Nieuwsbrief nr. 23
oktober 2021
De nieuwsbrief/nieuws ash is een initiatief van de VvE voor haar leden. Auteurs zijn verantwoordelijk voor hun eigen inbreng.

Woordje voora
De corona-hetze raakt geleidelijk wat op de achtergrond, eutonie kan zich weer
tenvolle gaan ontplooien. Hoognodig! Voor velen zal eutonie van een onschatbare
waarde blijken…
Meer en meer laat ook de herfst zich gevoelen, de dagen worden korter, de natuur
maakt zich op voor haar jaarlijkse kleurenpracht. Een tijd van introspectie komt er
aan
In deze nieuwsbrief het wedervaren van de Vereniging en van de Eutonie School.
Er wordt aandacht besteed aan de waarde van de eutonie in haar preventieve en
curatieve context, aan de nood aan wetenschappelijk onderbouwde relevantie om
eutonie op de kaart te zetten als een elementair pedagogisch project
U leest een gesprek met Walter Van Gorp, meer boeiende verhalen en poëzie van
pedagogen en cursisten, interessante opinies uit de krant en nieuwe boeken,
verscheidene conferenties en beurzen die er zitten aan te komen
Een nieuwsbrief vol met aantrekkelijke suggesties om deze tijd van innerlijke
beleving in te gaan. Laat de hoeveelheid aan informatie u niet afschrikken, ze blijft
te allen tijde tot uw beschikking… een geschikt moment afwachtend
Kristina Nijs

“Hoe groter de mate van kalmte van onze geest,
hoe groter ons vermogen om vreugdevol te leven.
Dalai Lama
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Collega’s voor collega’s - 27 & 28 november in Malle
In de loop van de voorbije weken kreeg je de uitnodiging in je mailbox voor het
navormingsweekend ‘collega’s voor collega’s’ op 27 en 28 november in Malle.
Het programma valt blijkbaar in goede aarde, want er zijn al heel wat inschrijvingen. We zijn
uiteraard zeer blij dat dit ‘gedurfde’ aanbod tegemoet komt aan de noden/wensen van onze
leden.
Heb je nog even ‘de kat uit de boom gekeken’, of waren er misschien andere redenen om nog
niet in te schrijven? Geen nood: er is nog plaats in de diverse workshops en om te genieten van
een aangenaam logement, zelfs voor partner of kinderen is er nog mogelijkheid om in te
schrijven
De VvE wil investeren in navorming en ontmoetingskansen!!! Je kan daarom deelnemen aan
een super gunstig tarief. Als je de mail met het programma niet meer terugvindt: vraag een
inschrijvingsformulier aan via het adres van de VvE - vve.correspondentie@gmail.com
Wij kijken ernaar uit om je terug te zien!!

Navormingsweekend en Algemene Vergadering 202
Omdat de weekendformule blijkbaar in ‘goede aarde valt’, hebben we een tweede
navormingsweekend gepland van 25 tot 27 maart 2022, eveneens in het Provinciaal
Vormingscentrum te (Oost)Malle.
De Algemene Vergadering van de VvE, eerder voorzien op 20 maart verschuiven we dan naar
27 maart om te integreren in het weekendprogramma.

“Noteer nu al in je spiksplinternieuwe agenda 2022: 25-27 maart VvE weekend“

Eutonieblokke
De voorraad nieuwe eutonieblokken is uitgeput.
Een nieuwe voorraad laten maken (minimum 50
stuks) is een zeer grote investering.
Maar
Misschien liggen er hier of daar nog blokken die een
cartoon Gie Campo
nieuwe eigenaar zoeken… ?
Je kan mij (renild) contacteren i.v.m. jouw aanbod. Ik breng je dan in contact met een vragende
partij.
Voorzie je in de loop van het jaar extra nieuwe blokken nodig te hebben, laat dat dan ook weten.
Als de bestellijst voldoende groot wordt, wil ik graag weer blokken laten maken.
Renild Van den plas

 


-


 


-


2


 


 


 


 


n


.


 


 


2
…


 


nieuws van de vereniging

wetenschappelijk onderzoek
Als inspirerende kracht in de Kamer ‘wetenschappelijk onderzoek’ wil Louise Hoyng
graag ervaringen verzamelen die aantonen dat eutonie in zeer uiteenlopende domeinen
werkzaam kan zijn en een prominentere plaats verdient.
Enkele verhalen kregen zo al een eerste klankbord in vorige nieuwsbrieven.
Hieronder deel ik graag een fragment uit een eutonie-artikel dat verscheen in het boek
’Ruimte voor verdriet en rouw in therapie’, uitgegeven door Acco in 2017 (volledige
artikel te bevragen bij - renild.vdp@gmail.com -)
Uw verhaal over ervaringen met een andere doelgroep zijn zeer welkom! Zo je wil kunnen
ze in een volgende Nieuwsbrief aan bod komen. We kijken er naar uit en wie weet kan er
op die manier een mooi boek worden samengesteld over ‘Eutonie in Vlaanderen en
Nederland’.
Renild Van den pla

