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spiritueel
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Dit tijdschrift gaat
over spiritualiteit,
gezondheid en
lifestyle nieuwe stijl.
We zoeken mensen
en bedrijven die
voorbij hun eigen
grenzen zijn gegaan.

Wil je ook een
bijdrage leveren?
Mail ons!
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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 prachtig gevoel elke keer als het blad uitkomt. De reacties zijn elke keer weer lovend.
Ook dit nummer is weer zonder enige vergoeding of geldelijk bedrag tot stand gekomen.
Natuurlijk is geldverdienen belangrijk. Over geld is een artikel geschreven in dit nummer.
Volgens mij verdien je geen geld, maar ontvang je het omdat je goede diensten verricht.

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

Wat dacht je van het verhaal van Amber van der Wiel. Van uit loondienst naar zelfstandig
ondernemer. Maar er is ook iets geschreven over taarten en gebakjes,
want we hebben wat te vieren.
Over het algemeen zoek ik steeds weer aanleidingen om iets te vieren. Bijvoorbeeld omdat er
in dit nummer een verhaal staat van de schrijver van het boek Rijk Zakendoen.
Ik ben dan ook heel blij dat Desiree Murk haar verhaal aan ons kwijt wilde.
Deze keer geen puzzelpagina. Het is zomer en we hebben wel wat anders te doen, toch?
We hebben natuurlijk wel een winnaar van de vorige puzzel.
Dat is Anja van de Brug. Van harte gefeliciteerd met je prijs.
Het boek komt naar je toe deze week.
Natuurlijk ontbreekt het vervolgverhaal van Loes niet en
wordt er door Marga dieper ingegaan op de handleeskunde.
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 derde 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.

Weten zal je helpen
bij het groeien.
Maar het is pas uniek
als je van weten
naar actie gaat!

Van loondienst naar zelfstandig ondernemerschap

In dit verhaal vertel ik een stukje over
mijn leven, de persoonlijke groei die
ik heb meegemaakt, maar ook alle onzekerheden en angsten die heb doorstaan om te komen waar ik nu ben.
Ik hoop dat je hierdoor geïnspireerd
raakt om over je eigen angsten heen
te stappen en te gaan ondernemen
wat je echt leuk vind! Dat heb ik ook
gedaan en ben daardoor gelukkiger
en gezonder geworden. Ik hoop dat je
gemotiveerd raakt om je emotionele
blokkades te gaan oplossen zodat je
voor de volle 100% gaat genieten van
je leven.
Amber van der Wiel

Wellicht vraag je je af wat mijn afkomst is. Ik
ben geadopteerd uit Sri Lanka en ben opgegroeid in West-Friesland in een Nederlands
gezin. Vroeger had ik veel pleegbroertjes en
pleegzusjes die na een paar maanden of half
jaar weer ons gezin verlieten. Vanaf jongs af
aan kreeg ik al te maken met afscheid nemen.
Als kind zag en voelde ik dingen al haarfijn
aan. Op de een of andere manier wist vaak
veel dingen te vertellen die ik niet kon weten.
Dat is later naarmate ik ouder werd zwakker geworden. Het nuchtere gezin waar ik in
opgroeide had ik hier totaal geen oren naar.
Doe maar normaal dan doe je al gek genoeg.
Dat wat ik had weggestopt kwam later keihard
terug.
Mijn pubertijd ging er heftig aan toe en ik
kreeg ook nog eens ziekte van pfeiffer wat
geen pretje was aan het begin van mijn vakopleiding in de schoonheidsverzorging. Tijdens
mijn opleiding kreeg ik de drang om te gaan
reizen. Ik was nog maar 17 maar wilde het
dolgraag. Ik had geen geld want betaalde mijn
studie zelf, dus zocht een manier om toch te
kunnen reizen. Ik besloot om te solliciteren
als zelfstandig schoonheidsspecialist op een
cruiserederij. Zo gezegd, zo gedaan en nog
voor ik mijn diploma had was ik aangenomen.
Dit was meteen een goede motivatie om mijn
opleiding een paar maanden later serieus af te
ronden. Toen ik net achttien was vloog ik naar
Londen om vervolgens daar twee maanden
naar school te gaan en kwam ik 10 maanden
later terug vanuit Canada.

