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Wil je ook een
bijdrage leveren?
Mail ons!

Mediteren is spiritueel groeien

ZaanReflex
Yvonne Pietersma
Voetreflexmassages
& Bewustwording
zaanreflex@online.nl
www.zaanreflex.nl

Wilt u ook de recessie sneller te boven komen?
Heeft u dan wel eens aan het inzetten van uw wagenpark gedacht?
Zowel voor eigen beheer als voor lease zijn er interessante besparingsmogelijkheden en zelfs kan uw
wagenpark worden ingezet om extra liquiditeit te genereren zonder dat uw mobiliteit vermindert!
Wij geven als tip mee om eens te kijken
op de site van een nieuwe klant van ons:

www.directautoleasen.nl.

Indien u ons uw interesse kenbaar maakt per mail, dan kunnen wij van SIB u een actiecode
toekennen voor extra voordeel. Uw reactie wordt dan opgevolgd door www.directautoleasen.nl.
www.passionforstones.nl

Wij wensen u veel besparing en extra liquiditeit toe!

Spiritualiteit in beweging voor werk en privé
Heb je een succesverhaal over jouw bedrijf of een keuze in het leven?
Staat jouw omgeving nog steeds verrast van je nieuwe stap?
Wil je anderen vertellen waarom jouw produkt zo succesvol is?
www.levelupnow.nl

Reiki en Spiritueeltherapie

Vraag naar onze mogelijkheden en onze unieke aanpak.
Mail je vragen naar: spiritualiteitinbeweging@gmail.com
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Van de hoofdredacteur
Wat een heerlijke reacties heb ik mogen ontvangen. Het eerste nummer is enthousiast
ontvangen. Als ik het goed heb uitgerekend op meer dan 2000 plaatsen.
Niet dat ik al zoveel aangemelde abonnees heb, maar veel mensen hebben het magazine
doorgestuurd binnen hun eigen netwerk.
Nog even voor de goede orde. Dit blad is geheel gratis. Ook de advertenties die je in het
eerste nummer gezien hebt zijn kosteloos geplaatst. Ik hoef en wil er op dit moment ook geen
geld aan verdienen. Denk daar dus niet aan als je een advertenties geplaatst wil hebben.
Het is enkel om het blad via nog meer netwerken te verdelen.
Het werkt zo:Pas als je als adverteerder meer respons hebt dan wil ik een percentage.
Dus pas als jij als adverteerder gaat verdienen krijg ik ook een stukje.
Ik kreeg vorige maand een aanbod van Magda van Dijk die mij voorstelde om een speciale
cursus te schrijven over handlezen. Het is speciaal voor Spiritualiteit in beweging geschreven.
Uniek voor jou als lezer maar ook voor dit blad uniek om zo’n cursus te mogen plaatsen.
De puzzel is goed bevallen en we hebben veel goede inzendingen mogen ontvangen.
De winnaar is Mieneke Sonneveldt. De gewonnen prijs sturen we snel naar haar op.

Veel mensen kunnen geholpen
worden door de stappen die
anderen in hun leven hebben
durven zetten.
Heb je ook die stappen gezet
welke jouw leven totaal heeft
veranderd?
Stuur je verhaal dan naar:
spiritualiteitinbeweging@gmail.com.

Verder was het weer leuk werk om de ingezonden stukken te bekijken en te verwerken in dit
magazine. Dank voor het delen.
Heb je zelf een spirituele ervaring, ben je gegroeid door een bepaalde ervaring
of wil je je spirituele informatie met ons delen?
Stuur dan een mailtje naar spiritualiteitinbeweging@gmail.com.
Veel leesplezier met dit tweede nummer van ‘Spiritualiteit in Beweging’.
Ruud Overstegen

Wat is spiritualiteit?
Als je “spiritualiteit” het op
internet zoekt en de diverse
spirituele bladen leest, wordt
het begrip spiritualiteit op verschillende manieren uitgelegd.
Volgens mij heeft spiritualiteit
niets te maken met helderziend
zijn of contact hebben met gid-

ingsproces, een zoektocht in en
naar jezelf. Het is leren voorbij
de huidige kaders te kijken.

sen en overledenen. Spiritualiteit
heeft ook niets te maken met het
paranormale. Maar als je je met
paranormale zaken bezighoudt,
helderziend bent en een goed
contact hebt met je gidsen kun je
wel spiritueel zijn.
Spiritualiteit is een ontwikkel-

Waarom een nieuw tijdschrift?
Steeds meer mensen hebben
behoefte aan informatie via het
internet. Internet is niet meer
weg te denken in ons huidige
bestaan. Ook heeft internet nog
een andere functie. Het brengt
mensen bij elkaar zonder van
de stoel te hoeven op staan.
Er zijn steeds meer mensen
opzoek naar zichzelf. Diverse
cursussen en workshops worden
druk bezocht. Het is soms lekker
om andere mensen op die bijeenkomsten te ontmoeten, maar
er zijn mensen, die door welke
omstandigheden dan ook niet in
staat zijn om de deur uit te gaan.
Door internet kwam ik op het
idee om een spiritueel blad
samen te stellen, waarvoor je
niet het huis uit hoeft en dat zelfs

helemaal niets hoeft te kosten.
Natuurlijk denk je dan dat als het
niets kost, het wel niets zal zijn,
maar dit is anders. De kosten
worden betaald door de adverteerders. Doordat er geen gedrukte media zijn en ook niet de
kosten van het verspreiden van
dit magazine, kunnen de kosten
laag blijven.
Hoe werkt het dan?
Informatie is een belangrijke
bron voor zowel de schrijver als
degene die de informatie kan
gebruiken. Het samenbrengen
van die tweeledige informatie is
soms moeilijk te sturen.
Tevens hebben therapeuten,
coaches, healers en anderen de
behoefte om hun netwerk uit te
breiden. Adverteren zou dan de

beste optie zijn, maar vaak zijn
de beschikbare tijdschriften er
niet echt geschikt voor, of adverteren is bijna onbetaalbaar.
Het digitaal uitbrengen van een

Het is het op zoek gaan naar
universele waarheden.
Het is de bewustwording van het
hoe en waarom.
Het is het zien van verbanden en
het begrijpen dat er veel meer is.
Het is het eerst geloven en dan
zien.
Het is het loslaten van de oude
vastgeroeste waarden en normen
van de geest.
Het loslaten van dogma’s en de
regels die door anderen werden

bepaald.
Het is een zoektocht in een volledig open en grenzeloos bestaan.

gratis spiritueel magazine maakt
het mogelijk om zowel kostenbesparend te werken als gerichter
te adverteren. Het plaatsen van
een advertentie heeft tevens het
voordeel dat de adverteerder de
mogelijkheid krijgt om een verhaal te schrijven over hoe hij of
zij de spiritualiteit heeft ingezet,
waardoor hij of zij succesvol is
geworden. We willen tenslotte
iedereen vertellen over hoe we
van niets naar iets zijn gegroeid;
dat geeft anderen de mogelijkheid om ook succesvol te kunnen
zijn.
Doordat de verspreiding via
internet gebeurt en wel door de
adverteerders zelf, wordt het
netwerk steeds groter. Het is de
bedoeling dat de adverteerder dit
magazine onder de eigen adressen gaat verspreiden. Hoe meer
adverteerders, hoe groter het
bereik.
Nog een voordeel is dat elke

advertentie automatisch een link
krijgt naar de eigen website. Omdat de computer al een verbinding heeft met internet is de link
direct beschikbaar. Zo kan iedere
lezer direct de informatie binnenhalen zonder uit zijn of haar stoel
te komen.

Er zijn geen universele grenzen.
Grenzen leggen we onszelf op
of ze worden ons door anderen
opgelegd, vaak gebaseerd op
macht met als achterliggend
patroon angst. Spiritualiteit is
voorbij de bestaande waarden en
normen kijken, zonder oordelen
of veroordelen.

Wat zoeken we?
De rode draad van de verhalen
die we zoeken gaat over het
motto van Neale Donald Walsch:
als alles verandert, verander dan
alles.
Wat bracht je ertoe om die stap
te doen.
Wat gaf je de kracht om vol te
houden en wat geef je de lezer
mee om ook te kiezen voor het
mogelijk maken van een verandering.
Doe mee en maak dit magazine
tot een groot succes.

Zo ben ik nu eenmaal!
Stop met het zoeken buiten je
naar een antwoord.
Kijk binnenin en ontdek en
vervul je missie en je doel.

Wat je ouders en omgeving je leerde en
vertelde is hun visie over de wereld. Ze
bekeken het door een gekleurde bril. Hun
gekleurde bril zorgde voor een bepaalde
manier van reageren. Wat op zijn beurt
een bepaald gevoel in jouw lichaam
teweeg bracht. Een gevoel die jij er zelf
aan hebt gegeven. Ieder ervaart namelijk
een gebeurtenis zoals hij denkt dat het
is. We koppelen er niet alleen een eigen
bedacht gevoel aan, maar brengen dat ook
in verband met een door onszelf bedachte
overtuiging.

We hebben hieruit geleerd dat het wegstoppen van oude gevoelens niet echt
werkt. Ze zitten in een soort vieze beerput
en hebben zich in je leven opgehoopt. Tot
het moment dat de deksel een klein beetje
openstaat door een gelijkende gebeurtenis
in je leven. Dan komt er zuurstof (adrenaline) bij en komt er een lading viezigheid
vrij die je eigenlijk niet wenst.

daardoor in een vicieuze cirkel kunnen
zitten.
We hebben een bepaalde gedachte wat
een bepaald gevoel oproept en waardoor
er een gelijkluidende actie volgt in onze
gedachte. Het naar buiten plaatsen van dat
proces zou kunnen leiden tot een positieve
of negatieve actie, maar vaak blijft het bij
het denken daarover.

De oplossing zou kunnen zijn om het
nieuwe gevoel te verwisselen voor het
oude niet gewenste gevoel.

Je zou kunnen zeggen dat onze overtuiging en ons gevoel bepalend zijn geworden voor wat er heeft plaatsgevonden. Dat
te weten ontdek je dat ook wij naar een
gebeurtenis kijken door een gekleurde
bril. Als we allemaal dezelfde kleur bril
zouden hebben is er niets aan de hand.
Maar dat is natuurlijk niet zo.

We zijn als pasgeborene niet instaat om
uit ons zelf iets te ontwikkelen. We hebben voorbeelden nodig. We ‘bekeken’
onze buitenwereld en pakken daar dingen
op die we wel of niet willen ervaren. Door
naar voorbeelden te zoeken die bij ons
pasten ontwikkelden we onze vaardigheden. We kunnen als kind dus alleen maar
modelleren. Of we doen het zelfde als
onze opvoeders of het tegenovergestelde,
we zijn rebels. In beide gevallen is het een
antwoord op hun visie gekleurd door hun
bril.

Eigenlijk houden we onszelf voor de gek
door ons innerlijk stemmetje te geloven.
In eerste instantie is dat natuurlijk niet
gek. Want wat we denken, voelen we ook.

Als we leren beseffen dat gevoelens en
onze overtuigingen een door onszelf gecreëerd proces is, kunnen we leren andere
processen toe te laten. Bijvoorbeeld die
gevoelens toe te laten die nodig zijn om
verandering in het leven toe te staan.
Mijn vraag is dan niet; ‘Hoe voel je je
vandaag’. Maar mijn vraag zal zijn:
‘Welke gevoelens wil je vandaag
toestaan’.