aquarel Brigitte De Vuyst - Huis van Troost

Uit ’Ruimte voor verdriet en rouw in therapie’, Acco 2017
“Eutonie kan interessant zijn voor rouwenden na een (traumatische) verlieservaring, slachtoffers
van (seksueel) misbruik of van grensoverschrijdend gedrag, mensen met bore-out of burn-out of
een angststoornis, hulpverleners op zoek naar evenwicht tussen empathie en zelfzorg.
Bij rouw of ’n ingrijpend verlies reageert het lichaam door zich op te spannen of te verkrampen.
Dat is een natuurlijke beschermingsreactie van het lichaam. In eutonie, een natuurlijke
lichaamsmethode, ontwikkelt men via eenvoudige ervaringsmomenten en met respect voor het
eigen ritme, het vermogen om evenwicht te (her)vinden. Zowel de huid, de senso-motoriek als het
skelet zijn hierbij ingangspoorten om de tonus in de hele persoon, (terug) te harmoniseren.
Casu
Mia 42 jaar, moeder van drie tieners. Haar zoon Tom, 18 jaar, is door trein suïcide overleden.
Het voorbije jaar is Mia op zoek gegaan naar therapeutische hulp. Daar heeft ze inzichten
opgedaan over het thema zelfdoding, over de persoonlijkheid van haar zoon, over het
functioneren van zichzelf en haar overlevingsstrategieën. Dat heeft haar geholpen om dit eerste
jaar te ‘overleven’. De emotieregulatie blijft echter verstoord. Ze kan de dood van haar zoon en
vooral de wijze waarop niet aanvaarden. Schuldgevoelens spelen daarbij een rol. Er is een afstand
ontstaan ten aanzien van de echtgenoot. Tegenover de andere kinderen voelt ze zich tekort
schieten. Haar zelfbeeld is behoorlijk onderuit gehaald. Soms wil ze zelfs liefst mee dood zijn. De
realiteit van ‘nooit meer’ begint nu, na één jaar, pas echt door te dringen. Haar huisarts overweegt
antidepressiva, want het gaat duidelijk van kwaad naar erger. In de zelfhulpgroep nabestaanden
van zelfdoding heeft ze vernomen dat eutonie ondersteunend en helpend kan zijn. Uit een
verkennend gesprek concludeert T dat Mia terug ‘grond onder haar voeten’ nodig heeft en dat het
zelfbewustzijn ondersteund moet worden.

 


 


 


.


 


.


s


 


s


3

Concluderende overwegingen
Pijn om het verlies van iets of iemand is geen louter emotioneel gebeuren. Omdat lichaam en geest
één zijn resoneert de emotionele pijn van het afgescheiden zijn ook in de fysieke realiteit van het
lichaam.
De persoon kan door de verlieservaring verkrampen of verharden. Eutonie biedt hierop
tegeninformatie: de Cl wordt begeleid in een proces dat leidt tot verzachten, verstillen, op adem
komen, de tijd zijn werk laten doen, mogen toelaten
Stapje voor stapje kan er verzoening ontstaan met het gebeuren: een instemmend ‘ja’ bij pijnlijke
herinneringen aan het verlies of in andere moeilijke situaties. Een ‘ja’ tegenover de dagelijkse
realiteit waarin het verleden een plaats krijgt en de toekomst terug alle kansen

Dit verzoeningsproces ontwikkelt zich geleidelijk aan via:
- de concrete tactiele waarneming van het lichaam. Dit neutraal en veilig gebeuren maakt een
milde ‘opening’ mogelijk ten aanzien van de gevoelde pijn.
- de toenemende lichaamssensibiliteit kan zich geleidelijk ombuigen naar: terug contact en
verbinding aangaan met de omgeving.
- het ervaren van de grond als een draag- en steunvlak, helpt om zich ‘over te geven’ aan de
realiteit van pijn, weerstand en moeilijkheden. De Cl kan de pijn toelaten en loslaten waardoor een
nieuwe relatie met de overledene mogelijk wordt.
Het rouwproces zó doorleven biedt perspectief: het verlies blíjft een deel van de
levensgeschiedenis, maar het hypothekeert het welbevinden en de gezondheid van de persoon
niet meer.
Eutonie als lichaamspedagogie kan het emotioneel genezingswerk bij rouw faciliteren en
ondersteunen.”

<<<< >>>>

Terwijl de tastzin ons zo vertrouwd is… komt er wereldnieuws…
Terwijl de Britse Amerikaanse arts Dr. Ashley Montagu bijna een halve eeuw onderzoek
heeft samengevat in zijn studie ‘Touching. The Human Signi cance of the Skin’ voor
het eerst uitgekomen in 1971, concludeert hij dat de tast het meest wezenlijke zintuig is.
“Een mens kan blind en doof door het leven gaan en reuk en smaak geheel ontberen, maar hij
kan absoluut niet in leven blijven zonder de functies die door de huid worden uitgeoefend.”
Met als recensie in 2018: “Dr. Montagu has produced a fascinating analysis… which should be
read by all students of human behavior."
Een volgende recensie:
“Een organisme heeft evenzeer behoefte aan tast-ervaring als aan ademen, eten en slapen. Montagu
laat de Westerse mens zien hoezeer hij is vervreemd van zijn eigen lichaam, en wijst op het grote
belang van de huid als zintuig en de rijke tast-ervaring voornamelijk in de ontwikkeling van het
affectieve leven.”
“Een aantrekkelijk boek dat ieder die zich bezighoudt met de menswetenschappen zou moeten
lezen.” Loren Eiseley in 2019
Of Jacques Dropsy met ‘Vivre dans son Corps’ verschenen in Frankrijk 1973 en latere
werken rond ‘basic body awareness’.
Of de befaamde Britse Amerikaanse neuroloog Oliver Sacks die in 1984 zijn ervaring
beschrijft in zijn boek ‘Een been om op te staan’
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“Oliver Sacks verwierf internationale faam door zijn ervaringen als patiënt te verwoorden, hoe hij
bij een val ernstig zijn been verwondde en geschokt was door zijn been als 'afgesneden' van zijn
lichaam te ervaren en leek te verdwijnen uit zijn 'lichaamsbeleving'. Het is een unieke weergave
van de ervaring van vervreemding die een mens ondergaat als de vanzelfsprekendheid van het
lichamelijke hem ontvalt.” Recensie op Hebban.nl
In 1985 beschrijft Oliver Sacks in zijn boek ‘De man die zijn vrouw voor een hoed nam’
wat er gebeurt als de proprioceptieve gewaarwording uitvalt en er geen wisselwerking
meer mogelijk is met de omgeving.
In ‘Een schitterend ongeluk’ ontmoet Wim Kayzer o.a. Oliver Sacks en heeft het over
het perceptueel bewustzijn
Of Prof. Dr. Helmut Milz, ons bekend met zijn eerste boek ‘Der wiederentdeckte
Körper’ uit 1992 en twee jaar geleden ‘Der eigen-sinnige Mensch Körper, Leib & Seele
im Wandel’. Een ongewone reis doorheen de zintuiglijke wereld van het lichaam sterk
aan te bevelen voor preventie en zelfzorg.
Prachtige voorsmaak: https://www.helmutmilz.de/der-eigensinnige-mensch
Of Marcel Gaumond, psychoanaliticus, met ‘Du corps à l’âme’, uitgegeven in april
1996 chez Le Loup de Gouttière in Canada, waar hij de eutonie en de analytische
psychologie beschrijft
Of Antonio Damasio met ‘The Feeling of What Happens’, oktober 2000 met zijn
belangrijke bijdrage en re ectie rond ‘Wat houdt dat in bewust te zijn? What does it mean to be
conscious?’.
Of A.D. Craig met ‘How Do You Feel? An Interoceptive Moment with Your
Neurobiological Self’ uitgegeven in 2014, waarin hij de interoceptie beschrijft. Hij laat
zien hoe deze cruciale weg van interoceptieve gewaarwording in mensen het gevoel wekt
in leven te zijn, met levendige waargenomen gevoelens
En nog zovele anderen… die u al of niet bekend zijn
Intussen blikken wij terug op een uitspraak van Gerda Alexander uit het boek van
Jenny Windels geschreven in 1980, 40 jaar geleden
"... door ons in te lichten over de buitenwereld, geeft de aanraking ons tegelijkertijd informatie over
onszelf. Wat wij aanraken raakt ook meteen onszelf. Deze dialectiek, die regulerende effecten heeft op
de tonische functie en op het vegetatieve en emotionele leven, ligt in wezen aan de oorsprong van
het rustgevende eenheidsgevoel en van de weldaad die door de aanraking worden teweeggebracht in
het eutoniewerk."
En ja! ‘Wat ik aanraak raakt ook mij’ is de vertrekbasis van de ganse eutoniepedagogie
En reeds vanaf de jaren ’60 keek Gerda Alexander uit naar wetenschappelijk onderzoek
om de vele facetten te kunnen verklaren van wat de eutonie teweegbrengt
Daarom kijken we nieuwsgierig uit naar dit Wereldnieuws:

de Nobelprijzen fysiologie en geneeskunde
Volgens het Nobelprijscomité hebben de ontdekkingen van Patapoutian en Julius verder
onderzoek naar het samenspel tussen ons zenuwstelsel en zintuigelijke waarneming in een
stroomversnelling gebracht. Deze ontdekkingen waren belangrijke ‘ontbrekende schakels’
in ons begrip van hoe onze zintuigen en de omgeving interageren, en hoe mechanische
krachten de zenuwimpulsen in gang zetten die ons in staat stellen de wereld om ons heen
waar te nemen en ons daaraan aan te passen.
Wel was al geweten dat er sensorische zenuwen zijn die uitlopers hebben tot in de huid,
tot in de ogen, tot in de binnenkant van de mond. Die nemen daar allerlei prikkels op en
zorgen voor wat we het gevoel of de tastzin noemen, in wetenschappelijke termen
somatosensatie, zei Prof. Thomas Voets.
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Wat niet geweten was, is hoe die zenuwen in staat zijn om allerlei prikkels te detecteren en
die prikkels van elkaar te onderscheiden, gaande van zachte en hardere aanrakingen tot
hoge en lage temperaturen. En dat bovendien een drukgevoelige sensor van ons lichaam
ontdekt werd die niet enkel betrokken is bij onze tastzin maar een sleutelrol speelt in de
enorm belangrijke proprioceptie of positiezin, het vermogen om de eigen
lichaamshouding en beweging te voelen
Maar dat gebeurt meestal zonder dat we het beseffen
Dit alles naast het gegeven dat ook de pijn in deze ontdekking verklaard en toegelicht
wordt. Te warm doet pijn, nu weten we ook precies waarom…
Dat de farmaceutische milieus hier gretig opspringen om nieuwe en aangepaste
medicijnen te zoeken tegen pijn ligt volledig in de lijn van hun nanciële ambities
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/04/nobelprijs-voor-geneeskunde-gaat-naar

projectie tijdens de uitreiking van de Nobelprijs

Maar onze zorg gaat naar de pedagogische waarde van deze nieuwe inzichten en
samenhangen en hoe bewuster met ‘aanraking’ kan omgegaan worden.
Zal nu de tastzin in onze denkcultuur meer aandacht krijgen?

Mogen we verwachten dat in opvoeding, in onderwijs van welke aard ook, in de
sportwereld, in de cultuurwereld, in het persoonlijk leven van elkeen en de sociale
omgang hier meer aandacht aan besteed zal worden?

Terwijl elke mens levenslang van geboorte tot levenseinde, op elk levensmoment in
aanraking is met een bepaalde omgeving, een buitenwereld… en er amper aandacht voor
heeft, laat staan er in voeling mee komt… En, meer nog, de impact van deze buitenwereld
op hemzelf en op het eigen gedrag nauwelijks waarneemt

De eutoniewereld kan dankbaar terugblikken op een periode van 50 jaar waarin de
eutonie zich hier en in meerdere landen ontwikkelde en heel wat mensen tot een
bewustere omgang met zichzelf bracht, een jnere zelfzorg en een betere levenskwaliteit
Want haar pedagogische benadering nodigt uit om in de dagelijkse realiteit de aanraking
stapsgewijs waar te nemen met haar openbarende tweezijdigheid. Zo ontstaat
nieuwsgierigheid om deze omhulling, die van kop tot teen tasten kan, te waarderen als
een wakker geworden grens. Een levendige huidbeleving… waar ik sta en het steunvlak
van de grond geniet tot in mijn skelet, waar ik ga en mijn afzetvlak bewust benutten kan
en waar ik zit en mij door een draagvlak gedragen mag voelen… en het leven geniet
Therese Windels
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V E RW O N D E R I N G
Wanneer mijn lichaam laat voelen naar haar te luisteren,
heb ik leren ontvankelijk worden naar wat ze te
vertellen heeft.

