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

Woordje vooraf

Als de   herfst onze bossen prachtig kleurt, ga ik - en jij misschien ook - graag op stap met een 
tas om wilde kastanjes te rapen... 
Velen onder u, genieten er misschien dagelijks van: wilde kastanjes in een zak om op te gaan 
staan, om op te gaan zitten of binnenkort om, verwarmd, mee in bed te nemen. 
Herfstvruchten uit de natuur die ons eutoniewerk 'bevruchten'. 
Evenzo was het eutonie-vormingsweekend in Malle, waar collega's én collega's in spe, aan en 
met elkaar de deugd van eutonie mochten ervaren, om weer te beseffen: eutonie kan in deze 
crisistijden een houvast zijn en mensen voeden in hun veerkracht. 
En dat is meer dan hoopgevend.  
De herfst geeft jou misschien ook ruimte om je lekker bij de kachel neer te vleien met  een 
inspirerend boek of te genieten van een aantal eutonievruchten, bijeengesprokkeld in deze 
nieuwsbrief. 
Een bijzondere dank aan Kristina voor dit zeer mooie, vakkundige puzzelwerk en aan allen 
die een inhoudelijke bijdrage leverden. 

Renild Van den plas, voorzitster

fragment olie op doek Hans Andersen Brendekilde, 1903
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nieuws van de vereniging

Voorbije septemberweekend in Malle voor collega’s en sympathisanten: 

Voor dit derde (na)vormingsweekend kozen we ervoor om ook de twaalf mensen die 
geïnteresseerd zijn in een nieuwe opleidingscyclus uit te nodigen. 
Dat was een voltreffer! Hun jeugdig(er) enthousiasme gaf aan het hele weekend een verfrissende toets! 

Naast specifieke eutonie-workshops die voor elkeen verrijkend en inspirerend waren, hadden we 
op zaterdagnamiddag een vormingsgedeelte rond 'Eutonie in de wereld zetten' onder begeleiding van 
An Baert, organisatiecoach. 
Ik geef hierbij graag een bondig verslag van deze vormingssessie. 
An begon met het verhaal over de oorsprong van het schaakspel. 

De oorsprong van het schaakspel is in nevelen gehuld, maar een legende zegt dat ene Sissa Ben Dahir het 
uitvond. De Indiase koning Shirham was zo verrukt over het spel dat hij Sissa een beloning aanbood. Die 
vroeg als beloning het aantal graankorrels dat je verkrijgt als je op het eerste vakje van een schaakbord één 
korreltje legt, op het tweede vakje twee, op het derde vier, op het vierde acht, enzovoort. Elk vakje op het 
schaakbord krijgt op die manier het dubbel aantal graankorrels als het vorige vakje.
Koning Shirham onderschatte  - zoals nagenoeg iedereen  - intuïtief het aantal korrels en lachte Sissa uit 
omdat hij zo weinig vroeg. Toen hij iemand liet berekenen om hoeveel graankorrels het ging, duurde het meer 
dan een week voor die met een oplossing kwam. Koning Shirham werd ongetwijfeld wat bleekjes toen hij het 
antwoord kreeg: samengeteld leveren de vakjes 18.446.744.073.709.551.615 korrels op. Dat is de oogst van al 
het graan van de wereld, van meerdere tientallen jaren.

Het verhaal bevat een belangrijke les: mensen zijn psychologisch erg slecht in het omgaan met 
exponentiële groei. Exponentiële groei kan lange tijd traag gaan en valt daardoor niet op. Maar plots, 
onverwacht, duikt hij op als een tsunami, om alles en iedereen te overspoelen. 

Het werd meteen voor elke aanwezige duidelijk dat een dergelijke exponentiële groei van eutonie kan 
beginnen bij ieder van ons, ieder met een eigen kleine bijdrage….
An zette ons o.a. aan het werk rond volgend thema: 
Hoe maken we eutonie gewild, gegeerd en gezocht? 
Onbewust laten mensen liefst alles bij het oude. Een uitnodiging om eutonie te beoefenen, is een 
uitnodiging tot verandering. En het brein heeft weerstand tegen verandering. Dus komen mensen niet 
in actie. Tenzij je laat zien wat eutonie voor hen kan betekenen.
Er zijn vier manieren om dat te doen, waardoor mensen echt in beweging komen.

