van
het lichaam. Seselelame omvat wat wij extero- en proprioceptie zouden noemen. De Anlo-Ewe
horen niet alleen geluiden, ze voelen ze ook doorheen het hele lichaam. Ze zien niet alleen
bezienswaardigheden, ze voelen dat ook in het lichaam. Seselelame betekent dus een innerlijk
rijk waarin de hele wereld wordt gevoeld. Zij ervaren dit als ‘aanwezigheid’ van wat is. Het
Anlo-Ewe begrip van het ZELF is: niet stabiel, zeer veranderlijk, altijd in transformatie.
Kortom, hun welzijn wordt in stand gehouden door een dynamische relatie tussen hun ZELF
en de wereld.
Door Renild Van den plas samengevat uit Timotheus Nieuws / april, mei, juni 2021.

Preventieve gezondheidsaanpak in Nicaragua
Een ander interessant artikel is te lezen in DeWereldMorgen, april 2021. Het verhaalt over de
gezondheidsaanpak in Nicaragua sinds de revolutie aldaar van zo’n veertig jaar geleden.
De huidige politieke situatie is er sindstoen helemaal anders, maar de impact van het
preventieve gezondheidswerk in de gemeenschappen is gebleven. Gezondheidspromotie is er
nog altijd ingeburgerd en maakt nog steeds, zij het in mindere mate, deel uit van het officiële
gezondheidsbeleid.
In het artikel wordt een gezondheidsmedewerker geïnterviewed. Hij vertelt hoe deze
gezondheidspromotie in z’n werk gaat. Er wordt vooral ingezet op preventie, mensen worden
gesensibiliseerd om gezondheidsproblemen in de gemeenschappen zelf aan te pakken. Er
wordt ook werk gemaakt van de kwaliteitsverbetering van de zorg via samenwerking tussen
de verschillende gemeenschappen. De inplant hiervan in het beleid veertig jaar geleden en de
evolutie en situatie vandaag lees je in het artikel: - https://www.dewereldmorgen.be/community/
ons-doel-is-dat-gemeenschappen-hun-gezondheid-in-handen-nemen/ Aangebracht door Renild Van den plas, samenvatting Kristina Nijs
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de Vlaamse Eutonie School heeft toekomst …
Enkele eutoniepedagogenves namen de voorbije
maanden initiatief om het voortbestaan van de
opleiding tot eutoniepedagoogves ter harte te
nemen en verder na te gaan wat mogelijk is.
Anders dan tijdens de fase van de open
tafelgesprekken, kies ik, Marnic, ervoor om
binnen specifieke krijtlijnen de coördinatie op te
nemen, in samenwerking met een nieuw
pedagogisch team en de raad van bestuur. Door
een onverwachte wending in mijn privésituatie
is dit engagement voor mij nu wel haalbaar.
Aansluitend bij de doelstellingen en statuten
van de vzw Vlaamse Eutonie School kiezen wij
om de specificiteit van de VES te respecteren en
daar verder op te bouwen. We kregen, als nieuw
pedagogisch team, daarbij het vertrouwen van
het bestuursorgaan van de VES die in september
een Algemene Vergadering organiseert (zie
hiernaast). Bedankt Mia, Greta en Bénédicte!
Gedurende negen opleidingscycli ontwikkelden
Therese en Walter, in samenwerking met een
wisselend pedagogisch team en talrijke andere
medewerkers, een rijk inhoudelijk
patrimonium. We zijn dankbaar voor hun
vertrouwen in een nieuw team en verheugd dat
ze tijdens de overdracht- en voorbereidende fase
bereid zijn hun expertise te delen.
Dit najaar wagen we de sprong, met een
vernieuwde raad van bestuur. We hopen in mei
2022 een 10de opleidingscyclus te starten.
Daarvoor rekenen we op jouw steun! Als
eutoniepedagoog of als eutoniesympathisant
kan je zeker een steentje bijdragen. Het zal
onder meer afhangen van het aantal
geïnteresseerde kandidaten of een 10de cyclus
kan starten. Later ontvang je meer nieuws hoe je
concreet kan steunen bij de bekendmaking.
Je bent alvast uitgenodigd voor de Algemene
Vergadering! Door je deelname aan deze
bijeenkomst steun en verbreed je het draagvlak
van de Vlaamse Eutonie School vzw en het
nieuwe team.
Hoe breder het draagvlak, hoe breder het
afzetvlak, hoe steviger we ons kunnen
afduwen!
Een warme groet van het nieuwe VESpedagogisch team,
Chris Bloemen, Marleen Polfliet, Annie
Proost, Jan Van Dooren en Marnic Clarys