Verwonderd ben ik,
wanneer ze in haar eigen taal mij laat voelen:
beluister me nu,
geef me geen adviezen,
zoek ook niet mijn ongemak op te lossen.
Luister alleen naar me en probeer me te begrijpen.

Daarna zal ik op mijn beurt naar jou luisteren.
Ik zal niks terugzeggen of geen adviezen
geven.

Ik zal enkel luisteren.

Vertrouw,
Voel, wees ontvankelijk en verwonderd,
om wat zal gebeuren…
Kristien Van Wijnsberghe

stoeptekening innerlijk kind - dianagoeson.nl

7

nieuws van de VES

Uitnodiging Algemene Vergadering VES
zaterdag 23 oktober 2021 van 14.00 u tot 16.30
Boomlaarstraat 72 - 2500 Lier
We zijn opgetogen en dankbaar voor de grote opkomst bij onze verkennende Algemene
Vergadering op 11/09/2021 (26 aanwezigen en 19 mensen die zich verontschuldigden).
We hopen op dit elan verder te kunnen gaan met de uitnodiging voor een volgende AV
op zaterdag 23 oktober 2021 van 14.00 u tot 16.30 u - Boomlaarstraat 72 - 2500 Lier.
Marnic gaf op 11 oktober een korte schets van zijn persoonlijke situatie en zijn ambitie
voor de VES. Hij kiest duidelijk voor een vierjarige bijscholing, gebaseerd op de
speci citeit van de VES (acht grondbeginselen, ches, spierkettingen). Dit alles in een
sfeer van openheid, eenvoud en essentie
De uiteenzetting van Marnic viel duidelijk in de smaak bij de aanwezigen en vermits er
geen andere voorstellen werden ingediend en allen intekenden als lid voor de Algemene
Vergadering, acht het huidige bestuur het draagvlak groot genoeg voor het initiatief van
Marnic en de collega’s die reeds een hele tijd met hem op weg zijn.
Het bestuursorgaan zal daarom tijdens de tweede AV het vertrouwen en mandaat van de
leden vragen tot verderzetting van het initiatief. Om dan samen als groep te zoeken hoe
er geleidelijk aan mag gegroeid worden naar een nieuwe structuur voor de AV en het
bestuursorgaan
Het is duidelijk dat er nog heel wat werk voor de boeg ligt en allen die genegen zijn om
een steentje bij te dragen, in het bestuur, de algemene vergadering of op welke manier
dan ook, zijn welkom. En zoals Bénédicte zei: het moeten niet alleen ja-knikkers zijn

* Wie tot nu toe nog niet reageerde en alsnog graag uitgenodigd wordt voor de
vergadering kan de uitnodiging voor de AV van 23 oktober en het verslag van de AV van
11 september opvragen bij Greta Enkels: - margaretha.enckels@gmail.com -
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gesprek met Walter Van Gorp
Voor deze nieuwsbrief had ik een hartelijk gesprek met Walter van Gorp. Hij was
oprichtend lid van de vzw Vlaamse Eutonie School, bestuurslid en gewezen teamlid, is
collega eutonie pedagoog en werkzaam met individuele eutonie sessies, tevens
levenspartner van Therese Windels.
Ik vroeg hem wat te vertellen over zijn persoonlijke ervaringen en inzichten met eutonie,
de weg die hij ging. Hij stelde het thema ‘Verwondering’ voor als leidraad doorheen zijn
levensverhaal. Hij vertelde over zijn ontdekkingen doorheen de vele jaren die geleid
hebben tot zijn grondig actief/receptief-werk als eutonie pedagoog
Aanvankelijk was hij enkele jaren werkzaam als radio en TV-technieker, om nadien een
loopbaan uit te bouwen in de computerbranche waar hij leidinggevende werd bij de
permanente vorming van het technisch personeel.
Hieronder zijn relaas
Marleen Pol ie