1. Getuigenissen / 2. Cijfers / 3. Demo’s / 4. Keurmerken en awards  

Uit ervaring weten we dat mensen vooral via mond aan mond reclame de stap zetten naar eutonie. 
Daarom werd nu de focus gelegd op ‘‘hoe getuigenissen /testimonials  verzamelen”.  
Vragenscript voor een superovertuigende testimonial, die je opneemt op je GSM om later eventueel 
in een tekst te verwerken:

 1.  Welke twijfels had je van tevoren? 
 2.  Hoe was je ervaring met (product/dienst) uiteindelijk? 
 3.  Wat waren je resultaten van het gebruik van (product/dienst)? 
 4.  Aan wie zou je dit aanbevelen? (type klanten laten benoemen) 
 5.  Wat is verder nog leuk om te vertellen? 
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Het hoeft niet met exact deze woorden en het hoeft ook niet precies in deze volgorde, maar stel deze 
vijf vragen wel allemaal. Zorg dat je heel gedetailleerde en concrete antwoorden krijgt. Vraag daarom 
goed door, en laat de geïnterviewde persoon niet wegkomen met algemene antwoorden. Vaak is hun 
eerste antwoord op een vraag nog wat voorzichtig. Stel dan geïnteresseerd een aantal vervolgvragen 
over dat antwoord, net zolang tot je bij een emotie komt. Zodra er emotie in de woorden van de 
inerviewee zit, voel je dat meteen bij jezelf. Je ademhaling wordt misschien iets sneller, of het kan zijn 
dat er iets kriebelt in je buik. Dit is het moment waarop de klant dingen zegt die binnenkomen. Hou 
hem nu aan de praat, schrik niet van de emotie! Doordat je bent doorgedrongen tot de emotie, zal de 
persoon dit zelf ook een bijzonder gesprek vinden. Blijf geïnteresseerd doorvragen over de emotie en 
laat af en toe een stilte vallen, zodat de persoon gestimuleerd wordt om de stilte te vullen en door te 
blijven vertellen.  Dat wordt dan alvast een super ‘getuigenis’ die aanspreekt bij de lezer en dus bij een 
potentiële cursist. 

An gaf ons hierover nog goeie tips en we konden mee-genieten van een ‘live’ proef-setting. 
Aanvullend hierop werd vermeld dat Walter Van Gorp liet weten dat hij aan ieder van ons voorstelt 
om dergelijke ‘interviews’ aan hem door te geven. Hij zal daarvan dan een podcast maken. 

Vanuit het bestuursorgaan (BO) van de VvE werd TOOLBOX nog toegelicht. Het is een organisatie die 
vzw’s begeleidt in een zoektocht naar meer efficiëntie, bekendmaking, groei, financieel beleid, om een 
gezonde, levendige VZW te worden. 
Ben je geïnteresseerd om als (oud) collega of sympathisant hieraan mee te werken meld je dan op ons 
bekend VvE mailadres. Een engagement van ca acht uur per maand en veel eutonie-enthousisame is 
het enige wat nodig is om in een plezierig team terecht te komen.  
Willen we een eutonie ‘tsunami’ realiseren, zoals de graankorrels op het schaakbord, dan is Toolbox 
een interessante hulp daarbij. De VvE gaat daar graag mee in zee, als er nog een vijftal mensen zich 
mee engageren. 
We kijken uit naar je reactie en eventueel engagement  -  vve.correspondentie@gmail.com  -

Wij maken alvast ook al plannen voor een nieuw vormingsweekend: 21 - 23 april 2023. 
Noteer deze datum al maar in je kersverse nieuwe jaaragenda. 
Renild Van den plas

cartoon Gie Campo

mailto:vve.correspondentie@gmail.com
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     persoonlijke beleving eutonieweekend 17 en 18 september in Malle
Toen ik de uitnodiging voor het weekend van Griet in mijn mailbox kreeg, ben ik dezelfde avond nog 
in gang geschoten.
Want als Renild en Elly het in handen nemen is kwaliteit en organisatie garant. Ik heb dezelfde avond 
nog ingeschreven en betaald, ook omdat ik dan ‘zeker’ zou zijn van mijn voorkeuren. Achteraf bleek ik 
ook als eerst ingeschreven…
Bij de aankomst begroette Renild me hartelijk met ‘ah, ge zijt op tijd!’. Ik kreeg meteen een rood 
polsbandje en met een klever werd mijn identiteit op mijn borst gedrukt. 
Heel leuk was de ontmoeting met de kandidaat-studenten van de opleiding. Ze zorgden voor frisse  
nieuwsgierige wind tijdens het weekend.
De eerste voormiddag kregen we een  klassieke ‘Theresiaanse’ eutoniesessie’ van Marnic, een fijne 
opfrissing.
In de namiddag bracht An Baert ons een vernieuwde blik op (hoe?) eutonie aan de wereld te tonen. Dit 
werd professioneel en uitnodigend gebracht. Het was meteen duidelijk dat An deze materie tussen de 
kiezen heeft, waardoor we hierin vlot werden meegenomen.
Voor de avondsessie kwam Nathalie Hacurria aan bod. Een goede zet trouwens. Nathalie, die naast 
eutoniepedagoge ook de bekwaamheid van kleuterleidster heeft, wekte op  een speelse manier de 
aandacht van onze huid.  Haar creatieve insteek trok onze aandacht en interesse. Dit resulteerde 
regelmatig in uitgelaten lachsalvo’s.  
Na een bij-babbelen bij een trappist, gingen we de nacht in.
Na het ontbijt wachtten Annie Proost en Chris Bloemen ons op voor actief-receptief. Ik was 
verwonderd hoe het afstrijken van een been me in mijn ‘zijn’ en mijn ‘bestaan’ raakte.
Het actief-receptief van een been vraagt een juiste afstemming.  
Ik gebruik dit regelmatig in mijn werk als kinesist (ter info: ik werk vooral met mensen met innerlijke 
kwetsbaarheid, verwezen door een psychiater). Vanuit mijn eigen ervaring biedt actief-receptief een 
unieke kans om de eigen grens te voelen. In deze optiek zou ik de persoon die ik ontvang meer 
betrekken in het leren aanvoelen, zodat hij mee is met de beweging, of dat de beweging aan de eigen 
grens voorbij gaat.
De namiddag had ik ‘geboekt’ bij Katrien Janssen. Ik was benieuwd wat Feldenkrais kon bieden. Ik 
had langzame doorvoelde oefeningen verwacht. Neen, het was een opeenvolging van kleine schijnbaar 
onbeduidende oefeningen. Wat me vooral verwonderde was het resultaat. Op korte tijd merkte ik op 
dat de beweeglijkheid van mijn hoofd en romp merkbaar was toegenomen. 
Zoals gebruikelijk hadden Renild en Elly voor iedere lesgever een attentie voorzien. 
Maar de grote bloemekee komt eigenlijk toe aan Renild en Elly. Dit werd geuit door één van de 
deelnemers van het weekend, wat ik volmondig onderschrijf!
Dikke merci!!!  