Beste collega’s en eutoniesympathisanten,
In december vorig jaar namen wij, Bénédicte, Mia
en Greta, de verantwoordelijk op ons om de
Vlaamse Eutonie School door een pauzeperiode
heen te loodsen. We deden dit om tegemoet te
komen aan de wensen van onze collega’s en om
ruimte te scheppen voor nieuwe initiatieven.
We zijn dan ook blij dat we op zaterdag 11
september een Algemene Vergadering kunnen
organiseren met uitzicht op de verderzetting van
de school, dankzij het project van Marnic, samen
met enkele collega’s.
Het is een belangrijk en ambitieus plan en dat
verdient de nodige ondersteuning. We roepen jullie
dus op om deel te nemen aan deze eerste
verkennende Algemene Vergadering, en te
overwegen of je hiervan lid wil worden. En wie
weet, spreekt het je aan om misschien zelfs deel te
nemen aan het Bestuursorgaan.
De statuten van de vzw zijn aangepast aan de
huidige wetgeving. Wie hier graag een kopie van
inkijkt of vragen heeft bij de werking van de
Algemene Vergadering of het Bestuursorgaan kan
terecht bij Greta - margaretha.enckels@gmail.com Ook mensen die geen eutoniepedagoog zijn en de
eutonie een warm hart toedragen zijn welkom als
lid. Ken je iemand met managementskwaliteiten en
wat vrije tijd, nodig die persoon zeker mee uit.
Jullie krijgen binnenkort een officiële uitnodiging.
We zoeken hiervoor een locatie in de buurt van
Lier.
Mensen vormen om eutonie door te geven is
belangrijk voor een toekomstige samenleving.
Bénédicte, Mia en Greta
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Beste collega’s en sympathisanten van de eutonie,
In april kregen we van Marnic Clarys een mailbericht over het “Vormingstraject tot pedagogisch
team en ter voorbereiding van de begeleiding van de persoonlijke groeiboog”.
Bij dit bericht nam ik het eindwerk van Marnic opnieuw ter hand: “Raken aan het onnoembare”.
Kort daarna las ik bij Christina von Dreien: “Frequenties worden krachtiger wanneer meerdere mensen
tegelijkertijd hun individuele frequentie in een gemeenschappelijk veld neerzetten. Hoe meer mensen hun
bewustzijn op hetzelfde moment afstemmen, hoe sterker het effect.”
Dit gegeven bracht me in verbinding met het aangekondigde ‘Initiatief VES’.
Voor het welslagen van dit Vormingstraject zou ik graag bij
‘de start op 26 september 2021’ iets extra doen, liefst met jullie samen.
‘Een kaarsje aansteken om 9u30’ met de intentie ‘het voortbestaan
van de VES’. De individuele frequentie bewust uit vrije wil in het
gemeenschappelijk veld van Eenheid neerzetten. Om het ‘nieuw
pedagogisch team’ te steunen, zich afstemmen in verbinding met mekaar.
Begin van het vormingstraject op ... 26...? Hier gaat een belletje rinkelen!
De hand telt 26 botjes, de voet telt 26 botjes...
Het thema ‘de handen’ en ‘de weg die we samen gaan’ maken deel uit van de groeiboog.
De hand, in het Hebreeuws Yad, is verbonden met ‘kennis’.
YADA wil zeggen ‘ik ken’ en ook ‘ik bemin’.
Yad is de letter Yod en Yod heeft kalligrafisch de vorm van een vlammetje.