Verwonderingen die mij geleid hebben
Om te beginnen, ik denk zowat rond vierjarige leeftijd, herinner ik mij nog levendig de
verwondering toen mijn moeder mij bij de hand nam naar de tuin en er een boontje in de grond
stak. Ruim een week erna liet ze me zien hoe de boon onder de grond ontkiemde. Of de
verwondering van menselijke stemmen te horen, welke uit een kastje op een tafeltje in de
woonkamer kwamen. En vooral toen de vrouw des huizes, besloot om de radio uit te draaien met
de woorden ‘nu moeten de mensen gaan slapen’. Dat leek erg geheimzinnig en het spoorde mij aan
om langs achteren, door de gaatjes te kijken, waar ik binnenin enkel rode lichtjes kon ontwaren. Er
was dus veel in die geheime wereld dat antwoorden nodig had. Ik voelde mij erg beschikbaar om
mij te laten verrassen in deze interessante materie
De nieuwsgierigheid naar de wetmatigheden die de kleinste deeltjes in de materie van atomen en
hun elektronen beheren, lag als vanzelfsprekend aan de basis van mijn keuze van een
studierichting in de elektronica. Later dreef nieuwsgierigheid me verder om me in de
wetmatigheden van de kernfysica te verdiepen. Het fascineerde mij hoe wetenschappers hun
creativiteit kunnen aanwenden door de wetmatigheden in de materie te benutten voor hun
ontwikkelingen
Het doet me goed om de verwonderingen te laten opwellen uit mijn vroege jeugd waar ik
veelvuldig in contact was met de natuur en het hectare grote bos, de bomen en de heide waar wij
met onze familie aan de rand van woonden. Er zijn meer herinneringen op dat grote speelveld die,
achteraf gezien, betekenis gekregen hebben in mijn leven. Ook het contact met dieren, het hoeden
van een kudde van driehonderd geiten waarvoor ik één jaar, elke maand gedurende een tiental
dagen naar de Pyreneeën trok.
Ik herinner me de momenten van vreugde die opwelden, als ik de stem van een innerlijke
criticaster kon loslaten. Het wortelde mij stevig in. Het voelde alsof ik voor de zorg in de wieg
gelegd was. Ik kon het daar onbelemmerd uitzingen en zie de mannen van I Muvrini* nog voor
ogen.
Ik zal hier niet verder uitweiden, wel de lijn doortrekken naar mijn levenservaringen en de
eutonie. Het gebeurde jaren later, een greep uit mijn leven na zeven jaar huwelijk, in een periode
waar ik mij moest verzoenen met een echtscheiding die zich zeer onvoorbereid aan mij opdrong.
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Om wat afstand te vinden in die situatie had ik een weekend gepland in een centrum aan de rand
van het Meerdaalwoud, een plek waar ik destijds yoga cursussen volgde. Maar wat daar is
gebeurd! Tijdens een rustmoment in mijn kamertje, liggend op mijn rug op bed, geconfronteerd
met het onherroepelijke inzicht te moeten scheiden, terwijl ik me nog te sterk verbonden voelde in
deze relatie. Een onmachtsgevoel zoals zich dat nog voordoet in het leven, maar nu… in deze
situatie waar het om de liefde handelt, veel dieper insloeg… iets wat ik voordien nooit had
meegemaakt. Ik voelde hoe mijn bestaan zelf door elkaar geschud werd en tegelijk zag ik in hoe
irreëel het was om mij vast te blijven houden in deze relatie. Ik voel het nog, dat iets… zoals een
barst in mij die openscheurde terwijl ik het mezelf toestond om dit te laten gebeuren. Ongeloo ijk
hoe ik werd opgevangen toen… in een onnoemelijke, al mijn cellen doordringende zachte
mildheid, die mij in mijn totaliteit, helemaal intact bij mezelf in vrede deed aankomen. Dit besef,
noem het vooral verwondering, dat er echt zoiets bestaat als een bovennatuurlijke troost. Het heeft
mij niet meer losgelaten. Wat een ontdekking, zeg maar genade. Het heeft ertoe geleid om mijn
leven een andere koers te laten varen. Je zou het een religieuze ervaring mogen noemen, echter
was ik daar toen helemaal niet mee bezig. En toch… het heeft iets in mij terug wakker gemaakt, op
het einde van mijn humaniora in de technische school waarover mijn vader beslist had. Tijdens een
bezinning, met de klas in een abdij, drong de zin om een religieus leven te willen leiden zich op.
Toen kon daar geen sprake van zijn, omdat ik geen latijn gestudeerd had. Ik besteedde er verder
geen aandacht meer aan en bouwde mijn professioneel leven na gedane studies uit
Maar door de scheiding bleef de behoefte om mijn emoties beter te kunnen verwerken. Zo kwam
het dat ik mij op de valreep kon aanmelden voor mijn eerste eutoniecursus in Drongen, geleid
door Therese Windels
Zo doet de eutonie en het leven dat ik samen met Therese deel ons beide groeien en steeds nieuwe
kwaliteiten proeven. Een boeiende geschiedenis stopt niet
Intensieve studie van de onbewuste mechanismen die het gedrag van de mens bepalen in
samenhang met de tonus, de mens in al zijn geledingen, beheersten ononderbroken ons leven. Een
decennia lange vorming verschafte mij een soliede basis om de sprong te wagen om met
individuele eutonie begeleidingen te starten. Hierbij werd de tijd verdeeld voor de zorg van onze
zoon Benedikt die ons leven kwam verrijken vanaf zijn geboorte in 1980
Wat mij nu, 40 jaar, later vooral bijstaat in het werk met actief-receptief en de individuele begeleiding
van mensen in hun zoektocht, is dat ik nog steeds op de grond zit. Hiervan wil ik getuigen van wat
echt werkzaam is. Laten we eerst kijken naar die prille kindertijd van de mens.
We hebben aandacht en zorg nodig om te kunnen overleven. Werden die onvoldoende gevoed dan
zal het kind zeer ingenieus zijn om de aandacht te verwerven die het nodig heeft. Vind het die niet,
dan sterft het. Het kind zal er iets op vinden en een speci ek gedrag ontwikkelen. Het zal zelfs de
aandacht opeisen vermits deze broodnodig is om te overleven. Wat lukt is goed en wordt
geregistreerd als overwinning. In die zin getroosten we ons al heel vroeg opofferingen, ten koste
van onze eigen noden. We gaan er actief naar op zoek en als we daarmee stoppen vervallen we in
een toestand van wanhoop, van instorting. Het is duidelijk dat dit, in de afhankelijkheid van het
kind, van buitenaf MOET komen. Alles moet gericht blijven in functie van het krijgen van
aandacht, met als gevolg dat we onvermogend blijven om de ander als radicaal anders te zien. We
blijven controleren, in het gevecht met het anders-zijn van de ander en onvermogend in onze
empathie
Gaandeweg beseffen we dit misschien wel als volwassene, maar voelen we ons dikwijls onvrij, en
onvermogend om dit te kunnen wijzigen. Als begeleider is het belangrijk om dit te begrijpen. Hoe
zou het kind in heel zijn geschiedenis de verlossende ervaring van troost opgedaan hebben, als die
nood van aandacht onvoldoende gelenigd is? Echter, troost kunnen we pas ervaren als de
noodzaak om ons bestaansrecht af te dwingen wegvalt. Dat onwaarschijnlijke inzicht van toen in
1975, dat mij terug op mijn twee benen zette en ik in latere situaties nog kon toepassen.
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Als begeleider weten wij niet hoe diep de nood aan troost aanwezig is, ook al poogt de persoon het
te verklaren… de nood blijft… er is iets anders nodig.
Nu, in onze begeleiding als eutoniepedagoog is er steeds de grond als dichtstbijzijnde nabijheid en
de mogelijkheid om er steeds opnieuw naar te kunnen verwijzen. Dit met de mogelijkheid om
zichzelf te kunnen onderscheiden van het andere, door zintuiglijk het contact aan te gaan met de
mat, het blok, balletjes enz… De persoon blijft uitgenodigd om er mee aan het werk te blijven en
het blijft mij verwonderen welke ontdekkingen mensen er mee doen voor hun levensloop. Want de
persoon leert voor zichzelf zijn spanningstoestand vaststellen en de bereidheid ontwikkelen om
zich aan dat draagvlak toe te vertrouwen. Te ontvangen wat op dat moment geboden wordt. Het is
alom gekend, spanningen loslaten kan ook gepaard gaan met emoties die vrijkomen en dat kan
alle richtingen uitgaan. Emoties die we dikwijls een verborgen plek naar binnen gegeven hebben,
omwille van ontroostbaar verdriet, kwaadheid of te kwetsbaar.
Op zo’n moment ben ik de uitspraak van Hans Kudszus dankbaar: ‘Abstand wahren ist der kürzeste
Weg in die Nähe des anderen’ - Afstand houden is de kortste weg om elkaar nabij te komen. Ikzelf, in
voeling op mijn eigen plek, voel de betrokkenheid en de afstand die mij toelaten om mee te
vibreren met wat de persoon vrijlaat. Het is met een ingesteldheid van ‘een teruggehouden
toenadering’ die de tussenruimte vult. Men zou het ‘tederheid’ kunnen noemen, een gedragenheid
waardoor de persoon in troost en verzoening zichzelf terugvindt in zijn ‘condition humaine’, zijn
menszijn. De controle wordt losgelaten, een nieuwe geboorte meegemaakt. Een verwonderingwekkend, hoopgevend gebeuren
Indien interesse, is er voldoende materie voor een vervolg - graag tot een volgende keer
De notities uit het gesprek werden door Walter verder bewerkt en aangevuld
* I Muvrini is een in de Corsicaanse traditie gewortelde muziekgroep opgericht in de jaren ’70, nog
altijd zingend en rondtoerend, ook in België / https://www.youtube.com/watch?v=mzUrcktbrSc