Lucas De Prins
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Vrijwillige ontbinding van de Vlaamse eutonieschool
Vermits de oproep “De VES is palliatief” met vraag naar medewerking helaas onbeantwoord bleef, 
hebben de leden (aanwezigen en gevolmachtigden) op de Bijzondere Algemene Vergadering VES van 9 
oktober 2022 gestemd voor de ‘vrijwillige ontbinding van de Vlaamse Eutonieschool’. 
Dit betekent niet dat de eutonie geen toekomst heeft. In een tweede deel werd hierover enthousiast van 
gedachten gewisseld.
De afgelopen jaren hebben heel wat mensen zich met hart en ziel ingezet om het voortbestaan van de 
school te vrijwaren. Ziehier een korte schets van de voorgeschiedenis:
•  In december 2019 trekken Therese en Walter zich terug uit het bestuur van de VES, terwijl Bénédicte     

Gruwez en Mia Lenaert bereid zijn om samen met Greta Enckels een overgangsbestuur te vormen tot 
er een ploeg klaar is om een nieuwe start te nemen.

•   In 2019-2020 organiseren Marnic en Kristina meerdere open tafel gesprekken met de collega's i.v.m. 
de toekomst van de VES.

•   In januari 2021 stelt Marnic een project voor “pedagogische zoektocht met oog op overdracht” en 
een nieuw team krijgt  stilaan vorm met ondersteuning van Therese en Walter om hun kennis en 
ervaringen door te geven.

•   Het secretariaat van de VES wordt ondertussen leeggemaakt met de hulp van de bestuursleden en 
het patrimonium krijgt een tijdelijk onderdak.

•   Op een Algemene Vergadering in september 2021 presenteert Marnic een 10e opleidingscyclus. De 
26 aanwezigen voelen een nieuw elan. Het nieuwe team gaat met enthousiasme aan het werk en 
bereidt de nieuwe bijscholingscyclus voor. Aankondigingen worden gemaakt en verspreid. Lokalen 
worden vastgelegd.

•   Mei 2022: tot spijt van iedereen zijn er veel te weinig inschrijvingen en stelt de AV vast dat een 10de 
cyclus momenteel niet levensvatbaar is. Toch zijn An Baert, Frank Snieder, Lieve Leemans en Isabella 
Van Kerckhoven bereid om het nieuwe bestuursorgaan te vormen.

•  Juli 2022 op de bestuursvergadering om de overdracht te regelen, trekken een aantal nieuwe 
bestuursleden  zich terug. De overdracht wordt niet officieel gemaakt. 

•  Dus dringend op zoek naar ondersteuning van anderen voor de toekomst. Alle collega’s en 
sympathisanten ontvangen in aanloop van een nieuwe AV een hulpkreet: de VES is palliatief.

De Bijzonder Algemene Vergadering van 9 oktober 2022:
De voorzitster belicht de opeenvolgende stappen, nodig voor de ontbinding.
De vraag naar nieuwe bestuursleden wordt nogmaals gesteld, zonder resultaat! 
De vergadering keurt de ontbinding van de VES goed met eenparigheid van stemmen op een 
onthouding na. Er waren elf leden aanwezig en vijftien leden gaven hun volmacht.
De bestuurders, Bénédicte, Greta en Mia worden van hun taak ontheven.
Bénédicte en Greta zijn aangesteld als vereffenaars.
De bestemming van het patrimonium wordt besproken. Dit wordt verder bekeken. Mia zal zich 
hierover nog even ontfermen.

nieuws van de VES
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     Alleen Elvis blijft bestaan?