We kunnen dus stellen dat gedachte +
gevoel + actie een resultaat geeft. Het is
duidelijk dat dit in zowel een negatief als
een positief proces kan zijn.
Daar de eerste drie stappen zich in ons
lichaam bevinden zorgt ervoor dat we

Maar is dat gevoel gerechtvaardigd? Hebben we dat gevoel nodig voor deze actie
die we in werkelijkheid moeten uitvoeren?
Vaak is dat niet het geval. Over het algemeen zijn de beren die je in je gedachten
hebt erger dan de waarheid als je in actie
bent geweest. Achteraf hoor ik vaak mensen zeggen: ‘Het leek zo moeilijk, maar
toen ik er voor ging, leek het als vanzelf te
gaan’. Zo ook met veranderen.
Bijvoorbeeld bij ziekte, werkloosheid,
ongemakken, relaties.
Onze motivatie voorafgaand aan een fysieke actie, wordt dus meestal door angst,
woede of andere negatieve emotie overschaduwd.
We zijn net als bomen. Als je een peren-

boom bent, groeien er geen sinaasappelen
aan. Onze wortels zorgen voor wat voor
vruchten er aan onze boom hangen. Hoe
steviger en vruchtbaar de wortels, hoe
beter de boom kan groeien en hoe meer
we uit het leven kunnen halen.
We kunnen ook een soort muur om ons
heen bouwen. Door ons met leuke dingen
bezig te houden lijken we gelukkig. Maar
dat geluk die we uitdragen is op een wankele basis geplaatst. Inplaats van te denken dat we voor het hebben van plezier
gaan, ontwijken we eigenlijk de pijn.
Door ons emotioneel verleden kunnen we
eigenlijk ook niet echt goed omgaan met
onszelf. De meeste mensen leven op de
reactie van anderen. We zijn eigenlijk aan
het overleven.
De meeste mensen willen daarom niet bezig zijn met hun veranderingsproces maar
liever geven dan ontvangen. Eigenlijk ben
je dan egoïstisch. Als iedereen graag wil
geven en jij wil niet ontvangen, klopt er

iets niet. Een ander kan jou dan nooit iets
geven.
Ontvangen is wat we nooit geleerd hebben. En als je dat wel hebt ontdekt, dan
ging dat vaak met een negatief gevoel
gepaard.
Onszelf weggeven is wat we geleerd hebben van onze leeraren en voorgangers met
die gekleurde bril. En als je kijkt naar het
resultaat, kijkt van wat je ouders deden?
Werpt dat dan vruchten af? Zodat je nu
zeer succesvol en zonder stress bent?
Of zit je in een situatie waar je eigenlijk
niet in wilt zitten?
Volgens mij kan je beter je verleden van je
afwerpen en opnieuw beginnen.
Opnieuw beginnen te leven met het besef
dat alleen jij ervoor kunt zorgen dat je
succesvol bent.
Daarvoor is het wel van belang dat je je
wortels die energie geeft die nodig is om
verandering toe te laten.

Ook jouw opleidingen in de schijnwerpers?

We hebben voor jou een unieke oplossing!
Er zijn geen advertentiekosten aan het plaatsen van je informatie en toch hebben we
er allemaal profijt van. Hoe we dat doen?
Stuur een berichtje naar: spiritualiteitinbeweging@gmail.com

Diane Ildiz over haar spiritualiteit
Diane Ildiz is schrijster van haar
1e boek ‘Zaai en oogst je eigen
toekomst’ die bij Uitgeverij Darshan is uitgegeven en via haar
site is te bestellen. Voor de Soragakademie heeft ze in voorgaande
jaren veel spirituele cursussen
geschreven. Waaronder de cursus
‘De kracht van magnetiseren’.
Spiritualiteit betekent voor mij alles
wat is, alles wat je doet en alles wat je
ervaart in lichaam, geest en op zielsniveau.
Voor vele betekend spiritualiteit alleen het buitenzintuiglijk waarnemen.
Spiritualiteit kun je altijd en overal
ervaren, het gaat er namelijk om wat
je ziel ervaart en hoe je dit ervaart. Dit
kun je ervaren op hoger niveau, maar
ook tijdens het wandelen, werken,
huishouden enz. zodra je bewust bezig
bent met het ervaren wat je aan het
doen bent, ben je al spiritueel bezig. Je
kunt dingen ervaren met een lach op
je gezicht of met een boos of verdrietig gezicht. Wanneer je boos bent of
verdrietig, kun je deze ervaring direct

omturnen door een glimlach op je
gezicht te zetten. Dit geeft meteen al
een ander gevoel, dus ook meteen een
andere ervaring, terwijl je met hetzelfde bezig bent.
Om maar een eenvoudig voorbeeld te
noemen voor de huisvrouwen onder
ons: je kunt (de was) strijken en strijken. Velen onder ons hebben een hekel
aan deze klus. Maar ben je bereid om
met gekreukelde kleding te lopen?
NEE! Gek genoeg doet niemand dat.
Waarom niet? omdat je er niet prettig in voelt. Wat voelt lekkerder een
gestreken of een gekreukt shirt? Een
gestreken natuurlijk. Waarom dan
strijken met een lang gezicht? Ervaar
wat je doet tijdens het strijken. Je haalt
die lelijke kreukels uit je kleding en
je voelt je mooi in het strak gestreken
stuk. Wanneer je die ervaring van een
vervelende klus naar een leuke klus
tovert, dus met een glimlach op je
gezicht, dan ervaar je al spiritualiteit.
Met andere woorden, je innerlijk geeft
je een tevreden gevoel wanneer je iets
wat gekreukt was prachtig glad gestreken hebt. Het gaat om de ervaring die
je van binnen voelt.
Om jezelf ofwel spiritualiteit te erva-

ren hoef je niet perse te helderhoren,
voelen of zien ofwel de drie gaven.
Zelf ben ik met deze 3 gaven geboren
en ze blijven groeien naarmate ik ouder wordt. Anderen zullen het op latere
leeftijd ontdekken en weer anderen
zullen het in dit leven nog niet ontdekken. Maar dat wil niet zeggen dat deze
mensen geen spiritualiteit ervaren!
In mijn praktijk
ontdek ik veel
mensen die een
verborgen gave
hebben waarvan
ze zelf niet eens
wisten dat ze het
in zich hadden.
Nadat zij zich hier
meer in gingen verdiepen ontwikkelden hun gaven zich in razend tempo.
Sommigen werden zelf behandelaars
en anderen helpen mensen die op hun
pad komen en weer anderen gebruiken hun gaven in hun dagelijks werk,
ongeacht wat zij voor werk doen.
In mijn boek ‘Zaai en oogst je eigen
toekomst, een weg naar onvoorwaardelijke liefde’ beschrijf ik hoe je

ervaringen beleeft zoals je doet, maar
ook hoe het anders kan. Naast mijn
eigen leuke en zelfs nare ervaringen en
diverse voorbeelden die voor iedereen
in het dagelijks leven herkenbaar zijn,
staan er in het tweede gedeelte een
aantal oefeningen die je meteen kunt
toepassen of waar je eventueel je eigen
versie van kunt maken. Hierdoor kun
je direct je eigen ervaringen veranderen op weg naar jouw eigen weg naar
onvoorwaardelijke liefde.
Onvoorwaardelijke liefde is er voor
iedereen. Het is altijd en overal om
ons heen en beschikbaar voor ieder die
het ervaren wil.
Ik wens iedereen hele mooie en leuke
ervaringen toe en geniet van ieder
moment in je leven. Zodat je later
terug kunt kijken op een rijk leven
vol prachtige ervaringen. Want ook de
nare ervaringen kunnen uiteindelijk
toch een mooie ervaring zijn als je de
lering er hebt weten uit te filteren.
Met een lieve groet,
Diane Ildiz-Sturmer.
www.riz-balance.nl.

www.boekenroute.nl

Bestel al je boeken rechtstreeks bij de uitgever.

Steeds meer uitgevers maken hier gebruik van.

Zoek je nieuwe boek op: www.boekenroute.nl

Wonderen...
Voordat ik verder ga met mijn verhaal
over mijn bijzondere pad door kanker
heen, wil ik even teruggaan in de tijd.
Toen ik helemaal klaar was met alles
wat ik kon doen om de kanker uit mijn
lichaam te krijgen, inclusief stoppen met
roken, kreeg ik mijn inwijding tot Reikimaster door Inger Droog op 5-5-2003.

Loes Kramer-Klijn,
spiritueeltherapeut, schrijft
elke twee maanden over
wat speelt in haar leven.
Ze wil het graag met de
lezer delen.
Meer over Loes kun je
vinden op haar site:
www.levelupnow.nl

In 1997 maakte ik kennis met Reiki,
ik had er nog nooit van gehoord. Samen met mijn man, zoon, nicht en neef
ontving ik de eerste graad van Reiki.
Het waren prachtige dagen in juni en
er ging een wereld voor mij open. Wij
waren alle vijf erg onder de indruk van
de universele levensenergie, het viel zelfs
andere mensen op dat we zo straalden,
onder wie een van mijn zussen en haar
man. Daar ontstond dan ook de eerste
van de vele Reikicursussen, die ik ging
organiseren en assisteren. Per jaar had
ik gemiddeld vier cursussen in mijn
huis, met Joan Bermon als traditioneel
Reikimaster. Overigens, in 1998 zat
Ruud Overstegen in zo’n cursus bij mij
thuis, hij is de oprichter en redacteur
van dit spirituele magazine. Ik ben hem
nooit vergeten en dat komt doordat hij
een grote indruk op mij maakte met zijn
natuurlijke healerschap en de spiritualiteit, die als het ware van hem af spatte.
Ik wilde zo snel mogelijk de tweede
graad van Reiki ontvangen en daarna
hebben we de Reikilijn opgezet, toen
nog Reiki Crisislijn geheten, dat was op
19 januari 1998. Ik werk nog steeds in

de Reikilijn met zeven andere mensen
met de tweede graad van Reiki. Eens in
de zes weken komen we bij elkaar om
degenen die door ons zijn behandeld te
bespreken en om een nieuw rooster te
maken. Wij behandelen mensen, die ziek
zijn of het op een andere manier moeilijk hebben twee weken lang, tweemaal
per week op afstand. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar als iemand
in de Reikilijn wil worden behandeld,
dan hebben wij zijn of haar schriftelijke
toestemming nodig, naam en adres en
een korte beschrijving van de klacht.
We hebben veel mooie resultaten in de
Reikilijn en we behandelen met liefde,
letterlijk… Inmiddels is een tweede
Reikilijn van de grond gekomen en ik
ben bezig om een derde Reikilijn op te
zetten.
De borstkanker, die voor mij het hele
jaar 2002 in beslag had genomen, was
klaar. Ik had geen uitzaaiingen en voelde
me weer zoals van ouds, al had ik er wel
een grote ervaring bij en, wat belangrijker was, een goede les: namelijk eerst
eens naar mijn eigen ziel luisteren, in
plaats van altijd naar de zorgen en problemen van anderen. Een half jaar later
moesten wel mijn eierstokken worden
verwijderd, omdat de soort kanker die ik
had, ook de eierstokken kon aantasten.
Eierstokkanker voel je niet en wanneer
je het voelt, is het eigenlijk al te laat.
Dus heel verstandig, laten weghalen.
Ook was men er in het AvL achter gekomen dat de kanker in mijn geval gene-

tisch bepaald was, familiair dus. Gelukkig ben ik de enige van de vijf zussen,
die dit gemuteerde gen heeft en ook mijn
dochter is er vrij van.
Maar… drie jaar na de eerste keer had
ik in mijn andere borst een knobbeltje
en toen ik dat voelde wist ik meteen dat
ik mijn borsten zou laten weghalen. Ik
dacht altijd dat zo’n beslissing heel erg
moeilijk was, maar als je zelf in die situatie zit, is de keuze erg gemakkelijk. Niet
weer dat hele circus van chemo, operatie
en bestralingen. Dus al heel snel stond
de operatie voor de deur. Het was net
op tijd, zodat ik toch nog bij de geboorte
van de dochter van mijn dochter kon
zijn, al was ik toen nog niet helemaal
hersteld.
Wat heel opvallend was, was de manier
waarop ik de operaties, de chemokuur
en de bestralingen door ben gekomen,
niet alleen fysiek, maar ook mentaal en
emotioneel. Daar is Reiki voornamelijk verantwoordelijk voor geweest. Het
is natuurlijk ook zo dat ik een positief
ingesteld mens ben en dat mijn vertrouwen in Reiki heel erg groot is. Ons gezin
en mijn hele familie heeft Reiki en bijna
allemaal de tweede graad, dus als het
nodig was dan behandelde iedereen mij
en mijn situatie.
En dat heeft een grote impact gehad.
Wordt vervolgd…
Wordt vervolgd…?

Eerst geloven
dan

‘ZIE’ je het

VANZELF

Zhi Neng Qi Gong

Leid me... als ik luisteren wil!

Zhi Neng Qi Gong is een Chinese bewegingsleer ontwikkeld door
dr.Pang Ming, grootmeester in diverse vormen van Tai Chi en Qi Gong.
Hij richtte het Huaxia Zhineng Qigong Centrum op waar duizenden
mensen gezamenlijk Zhi Neng Qi Gong beoefenden en genazen van de
meest uiteenlopende ziektes.
Met deze bewegingsleer wissel je je eigen energie uit met die van het
universum. Door middel van de bewegingen, visualisaties en affirmaties
activeer je je energiebanen waardoor blokkades op fysiek, emotioneel
en spiritueel oplossen.
De simpele oefeningen zijn voor iedereen geschikt.