radicalevernieuwing.nl - huidhonger
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een cursiste schrijft
Het was me weer een ervaring, de cursus!
Het was me weer een ervaring, de cursus! Alles er omheen en binnenin :)
Ik zit hier op mijn zitbotjes, voeten op de juiste afstand, rug in de verlenging, hoofd rechtop,
schouders laten zakken, gsm op de juiste afstand zodat mijn hoofd niet de hele tijd ernaartoe
gebogen is :
Ik had vanmorgen een 'leeg' gevoel en zocht het op in het emotieboek van Vera Helleman
Lee
Energetisch beweegt leegte nauwelijks, het is als een stil water waarin vele mogelijkheden
in potentie aanwezig zijn, maar (nog) niet aangeroerd worden
Wat wil het je vertellen
Leegte kan ik zowel positief als negatief ervaren, afhankelijk van de positie van waaruit
'ik' kijk
Het is een staat die kan opkomen na een periode van intens onthechten
Mijn illusies en dromen zijn overboord gegaan. Mijn gedachten zijn stil. Het oude is uit
mijn systeem gegaan en het nieuwe heeft zich nog niet aangediend
Vanuit de identiteit die zijn veiligheid en zekerheid zocht in al dat oude, kan dit naar en
onwennig zijn. Het wil om zich heen grijpen maar er is niks meer om te grijpen. Vanuit
mijn spirituele zelf is dit juist een heel mooie toestand
Ik heb de stille leegte ontmoet
Daar waar ik nog steeds besta, los van de identi catie met uiterlijke toestanden en ideeën
Ik ben nog steeds mezelf. Gewoon mijn simpele zelf, en daarom zo bijzondere zelf
Leegte is hier de naakte puurheid
In rust na alle hectiek. Op pad naar een nieuw meer afgestemd en daarom vervullend
leven
Wat vraagt dit van mij
Dat ik de leegte laat zijn in al zijn volheid. Dat lijkt een contradictie, maar als ik goed voel
is de leegte niet leeg maar vol: vol troost
Ze biedt me de rust die ik verdien
Ik laat het legen totdat het vanzelf weer een richting opstroomt, zonder dit per se te willen.
Ik geef het de tijd

Het wordt dus zeker nog een verdere boeiende ontdekkingstocht, die ik dankzij en mét
eutonie graag verder zet
Christe

.


.


:


.


.


.


.


.


fi

 


.


.


.


.


!


?


?


.


)


.


l


.


g


12

reflecties uit de krant en nieuwe boeken
In april van dit jaar was er een interview met psychiater Dirk Dewachter met als titel

‘Wat is er aan de hand met deze wereld, waar we het materieel nog nooit zo goed
hebben gehad, dat zoveel mensen niet meer kunnen?’
(De Morgen 14/04/2021)
Aansluitend op hoger opgenomen schrijfsels en op de vraag waarom ons dat zo zwaar
valt, dat afstand moeten houden, antwoordt Dirk Dewachter het volgende
“(…) de langdurige afwezigheid van de nabijheid van mensen is lastig. (…) Ik vrees dat we de
angst voor mekaar nog lang zullen meedragen. De angst voor de ander. En dat staat haaks op alles
waar ik voor sta, namelijk het belang van de ander en de nabijheid van de ander voor ons eigen zijn.
(…) De mens is een gehecht wezen. Men zegt altijd dat de mens een sociaal dier is. Dat is een
sociologische analyse. Ik maak een psychiatrische. We zijn wezenlijk afhankelijk van de koestering
door anderen om goed te bestaan. En dat koesteren heeft multizintuiglijke nabijheid nodig. Elkaar
kunnen voelen, ruiken en smaken als het ware. Dat is des mensen. (…)
Als een mensenkind geboren wordt, dan is dat het meest van alle dieren mij bekend, niet in staat om
zonder de zorg van anderen te leven. Je moet zo’n kindje eten en drinken geven, maar je moet het
ook vastpakken. Daar is ook heel wat wetenschappelijke evidentie over. Een prematuur geboren
kindje dat niet wordt vastgepakt heeft een veel slechtere prognose dan een kindje dat gekangoeroed
wordt. Het verbaarmoederen, noem ik dat. We ontkennen dat vaak, omdat onze maatschappij erg
inzet op het individu, op het ikkige. Ze schijnt soms wat te vergeten hoe belangrijk het is om
verbonden met elkaar te zijn. (…)
Bij Lannoo verscheen een boek van lerares en life skills coach Elke Keersmaekers