Ook de eutonie met of zonder VES… blijft bestaan!
Dit ligt in de handen van de eutoniepedagogen en al wie de eutonie een warm hart toedraagt 
en van de vruchten van de eutonie heeft mogen proeven…
En vroeg of laat duiken er weer kandidaten op voor een opleiding…
Dank aan al diegenen die de VES in heel haar ontwikkeling hebben ondersteund.

Therese en Walter

Het was een sereen gebeuren, maar met pijn in het hart, zeker bij diegenen die heel nauw met het 
reilen en zeilen van de VES betrokken waren, nemen we afscheid van een mooie en zeer vruchtbare 
tijd. 
Met grote dankbaarheid wordt gekeken naar de kostbare inhoud en levenskunst die we van Therese en 
Walter gekregen hebben. We willen de EUTONIE als een “kostbare diamant” blijven behoeden en 
doorgeven.
De VES werd opgericht in april 1989.
Volgend jaar viert Therese haar eerste cursus in ‘De Bron’ in Leuven in 1973, nu 50 jaar geleden.
Dat de eutonie toekomst heeft was voelbaar tijdens het tweede deel van de vergadering waar nog een 
viertal mensen bij aansloten!

Mia Lenaert

fragment olie op doek Claude Monet, 1916-1919
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eutonie internationaal

Bronnen van de Eutonie  -  Marie-Claire Guinand

Goed nieuws! Een prachtig nieuw werk is beschikbaar! 
Wat waren de wortels van de eutonie die Gerda Alexander ontwikkelde? Wat ging eraan vooraf? 
Meestal vermeldt men haar ziekte en haar ritmische vorming bij Jaques Dalcroze als de aanzet. Maar 
reeds in de 19de eeuw kwam er een hele culturele stroming op gang, voornamelijk in Duitstalige 
gebieden, maar ook in Frankrijk en Zwitserland. Er ontstond stilaan een bewustwording van het 
lichaam, een ‘lichaamspedagogie’, een andere visie op beweging en dans… 
De vraag die de Zwitserse Marie-Claire Guinand zich stelde, is of de houding ten aanzien van het 
lichaam waar eutonie specifiek op werkt in een of andere vorm reeds eerder bestond in de Duitse 
traditie, en welke rol deze achtergrond dan gespeeld heeft in hoe Gerda Alexander haar werk 
ontwikkelde.
Zij stelt eerst een aantal personen voor die aan het begin van deze ontwikkeling stonden, en vertelt dan 
over haar eigen weg met een opleiding als fysiotherapeute, haar verblijf in Kopenhagen op de G.A. 
Skolen waar ze in 1969 afstudeerde en over de eutonie die ze nadien gaf aan studenten van het 
conservatorium van Bazel. Een ontmoeting met Doris Guggenbühl opende haar ogen voor de 
achtergronden van deze stroming van lichaamsbewustwording. Zij beschrijft deze beweging aan de 
hand van heel veel figuren die er een rol in speelden, al dan niet in ontmoeting met Gerda Alexander 
en haar geschiedenis. 
Zij maakte een ‘genealogische boom’ die helpt om al deze figuren in hun context te plaatsen en het 
geheel overzichtelijk maakt. Daarnaast zijn er nog twee bijlagen, een over de specifiek Zwitserse 
omgang met de Franse en Duitse talen, en een foto van een lang artikel van Elsa Gindler, deze werden 
niet vertaald en zijn dus Franstalig.
Er zijn ook een bibliografie en uitgebreide voetnoten. Een woordje uitleg over de vertaling volgt en last 
but not least werd er een specifieke ‘genealogische boom’ voor Vlaanderen opgesteld, een niet geringe 
prestatie! Deze wordt ook nog uitgebreid toegelicht tot waar we nu staan.
Het is de grote verdienste van Marie-Claire Guinand dat zij de eutonie in haar historische context heeft 
geplaatst.
Dit boeiende werk is beschikbaar voor wie het maar wil, gratis als pdf te bestellen bij Walter Van Gorp 
-  walter.vangorp@eutonie.org  -  of Therese Windels  -  therese.windels@eutonie.org  -