Het leven op een cruiseschip was ontzettend leuk maar ook erg zwaar. Lange dagen
en hard werken. Ik wist toen nog niet dat ik
veel emoties van andere mensen overnam. Zo
was ik vrolijk bij de ene klant, en zo werd ik
verdrietig bij de andere klant. Ook waren er
mensen die mijn energie in één keer opzogen
en was ik helemaal kapot. Niet fijn aangezien dat meestal al aan het begin van de dag
gebeurde. Buiten het feit dat ik de emoties van
anderen op mijn schouders nam, had ik ook te
maken met mijn eigen emoties. Ik ontmoette
daar veel lieve mensen met wie ik een hechte
band opbouwde. Maar ook daar was het een
kwestie van komen en gaan. Daar werd ik dan
verdrietig van en op eenzame momenten belde
ik dan ook in tranen naar huis. Gelukkig waren
dat maar moment opnames want verder heb ik
daar ontzettend genoten van een prachtige tijd
en veel van de wereld mogen zien.
Omdat ik niet wist hoe ik met die emoties van
anderen en mijzelf om moest gaan werd ik
ziek. Oververmoeid dacht ik zelf maar ondertussen was ik al 17 kilo aangekomen en het
leek wel of ik struma in mijn nek had. Tonnetjerond was ik. Ondanks dat ik ziek werd bleef
ik wel doorwerken. Op een dag kwam de arts
van het schip naar mij toe en eiste dat ik me
liet onderzoeken in het ziekenhuis zodra we
terug waren in Miami. Ik ging door de hele
molen heen van CT scans, röntgenfoto’s, bloed
afstaan en noem maar op. Helaas heb ik nooit
de uitslag geweten omdat ik in canada zat en
van het schip afging. Dus eenmaal thuis ben

ik weer door die molen gegaan en het bleek
dat ik kerngezond was. Toch voelde ik me ziek
zwak en misselijk dus wat was er aan de hand?
Ik kwam er doormiddel van een coach achter
dat ik hooggevoelig was en moest leren om
mij beter af te schermen voor anderen mensen.
Vanaf toen ben ik verder gegaan met mijn persoonlijke en spirituele ontwikkeling om ervoor
te zorgen dat ik gezond zou blijven.
Ondertussen wist ik totaal niet wat ik wilde
doen. Het leek mij erg fijn om mensen te
helpen en ze bij te staan in moeilijke periodes
maar ik wist toen nog niet hoe ik dat moest
aanpakken en vond mijzelf ook te jong op dat
moment. Ik startte mijn eigen schoonheidssalon aan huis bij mijn ouders. Na een paar
maanden ontdekte ik dat dit niet was wat ik
wilde. Maar ik durfde niet meer terug. Wat
zou iedereen wel niet van mij denken? En als
ik stop omdat ik iets anders wil, gaat iedereen
denken dat ik het niet kan ofzo. Ik wist dat
ik mijn hart niet aan het volgen was en ging
tegen mijn gevoel in. Het gevolg was dan ook
altijd dat ik ziek werd. Daarbij was ik in een
relatie verwikkeld die ook niet goed voor mij
was. Ondanks beter weten, bleef ik toch bij
hem omdat ik te onzeker over mijzelf was
om bij hem weg te gaan en ik was bang om
alleen te zijn.
Ik kreeg veel vertegenwoordigers over de
vloer en het leek me wel interessant om ook
dat soort werkt te doen. Ik verdiepte me in
sales en zocht vacatures. Ik kwam in de