Yod

Daarom nodig ik jullie uit om tijdig een kaarsje binnen handbereik te zetten.
Stel je voor hoe tientallen lichtjes aangestoken worden op hetzelfde moment overal in het
Vlaamse land en tot in Nederland, een verbindingsweefsel van licht voor ‘het voortbestaan van
de VES’.
Laten we ons verheugen op al die lichtjes!
Op deze kaart zien jullie, Thérèse en Walter, de plaatsen van waaruit jullie werk vruchten draagt.
De woonplaatsen van de eutoniepedagogen en opgeleiden in de eutonie tussen 1986 en 2020
kregen een stralende ster. Omdat er mensen ook verder weg wonen vallen de sterretjes in
Vlaanderen minder op.
Daarom hieronder de link van de kaart zelf waarop je kunt inzoomen. Kijken jullie ook op 26
september waar er op deze kaart een sterrenlichtje wordt aangestoken?
Geniet ervan!
Rita D’heer

- https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1yseBGtd_eFW-rH_5NDnx5LoVXpFm019f&usp=sharing Met dank aan Sammy Dalewyn voor het opstellen van deze kaart.
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boodschap van Annick de Souzenelle

Pour la Bible, la vie du peuple hébreu est prototype de celle de l’humanité.
Esclave en Egypte pendant de longues années ce peuple hébreu est soudain secoué par ce qu’il
est convenu d’appeler « les dix plaies d’Egypte » qui ne sont autres que les conséquences des
transgressions, des Egyptiens comme des Hébreux, des lois qui structurent le créé : quand on
abat par exemple le mur de soutènement, il ne faut pas s’étonner que la maison s’écroule.
Chaque plaie d’Egypte est un aspect de cet écroulement.
C’est aussi ce qu’ils se passe aujourd’hui pour l’humanité toute entière qui a fait des finances son
dieu et qui en est esclave. Cela nous a amené à transgresser les lois divines les plus structurantes
du créé, et aujourd’hui la maison s’écroule.
Le coronavirus en est la couronne. En référence à l’Arbre qu’est l’Homme, il saisit la tête et les
poumons. Il ne sera éradiqué que par un changement de tête, de niveau de conscience. Il exige un
changement radical de l’humanité conscience. Il exige un changement radical de l’humanité vers
son ontologie. Semblable à un Arbre, l’humanité a puisé pendant un long hiver et par ses racinesterre dans les profondeurs de la terre qui est aujourd’hui épuisée et craque de partout.
L’humanité-Arbre doit maintenant puiser par ses racines-ciel dans les richesses divines.
Tel l’hébreu quittant l’Egypte, nous devons passer par le désert, soit un temps de désécurisation
redoutable mais incontournable, avant de retrouver notre nature première, ontologique et divine.
Nous sommes conduits à vivre un enfantement grandiose. Ce sont, aujourd’hui, les premières
contractions.