Dit boek vertelt het verhaal van Diana Hendriks (1967). Wanneer ze
via automatisch schrijven (berichten uit het universum) de spirituele
wereld ontdekt, neemt haar leven een bijzondere wending. We mogen
meekijken in drie jaar van haar leven, waarbij ze contact legt met haar
spirituele gidsen en overleden dierbaren. Door de aanmoedigingen van
haar spirits, besluit ze haar doel in haar leven te vervullen; het schrijven
van boeken.
We zien aan de ene kant haar spirituele groei, die zich gaat manifesteren in haar praktijk, de andere kant haar confrontaties met oud zeer,
het leren afscheid nemen en loslaten, nieuwe paden kiezen, vallen en
opstaan.
Stap voor stap wandelt Diana dichter en dichter naar haar Kern. Het centrum waar ze zichzelf kan
terugvinden. Begeleid door de spirits, die haar via automatisch schrift steunen.
Diana Hendriks laat in dit boek zien, dat het mogelijk is om je dromen waar te maken.
Door steeds weer naar jezelf te kijken, je valkuilen te herkennen en daar een weg in te vinden.
Daarnaast geeft ze de lezer een kijkje in de spirituele wereld; zielscontact met ongeboren
kindertjes, boodschappen vanuit de spirituele wereld, trance-speaking en automatisch schrift.

Meer info op: www.delemniscaat.nl

Zaai en oogst je eigen toekomst
Diane Ildiz-Sturmer is voor velen al een begrip in de spirituele wereld.
Voor de Sorag-akademie heeft ze in voorgaande jaren veel spirituele cursussen geschreven. Waaronder de cursus ‘De kracht van magnetiseren’.
In haar praktijk voor natuurlijke en paranormale geneeskunde helpt zij
veel mensen door een breed scala aan mogelijkheden voor een betere
toekomst aan te bieden.
Door gebruik te maken van haar gave heeft ze de unieke Soulreadingmethodiek ontwikkeld voor het achterhalen van de oorzaken en gevolgen
van de vele problemen waar vele mensen mee te maken hebben.

Zhi Neng Qi Gong is inmiddels succesvol in Europa geïntroduceerd. Er zijn diverse stromingen
ontstaan. Dit boek gaat terug naar de essentie van de leer van Dr. Pang Ming gecombineerd met de
nieuwste inzichten die ontdekt zijn door diverse Chinese leraren.
De auteur is van mening dat niet dogmatisch een stroming gevolg dient te worden maar er juist
verrijking plaatsvindt door kennis te delen.
Patrick Baijards is Zhi Neng Qi Gong docent en tenniscoach. Hij verzorgt Zhi Neng Qi Gong workshops, weekeinden en vakanties. Tevens verzorgt hij tennisweekeinden en vakanties waarbij hij
tennis en Zhi Neng Qi Gong op perfecte wijze integreert.

Meer info op: www.iktennis.nl

Uw boek hier

?

UW (spiritueel) verhaal uitgeven?
Het voordeel van een uitgave in eigen begeer is dat u zelf de regie in handen hebt. U beslist hoe het boek eruit gaat zien en wat u zelf wilt doen en
wat wij voor u doen. In de meeste gevallen zult u bij een eigen productie
meer winst kunnen halen.
Dat was voor veel therapeuten, coaches en trainers aanleiding hun boeken
bij Uitgeverij Darshan te laten verzorgen. Veel van hun boeken worden bij
hun curssussen en trainingen geleverd, waarbij een goedkopere inkoopprijs
voor hen de doorslag gaf ten opzichte van een reguliere uitgever.
Bij reguliere uitgevers ontvangt u van uw werk 6 tot 12% van de boekenprijs. Bij ons kan dat dus oplopen tot 50%.
Daar we een verscheidenheid aan mogelijkheden hebben om u zo optimaal
te kunnen helpen is het ondoenlijk alle opties op deze site te plaatsen.
We hebben in de afgelopen jaren veel trainingsboeken, spirituele boeken,
zingevings- en mindfulness boeken mogen vervaardigen voor onze klanten.
Ons doel is uw kennis in een boek te vatten zodat die informatie niet
verloren gaat.

Dit boek geeft op onnavolgbare wijze inzicht in haar persoonlijke ontwikkeling en biedt hierdoor de
lezer de mogelijkheid gebruik te maken van haar verworven inzichten.
‘Zaai en oogst je eigen toekomst’ is tot stand gekomen omdat Diane graag zou zien dat iedereen de
Goddelijke onvoorwaar-delijke liefde in zichzelf terug zal vinden. Ze geeft aan dat er niets mooiers en
intenser is dan onvoorwaardelijke liefde.
Wat onvoorwaardelijke liefde is, maakt ze in dit boek op liefdevolle wijze duidelijk.
Met dit unieke boekwerk geeft Diane aan dat het voor iedereen mogelijk is zijn of haar unieke gave te
ontwikkelen.
Door op de juiste manier te zaaien zal een mooie oogst vanzelfsprekend zijn.

Uitgeverij Darshan is
een kleine uitgever
van spirituele-,
coachings-,
trainingsen
nieuwetijdsboeken.

Meer info op: www.rids-balance.nl

Meer info op: www.uitgeverijdarshan.nl

Neem vrijblijvend contact met ons op zodat we u een passend concept
kunnen bieden.

Spirituele belevenissen tijdens het wandelen

Meditatie & levensevaluatie trekkings van bergmeer tot bergmeer deze zomer op: www.pyrenees-pyreneeen.be/Pyreneeen_spiritualiteit.htm
Voor de kampeertochten van 16-30 juli en 30 juli -13 augustus zijn er nog maar een paar plaatsen vrij, voor 2-16 juli en 13-27 augustus wat meer.

Meeting the higher Self
Op een avond, het moet ergens in 2002
zijn geweest, ben ik gaan schilderen. Op
deze avond kwam alles samen en zag ik
“crystal clear” waar ik stond in het leven.
Dat was niet fraai. Financieel zat ik aan
de grond en het perspectief om nog wat
van mijn leven te maken middels mijn
carrière was tot een abrupt einde gekomen
(een einde dat ik onbewust ook verlangde,
omdat het werk geen voldoening en tevredenheid meer gaf). Mijn relaties werkten
niet, ik voelde me nergens en bij niemand
thuis horen en ik was officieel arbeidsongeschikt verklaart: een posttraumatisch
stress syndroom, de ziekte van Croon
en een paar gebroken ribben. Die laatste
kreeg toen ik op een avond, na “weer” een
lange en drukke werkweek in TV-land een
borrel ging doen in de stad en op de weg
daarna toe werd aangereden op het Jozef
Daniel Meijerplein voor de Joodse Synagoge in Amsterdam door de toiletjuffrouw
van de Stopera. God heeft echt gevoel
voor humor! Deze dame, die er met een
gebroken pols en een groot schuldgevoel
vanaf kwam (ze gaf geen voorrang), zegen
ik nu bij dezen voor haar roekeloze daad,
want er is veel moois uit voortgekomen!
Ik hing met de auto gedeeltelijk over de
rand van de weg en onder mij raasde het
verkeer over een weg (die inmiddels is
afgesloten). De klap was zo hard dat het

echt minuten duurde voordat ik besefte
wat er was gebeurd en waar ik was. Het
eerste dat ik me begon te realiseren was
de angst dat er iets met mijn benen was en
ik nooit meer zou kunnen dansen. De muziek stond nog steeds op vol volume aan,
terwijl ik zag dat de voorkant van de auto
zeker een meter korter was geworden.
De auto was total loss en het duurde niet
lang, voordat ik mij realiseerde dat ik
het ook was, al jarenlang. Ik was iemand
die echt iets van zijn leven wilde maken,
daar hard voor werkte en nog harder op
hoopte, maar ik had op die bewuste avond

ergens in 2002 het gevoel dat ik had
verloren, was ingehaald door het verleden en al mijn geleerde vaardigheden en
discipline er iets moois van te maken, te
zwak waren gebleken. Niets klopte meer
op die avond, wie ik was of op z’n minst
dacht te zijn; ik was echt op de bodem.
Na een best wel lange en intense huilbui
zonder geluid kwamen er weer beelden
en hoorde ik vaag de commentaren weer
van mijn toenmalige vrienden: “ Je weet
wel wat je wilt”. “Ja, schilderen,” dacht
ik en direct kwamen al de spoken: geen
zekerheid, weet niet of ik het kan, valt
geen droog brood mee te verdienen en dan

Finding the paradox
As a artist I express the process of my life try to shape it in paint,
texture and concept, try to reveal what I
don’t understand or feel.
Always moving through the cycle of initiation.
I search for polarities,
for the dark and the light. In this moving spectrum,
I find my balance and peace just in the middle,
where the paradox lies:
standing still yet moving at the same time.

heb ik geen status meer (in mijn carrière,
die was afgesloten, had die wel). Ik was
al honderden keren door al die vragen en
tegenvragen gegaan maar op deze avond
kon ik er ineens naar kijken zonder het te
zijn, ik kan het niet anders omschrijven.
Het leek zijn grip op me te verliezen. De
put waar ik in zat was voor mij zo diep,
zo allesomvattend dat zelf mijn twijfels
en emoties leken te vervagen. Ik heb
toen van een laken op latjes, die ik had,
een doek gespannen. Al mijn gedachten,
emoties en gevoelens, oud of nieuw waren
er wel maar alles was gedempt aanwezig,
alsof er een dikke glazen wand tussen
mijzelf en al die andere delen van me in
stond. Ik kon gemakkelijk door het glas
kijken, ik keek ernaar terwijl ik bezig was
– ik keek alleen.
Toen ik uiteindelijk begon te schilderen
en de eerste streken neerzette werd ik me
ervan bewust dat er nog iets anders in me
was en dat gaf een groot gevoel van kalmte. Ik was zo verbaasd dat ik dat op zo’n
moment in mijn leven kon ervaren, zeker
als ik door glazen wand keek en zag hoe
alles over elkaar heen tuimelden, chaos!
Maar ik was kalm en voelde mezelf gelukkig en sterk worden hierdoor. En toen
voelde ik hetzelfde gevoel dat ik had toen
ik als jongentje tekende en schilderde.

Het doek sprak ook met mij! We dansen
samen, het stuurde mij en ik stuurde het
doek. De eenzaamheid verdween en sinds
jaren kreeg ik een gemeende glimlach
rond mijn mond. Dat moment was bepalend voor de jaren die volgden; ik werd
me bewust van een deel van mezelf dat
wezenlijk is, dat er al was voor mijn geboorte en dat gevonden diende te worden
en het is waar: in de modder kun je echt
diamanten vinden. Dit voelde zo echt en
diep en het stond los van gedachten, ego,
emotie en zelfs gevoel. Dit was groter,
terwijl ik er jaren overheen had gekeken.
Het duurde nog twee jaar voordat ik echt
het schilderen oppakte en een daadwerkelijk plan van aanpak maakte, geholpen
door de inzet en discipline, die me nu
weer erg goed van pas kwamen. In die
twee jaar ben ik nog een paar keer teruggekeerd naar mijn vorige werkveld, maar
het werkte niet meer. Ik wist dat ik wilde
schilderen, maar ik had ook tijd nodig om
dat in mijn “hoofd” te verwerken en daarnaast had ik zoveel roofbouw op mijn lichaam gepleegd, dat ook dat beperkingen
gaf. Maar wat bewust is geworden kan
nooit meer onbewust worden, dat is een
natuurwet, dat wist ik en dat gaf rust in de
chaos waar mijn leven toen in verkeerde.
Inmiddels schilder ik 8 jaar en dat kleine

stukje bewust-zijn van mijn kern is uitgegroeid naar een veel groter stuk bewust
zijn en heeft andere delen die vertroebeld
waren helder gemaakt, of zichtbaar.
Vaak heb ik gedacht en verlangd in mijn
naïeve dromen als jongetje, maar ook als
volwassen man dat God, of hoe je die
wonderlijke energie ook wilt noemen, mij
aanraakte en alles instant goed kwam. Ik
heb geleerd dat de werkelijke verandering
alleen maar van binnenuit kan komen,
ook dat is een natuurwet. Als van buitenaf
de kern wordt aanraakt en de kern komt
zelf niet in beweging, dan heeft dat geen
wezenlijke verandering tot gevolg. Met
wat bewust was geworden kon ik aan de
slag en mijn leven is sinds die tijd behoorlijk verbeterd in kwaliteit en bewustzijn.
Ik heb hard gewerkt met alle inzichten
die ik bewust opzocht, door middel van
Reiki, meditatie, familieopstellingen,
coachgesprekken, boeken of wat dan ook;
dat zal voor een ieder mens weer anders
zijn. Maar als ik er nu op terug kijk wat
het was dat me zover heeft gebracht, is
het voornamelijk moed om nee te zeggen,
zodat ik uiteindelijk JA kon zeggen.
De voorlaatste serie van 12 werken
“Souls of an Era” nummer 2 uit de serie
“Meeting with the higher Self”, staat

denk ik wel voor die avond ergens in
2002. Vaak hoor ik dat men mijn werk
spiritueel vindt of zelf religieus…
Zo is het niet bedoeld, maar het gaat
vanzelf en ik geloof, althans zo werkt dat
voor mij, als je een stukje van je wezen
ontmoet, je handelen een diepere laag
krijgt en het zich zichtbaar of voelbaar
manifesteert. Je kunt dat spiritueel vinden,

maar ook dat is een oordeel. Het is slechts
mijn pad dat ik deel met anderen, door
middel van mijn werk, het voelt goed en
ik hoop dat ik mensen kan raken en in
beweging kan krijgen.
Het ga je goed!
www.svenbobwolffers.com

Gedachte + Emotie + Actie = Resultaat

De eerste drie elementen zitten in je lichaam. Het resultaat is er dus pas als je het buiten je lichaam plaatst.