Josephine Goyvaerts

Gerda Alexander, 1930, 1931, onbekend

mailto:walter.vangorp@eutonie.org
mailto:therese.windels@eutonie.org
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Erasmus+ Project 
In 2020 is een Erasmus+ project van start gegaan met als thema “Bijdrage en impact van 
zelfexperimentele lichaamsmethoden in het kader van gezondheidspreventie”.
Initiatiefneemster hiervan is Eutoniepedagoge Barbara Göger uit Duitsland. Zij contacteerde de 
Europese Eutoniescholen en beroepsverenigingen om een projectteam samen te stellen. Ikzelf ben 
het teamlid uit België.
Het projectteam komt uit Oostenrijk, België, Duitsland en Frankrijk. Alle elf teamleden hebben 
naast hun ervaring met Eutonie ook ervaring met andere methodes zoals Autogene Training, 
Body Mind Centering, Bothmer Gymnastiek, Chi Gong, Dans, Ehrenfried gymnastiek, 
Eurythmie, Feldenkrais, Ideokinesis, Matthias Alexander, Pantomime, Physiotherapie, Shiatsu, 
Thai Chi, Yoga enz. 
Doel van dit project is om de benadering van al deze methoden/technieken van lichaamswerk  te 
vergelijken en de beste ervan toegankelijk te maken voor mensen met een sociale en 
onderwijsachterstand met het oog op het verbeteren en in handen nemen van de eigen 
gezondheidstoestand. Het project wil aantonen hoe deze verschillende manieren van 
lichaamswerk kunnen aangewend worden om de eigen gezondheid te verbeteren en aan te 
wenden in opvoeding en onderwijs.
Concreet waren er van 2020 tot 2022 vier samenkomsten met werksessies voorzien op 
verschillende locaties. De bijeenkomst van 2020 moest helaas worden uitgesteld waardoor het 
project verlengd werd tot in 2023 en we uiteindelijk in 2022 twee keer bij elkaar kwamen. Na de 
laatste samenkomst in januari 2023 zal de projectleiding een samenvattend rapport voor 
Erasmus+ presenteren. Dit rapport zal voor iedereen beschikbaar zijn. 
Binnen dit project richtte ik specifiek voor de Eutonie en in samenspraak met de andere 
teamleden, de website - www.eutonie.international - op. Aangezien Duits de voertaal van het 
project is zijn de meeste rapporten en inhouden die ik hiervoor ontving in het Duits. Enkele 
pagina’s zijn beschikbaar in het Engels, Frans en/of Nederlands. Mocht iemand zich geroepen 
voelen om een of meerdere pagina’s naar het Nederlands te vertalen zal ik deze met plezier 
toevoegen :-) 
Meer over de doelstelling van het project op  - https://eutonie.international/start/projekt-ziele/ -

Meta Zahren

foto Meta Zahren

http://www.eutonie.international
https://eutonie.international/start/projekt-ziele/
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eutonie beleven

     het lichaam herontdekken bij chronische pijn
Bieke is sinds 20 jaar chronisch pijnpatient na de gevolgen van een zwaar auto-ongeval. 
Jarenlang zocht zij gedreven naar allerhande oplossingen om haar lichamelijke pijnperiodes te 
combineren met werk en gezin. Ze heeft toen veel geleerd maar een antwoord op haar 
pijnprobleem vond ze niet.
Na een val op het ijs vorig jaar vielen de pijngolven weg maar kwam er constante pijn in de 
plaats. Haar toestand verslechterde zienderogen tot ze haast niks meer kon.
De neuroloog adviseerde haar om minder haar best te doen, haar grenzen te respecteren, meer 
haar hart te laten spreken, én een cursus eutonie te gaan volgen. Bieke is intussen twee 
cursussen eutonie verder en heeft zich ingeschreven voor een vervolg. 
“Het was uitdagend, moeilijk en zwaar maar ook ongelooflijk leerrijk en deugddoend”, zo schrijft ze.
“Voor het eerst nam ik het stuur van mijn lichaam terug zelf in handen in plaats van mijn lijf te gaan 
brengen naar specialisten die het hopelijk konden repareren. Ik leerde opnieuw verantwoordelijkheid 
opnemen voor mijn lichaamshouding (in plaats van altijd steun te zoeken of in een stoel te hangen). Ik 
besefte al snel dat ik heel veel te leren had. Het voelde als een reset, als een klein kind dat opnieuw moet 
leren zitten. Maar ditmaal met steun van mijn zitknobbels. Ik ervaarde hoe ik mijn lichaam kon 
oprichten met steun van mijn skelet, in plaats van het te laten dragen door spieren in overdreven 
spanning. Ik leerde mijn lichaam terug voelen. Raar toch hoe je door chronische pijn zo afstand kan 
nemen van jezelf. En ik leerde kijken naar de pijn, als een deel van het geheel. Ik voelde hoe de pijn soms 
de overhand neemt en hoe je er dan naartoe kan gaan met je ademhaling en aandacht. Een beter 
alternatief dan het negeren en ervan wegvluchten. Ik had vroeger via mindfulness al geleerd hoe angst 
voor de pijn en weerstand tegen de pijn het pijnsysteem net versterken. Maar nu kon ik het ook echt 
voelen en er alternatieven voor zoeken. Vanuit een soort lichaamsvertrouwen. En ik leerde eindelijk om 
zelf spierspanning af te geven. Aan de mat, aan de eutonie-attributen (blok, kussens, …) of door 
ingebeelde verlenging van bepaalde lichaamsdelen (via bamboestokjes). Zo leerde ik wat van mijn pijn 
en spanning afvoeren. Een geweldige ontdekking. Het meest moeilijke (en toegegeven, ook het meest 
emotionele) was om door te pijn te gaan. Bewegingen die ik dacht niet te kunnen door de pijn deed ik 
toch, vanuit een gevoeld vertrouwen dat ik er spanning mee zou kunnen loslaten. Ik legde moedig een 
stuk van de weg af en vond vooral mezelf terug.
…
Mijn zoektocht is al jaren bezig en toch lijkt dit nu een nieuwe en pas gestarte route. Dit keer zie ik, 
zonder naïef hoopvol te zijn, echte kansen op verbetering. Ik wil mijn levenskwaliteit nog verhogen want 
enkel bad, bed en zetel is voor mij te beperkt. Ik wil terug meer mama en partner kunnen zijn. Maar 
stiekem droom ik ook terug van langere wandelingen in de natuur want dat geeft me zoveel energie. En 
misschien lukt het ooit nog om terug te werken. Het zal stap voor stap moeten. Eutonie leert me terug 
voelen en dat is heel wat. Want als je niet meer kan voelen hoe kan je dan luisteren naar de belangrijke 
signalen die jouw lichaam geeft? 
… Ik dank ook mezelf voor de moed die ik toonde op deze weg. Maar ik zou het nooit hebben durven en 
kunnen volhouden zonder de steun van de eutoniepedagoog die telkens, zonder oordeel en met héél veel 
steun, reageerde op mijn persoonlijke reflecties. 
Ik weet niet wat de volgende maanden me zullen brengen maar ik zet alvast in op vertrouwen!”
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boeken