Voor de Bijbel is het leven van het Hebreeuwse volk het prototype van dat van de gehele
mensheid. De Hebreeën waren gedurende vele jaren slaven in Egypte en werden op een bepaald
moment met de vinger gewezen naar aanleiding van hetgeen men “de tien plagen van Egypte”
noemt. De tien plagen van Egypte waren nochtans niets anders dan het gevolg van ernstige
misstappen van zowel Egyptenaren als Hebreeën, als van de toen bestaande wetten: als men bij
wijze van spreken een muur afbreekt die alles stut, moet men niet verwonderd zijn dat het hele
gebouw instort. Elke plaag van Egypte is een deelaspect van deze ineenstorting.
Dat is wat er momenteel aan de gang is met de gehele mensheid. Zij heeft het financiële tot haar
god gemaakt en is er slaaf van, hetgeen er ons toe heeft gebracht de goddelijke wetten van de
natuur te overtreden. Het huis staat vandaag op instorten.
Het coronavirus spant hierbij de kroon. Laat me verwijzen naar de Boom die de Mens ook is. Het
virus slaat toe op het hoofd en op de longen en zal maar kunnen uitgeroeid worden door een
verandering in het hoofd, op het niveau van het bewustzijn. Het gaat hier om een radicale
verandering van het menselijk bewustzijn, een radicale verandering van de mens in zijn diepste
wezen. Zoals een Boom heeft de mensheid tijdens een lange wintertijd uit de diepten van de
aarde geput. Vandaag is de aarde uitgemolken en kreunt aan alle kanten. De Mensheid-Boom
wordt nu verplicht via zijn hemelse wortels te gaan putten uit de goddelijke rijkdom.
Zoals de Hebreeën Egypte hebben verlaten, moeten ook wij nu door de woestijn, een periode
tegemoet van onzekerheid en gevaar, dat is onvermijdelijk, alvorens ons eigen wezen terug te
vinden, onze goddelijke natuur. We worden naar een grandioze bevalling geleid. Wat ons
vandaag overkomt zijn de eerste weeën.
ingezonden door Anne Ardui, vertaling Kristina Nijs
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ook dat nog…
Met de Olympische Spelen in zicht, waar o.m. de gebroeders Borlée zullen ‘lopen’…
Loont het niet de moeite om te vergelijken?

Loper op het atletiekveld
van het Sportkot KUL

De drie gebroers Borlée… en hun zus die
duidelijk het transport benutten…

Foto uit Alloreki 2008…

De vele olympische medailles die de Borlee’s reeds vroeger behaalden hebben ze o.m. te danken
aan de eutonie onder begeleiding van Yves Pierre.
En Yves is de eerste in ons land die in 1965 Gerda Alexander ontmoette tijdens zijn
sportkotopleiding UCL (toen nog Leuven). Later heeft hij naast zijn Aikido- én Eutonie-opleiding
de eutonie zien groeien… en verder toegepast met nog andere atleten…
Meer hierover in een volgende Nieuwsbrief.
Therese Windels

Waarom in godsnaam nog sporten…
Als je weet dat:
De uitvinder van de loopband stierf op 54-jarige leeftijd.
De uitvinder van gymnastiek stierf op 57-jarige leeftijd.
De wereldkampioen bodybuilding stierf op 41-jarige leeftijd.
De beste voetballer ter wereld, Maradonna, stierf op 60-jarige leeftijd.
James Fuller Fixx is gecrediteerd voor het helpen starten van de Amerikaanse fitness-revolutie door de
hardloopsport populair te maken. Hij stierf aan een hartaanval tijdens het joggen op 52-jarige leeftijd.
Maar…
De uitvinder van het merk Nutella stierf op 88-jarige leeftijd.
De sigarettenmaker Winston stierf op 102-jarige leeftijd.
De uitvinder van opium stierf op 116-jarige leeftijd bij een aardbeving.
De uitvinder van Hennessey Liquor stierf op 98-jarige leeftijd.
Hoe kwamen artsen tot de conclusie dat lichaamsbeweging het leven langer maakt?
Het konijn springt altijd op en neer, maar het leeft maar twee jaar, en de schildpad die helemaal niet
traint, leeft vierhonderd jaar.
Dus rust, ontspan, blijf koel, eet, drink, en geniet van je leven…
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motiverende gespreksvoering en eutonie…