We hebben eerst een gedachte.
Die vormt heel snel een emotie in ons
lichaam die meestal uit onze weerstand
komt.
De actie die daarop volgt is dus een
reactie op onze huidige emotie
en heeft niets te maken met wat we
eigenlijk zouden moeten doen.
Laat je niet verleiden door je emoties,
maar door je intuïtie.
Die weet de weg. Want jij bent de weg!

De vegetarische keuken van Lies
Tempeh is een soort sojakoek welke een fermentatieproces heeft
ondergaan. Door deze fermentatie heeft het product een hoge
voedingswaarde verkregen.
Het bevat ongeveer 15-25% volledig opneembare eiwitten, 103
mg calcium, slechts 1% vet en een hoog gehalte aan B-vitaminen.
Ook ijzer is goed vertegenwoordigd, nl. 4,8 mg per 100 gr.
Er bestaat ook een gerookte versie van tempeh.

Tempeh-schijfjes bijgerecht:
Tempeh kan het beste in kleine dunne schijfjes worden gesneden,
met kerrie en wat zout ingewreven en in hete olie vlug aan beide
zijden gebakken.
In dobbelsteentjes is het lekker bij roerbak groente.
Tempeh is lekker bij bijvoorbeeld andijvie en bloemkool.

Tempeh

Tempeh chips bijgerecht
400 gr. verse tempeh, 1 theelepel zout, ½ theelepel gemalen peper, 1 eetlepel
koriander (evt.poeder) 50 gr. bakpoeder, 2 eetlepels shoyu of tamari, 100 gr.
meel of bloem, 1 teentje knoflook, gesnipperd 150 ml water.
Meng het zout, peper, koriander, bakpoeder, shoyu en water tot een glad beslag.
Snij de tempeh in dunne schijfjes van 1 tot 2 mm (hoe dunner hoe beter) en
dompel ze eventjes in het beslag.
Frituur de tempeh chips in olijfolie tot ze goudbruin en knapperig zijn.
Tempeh chips kunnen als snack gegeten worden of samen met een rijsttafel.

Sperziebonen met Tempeh
500 gr. sperziebonen, 1 ui, 1 teentje knoflook, 1 el. olie, ½ tl. laos, 2 vleestomaten, 2 tl. bouillonpoeder, 1 dl. kokosmelk, 200 gr. tempeh, zout, sambal
Maak de sperziebonen schoon en breek ze in stukjes. Snipper de ui.
Hak de knoflook fijn. Verhit de olie. Bak de ui, knoflook, en laos ongeveer 3 min.
Voeg de sperziebonen toe en bak ze nog even mee. Was de tomaten en snij ze in
stukjes. Schep de de tomaten, bouillonpoeder, ½ dl water en de kokosmelk door
de boontjes. Laat 10 min. zacht koken. Snij de tempeh in stukjes.
Schep de tempeh erdoor en verwarm nog ongeveer 10 min.
Breng op smaak met zout en sambal.
Geef er mie of rijst bij.

Wanneer in je leven heb je
angst, onzekerheid of twijfel
losgelaten voor de acties
naar succes en geluk?

Breekt het zuur u al op? 2
Vorige keer hebben we het al over

gehad. Onze voeding bevat zuurvormende en alkalische stoffen (basen).
Voor een goede gezondheid is een

juiste balans tussen zuren en basen
vereist. We spreken dan van een

neutrale pH-waarde van het lichaam
(tussen de 7.1 en 7.5).

Het lichaam zal altijd uit zichzelf

proberen een verstoorde pH-balans

zelf te herstellen. Het is voor het li-

chaam van vitaal belang dat het bloed
een goede zuur-/basenbalans behoudt
omdat afwijkingen tot acute problemen, coma en levensbedreigende
situaties kan leiden.

Indien nodig zal het lichaam op grote
schaal calcium en magnesium uit de
botten opofferen en osteoporose

(botontkalking) veroorzaken om de

zuur-/basenbalans in het bloed niet in
gevaar te brengen.

Degeneratie van botten, spieren,
spijsverteringsorganen en immuunsysteem
Naarmate chronische verzuring van het
lichaam langer duurt heeft het een steeds
ernstiger wordend effect op een groot
aantal lichaamsfuncties en kan uiteindelijk
resulteren in:
- artrose of artritis door het onttrekken van
mineralen aan de gewrichten;
- osteoperose (botontkalking) door het
onttrekken van calcium en magnesium
aan de botten;
- afzetting van zuurkristallen op de gewrichten, waardoor reuma, artritis of
jicht ontstaat;
- beschadiging van spieren, gewrichtsbanden en pezen door gebrek aan
mineralen;
- prikkeling van zenuwuiteinden, waardoor pijn en spasmen kunnen ontstaan;
- spataderen, aambeien, vaatvernauwing
en doorbloedingsstoornissen door het
onttrekken van mineralen uit het bloed;
- colitis, diarree, de ziekte van Crohn, een
spastische darm door het onttrekken van
mineralen uit de darmwandbekleding;
- brandend maagzuur en problemen met
slikken door het onttrekken van mineralen uit de slokdarmbekleding.

Verstoorde werking van
antioxidanten
Diverse vitaminen, maar ook enzymen
als Catalase, Glutathion en met name
het SOD-enzym zijn belangrijke antioxidanten die het lichaam beschermen
tegen schade door vrije radicalen. Deze
antioxidanten zijn veel minder effectief in
een verzuurde omgeving, waardoor ze het
lichaam onvoldoende bescherming bieden
en vrije radicalen hun vernietigende werk
kunnen doen.

Een verstoorde zuren-/basenbalans kan met eenvoudige
middelen worden gecorrigeerd
Een verstoorde zuur-/basenbalans kan in
relatief korte tijd worden hersteld en een
aanpassing van het voedingspatroon en
gebruik van de juiste supplementen kan
ervoor zorgen dat die balans niet opnieuw
verstoord raakt.
- Stop met het gebruik van suiker en
alle voeding waaraan veel suiker is
toegevoegd.
Ook de rietsuiker uit de zogenaamd gezonde voeding. Die is net zo slecht. Dat
is in het begin niet gemakkelijk, want we
zijn jarenlang geconditioneerd om zoet

lekker te vinden. Het zit zo verweven in
ons denken dat het woord zoet zelfs een
synoniem geworden voor gehoorzaam en
braaf.
Suiker is echter een zeer schadelijke stof
die geen enkele voedingswaarde heeft.
Het lichaam is veel beter af zonder.
Naast de permanente verstoring van de
zuur-/basenbalans in het lichaam is suiker
verantwoordelijk is voor een keur van
andere gezondheidsproblemen.
Eigenlijk is het dus puur gif.
- Lees de verpakking voordat je iets
koopt, vooral van ‘vetvrije’ en dieetproducten.
Die staan vaak stijf van de suiker om toch
een illusie van voedzaamheid te geven
(let op: elk ingrediënt waarvan de naam
op ‘ose’ eindigt, zoals dextrose, fructose
en lactose, is even schadelijk als gewone
suiker).
- Neem de eerste twee weken tweemaal
per dag een volle eetlepel Greens for
Life opgelost in water of vruchtensap
(bij voorkeur appelsap).
Het hoofdbestanddeel van Active Greens
is organisch Barley Grass.
Dat is het meest alkaliserende, basenvormende voedsel dat er bestaat. Na twee of

drie weken kun je volstaan met een onderhoudsdosering van één eetlepel per dag.
Maak Greens for Life een vast onderdeel
van het ontbijt omdat het de beste garantie
is dat de zuur-/basenbalans niet opnieuw
verstoord raakt.
- Drink minimaal twee liter water per
dag.
Water voert zowel de afvalstoffen af die
het lichaam zelf produceert als de afvalstoffen die ontstaan door vetverbranding.
- Eet meer verse groenten en fruit en
minder vlees.
- Vermijd snoep en sterk koolzuurhoudende dranken.
Drink bronwater of schaf een eenvoudige
waterfilter aan om kraanwater te filteren.
- Probeer regelmatig te sporten of te
bewegen.
Door meer te bewegen adem je dieper en
elimineer je meer zuren.
- Zorg voor voldoende slaap.
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Hoe kan je het herstel van de
zuur-/basenbalans bevorderen?
Zolang het lichaam ernstig verzuurd is,
zal het mineralen uit botten en organen
blijven onttrekken. Maar door voor een
gebalanceerder voedingspatroon te kiezen
en de juiste supplementen te gebruiken zal
het lichaam zich snel gaan herstellen.
Om dit herstelproces te ondersteunen
worden de volgende supplementen aanbevolen:
- Greens for Life met 4200 mg sterk alkaliserende Barley Grass (gekiemde gerst)
per portie voor het stopzetten van het
verzuringsproces en het herstel van de
zuur-/basenbalans (Greens for Life)
- een goede multivitamine om alle door
verzuring ontstane tekorten aan te vullen;
- een multi mineralencomplex (Multi
Mineral Complex) om de acute tekorten
aan mineralen aan te vullen
- een calciumpreparaat waaraan magnesium, borium en vitamine D zijn toegevoegd om de door verzuring ontstane
botontkalking te herstellen.
Als verzuring heeft geresulteerd in gewrichtsproblemen zoals artrose of jicht,
kan een gecombineerde formule van Glucosamine, Chondroïtine en MSM (eventueel tijdelijk aangevuld met extra MSM)
uitkomst brengen.
Glucosamine en Chondroïtine zetten het
lichaam aan tot het produceren van nieuw
kraakbeen en collageen

in de aangetaste gewrichten terwijl MSM
(een natuurlijke vorm van zwavel) de
bouwstenen daarvoor levert.

Is de pH-waarde lager dan 6, dan heb je
acute acidose. Teststrookjes om zelf de
pH-waarde van je urine te bepalen koop je
bij elke apotheek.

Hoe meet je de zuren-/basenbalans van het lichaam?
Het bloed
De zuurgraad van bloed en urine wordt
gemeten door de pH-waarde te bepalen.
Het bloed heeft een vaste pH-waarde van
7.35 tot 7.45. Water is pH-neutraal (pH 7),
pH-neutraal betekent dat zuren en basen
elkaar opheffen. Alles wat een lagere
pH-waarde heeft dan 7 is zuur, alles wat
een hogere pH-waarde heeft is basisch
(alkalisch). Zoals eerder beschreven geeft
het lichaam boven alles voorrang aan het
stabiel houden van de zuurgraad van het
bloed omdat zelfs een kleine afwijking
tot ernstige gezondheidsproblemen kan
leiden.
De de pH-waarde van bloed kan alleen
door bloedonderzoek worden vastgesteld.
De urine
Om erachter te komen wat de zuurgraad
van het lichaam is en of veranderingen in
het voedingspatroon het gewenste effect
hebben kun je de zuurgraad van je urine
meten. Deze behoort Õs ochtends een
pH-waarde van ongeveer 7.1 te hebben.
Daarna daalt de zuurgraad in de loop van
de dag, om rond 17.00 uur een waarde
van 7.4 te bereiken. Is de pH-waarde van
je urine lager dan 7, dan heb je een verstoorde zuur-/basenbalans.

Test zelf thuis je pH met een
simpele pH test kit
Er zijn verschillende manieren om
de pH (zuurgraad) van het lichaam te
meten. De meest praktische en voordelige methode is om het pH niveau
van de urine en speeksel met pH strips
te meten.
Aangezien de pH van het lichaam
afhankelijk is van wat we eten, is het
verstandig om beide, de pH van je
speeksel en urine tweemaal per dag
- in de ochtend voordat je iets eet of
drinkt, en als laatste voor je naar bed
gaat, - te meten.
Houd er rekening mee bij het vaststellen van de pH waarde, te kijken naar
de gemiddelden en trends gedurende
een specifieke periode.