De wereld die we delen  -  Tine Hens, EPO, 2022

“Wat als we niet slim genoeg zijn om te begrijpen hoe slim de rest van het leven is”
Deze quote staat op de achterflap van een klein boekje (kleiner dan A5) dat past in een handtas, met 74 
pagina’s. Het schetst een zeer interessante kijk op de wereld rondom en ook in onszelf.
De auteur Tine beschrijft leven dat onzichtbaar is voor de mens, wat blijkbaar tweederde van het leven 
is. Dit leven, de micro-organismen, is zo goed als niet onderzocht. Wij zijn veel minder bekend met 
deze wereld dan bv het heelal.  In een druppel zeewater zitten 10 miljoen virussen en 1 miljoen 
bacteriën. In ons lichaam bevinden zich meer lichaamsvreemde dan lichaamseigen cellen. 
We springen met deze wereld achteloos om, ten onrechte.
Schimmeldraden onder de grond zijn het communicatie- en 
transportmiddel voor alle planten en bomen, een oeroud symbiotisch 
verbond. De gedachte van Darwin dat de sterkste overleeft, de 
concurrentiestrijd lijkt totaal onwaar. In het leven in en rondom ons 
blijkt symbiose veel meer aan de orde, samenwerken over de 
grenzen van soorten heen. Het beeld van de mens als “opperwezen” 
is achterhaald.  
Het hele boekje is een stil pleidooi om als mens in harmonie met de 
aarde te gaan leven.  
Een aanrader. Een boekje dat je snel doorleest en waar je, naar mijn 
mening, vaak in terug mag bladeren om (weer) het juiste perspectief 
te vinden.   

HARMONIE - VERBINDING - SYMBIOSE

Elly Van Hoof

Intieme vreemden  -  Paul Verhaeghe, essay n.a.v. de maand van de filosofie, 2022
Het belang van de intieme relatie die je hebt met jezelf, met je eigen lichaam, benadrukte de 
psycholoog en psychoanalyticus Paul Verhaeghe (1955) al in zijn boek Intimiteit (2018), dat een eenheid 
vormt met Identiteit (2012) en Autoriteit (2015).
Ook in zijn nieuwe essay Intieme vreemden (2022) is er een hoofdrol weggelegd voor de band die we 
hebben met ons lichaam. ‘Mijn lichaam is mijn intiemste vreemde’, zegt Verhaeghe. ‘We leren in het Westen 
al eeuwenlang om afstand te nemen van ons lichaam, om erop neer te kijken, om het temmen. Geest wordt van 
oudsher boven lichaam geplaatst, de machtige ratio boven het zwakke vlees.’
Het gevolg: we zijn vervreemd geraakt van ons eigen lichaam. ‘We zeggen dat we een lijf “hebben” 
-dus niet zijn- en dat we “verbinding moeten maken met ons lichaam”. Maar heb ik een lichaam of heeft mijn lijf 
een ik?’
Eén op de drie mensen met een paniekstoornis legt die verbinding met het eigen lichaam geheel niet. 
Bij burn-outs zie je iets soortgelijks – signalen die het lichaam geeft, worden niet opgemerkt. 
Wat te doen? ‘Het is een torenhoog cliché’, stelt Verhaeghe, ‘maar we moeten weer in verbinding komen met 
ons lijf. Bovendien zal een betere intieme relatie met jezelf doorwerken in al je andere intieme relaties, omdat we 
nu eenmaal geen autonome losstaande wezens zijn, maar continu in verbinding staan met elkaar.’
Voor mij, als eutoniepedagoog, las het essay Intieme vreemden als een bevestigend betoog voor 
eutonie, terwijl de auteur deze lichaamspedagogie misschien niet eens kent. 
Een aanrader!