Motiverende gespreksvoering… een (H)eerlijke manier van communicatie.
Ik heb net de cursus rond motiverende gespreksvoering afgerond bij Frank Snieder. En dit
smaakt naar meer. Ik kreeg duidelijke en praktische handvaten om in mijn werk als
eutoniepedagoog nog dichter te komen tot de essentie van wat er in mijn klanten leeft en
beweegt. Ik leerde én ervaarde hoe ik door het stellen van de juiste vragen en o.a. door te
reflecteren dingen helder kon krijgen waardoor, vaak moeilijke thema’s in het leven, hanteerbaar
werden en veranderingen groeikansen kregen. Dit is fantastisch want het maakt dat er in mensen
bewegingsruimte kan komen en dat is heel fijn in een zoektocht naar een fijnere totale
zelfbeleving. Een fijnere zelfbeleving is wat ik als eutoniepedagoog beoog. Hoofd en lichaam zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden en werken krachtig op elkaar in. Soms staat ons denken
onze lichamelijke processen in de weg. Daarin huist de kracht van deze mooie combinatie van
eutonie en motiverende gespreksvoering.
Het was niet alleen een hele verrijking waar mijn klanten van kunnen genieten en die mij als
eutoniepedagoog nog verfijnder maken. Ik plukte er, geheel onverwacht, ook enorm veel voor
mezelf uit. Mijn zoektocht naar manieren om mijn eigen draken te bevechten, kreeg heel nieuwe
inzichten door deze cursus. Ik werd geprikkeld om na te denken op een andere manier dan ik
ooit tevoren deed. Er kwam een ander licht te schijnen waarop mijn draken ineens veel kleiner
werden. Mechanismen die me belemmerden werden duidelijk en ik kon er mee aan de slag op
een fijne en positieve manier, in een groep waar respect, erkenning en gedragenheid was. Een
cursus waarin ik mocht oefenen en door een fijne, motiverende coach alle ruimte kreeg om te
stuntelen, mislukken en te lukken. Want in alles zitten groeikansen, en dat liet de coach me
duidelijk voelen. Echt een (h)eerlijke manier om in gesprek te gaan met jezelf, de anderen en met
je eigen leven. Ik kan het iedereen aanraden. Voor mij was het in ieder geval een ontdekking die
deuren opent.
Heel dankbaar voor deze ervaring kijk ik uit naar een volgende.
Nathalie Haccuria

Ik heb het genoegen gehad om Nathalie en Renild in deze bijscholing mee te kunnen nemen. Het
vak van eutoniepedagoog heeft zoveel aspecten… Ik ben blij dat ik anderen in de
gesprekstechnieken van MGV kan meenemen. Het mooie van de workshop (en de training) is dat
we oefenen met eigen ambivalenties (eigenlijk zou ik meer…, maar het komt er niet van). Wil je
meer weten van MGV en het ervaren, schrijf je in voor de gratis online workshop op 31 augustus
van 9.30 u - 12.30 u. Inschrijven kan op - www.vrolijknaarjewerk.nl Als je vragen hebt kan je ook mij rechtstreeks benaderen - frank.snieder@ziggo.nl Frank Snieder
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de vier jaargetijden - zomer