Kijk om je heen
en luister......
Er is iemand
die jouw passie
nodig heeft!

Alles over onze gezondheid op www.gezondheid.blog.nl

Waarom doen we wat we doen?
Er komt gelukkig steeds
meer aandacht voor de
persoonlijke keuzes
van medewerkers in
bedrijven.
Iedereen heeft tegenwoordig de mogelijkheid
diverse opleidingen te
volgen om meer vaardigheden te ontwikkelen.
Maar de vraag is in hoeverre deze vaardigheden
toereikend zijn om
goed of nog beter te
functioneren.
Zijn onze hersenen daar
wel toe instaat?

Men zou zich eerst moeten afvragen of iemand het werk wel leuk genoeg vindt om
er de noodzakelijke tijd en energie in te
investeren. Misschien heeft de werknemer
in de verre of nabije toekomst een ander
doel voor ogen.

nog behoefte aan assertiviteitstrainingen
zien we nu dat steeds meer mensen behoefte hebben aan mindfulness trainingen
en empowerment trainingen. De innerlijke
behoefte van mensen werd de afgelopen
jaren steeds groter.

Steeds meer wordt duidelijk dat kennis
en vaardigheden alléén niet bepalen of
iemand gemotiveerd is en daardoor goed
functioneert. Het in kaart brengen van de
motivatie van mensen betekent een steeds
belangrijkere toevoeging aan personeelsontwikkeling.

Voor veel bedrijven nog een moeilijk te
nemen stap. Zeker in een grote organisatie
lijkt het bijna onmogelijk om aan iedere
individuele wens gehoor te geven. Bedrijven die wel de stap hebben genomen,
weten inmiddels dat het mogelijk is, zonder inbreuk te doen aan de missie van het
bedrijf. Sterker, door inplaats van de oude
hiërarchisch wijze, een empowerment
systeem in te voeren is er meer motivatie
en betrokkenheid bij de werknemers dan
ooit. Wat weer resulteerde in meer winst
voor het bedrijf. Tenslotte ‘weet’ de werknemer op de werkvloer het beste hoe hij
of zij meer uit zichzelf kan halen.

Hoe we ons gedragen, heeft met onze
drijfveren te maken. Elk gedrag kent een
interne en externe drijfveer. Onze motivatie om iets te doen wordt dus gevoed door
iets van binnenuit en iets van buitenaf.
Bij interne factoren gaat het vaak om persoonskenmerken, dingen die geleerd zijn,
invloeden van de eigen levensgeschiedenis en dergelijke. Externe factoren zijn
bijvoorbeeld de reactie van de omgeving
op het vertoonde gedrag, de waardering of
afkeuring, de aandacht die men krijgt of
de resultaten die men boekt.
Alle gedrag is een mengeling van beide
soorten motivatie. Voorbeeld: een financiële beloning voor een prestatie is een

drijfveer van buitenaf, maar deze werkt alleen als ik (interne factor) ook graag geld
wil verdienen.
Managers hebben geleerd zich met de interne drijfveren voor gedrag niet of slechts
in beperkte mate bezig te houden. Niet dat
ze er niet zijn, maar ze waren zo moeilijk
te beïnvloeden. Dat resulteerde vroeger
vaak in een hiërarchische werkstructuur.
De min of meer opgelegde werkwijze en
de daarbij behorende beloningen waren
als motivatie vaak voldoende. Maar de
tijden zijn veranderd.
Tegenwoordig komen de innerlijke drijfveren steeds meer aan bod. We hebben
veel meer mogelijkheden om voor onszelf
een innerlijk beeld te vormen hoe we in
het leven willen staan. We zijn van een
collectief naar een individuele behoefte
gegaan. Was er zo’n twintig jaar geleden

Juist in deze tijd is het voor bedrijven
goed om hun intern proces eens onder de
loep te nemen en te kijken hoe er, zonder
ontslagen en veel extra kosten, meer winst
te halen is in een zo optimaal mogelijk
werkklimaat. Als manager hoef je je
natuurlijk niet elke dag druk te maken
over de innerlijke belevingswereld van
de werknemer. Zodra duidelijk is hoe de

innerlijke belevingswereld en de behoefte
van iedere werknemer is kan dat snel
ingepast worden in de werksituatie. Het
voordeel van het in kaart brengen van die
innerlijke belevingswereld is dat eventuele conflicten snel tot staan gebracht
worden. Hebben we aandacht voor een
eventuele innerlijke strijd, dan kunnen
we dat al snel elimineren en zo eventuele
ziektekosten vermijden.

ren zorgen weer voor een actie.
Aan de hand van hoe mensen doen wat
ze doen, zijn we in staat om de innerlijke
behoeftes te achterhalen. Vaak worden die
behoeftes overschaduwd door negatieve
gedachtes. Die hebben te maken met wat
in het verleden is gebeurd. Hieruit kunnen we opmaken dat onze motivatie ook
overschaduwd kan worden door wat we in
het verleden hebben meegemaakt.
Mindfulness, meditatie en ontspanning
helpen ons niet alleen het verleden los te
laten, maar helpen ons ook naar het huidige belevingsmoment te gaan. Dat wat
we doen optimaal benutten en er helemaal
in op gaan.

In eerste instantie lijkt het een bijna onmogelijke taak om iedereen zijn innerlijke
behoeftes te achterhalen. Vaak weten de
werknemers zelf niet eens wat hun innerlijke behoeftes zijn. Gelukkig zorgen die
innerlijke behoeftes ook voor een bijpassende drijfveer. En die drijfveer of drijfve-

We ervaren dan, bewust of onbewust, of
we willen blijven doen wat we nu doen.
Soms worden we wakker geschut en willen we een nieuwe stap zetten. Ook bij
de keuze van die nieuwe stap zullen we
interne en externe impulsen nodig hebben
om de juiste keuze te kunnen maken. Zijn
we intern tevreden over onszelf, zal die
interne factoren je helpen de juiste keuze
te maken en zullen die externe factoren
minder belangrijk lijken.
We doen wat we doen om te ontdekken
dat we groeien.

Om te leren van je fouten
moet je de juiste vragen stellen.

Waar komt de handleeskunde vandaan?
Wat is Handleeskunde?
Handleeskunde, ook wel Chirologie
genoemd, is een op ervaring gebaseerde
wetenschap, waarmee door het bestuderen van de handen op een fascinerende
wijze het karakter en de natuurlijke aanleg van iemand vast gestelt kan worden.
Een analyse van de vorm en andere
aspecten van de handen geven een volledig beeld weer van jezelf en je gedrag.
Het laat zien wie je bent, waar je van
houdt, hoe je lief hebt, wat je capaciteiten zijn, hoe je denkt, of je geduldig
of ongeduldig bent, zenuwachtig of
angstig, tevreden of ontevreden. Ook
vertellen je handen iets over jouw eigen
levensproces en kunnen ze antwoord
geven op vragen zoals: verloopt je leven
zonder problemen of heb je meer ‘ups en
downs’, waarom gebeuren er bepaalde
dingen, wat is er totnogtoe met je is
gebeurd, hoe ontwikkelen je karakter en
talenten zich, wat zijn nog je mogelijkheden, heb je doorzettingsvermogen en
wat wil je in je leven bereiken?
De wetenschappelijke handleeskunde,
van vandaag aan de dag, is voortgekomen uit Chiromantie (het voorspellen uit
de hand) die vroeger werd beoefend.

Een stukje geschiedenis.
De hand fascineert de mensheid al duizenden jaren. De eerste Chinese studies
rond 3000 v. Chr. beschrijft de hand als
de spiegel van ons zielenleven. Heilige
Hindoe-geschriften over handleeskunde
dateren uit 2000 v.Chr. De vroegste verwijzingen hierin treft men aan in de vedische tekst ‘De wetten van Manoe’. Hierin
werd voorgeschreven “dat het de asceet
verboden is om door zijn vaardigheden in
de astrologie en de handleeskunde in zijn
levensonderhoud te voorzien”. (Een asceet
is iemand die zich onthoud van weelde en
genoegen, ascetische levenswijze).
Ook is bekend, dat de oude Chaldeeën,
Tibetanen, Soemeriërs en Babyloniërs
zich met handlijnkunde bezighielden,
net als de vroege Hebreeën, Egyptenaren
en Perzen, hoewel hiervan in geschreven
vorm niets meer is terug te vinden.
De Romeinen en de oude Grieken verdiepten zich eveneens in handlijnkunde.
De Grieken bedachten de term chirosofie
(van ‘cheir’, hand en ‘sofia’, wijsheid).
In de Bijbel zijn in het oude testament
onder meer de volgende teksten te lezen
die doen vermoeden dat in die dagen de
handlijnkunde ook al gebruikt werd.

Job 37:7:
“De hand van alle mensen verzegelt Hij,
opdat alle mensen die Hij gemaakt heeft, het
inzien”.
Spreuken 3:16:
“Lengte van dagen is in haar rechterhand, in
haar linkerhand rijkdom en eer”.
Jesaja 49:16:
“Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw
muren zijn bestendig voor Mij”.

Chiroloog Magda van Dijk-Rijneke
is eigenaar van de School der
Universele Handleeskunde.
Zie voor meer informatie over
haar activiteiten:
www.magdavandijk.nl

De hand is de Spiegel van lichaam en ziel
In de eerste 13 eeuwen werd de handlijnkunde (toen werd het nog handlijnkunde
genoemd) voornamelijk beoefend in de
antieke beschavingen van het MiddenOosten waarna, door de kruistochten,
deze wetenschap naar Europa overwaaide.
Westerse intellectuelen werden door het
Arabische denken beïnvloed. (De zigeuners brachten de handlijnkunde ook naar
het westen, maar meer in de vorm van
waarzeggerij.)
De handlijnkunde werd twee eeuwen (14e
en 15e eeuw) lang in het westen beoefend
totdat de christelijke kerk de handlijnkunde verwierp. Zelfs de inquisitie kwam er
aan te pas en zorgde ervoor dat de

handlijnkunde in het westen werd weggevaagd. Gelukkig had dit weinig effect
op de beoefening ervan, maar wel werd de
handlijnkunde als gevolg daarvan alleen
in het geheim beoefend, vandaar dat het
sindsdien bekend staat als een naam
occulte wetenschap (wat het natuurlijk
niet is!)
In de 16e en 17e eeuw breidden WestEuropese esoterische filosofen, theologen,
astrologen alchimisten en artsen hun vaardigheden uit met die van de handlijnkunde. Deze geleerden gingen deze materie
op een meer verantwoorde wijze bestuderen en ontwikkelde allerlei systemen.
Voor zover bekend bevindt het oudst be-

Handleeskunde
Specialismen
•

Chironomy

Het bestuderen van de verschillende
aspecten van de handen, zoals de vorm
van de hand, de lengte en vorm van
de vingers, de lengte en vorm van de
kootjes, de betekenis van de vingers en
de duim, de structuur, kleur, conditie
en temperatuur van de huid, de betekenis van de heuvels en vlaktes in de
hand, de buigzaamheid van de hand
en de vingers.

•

Chiromancy

Handlijnkunde; het bestuderen van de
lijnen en tekens in de hand. De vorm
van de lijnen, waar deze beginnen en
waar ze eindigen. Vroeger gebruikte
men de handlijnkunde (chiromantie)
om te voorspellen.

•

Duimkunde

Het bestuderen van de duim: zoals de
lengte, dikte, vorm en de kootjes.
De duim is de heerser van de hand
waarin vele karaktertrekken staan
(zoals voelen, willen en denken).

•

Dermatoglyfen

Het bestuderen van de vinger- en
huidpatronen in de hand, die
speciale tendensen aangeven.

waard gebleven westerse manuscript over
handlezen zich in de Bodleian Library in
Oxford. Het is waarschijnlijk gekopieerd
van een tekst van vóór 1440.
Het oudst bekende boek over handlezen
werd omstreeks 1448 geschreven door
Johann Hartlieb en heet ‘Die Kunst
Ciromantia’ (Augsburg). Dit boek werd
om onbekende reden pas na zijn dood
(1475) gepubliceerd.
Johan Indagine was een Carthusiaanse
geestelijke uit de16e eeuw. Hoewel hij in
Duitsland woonde, waar de Inquisitie niet
al te fel optrad, werd zijn werk ‘Introductions Apotelesmaticae’ (1522) toch door
de kerk op de Index van verboden boeken
geplaatst. Andere auteurs hebben veel van
zijn werk geplagieerd.
In de 19e eeuw leefde de handleeskunde
weer op. De Fransman Casimir Stanislas
d’Arpentigny, een gewezen leger kapitein,
schreef het boek ‘La Chirognomie’ (1839).
Hij bestudeerde (op nieuw) de oude bronnen en testte zijn verworven kennis aan
de praktijk. D’Arpentigny legde zich toe
op de cheirognomische aspecten van de
hand en beschreef de zeven handtypen
die nu nog worden gebruikt. Hij legde de
basis van de wetenschappelijke, moderne
handleeskunde, de Chirologie.