Marnic Clarys
(Gebaseerd op een artikel in Filosofie Magazine, nr. 4 – 2022)
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Veerkracht -  Rick Hanson, Ten Have, 2019
In het tijdschrift ‘Plus Gezond’ las ik een boeiend artikel gebaseerd op het boek VEERKRACHT van 
Rick Hanson. Enkele citaten maken jou misschien benieuwd: 
In dit boek kiest de auteur de psychologische invalshoek van Veerkracht. Door de  coronacrisis 
kwamen onze basisbehoeften aan veiligheid, vervulling en verbondenheid in het gedrang. 
Deze drie basisbehoeften zitten in je hersenen ingebakken, nl. op de drie lagen van onze hersenen die 
doorheen de eeuwen zo ontwikkeld zijn. 
Dat onze hersenen zich eerder richten op negatieve ervaringen is ook vanuit onze evolutie   te 
begrijpen. Het is een ingebouwde ‘bias’: om te overleven moesten onze voorouders voortdurend op 
gevaar toegespitst zijn. 
Het is aan de hedendaagse mens om BEWUST hiertegen tegengas te geven. Weten dat je vastberaden 
voor jezelf kunt opkomen als dat nodig is, maakt dat je je veilig voelt. Dankbaarheid zorgt ervoor dat je 
de vermoeiende zoektocht naar ‘vervulling’ en geluk’ voor een tijdje kunt staken. Een vriendelijke 
houding brengt diepgang in relaties, waardoor je je meer verbonden voelt. 
Deze eigenschappen kan je ontwikkelen omwille van de plasiticiteit van het brein. Als we iets vaak 
doen, worden we er steeds beter in. Zo ook met deze drie basishoudingen. AANDACHT werkt in dit 
leerproces als een versterker. Je wordt dus vastberadener, dankbaarder en vriendelijker als je meer 
aandacht besteedt aan de momenten waarop je vastberaden, dankbaar en vriendelijk bent.  Deze 
ervaringen kun je in je geheugen installeren door ze een paar ademhalingen lang in je LICHAAM TE 
VOELEN. 
De beste manier dus om deze vermogens te ontwikkelen is door goed voor jezelf te zorgen, voelen. Je 
gaat bewust in tegen ‘de spontane reflex’ om je op negatieve zaken te fixeren.
Onderzoekers van de Universiteit van Twente ontwikkelden een (gratis) app om deze vermogens te 
trainen. ‘Zo Erg Nog Niet’ of  ZENN…

Renild Van den plas

     Ook volgende werken zijn een vermelding waard:

Aanraking in tijden van huidhonger -  Els Messelis, Garant, 2021
Els Messelis is gerontologe, maatschappelijk werker, onderzoeker en (co-)auteur van verscheidene 
boeken rond ouder worden. Vanuit haar eigen praktijk voelde zij zich genoodzaakt om dit boek te 
schrijven. Met de pandemie kwam het er als een geschenk uit de hemel.
‘In dit boek ontdekken we wat de waarde van intimiteit is, en hoe we die grondstof beter kunnen 
inzetten in onze maatschappij. Want de grote verbeteringen in geluk zullen we vinden in wat we 
onderweg vergeten waren.’
Sociaal.net bracht in februari van dit jaar een recensie van dit beklijvende boek, ons bezorgd door 
Ann Van de Peer

Breinbreker -  Steven Laureys, Borgerhoff & Lamberigts, 2022
Samen met Nicolas Cougot schreef neuroloog Steven Laureys een inzichtelijk boek over de werking 
van onze hersenen, ‘De werking van onze hersenen begrijpen in 100 illustraties’.
Dankzij de rijke illustraties van de hand van Valérie Leblanc, opent de wat geheimzinnige wereld van 
de hersenen zich hier voor iedereen.
Kristina Nijs
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varia