Niet zonder heimwee kijk ik in het landschap dat Pieter Breugel zo wondermooi op doek heeft gezet. Het is een
getuigenis van een stuk verleden dat nooit meer terugkeert, en dat reeds lang vóór Breugel en ook lang nà hem het leven
van zovelen heeft getekend. Ook mijn eigen leven.
Wezenlijk is dit landschap, waar ik gewonnen en geboren ben, niet veranderd, maar de mensen zijn het de
voorbije dertig jaar anders gaan bewerken en bewonen. Schaalvergroting en mechanisatie hebben schijnbaar
pijnloos het lijfelijk contact met de aarde verbroken, de solidariteit van het buurtleven van zijn materiële
basis ontdaan en de ruimte voor genieten en feesten ingeperkt. De oogst is een louter technische ingreep
geworden, die elk dieper peilen naar zin en betekenis ervan als belachelijk anachronistisch doet overkomen.
Toch blijft Breugel mij boeien!
De oogst! Een krachtige daad van werken en genieten die stilleven geworden is! Breugel staat op mijn plaats:
hij neemt waar, hij verzakelijkt en verstolt de dingen in een onsterfelijk tafereel. Ook ik sta aan de rand van
het korenveld, de stekelige stoppels door de bladerig-leren sandalen prikkend. Reeds heb ik een schoof
gegrepen, en wil mee aanliggen in de kanten lommer van deze onwezenlijke hoge vruchtboom.
Nu pas merk ik dat boeren en boerinnen eten alsof het niet op kan.
Het grijs-witte korenbrood en de weikaas lijkt wel kermiskoek, de jonge lambik donker patersbier. Zij laten
de pachteres geen rust: snijden, smeren, scheppen, en weer snijden, smeren, enz ... Zelf ziet ze geen tijd om
eigen honger te stillen, al heeft ze hier nu minder behoefte aan. Het werk schiet immers goed op, en straks
moeten de anderen toch afgelost worden. Dan zal ze een stukje mee-eten, als er nog wat rest.
Zelf krijg ik een kom koele botermelk met bruine suiker en rozijnen toegereikt. Ik bedank vriendelijk, want
ik wil met mijn ontijdige komst niet tot last zijn en ik knabbel aan enkele vroegrijpe peren, die binnen
handbereik zo uit de boom lagen gevallen. Nu kom ik los van deze ingekeerde, bijna gulzige landlieden en
onderga de indrukken van al wat rondom mij leeft.
Ik bemerk hoe mijn laarzen vierkantjes drukken in de zachtnatte leemgrond tussen de stoppels. Het
langzaam opengetrokken korenveld zucht onder de slagen van de pik, die de neerzijgende strohalm in
bussels samenlegt. Een langgerokte boerenmeid grijpt een bundeltje strostengels en slaat ze rond de losse
bussels, die ze dan in stuiken samenzet. De klokkentoren geeft geen geluid, maar beweegt zacht in dansende
hittegolven tussen het tapijtgroene lover.
Tot aan de verre, onmetelijk wijde einder zie ik heuvelruggen vol overrijp koren, dat wacht op de oogst.
Tussenin ligt het zoete dal, waarheen de oogst reeds gevoerd wordt om opgestapeld te worden in de
schuren. Weldra wordt er dansend gedorsen en gefeest: om de goede gaven, die de-bijna-natuur-geworden
mens door gezamelijke arbeid tot zijn levensonderhoud mocht verwerven.
Nu de oogst nog bezig is, spelen de koewachtertjes aan de rand van het dorp.
Piet Chrispeels (filosoof, pastoor van Gooik)
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varia
>>

Oproep aan alle eutoniepedagogen ves om hun cursussen op de website van de
Vereniging te plaatsen, zodat collega’s en geïnteresseerden op de hoogte
blijven van het eutonie-aanbod - www.eutonie.info -

>>

Homeopathisch Bekeken N° 34, nieuwsbrief juli 2021 van de VSU Homeopatie
- https://nieuws.vsuhomeopathie.be/ -

>>

Het Namaste-huis in Merendree (Deinze), huis van veerkracht en vitaliteit.
- www.namaste-huis.be -

>>

Nieuw praktijkadres Walter Van Gorp, afspraken maandag en dinsdag:
- walter.vangorp@eutonie.org - 0494/92 42 49 - www.waltervangorp.org Praktijk voor Integrale Therapie - https://www.groepspraktijkpit.be/ -

>>

Nieuw adres Ursula Huter, eutoniepedagoge ves :
Witte Torenwal 32/02 - 3960 Bree - 089/20 44 85

>>

Vijfde Vlaamse Hersteldag 9 februari 2022, Kunstencentrum Vooruit Gent.
Eigen bijdrage onder de vorm van een eutoniesessie bijvoorbeeld is welkom.
- www.herstelplatform.be/hersteldag - herstel@steunpuntgg.be -

>>

EU Falls Festival verschoven naar 4 & 5 april 2022, Leuven - valpreventie.be -

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 Uw bijdragen voor de volgende nieuwsbrief verwachten wij graag tegen 10 oktober.
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