Main’, Parijs (1859) werd nog ver in de
20e eeuw herdrukt.

Een tekening
uit “Die Kunst
Ciromantia”
(British
Museum)

In diezelfde periode leefde ook de Fransman Adrien Adolphe Desbarrolles, die
geboeid raakte door de wetenschap van
de kabbala en de astrologie. Hij probeerde
deze inzichten over te brengen in de cheiromantische aspecten van de hand. Zijn
meest bekende werk ‘Les Mystères de la

Systeem van
Indagine

De Ier Cheiro (Count Louis Hamon) was
een laat 19e eeuwse, beroemd handleeskundige, wiens werkelijke als wel historische kennis van deze wetenschap echter
minimaal was. Zijn boeken bevatten dan
ook veel fouten en zijn fantasie was groot

Systeem
Desbarolle

maar zijn eigenwaan was nog groter. Hij
nam het systeem van d’Arpentigny zonder
meer over. Interessant was echter dat hij
in zijn boek (‘Cheiro’s language of the
hand’, Londen, 1894) foto’s van handafdrukken van beroemdheden plaatste. De
authenticiteit hiervan werd niet betwijfeld, maar men vermoedt dat hij sommige

afbeeldingen wat heeft bijgetekend zodat
deze beter bij zijn theorieën pasten.
Ook in Amerika ontwikkelde zich de interesse in de handleeskunde, alwaar Comte
C. de Saint-Germain het boek ‘Practical
Palmistry’ (Chicago, 1897) schreef. Dit
werk, wat hoofdzakelijk plagiaat was, kan
uitgesproken slecht genoemd maar wordt
toch helaas nog steeds herdrukt.
In 1900 werd het werk van de Amerikaan
William G. Benham ‘The Laws of Scientific Handreading’ gepubliceerd en is vele
malen herdrukt. Dit boek werd één van de
beste leerboeken op dit gebied. Hij verrichtte zelf veel onderzoek en zijn inzichten werden in zijn boek op overzichtelijke
wijze weergegeven.

Hedendaagse handleeskunde

In onze tijd wordt de nadruk op het psychologische aspect van de handleeskunde
gelegd. Het voorspellende element wordt
zelden nog gebruikt en is zelfs in vele
boeken weggelaten. Mensen die door het
lezen van de handen voorspellingen doen
zijn paranormaal en gebruiken de hand als
inductor. (Dit is dus géén handleeskunde!)
Een chiroloog, een wetenschappelijke
handleeskundige, distantieert zich dan ook
van het voorspellende aspect.

De Engelsen en de Amerikanen hebben
zich meer verdiept in het verband dat er
bestaat tussen vingerafdrukken en lijnen
in de hand.
Er is een complete studie bij gekomen
en wel ‘Dermatoglyfie’, de studie van de
huidpatronen op de palm en de vingers.
De huidpatronen hebben te maken met
genetische factoren en door het bestuderen
ervan kunnen ziektes worden vastgesteld.
De hedendaagse handleeskundigen
beoefenen hun werk als een wetenschap
volgens duidelijke en vastomlijnde regels,
waarbij ervaring een grote rol speelt. Deze
wetenschap bouwt zich voort op waarschijnlijkheden die pragmatisch (op feiten
berustend) tot stand komen. Terwijl men
vroeger waarde hechtte aan afzonderlijke
symbolen wordt nu de gehele hand op een
‘holistische’ manier bestudeerd en worden
allerlei factoren tegen elkaar afgewogen.
Zo worden bijvoorbeeld identieke lijnen
welke op verschillende handtypen voorkomen anders geïnterpreteerd.
Door een moderne interpretatie van oude
theorieën kunnen deze vaak een geheel
nieuwe, onverwachte betekenis krijgen.
Derhalve kunnen we stellen dat moderne
handleeskunde “Een melange van de wijs-

heid van de Oude tijd en de kennis van de
Nieuwe tijd” is.
Elke handleeskundige zal theoretische
kennis als basis gebruiken maar zich in de
praktijk verder ontwikkelen. Dit kan tot
gevolg hebben dat hij daarmee iets aan de
handleeskunde toevoegt ofwel daarmee
verfijningen of vernieuwingen aanbrengt.
Omdat de mens evolueert en dus ook de
hand en de lijnen evolueren, is handleeskunde een ‘levende’ wetenschap.
Het is dan ook jammer dat vele (beginnende) handleeskundigen verouderde
boeken over handleeskunde als leermiddelen gebruiken met veelal verouderde en
soms dubieuze informatie. Hoewel sommige van deze boeken helaas nog steeds
herdrukt worden zijn ze vrijwel onbruikbaar; zeker waar het de interpretatie van
de lijnen betreft.

Leer jezelf beter begrijpen

Door handanalyse kun je een duidelijker
beeld van jezelf krijgen en je een beter
inzicht geven in je gedrag. Hierdoor kun
je meer begrip en liefde voor jezelf ontwikkelen en dat geeft je weer een betere
weerbaarheid.
Door jezelf beter te begrijpen zul je minder geneigd zijn steeds dezelfde fouten te
herhalen en steeds in dezelfde vervelende
situaties terechtkomen. In dit opzicht is
deze wetenschap uitermate preventief.

In de volgende aflevering

Hoe ontstaan lijnen in de hand?
Kunnen handen veranderen?
Kunnen lijnen veranderen?
Bestaat er verband tussen Chirologie
en Astrologie?

De kracht
van een
goed lopende
organisatie is

BEZIELING

Agenda
REGENBOOG CURSUS

Intuïtief schilderen met bijenwas &
strijkbout o.l.v. een docent Encaustic
painting

4 weken een workshop van ruim 2 ½ uur,
op woensdagavond waar bij 2 kleuren per
les aan de orde komen van de regenboog.
Basis Kennis schilderen is niet verplicht
bij deze cursus, vooraf is er een meditatie
en daarna gaan we intuïtief schilderen
4 lessen van ruim 2 ½ uur per keer voor
maar €160,- inclusief originele Encaustic materialen, waardoor u een optimaal
resultaat zult beleven.
Aanschaffen van materialen is mogelijk
met vooruitbetalingen.
ZaanReflex
Yvonne Pietersma
Fluitstraat 5,
1503 AZ ZAANDAM
zaanreflex@online.nl
06 1467 1489
k.vk.034356474

				

DURFT U TE STOPPEN
MET ROKEN?
samen met ZaanReflex

Voorafgaand aan uw besluit, is het goed
te oriënteren wat u allemaal tegenkomt,
praktisch, financieel en emotioneel.
Voorafgaand aan de datum om te gaan
stoppen, is het zinvol een paar coachgesprekken met uzelf aan te gaan en
ZaanReflex.

”Waarom u eigenlijk wilt
stoppen met roken”

Zo ben ik nu eenmaal!
Een vaak gehoorde kreet bij onze trainingen. Gelukkig is daar snel verandering
in te brengen. Je bent dit wat je nu bent namelijk niet zo vanuit je kern, maar
geworden door je opvoeding, omgeving en door de overtuigingen en onderbewuste
tegenwerkingen die je daardoor hebt aangeleerd. Het is je blauwdruk geworden.
In de eerste en belangrijkste drie jaar van je leven is die onbewuste blauwdruk aangemaakt en was bepalend voor de rest van je leven. Het is een onbewust proces die je hebt
gebracht waar je nu bent. Ziekte, lichamelijke ongemakken en psychische problemen
zijn hier het gevolg van. Tijd voor de aanpassing van die belemmerende blauwdruk
zodat je je eindelijk eens echt kunt ontplooien.
In de 10-wekelijkse cursus die in septemer op woensdagavond en vrijdagavond van start
gaat, ontdoe je je middels diverse technieken en oefeningen van die negatieve impulsen
uit het verleden en leer je je emotionele valkuilen herkennen.

Wat zal aan de orde komen: de voor- en
nadelen delen, de voorbereiding, tijdens
het stoppen, wat heeft u ervoor over?
In overleg bespreken we bij de intake het
tarief van uw consult.

Bel emotie-expert Ruud Overstegen op 075-6409031 voor de aanmelding.
De avonden starten om 19.30 uur en eindigen om 22.00 uur en worden gehouden bij
Onderzoeksinstituut voor Dactyologie aan de Zaanweg 70A te Wormerveer.
Ruud helpt al vele jaren middels deze methodiek mensen met een hele grote afstand tot
werk aan echt passend werk.

Bel voor afspraak 06 1467 1489
of email naar zaanreflex@online.nl.

Wil je eerder geholpen worden? Bel dan voor onze andere mogelijkheden.
Voor meer informatie over de methodiek kijk op www.dactyologie.nl.

TIJDENS HET STOPPEN,
bent u ook van harte

welkom voor ondersteuning, dat is aan u…
2 uur € 55,inclusief BTW

Ook jouw workshops, cursussen
en trainingen in de schijnwerpers?
We hebben voor jou de unieke oplossing! Er zijn geen advertentiekosten aan het
plaatsen van je trainingen en toch hebben we er allemaal profijt van.
Hoe we dat doen? Stuur een berichtje naar: spiritualiteitinbeweging@gmail.com.

Boekbespreking
IK Tennis
‘In de Kracht van het NU’
Toen auteur en tenniscoach Patrick
Baijards in aanraking kwam met zijn
leermeester en tenniscoach Felix Kaplan
(Kaplanetics TM) raakte hij geïnspireerd
door zijn tennislessen. Met behulp van
zijn tennismethodiek ontdekte hij wat het
geheim is van ‘s wereld beste spelers en
daardoor veranderde zijn complete spel
volledig. Hij werd zo enthousiast dat hij
de trainingsmethodiek zich eigen maakte
en dit nu overdraagt aan andere enthousiaste tennissers.

Volgens de auteur los je dat op door structuur in jezelf te brengen. Je moet jezelf
een opdracht geven. De opdracht is om
met vaste patronen te spelen die telkens
terugkomen. Het gaat er dus niet om
tegen wie je speelt.
‘In Nedeland ontbreekt het aan deze
gezonde basisstructuur’, aldus de auteur.
‘Als je vanuit je basisstructuur speelt en
traint kun je met je aandacht in het hier
en nu blijven. Tennis wordt dan continu
plezier hebben’.

Ook jouw
boek in de
schijnwerpers?
We hebben voor jou een unieke
oplossing!
Er zijn geen advertentiekosten
aan het plaatsen van je informatie
en toch hebben we er allemaal
profijt van.
Hoe we dat doen?
Stuur een berichtje naar:
spiritualiteitinbeweging@gmail.com.

De auteur heeft ervaren dat tennis in de
basis een spel is om samen met elkaar te
spelen en elkaar uit te dagen om jezelf in
het spel te blijven ontwikkelen. De methodiek zorgt door de methodische stappen
voor gegarandeerde resultaten.

De kern van het boek komt erop neer dat
het grootste probleem van een tennisspeler is dat als je emotioneel raakt in je spel
je gaat zoeken naar iets wat er niet is. Je
kunt nergens op terugvallen.

54 blz., geïllustreerd, paperback,
ISBN: 978-90-78264-09-5
Formaat: 17,0 x 24,0 cm.
Gewicht: 145 gram.
Prijs: 14,95
Te bestellen bij: www.iktennis.nl

Leef je
om te genieten

of om niet te falen?

Geluk of ongeluk
Een oude man en zijn zoon hadden een kleine boerderij. Ze hadden maar èèn paard om te ploegen.
Op een dag was het paard verdwenen. ‘Vreselijk‘ zeiden de buren, ‘wat een pech!’
‘Wie zal ‘t zeggen’, zei de oude boer, ‘of het geluk is of ongeluk, voordeel of nadeel?’
Na een week keerde het paard terug en bracht vijf wilde paarden uit de bergen mee.
‘Wat een wonder’, zeiden de buren, ‘wat een geluk’.
‘Geluk of ongeluk. Wie zal het zeggen’, zei de oude boer.
De volgende morgen wilde de zoon één van de wilde paarden gaan temmen.
Hij viel eraf en brak zijn been.
‘Verschrikkelijk, wat een pech!’ zeiden de buren, ‘nu moet jij hem verzorgen en hij kan voorlopig niet meer werken’.
‘Wie zal ‘t zeggen’, zei de oude boer, ‘of het goed is of slecht?’
Soldaten kwamen in het dorp en haalden alle jonge mannen op, om te vechten in de oorlog.
De zoon van de boer konden ze echter niet gebruiken. Zo werd hij als enige gespaard!
Geluk...? Pech...? Goed..? Slecht...? Wit...? Zwart...?
Er is geen verschil.
Het is onze perceptie.