     Oproep voor complementaire en integratieve geneeskunde
De organisatie TCIH, Traditional, Complementary and Integrative Healthcare, doet een 
oproep aan al wie het belangrijk vindt dat de complementaire en integratieve geneeskunde 
meer erkenning krijgt, om een burgerverklaring te ondertekenen. 
De verklaring doet een oproep voor een op de menselijke persoon gerichte gezondheidszorg 
met een holistische benadering. Verder is het ook een oproep tot respectvolle samenwerking 
tussen traditionele, complementaire en biomedische praktijken. De door TCIH gewenste 
gezondheidszorg is gericht op de gehele persoon, is participatief, respecteert individuele 
keuzes en culturele diversiteit, en integreert klinische ervaring en waarden van de patiënt met 
de beste beschikbare onderzoeksgegevens. Volledige toegang tot traditionele, complementaire 
en integratieve gezondheidszorg moet deel uitmaken van het recht op gezondheid.
(Via Libra Nieuwsbrief nr. 201, augustus 2022)
Klik  hier  voor meer info.

     en verder nog

• Hybride Zorgsymposium ‘Samen-in-actie’ op 25 oktober in Gent met verschillende 
sprekers uit diverse hoek, zowel fysiek als digitaal te volgen. 
‘De balans tussen zorgverstrekkers en zorgvragers dient in evenwicht te zijn. De verantwoordelijkheid voor dit 
evenwicht ligt bij de zorgverstrekkers, zorgvragers, zorgorganisaties en het zorgsysteem samen.‘ 
Organisatie THE Institute en Patient Empowerment. 
Info via deze link

• Studiedag 24 november Gent: ‘Lage rugpijn: een gezonde kritische kijk op sensorimotorische 
controle’ met prof. Lieven Daneels, hoogleraar revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. 
Organisatie Fascia College. 
Meer info  vind je hier

• E-book ‘De 4 dingen die je als kine moet weten over Fasciatherapie’ 
gratis te downloaden via deze link 

• Oostenrijkse Eutonie Akademie, te volgen via hun interessante website met vertaling naar 
het Nederlands via Google translate … :))

• Tweedaagse workshop TAKETINA op 18 en 19 maart 2023 in Lier.  
Taketina is lichaamswerk gedragen door ritme en klank, zeer aansluitend, aanvullend en 
ondersteunend bij eutonie. Gedreven en enthousiast organisator is Linda Wilms voor wie 
Eutonie en Taketina als broer en zus zijn. 
Meer info bij Linda op 015/76 07 73 of via  - renild.vdp@gmail.com -

• Eutonie zomercursus in Finland midden juni 2023 in Knipnäs met Karlien Missine. 
Info bij collega Karlien Missine   - karlien.missinne@gmail.com -   en via deze link

https://tcih.org/?doing_wp_cron=1665850696.8465659618377685546875
https://www.t-h-e-institute.org/samen-in-actie
https://fascia.be/studiedagen
https://fascia.be/ontdekfascia/
https://us13-campaign--archive-com.translate.goog/?u=906d641b6b1737d083e67d78a&id=c0c5963fc0&e=76439b9708&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=auto
mailto:renild.vdp@gmail.com
mailto:karlien.missinne@gmail.com
https://knipnas-fi.translate.goog/?_x_tr_sl=fi&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
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Nieuwsbrief 27 van de Vereniging voor Eutonie, oktober 2022 
VvE vzw - A. Van Solmsstraat 29, 2900 Turnhout - BE 0632.658.744 - RPR: Antwerpen afdeling Turnhout, Kasteelplein 1
Redactie en lay-out Kristina Nijs  -  kristina.nijs@skynet.be  -   met de medewerking van Marleen Polfliet

Dank om de VvE te  bl i jven ondersteunen  
en mee te  werken aan de verdere  ui tbouw van onze vereniging . 

Je  ontvangt  deze  n ieuwsbr ie f  wanneer  je  l id  bent . 
Stuur  em gerust  door  naar  fami l ie  en  vr ienden zodat  eutonie  meer  
bekendheid  mag kr i jgen en ons  ledenta l  verder  mag aangroeien. 

Dat  helpt  ons  enorm om ons  werk  verder  te  zetten!  

-  vve.correspondentie@gmail.com  -

Uw react ies  en/of  suggest ies  naar  vorm en inhoud z i jn  ten  zeers te  welkom!  
Het  helpt  ons  om de  kwal i te i t  van  deze  n ieuwsbr ie f  te  verbeteren.  

Evenzo  k i jken wi j  u i t  naar  uw bi jdragen die  d i t  p lat form a l leen maar  kunnen 
ver r i jken. Aarze l  n ie t  en  laat  het  ons  weten!  

Onze vernieuwde websi te  za l  u  b innenkort  aangenaam verrassen. 
Neem geregeld  een k i jk je  to t  dat  moment  je  overkomt.  

-  eutonie.info  -

Volg  ons  zeker  ook  op   

-  facebook  -

foto Meta Zahren

mailto:kristina.nijs@skynet.be
mailto:vve.correspondentie@gmail.com
http://eutonie.info
https://www.facebook.com/groups/34082753171/