‘Emotionele intelligentie voor jongeren’

(De Morgen 11/09/2021)

Afgelopen september werd Elke Keersmaekers door De Morgen geïnterviewd omtrent
deze uitgave. Op de vraag of de coronacrisis niet één grote uitdaging voor onze life skills
is geweest, antwoordt zij
“Zeker en vast, niet het minst voor onze jongeren. De voorbije twee jaren waren een regelrecht
drama voor sommigen onder hen. Voor een aantal was die eerste lockdown een enorme
verschrikking, die voelden zich zo eenzaam. Daar hebben wij als maatschappij veel te weinig oog
voor gehad. (…) Uitgerekend jongeren zitten volop in de ontwikkeling van een eigen identiteit. ‘Wie
ben ik?’ Maar dat proces is bijna twee jaar on hold gezet. Wie je bent, ben je ook maar in
afspiegeling tegenover de anderen. En die anderen waren er niet, of toch niet zoals het zou moeten.
(…)
Lander Deweer en Jan Swerts wilden een nieuw verhaal rond stilte creëren, dat zegt dat
stilte ook stoer kan zijn. “Stilte is immers geen luxe. Het is een noodzaak voor ons allemaal.
Dat resulteerde in een boek uitgegeven bij Pelckmans
‘De nieuwe stilte. Op zoek naar rust in een wereld die almaar luider wordt werd’
Kristina Nijs
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eutonie in Finland
Beste collega’s en andere lezers
Na een dik jaar in dit onmetelijke land te wonen, met veel groen en veel water, volgt er hier een
verslag over mijn belevenissen, hoofdzakelijk wat eutonie betreft.
Ik bén in Finland geraakt, eind mei vorig jaar, bij mijn tweede poging. Mijn eerste poging vanuit
Zaventem vijf dagen eerder, stuitte op een onverzettelijk nee van een arrogante en onbekwame
douanebeamte van Swissport, ondanks eerdere contacten en medewerking van het Belgisch
Consulaat in Finland. Een relatie was géén reden tot reizen. Dus nam mijn zoon me met mijn twee
reuze zakken, waarvan er één alleen met eutoniegerief gevuld was, weer mee naar huis. Daar ik
dezelfde persoon niet weer wilde ontmoeten besloot ik een nieuwe poging vanuit Schiphol te
wagen. Op grond van de relatie zou het niet lukken, dus moest er een andere reden gecreëerd
worden. Mikko, mijn Finse partner en ik hebben dan via skype op vier intensieve dagen een
‘Werkuitnodiging’ ontworpen en opgesteld met als thema: ‘Wat eutonie voor het gezondheidssysteem
in Finland zou kunnen betekenen’ (daarvoor was de coronatijd wel goed natuurlijk). Dit project zou
na twee periodes van enkele maanden resulteren in een korte lm over eutonie. Het geheel werd
ondersteund en geof cialiseerd door een bevriend paar die een consultancybureau heeft in
Tampere. Er zou onderzoek gedaan worden door middel van workshops en informatiemomenten.
Tot zover deze creatieve oplossing. Leuk was dat het me in ieder geval een duw in de goede
richting gaf.
De persoon die op Schiphol de bagage in ontvangst nam vertelde me vriendelijk en op
humoristische wijze dat hij niet zeker was of mijn uitnodiging voldoende was en hij moest het
voorleggen aan het Swissportkantoor in de luchthaven. Daar ging mijn hart weer van
boenkeboenke! En het duurde ook hier z’n tijd want alle papieren moesten gekopieerd en
doorgemaild worden naar Finland. Op zo’n enerverend moment is het toch wel heerlijk om
vergezeld te zijn van een lieve vriendin. De gehele procedure verliep vriendelijk, correct en
professioneel - wat een verschil met België! En na een half uur kwam dan het verlossende ja. In
deze doodse luchthaven werd ik toegelaten op het vliegtuig.
In het afgelopen jaar heb ik meerdere stresserende momenten gehad bij het reizen, mede omdat de
regels constant veranderen, en omdat er steeds een heleboel papieren moeten verzameld en
ingevuld worden. Nu wordt het reizen stilaan eenvoudiger.
We konden beginnen wonen in een leegstaand appartement van vrienden, in het pittoreske dorpje
Ekenäs, Zuid-West Finland. Onze keuze was voor die regio omdat het er tweetalig is: Fins en
Zweeds. Het dagdagelijks Zweeds beheers ik enigermate omdat ik tussen 1981 en 1988 een zestal
jaar in Zweden gewerkt heb, binnen de heilpedagogie. Het Fins is volstrekt onmogelijk voor mijn
60+ brein. Het is een taal die volkomen niets te maken heeft met de Indo-Europese taalfamilie waar
het Nederlands, Frans enz. uit stamt. Het Fins is een heel eigen taal en is van de kleine
Finoegrische taalfamilie. Het heeft van oorsprong verwantschap met het Ests en het Hongaars.
Ekenäs ligt aan de zee, geen open zee met strand want er zijn overal (schier)eilanden. Ik kon er
heerlijk elke dag gaan zwemmen want het was een super voorjaar toen. Ondertussen zochten we
een woonst en belandden uiteindelijk in Karis, 20 km naar Helsinki toe. Voor Mikko ook 20 km
dichter bij het Finse gebied dat daar ten noorden van Karis begint. Voor mij was het ook echt
nieuw dat er zo een groot cultuur- en natuuronderscheid is tussen het oorspronkelijke Zweedstalig
gebied en het Finstalig gebied. Finland heeft ongeveer 5,5 miljoen inwoners, waarvan acht procent
Zweeds als moedertaal heeft. De Zweeds sprekende gebieden liggen verspreid in Finland, meestal
aan de kust. Het is elf keer zo groot als België. Finland is pas 104 jaar zelfstandig en is voorheen
steeds overheerst geweest door Zweden of Rusland. Het heeft ook een grens van ongeveer 1000
km met Rusland.
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Na onze verhuis in juli, nodigde ik vanaf eind augustus drie mensen en Mikko uit om wekelijks
anderhalf uur met eutonie kennis te maken, in de living van het appartement dat nu leeggekomen
was. Dat kon ik doen zolang het niet verkocht of verhuurd was. Op deze manier heb ik vier
maanden de tijd gehad om mijn Zweeds bij te schaven, om alle lichaamsgerichte terminologiën te
leren, eutonie-uitnodigingen te formuleren, termen en zinnen te vinden die het ‘voelen’
aanspreken. Ik kreeg hulp van Maria met wie ik ruilhandel deed. Zij is een Fins/Spaanse vrouw
die maandelijks een aantal dagen in Brussel voor de EU werkt als Zweeds en Spaanse tolk. Wat
was ik blij dat ik Maria gevonden had. En zij kreeg in ruil individuele sessies en behandeling.
Mijn eerste lessen met dit kleine groepje waren zeer (in)spannend en ik was na elke les compleet
bekaf. Wat was het ongeloo ijk vermoeiend om geconcentreerd en invoelend les te geven in een
nieuwe taal. Gelukkig werden de ervaringen met eutonie zeer gesmaakt door de deelnemers en
dat gaf me de motivatie om door te zetten. En eind november constateerde ik plotseling na een les:
ha, ik ben helemaal niet zo moe vandaag. Dat was een belangrijk en deugddoend moment. In dit
groepje hebben we dan ook de eerste en tot nog toe enige lmfragmenten gemaakt, met Mikko aan
de camera.
Mijn lessen worden steeds onderbroken door korte periodes in België. In oktober 2020 kon ik dan
eindelijk, met een half jaar vertraging, in een volgepropte auto mijn gerief uit België verhuizen. Tot
dan had ik uit een koffer geleefd. Mijn persoonlijke spullen en veel eutoniegerief vonden nu hun
nieuwe plaats in ons huis waar ik ook een kamer met vloerverwarming kon inrichten om mensen
individueel thuis te ontvangen, mettertijd. Eind december kwam de boodschap dat ik niet verder
het appartement kon gebruiken. Dus moest ik op zoek gaan naar een ruimte om te huren.
Wordt vervolgd
Karlien Missine