Een nieuw begin
Soms moet je op zeker moment in je
leven opnieuw gaan ontdekken - door
jezelf in een ander daglicht te zetten waarom je voor dit leven hebt gekozen.
Maar echt naar mijzelf kijken was niet
zo eenvoudig. Aanwijzingen die anderen mij gaven voelden als aanmerkingen, aanvallen en steken, en in plaats
van te luisteren sloot ik mij toen meer
en meer op in mijn werk.

Een hernia

Eind 1999 kwam echt de grote ommekeer
in mijn leven. Juist in een hectische tijd,
ik was toen net een half jaar bij een ander
bedrijf begonnen en mijn schoonmoeder
was, net daarvoor, plotseling aan een hersenbloeding overleden, miste ik de laatste
onderste traptrede van een ijzeren trap
terwijl ik een zwaar pakje in mijn handen
had.
Een pijnlijke scheut door mijn lichaam
en een paar dagen later hoorde ik van de
dokter dat ik een hernia had. Eén die niet
direct te opereren was omdat die op een
toch wel heel lastige plaats zat. En met
het vooruitzicht dat het een rolstoel zou
worden.
Een heftig jaar volgde. Eerst merk je dat
je niet meer voor de maatschappij be-

langrijk bent en een paar maanden later
begon dat innerlijke stemmetje, dat ik mij
van vroeger herinnerde, weer tegen mij te
praten.
Ik werd op dat moment met kracht gedwongen mijn doel in het leven te herzien
en mijn innerlijke stem werd een krachtig
hulpmiddel daarbij. Langzamerhand ging
ik steeds meer op mijn innerlijke stem
vertrouwen, maar viel net zo vaak weer
terug in mijn oude manier van leven.
In dat jaar van pijn en groeien had ik de
tijd om alle boeken uit de bibliotheek
te lezen die over alternatieve therapieën
gingen.
Meer en meer voelde ik dat dit al bij mijn
geboorte in mijn DNA was opgeslagen en
ging ik ook diverse cursussen volgen en
onderging ik therapieën om te beseffen
dat dit inderdaad de weg was die ik wilde
bewandelen.
Luisteren naar de aanwijzingen van anderen voor de groei van mijzelf was zelfs
afgelopen jaar nog steeds niet makkelijk.
Ik was in mijn leven zo teleurgesteld in
mensen dat ik bijna niemand meer vertrouwde. Zelfs mezelf niet.
Maar inmiddels heb ik, denk ik, de laatste
stuiptrekkingen gehad om nu daadwerkelijk met volle overtuiging mijn eigen
behandelvorm uit te dragen.

Het werd mij duidelijk dat mijn eigen verleden, gekoppeld aan de nieuwe inzichten
van die innerlijke stem, de basis is voor
mijn nieuwe leven.
Mijn eigen leven waarvoor ikzelf heb
gekozen. Natuurlijk zonder te weten over
de emoties en de blokkades die je in het
leven moet ondergaan. Onze levensles
naar heel worden.
Door het leren luisteren naar je eigen
lichaam en kijken naar je eigen onvolmaaktheden opent dit de deur naar het
zuiver kijken naar het proces.
Doordat je je eigen lichaam nu door en
door kent merk je duidelijk het verschil.

Loslaten

Onze gevoeligheid, het psychometreren,
het invoelen, is een zintuig die elk mens
bij de geboorte meekrijgt. Het stamt uit de
oertijd toen wij nog alert moesten zijn als
jager en op onze intuïtie moesten vertrouwen. Het is een perfect hulpmiddel voor
ieder die durft te voelen.
De lessen die ik in de laatste jaren heb
mogen ontvangen van mijn innerlijke
stem en natuurlijk van mijn leraren en van
de medemens om mij heen hebben mij
inmiddels een beter inzicht gegeven hoe

ik in het leven mag staan. Een belangrijke
schakel in het leven. Je wordt subtiel of,
zoals ik als je niet zo snel durft te luisteren, wat harder aangepakt om eindelijk
eens te gaan leven zoals je het had afgesproken bij je geboorte.
Alleen weten wij het niet zo goed meer en
daarom helpt de innerlijke stem je graag
aan die belofte herinneren. Soms door je
subtiel maar soms hard aan te pakken.
Door het loslaten van het proces van altijd
maar op de achtergrond te willen blijven
en daardoor niet zo goed met mensen om
te kunnen gaan, ben ik steeds meer gaan
vertrouwen op het uitdragen wat ik heb
mogen doorkrijgen middels mijn innerlijke stem.
Zo heb ik kunnen groeien naar wat ik nu
mag uitdragen: het terugbrengen van je
leven zoals je het zelf hebt afgesproken
met jouw geboorte.
Maar dan wel zonder die balast van die
emotionele herinneringen.

Ruud Overstegen
Emotional Trauma Release Mastercoach

Spiegels voor onze groei
De mensen die wij in ons leven tegenkomen zijn de spiegels voor onze groei.
Om die groei in en om ons te activeren
moeten wij ons dus gaan verdiepen in
onze medemens.
De spiegels die je op je pad krijgt te zien
zijn nodig om JOUW kijk op die mens en
dus het leven te veranderen.
Alles wat JIJ niet leuk vindt aan de ander
of waar JIJ je aan ergert mag je dus ervaren en veranderen in jezelf.
Verbeter jouw kijk op de wereld en de
wereld is veranderd. Als je er bewust van
bent dat de medemens er als een spiegel
voor jou is, zal die persoon jou ook beter
accepteren.
Als je alleen maar je frustraties uit over
wat jij denkt in deze ontmoeting, of de
andere wilt veranderen, kweek je een
verwijdering.
Zodra jij jouw ergenissen over de ander
en alles om je heen uit, merk je dat er niet
iets positiefs aan het gebeuren is en je
zult denken dat jij en de ander niet meer
groeien in bewustzijn.
De werkelijke groei zit dus in het feit dat
je accepteert dat de ander anders is en
er misschien wel is om JOUW groei te

bewerkstelligen of inzicht te geven dat
je het anders mag zien om weer verder te
groeien.
Kijk dus naar de negatieve elementen in
die spiegel voor jouw groei en laat de
positieve elementen in diezelfde mensen
groeien zodat je een verbroedering tot
stand brengt.
Een eenheid van positieve energie.
Spiegels, onze medemens, hebben we dus
nodig voor onze EIGEN groei.
En ook jouw omgeving kan alleen maar
groeien door te ervaren hoe jij groeit. Niet
door te eisen dat jouw inzicht voor hen
goed zou moeten zijn.
Als je inzicht hebt gekregen over de dingen die je tegenkomt in je leven en inziet
dat dit nodig is voor jouw eigen groei, ben
jij dus degene die er mee aan de slag mag
gaan.
Op jouw manier en op jouw snelheid. Het
is je eigen pad.
Wees als de boeddha en accepteer ieder
om je heen en leer waarom je in jezelf met
sommige dingen niet goed kunt omgaan.
Als je dit buiten jezelf durft te erkennen
ben je waar we uiteindelijk voor op aarde
zijn. Van jezelf bewust zijn.

De kracht van mediteren
Meditatie is een moment tijd
voor jezelf. Hoe meer je er mee
bezig bent hoe beter je lichaam
zich kan gaan ontspannen.
Echt, het helpt. Of je nu kunt
visualiseren of niet. Visualiseren is het met je ogen dicht
kijken naar beelden die in je
opkomen of die je kunt ervaren
door diegene die de meditatie
gaat leiden.
Als je nog nooit een meditatie
hebt meegemaakt volgt hier een
klein verhaaltje die je het beste
kunt opnemen met een cassetterecorder of kunt laten oplezen
door een ander.
Zet daarbij wel je bel en telefoon
uit en doe dat als de kinderen op
school of op bed liggen want je
schrikt echt als je lekker ontspannen mediteert en er klinkt een
bel of telefoon. Zoek een rustig
plekje op maak het wat schemerig en zet een ontspannen cd op.
Ga zitten, adem rustig in en rustig uit door je neus.

Sluit de ogen en adem vier tellen
in, vier tellen rust, vier tellen uit
en vier tellen rust.
Visualiseer, (haal het in je gedachte naar boven) een wortel
vanuit de 1e chakra, de stuitchakra, een soort trechter bij het
uiteinde van je ruggengraat, bij
elke uitademing naar beneden.
Bij elke uitademing wordt deze
groter en gaat de wortel dieper
de aarde in. Dieper en dieper
naar het binnenste van de aarde.
Bij elke uitademing neem je ook
de woede, ergernis en de pijn in
je lijf mee naar beneden.
Laat het langs de wortel glijden
en zie dat de negatieve energie
verbrandt in de hete brei van
Moeder Aarde.
Bij elke inademing haal je
nieuwe energie uit het binnenste
van Moeder aarde weer naar
boven via de binnenkant van de
wortel. Langzaam inademen en
uitademen.
Laat het allemaal op je inwerken. Voel hoe je lichaam gevuld
wordt met nieuwe energie en
nieuwe kracht. De nieuwe energie vult je hele lichaam zodat je

lichaam gaat gloeien. Ga door
en laat de energie door je poriën
naar buiten stralen. Maak je
aura groter en groter en vul deze
met nieuwe energie.
Ga in je verbeelding naar een
zomerse dag en merk dat je je
bevindt op een bospad. In de
verte zie je een grote open plek.
Je loopt er rustig naar toe. Je
bent helemaal alleen. Alleen
een zachte bries hoor je door de
bomen en je hoort in de verte
wat dieren. Als je bij de open
plek bent aangekomen merk je
dat het gras pas gemaaid is. Ruik
het en ervaar de kleur van het
jonge gras. Zie ook hoe mooi de
kleuren zijn van de bloemen om
je heen.
Inmiddels zijn er wat kleine
dieren naar je toegelopen en je
merkt hoe de dieren je accepteren in deze wereld. Doe rustig je
schoenen uit en voel het pasgemaaide gras onder je voeten.
Kijk om je heen en neem alles in
je op.
Het is jouw plek, zonder invloed
van anderen.

In het midden van de open plek
ontdek je een prachtig bloemenveld. Er groeien bloemen die je
nog nooit hebt gezien en bloemen die je kent. Loop richting
het bloemenveld en ga er in het
midden van staan. Buk om de
bloemen en planten van dichtbij te zien en ruik de zoete geur
van deze verse bloemen. Ontdek
wat deze ervaring doet met je
lichaam.
Neem het op in je gedachten.
Kijk om je heen en geniet van de
rust die hier heerst. Zie hoe alles
in perfecte harmonie is. Alles is
perfect in evenwicht. Snuif nog
eenmaal de heerlijke geur op
en sta weer op. Loop langzaam
verder.
Loop over het gras en zie dat je
bent aangekomen bij een stenen
muur. Het is een heel oude muur,
overwoekerd met mos en plantengroei. Helemaal verscholen
voor de buitenwereld. Loop langzaam langs de muur en ontdek
iets verder voor je, goed verborgen door de plantengroei, een
oude houten deur. Bij de deur

aangekomen zie je dat deze makkelijk open gaat. Eigenlijk gaat
hij alleen voor jou open. Doe de
deur langzaam verder open en je
ziet achter de deur een prachtig
zandstrand.
Stap op het zand en voel de
warmte van het zand onder je
voeten. Het voelt heerlijk. Ruik
de zoete geur van het warme
zand. Als je om je heen kijkt zie
je voor je een groot meer met
in het midden van het meer een
eilandje.
Het eiland staat in een zuil van
licht. Je kunt er nog weinig van
zien maar je bemerkt op het
eiland een soort bank met een
bloementoog. Kijk ook eens goed
naar het water. Hoe is het water
voor jou. Is het een woeste zee,
een kabbelend beekje, is het
water troebel of juist een heldere
zee met duidelijk herkenbare vissen. Ontdek rustig hoe het water
is. Je wilt graag naar het eiland
en je mag zelf kiezen hoe je daar
wilt komen. Je hebt de kracht
om over het water te lopen, te
zweven boven het water, je hebt

de kracht om het water te laten
wijken zodat je over de bodem
kunt lopen of kies je toch voor
het bootje wat je iets verderop
ziet liggen.
Als je op het eiland bent loop je
rustig over het strand naar het
bankje wat je al van ver hebt
kunnen zien. Ontdek de prachtige kleuren van alles wat daar
groeit. Let ook op de dieren
die je ziet. Het zijn dieren die
jou graag zien. Merk de perfecte harmonie en de rust die er
heerst. Loop langzaam verder
naar de bank en ontdek dat er
iemand op de bank zit. Je wordt
al verwacht. Stel je even voor
aan die persoon. Is het een dame
of een heer? Neem het goed en
langzaam in je op. Dit is je gids.
Je gids die je in je dagelijkse
leven altijd bijstaat. Voel de
warmte en de liefde die je omringt. Geniet van deze ervaring
en als je een vraag te binnen
schiet, vraag het dan aan je gids.
Kijk om je heen en weet dat je
altijd weer hier terug mag komen
als je een vraag hebt aan je gids

of als je je wilt opladen met
nieuwe energie.
Kijk nog eenmaal om je heen.
Het is weer tijd om terug te
gaan. Weer afscheid nemen van
deze plek en van je gids. Spreek
met je gids af dat je hier graag
wilt terugkomen als je hem of
haar nodig hebt.
Loop weer rustig naar het water
en ga terug zoals je bent gekomen. Kijk nog eens naar het
water en naar het eiland en ga
richting deur. Doe netjes de deur
achter je dicht en ga naar de
open plek in het bos om je schoenen op te halen.
Doe ze weer aan. Weet dat je
altijd hier weer kunt zijn en kom
langzaam terug naar het hier en
nu.
Beweeg je tenen, je handen, je
lichaam en doe langzaam je ogen
weer open.
Adem nog even rustig diep in en
uit en maak je even los.