Zuid Finland
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de vier jaargetijden - herfst

De voorbije 30 jaar heeft de West-Europese mens het stukje aarde, dat Europa heet, van
aanschijn veranderd. De oude wereld is niet meer herkenbaar. De mens heeft er zichzelf
verloren
Is het misschien daarom dat ik niet uitgekeken raak op het werk van Pieter Bruegel; dat ik
word vervuld van heimwee naar het paradijselijke land, dat in zijn doeken als kiemend zaad
verstild voor mij ligt
In “De Sombere Dag” hangt Bruegel een sfeerbeeld op van een herfstdag, in een denkbeeldig
landschap dat mij vreemd is. Bijna spontaan zoeken mijn ogen het licht dat heel ver weg in
sluimerende schemer door de dag breekt. Het stormt op zee en schepen vergaan. Zware,
donkere wolken drijven diep het hoogland in en verharden tot sneeuw en ijs dat het zwakke
licht vasthoudt
Pas nu treft mij hoe beschut en vredig er het dorp bij ligt
Huizen, schuren en stallingen, van ongelijkmatig vakwerk en met stro bedekt, sluiten warm
de zwart-geschaliede patriciërswoonst met Spaanse trapgevel en het kerkje in. Burchten en
kastelen lijken wel vervallen tot decorum uit een ver verleden. Van het geheel gaat een rust
uit, die het dreigend noodweer doet vergeten
Alleen de landman werkt van de late morgen tot de vroege avond. Zolang het licht schijnt
snoeit, kapt en zaagt hij takken uit het donker boomgewelf
Weldra breekt de hemel open naar de wintertijd met besneeuwde velden onder een heldere
maan
In gedachten tast ik toe bij de wafelbak rond het open vuur en geniet ik van de gedwongen
rust op deze sombere dag
Piet Chrispeels ( losoof, fruitteler, pastoor van Gooik)

.
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Gezondheidsbeurs ‘Healthy life’ - WE 23-24 oktober 2021 - Nazareth - Gen
https://www.eventbrite.com/e/de-gezondheidsbeurs-2021-healthy-life-tickets-160520072859
Waerbeke Conferentie - vrijdag 29 oktober 2021 - De Helix - Geraardsberge
https://www.waerbeke.org/conferentie
Waerbeke ‘Dag van de stilte’ - zondag 31 oktober 202
https://www.waerbeke.be/activiteiten-hoofdmenu/trefdag-2
Conferentie: Gezondheidsvaardigheden in de eerste lijn versterken
Koning Boudewijnstichting - dinsdag 9 november 2021 - EGG Brussel
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Events/2021/2021092PP
Conferentie 10 jaar ‘Health as the ability to adapt and self-manage’
donderdag 11 november 2021 - Jaarbeurs Utrech
https://www.iphconferentie-registratie.nl/nl/
Stages Nganga - Expression primitive/Pulsations de voix - november/december
http://www.nganga.be/crbst_8.html

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 -

Nieuwsbrief 23 van de Vereniging voor Eutonie, oktober 2021
VvE vzw - A. Van Solmsstraat 29, 2900 Turnhout - BE 0632.658.744 - RPR: Antwerpen afdeling Turnhout, Kasteelplein
Redactie en lay-out Kristina Nijs - kristina.nijs@skynet.be -
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