Natuurlijk zijn er meer mogelijkheden voor een geleide meditatie. De meditatie zelf is niet zo
belangrijk. Ze moet een soort
trance gaan geven, een alfa-staat
van de hersenen. Een soort slaapwaak toestand om de hersenen
de gelegenheid te geven om te
ontspannen en de dagelijkse
beslommeringen even opzij
te zetten. Door deze alfa-staat
komen er stoffen in de hersenen
vrij waardoor je een vernieuwde
energie door je lichaam voelt.
Een ontspannen gevoel met een
helende werking. En wat is dit
toch een eenvoudig proces. Je
hebt er alleen maar een plaatje
voor achtergrondmuziek en een
cassettebandje voor de geleide
meditatie nodig en je geniet weer
van je eigen lichaam.
Als je dit voor het eerst doet
merk je dat er eigenlijk best wel
wat effect is van deze afzondering. Maar mediteren gaat niet
op als je volop gestresst in je
dagelijkse werk bezig bent en je
wat rust nodig hebt.

Tijd nemen voor jezelf? En dat
in een tijd dat men eigenlijk
nergens tijd voor heeft. Zodra je
nog steeds zegt dat je nergens
tijd voor hebt en dat je er moet
zijn voor de ander dan lukt het
natuurlijk niet. Sterker je ziet het
belang niet terwijl hij levensgroot voor je neus staat. Leef
zelf. Beslis zelf en ontdek dat het
simpel is om tijd te nemen.
Meditatie is een belangrijk hulpmiddel, maar ook een lekker bad
of een avondje helemaal voor
jezelf en eens opschrijven wat
je allemaal hebt meegemaakt.
Zonder dan aan die emotie toe te
geven, natuurlijk. Opschrijven
helpt echt. Alles opschrijven, de
slechte en goede dingen. Want al
die dingen heb je meegemaakt en
daardoor ben je geworden wat je
nu bent. Leuk of niet leuk.
De bedoeling van dit alles is dat
we een goed contact met onszelf
krijgen. Niet voor zomaar eens
een keer. Maar de hele dag door.
Bewust communiceren met jezelf. Bewust bezig zijn met jezelf
af te vragen waar sta ik in het

leven. Waardoor is mijn leven
veranderd en hoe kan het weer
teruggedraaid worden. Door dit
bewustzijn, de communicatie
met jezelf wel degelijk herontdekt kan worden ga je de dingen
in een ander perspectief zien.
Wat je merkt bij mensen die
zelfverzekerder zijn is dat de
dingen bij hen schijnbaar altijd
goed verlopen. Natuurlijk gaat
het niet vanzelf als je zelfverzekerder bent of het uitstraalt. Want
de clou is dat mensen die zelfverzekerder zijn meer in contact
staan met zichzelf en daardoor de
kleinste verandering in situaties
al vooraf kunnen aanvoelen.
En er dan snel op kunnen reageren zonder uit balans te raken of
het zelfvertrouwen gaan verliezen.

Mediteren is echt wel
makkelijk te leren!

Wat zeg jij?
Er zijn mensen die om hun heen kijken,
of zelfs naar het verleden, die zeggen:
‘Waarom?’ Er zijn ook mensen die
dromen van nieuwe dingen die zeggen:
‘Waarom niet?’
Wat zeg jij?

Wat heb je nodig om echt te leven?
We hebben een op angst gebaseerde realiteit ontwikkeld
rondom ons leven en die realiteit domineert onze ervaring. Het creëert het zelfs. Heb jij die angst nog nodig in
je doen en laten om te ontdekken wat innerlijk goed is
voor je? Moet je gedreigd worden om goed te zijn? En
wat is goed zijn? Wie heeft dat voor het zeggen? Wat we
nodig hebben om echt te leven, is liefde.
Je bent je eigen schepper. Jij maakt de bepalingen.
In tijden van zorgen, twijfel of angst ben je het vergeten.
Wat je op zo’n moment beter kunt doen is de volgende
vraag te beantwoorden: ‘Wat zou liefde nu doen?’
Kies voor een leven zonder verwachtingen, zonder
behoeftes, zonder twijfel, angst en zorgen. Kies voor
een weg zonder pijn. Bedenk dat je elke keer bezig bent
jezelf te creëren. Je bent altijd aan het beslissen met wie
of wat je bent. Je bepaalt dit grotendeels door de keuzes
die je maakt die voortkomen zowel uit je verleden als uit
dingen die je enthousiast maken.
Waar kies jij voor?
Zorgen maken is een activiteit van het brein vanuit het
verleden. Door het brein op die manier te activeren komt
er een herinnering los welke dezelfde eigenschappen
heeft als de huidige activiteit.

De pijn die daarop volgt heeft echter niets te maken met
die gebeurtenissen zelf maar met je reactie daarop.
Wat gebeurt is is wat er gebeurde. Hoe jij je voelt is iets
heel anders.
Beter is het om naar je innerlijke ruimte te gaan, speciaal nu. Het zal je geruststellen. En uit dat rustige brein
komen de mooiste ideeën. Ideeën die oplossingen bieden
voor de grootste problemen die je nu lijkt te hebben.
Stop tijd en energie in het leven zelf. Een leven dat verschil maakt. Een leven dat is gebaseerd op een overvloed
van liefde en compassie. Als je die overvloed voor jezelf
wilt creëren, doe dat dan ook voor iemand anders en je
zult het in veelvoud terug ontvangen.
Doe wat je het liefste wilt doen, ga ervoor en geniet.
Je leven is niet aleen een ontdekkingsreis, het is jouw
scheppingsproces.
Trouwens, niets wat je ziet is reëel. Alles om je heen is
een eerdere creatie van je brein. Je wilde dat ontvangen,
bezitten en ervaren. Je huis, je omstandigheden, je
ervaringen opgebouwd uit angst, zorgen en twijfel.
Bouw vanaf nu je leven op liefde en compassie.
Mediteer elke dag en stel je daarbij de vraag:
‘Wie ben ik nu echt, vanuit de kern?’
Ervaar die liefde en compassie in je lichaam en volg je
hart.

GELD nodig voor de groei van uw bedrijf?
Werkt de bank niet mee? Zijn uw opties voor geld opgedroogd?
Er is een simpelere manier om aan geld te komen!
JuriDesk-bedrijfsontwikkeling werkt b-to-b op het gebied van bedrijfsontwikkeling, turnaround support, omzetvergroting, teambuilding, zakelijke en juridische dienstverlening.
Onze MISSIE
is uw bedrijf uit te bouwen en sterker in de markt te zetten. Dit doen wij door:
* een investeerder te leveren;
* uw bedrijf, product of dienst beter in de markt te zetten;;
* coaching en teambuilding binnen uw bedrijf.
TRACK RECORD
tot op heden bij deals inzake investeringsbegeleiding:
1. al onze deals zijn binnen een tijdsbestek van drie maanden gerealiseerd;
2. per deal zijn gesprekken met gemiddeld drie verschillende kandidaat-investeerders nodig.
3. al onze investeerders leveren niet alleen bedrijfskapitaal, maar vergroten ook uw omzetkansen.
De INTAKE
die via e-mail of telefoon geregeld kan worden is gratis, waarbij wij graag van u willen vernemen waarom investering in uw bedrijf geschikt is .
Naast het leveren van een investeerder kunnen wij u helpen met het vergroten en veiligstellen
van uw omzet en het verbeteren van uw interne bedrijfsstructuur
DOOR MIDDEL VAN:
* het ontwikkelen en professionaliseren van uw tools om van online leadgeneratie naar concrete
business te komen. Daarbij is JuriDesk-bedrijfsontwikkeling een ervaren partner voor uw bedrijfsvoering met een snelle “return on investment” en combinatie van internet, social media,
mobiele oplossingen en portal- techniek;;
* sophisticated telemarketing en contact- en callcenterintsrumenten. Hiermee kunnen wij daadwerkelijk bijdragen aan onomstotelijke resultaten voor uw binnen- en buitendienst;;
* verkoopgerichte media-ondersteuning zoals perspubliciteit, direct mail, huis-aan-huis- en dagbladen, radio- en tv-campagnes;
* zakelijk en juridische ondersteuning. Daarbij werken wij met ervaren en academisch geschoolde juristen die de taal van ondernemen verstaan. Voor debiteurenbeheer, factoring, het up-todate houden van uw juridische ondernemingsstructuur die past bij de ontwikkelingsfase van
uw bedrijf en voor support om uw weer de regie over uw onderneming terug te geven, bent u
bij JuriDesk-bedrijfsontwikkeling aan het juiste adres;
* uw bedrijf op het groeipad te houden. Onze ervaren trainers kunnen de interne structuur en de
communicatie binnen uw bedrijf hiervoor doorlichten.
Meer weten? Kijk op www.jdbedrijfsontwikkeling.com.

Ook jouw verhaal
in dit nieuwe blad?
Wil je jouw verandering in je leven met de wereld delen,
dan kan dit door je verhaal te sturen naar:
spiritualiteitinbeweging@gmail.com.
Zorg ervoor dat het verhaal ongeveer 500 woorden bevat
en het kan zo op een pagina gezet worden.
Dit digitaal magazine is er om mensen te inspireren
en zichzelf te overstijgen.
Dit magazine gaat over spiritualiteit, gezondheid en lifestyle
in de breedste zin van het woord.
Dit magazine gaat verder waar andere bladen ophouden.
Soms heb je bij verandering hulp nodig.
Of een gelijkend verhaal om je te inspireren.
En gelukkig hoef je niet het huis uit om dit magazine te lezen.
Gewoon downloaden van internet.
We horen graag je mening over ons magazine.
Het magazine team

Puzzelpagina

Ook in een digitaal magazine
hoort natuurlijk een puzzelpagina.
En dan willen we na het invullen
ook wat winnen, toch?
Dit keer het boek Leid me... als ik
luisteren wil van Diana Hendriks.
Ter waarde van 15,95.

De winnaar van de vorige puzzel is:
Mieneke Sonneveldt.

De meeste mensen zijn visueel ingesteld.
Dus leek het ons leuk met foto’s te werken.
Hoeveel verschillen kun je ontdekken tussen
die beide foto’s?
Stuur het antwoord van het gevonden aantal naar:
spiritualiteitinbeweging@gmail.com.

‘Spiritualiteit in beweging’ is een tweemaandelijks digitaal magazine over
meer spiritualiteit, gezondheid en lifestyle in werk en privé, welke geheel gratis te lezen is.
Wilt u op de hoogte blijven wanneer het volgende nummer uitkomt? En wilt u het als eerste weten?
Ga dan naar www.dactyologie.nl/SIB/
Daar het om een digitale uitvoering gaat, hoeft u niet uw adresgegevens te vermelden. Dit om uw privacy te waarborgen.
‘Spiritualiteit in beweging’ is ook te lezen op de ipod touch, ipad en iphone.
Wilt u graag adverteren in dit magazine of op onze site?
Mail onze studio, studiorudolfo@gmail.com, en ontvang onze gunstige advertentietarieven.

Of wilt u ook een bijdrage leveren aan ons blad?
Dat kan natuurlijk ook.

Want ook uw verhaal helpt anderen hun kern, doel of missie te vinden.

Veel inspiratie, geluk en harmonie.
Tot het volgend nummer