kantoorbranche terecht en ging kantoorartikelen verkopen. Mijn eerste fulltime baan in
loondienst.
Toen ik daar net twee maanden zat kreeg mijn
vader op nieuwjaarsdag een hersenstaminfarct. Een zware periode brak aan. Ik bleef
doorwerken en tussen de bedrijven door ging
ik zo vaak als mogelijk naar mijn vader die
machteloos in bed lag en helemaal niks meer
kon. Die dag ben ik mijn vader kwijtgeraakt
omdat hij niets meer kon zeggen en zijn ogen
niet meer kon openen. Veertig dagen later is
hij officieel overleden. Een periode van rouw
en verdriet maar ook de drive om door te gaan.
Ik haalde in mijn eerste half jaar promotie op
mijn werk en anderhalf jaar later weer.
Een jaar later kocht ik samen met mijn toenmalige vriend een huis. Echter ging het niet
goed in de relatie en besloot om over mijn
angst heen te stappen en er een punt achter
te zetten. Ik wist dat ik dan financieel in de
schulden kwam want een huis verkoop je
tenslotte niet binnen twee maanden met winst.
Maar ik nam het maar voor lief als ik hem
maar kon verlaten. Opnieuw brak een afschuwelijke periode aan en als of het niet erger
kon gingen ze op mijn werk reorganiseren. Ik
kreeg een nieuwe leidinggevende en deze had
weinig begrip voor mijn prive situatie en wilde
mij eruit werken. Dat deed hij op een niet al
te nette manier. Er werd een spel gespeeld,
en dat spel moest ik mee spelen om mijn
ervoor te zorgen dat ik er heelhuids af kwam.
Je vader kwijt, je relatie over en je baan op de
tocht terwijl je net een huis heb gekocht is niet
niks. Mijn fundament stortte in elkaar. Ik ging
gewoon door maar ondertussen woog ik nog
maar 35 kilo. Ik raakte verzeild in een spel
waarbij ik uiteindelijk twee advocaten nodig

had om mijn gelijk te halen. Een voor mijn
werk, en een voor mijn ex. Na zeven maanden
slaagde ik erin mijn huis zelf te kopen en had
ik een contract getekend bij een nieuw werkgever. Ik ging op vakantie en kwam herboren
terug en een paar kilo zwaarder wat voor mij
betekende dat ik juist had gehandeld.
De rust keerde weer terug. Ik was gesetteld en
had een goede baan in de vertegenwoordiging.
In mijn beleving een vorm van ondernemerschap, vrijheid en zekerheid. Maar ook een
harde commerciële wereld waarin ik me niet
altijd even prettig voelde wanneer het over
mensen ging.
Het ondernemerschap begon weer aan mij
te knagen en mijn hart lag toch echt bij het
coachen en begeleiden van mensen. Dat is
wat ik van nature al deed dus waarom kon ik
mijn werk daar niet van maken? Daar kon ik
natuurlijk genoeg antwoorden op verzinnen
. Ik had redenen genoeg om in loondienst te
blijven. Ik betaal alleen een hypotheek en
moet een flink huis onderhouden, dus de stap
naar ondernemerschap is dan heel risicovol.
En tja ze zien mij al aankomen zeg. En met
zulke gedachten bleef ik dan net zolang doorgaan tot ik weer overtuigd was om gewoon
in loondienst te blijven. Toch had ik het niet
naar mijn zin bij mijn toenmalige werkgever.
Eerlijk gezegd werd ik doodongelukkig daar
en wederom werd ik weer ziek.
Ziek worden is voor mij een teken dat ik iets
doe wat niet goed is voor me. Dat ik niet
naar mijn gevoel handel. Dat ik domweg
mijn intuitie negeer die mij allang vertelde
dat ik daar beter weg kon gaan. Ik ging er
wederom weer nadenken om voor mijzelf te
beginnen en bedacht me dat ik toch wel voor

hetere vuren heb gestaan.
Dus waarom zou ik het niet
doen? Wie niet waagt die niet
wint en door mijn ervaringen
uit het verleden voelde deze
stap wel goed aan. Tenslotte
is niets zeker in het leven.
Als je een baan hebt ben je
ook niet zeker van inkomen.
Als ondernemer ook niet. In
beide situaties moet je je best
doen om te overleven.
Met alle nieuwe dingen die
ik onderneem, komen ook
twijfels, angst en onzekerheid om de hoek kijken maar
die buig ik dan snel genoeg om in zekerheid,
vertrouwen en uitdagingen. ( Iets wat ik
tegenwoordig leer aan andere mensen.) Op
die manier maak ik grote sprongen vooruit.
Ik had bijvoorbeeld nog nooit van mijn leven
een workshop gegeven. Toch haalde ik een
opdracht binnen bij een groot bedrijf en stond
ik daar voor tien ‘hoofden’ van afdelingen en
de directeur mijn workshop hoe je om met
emoties te geven. Nog nooit van mijn leven
had ik dat gedaan, maar ik deed het, ik stapte
over mijn angst heen en had vertrouwen dat
het goed ging komen. En met succes want ik
mocht terugkomen vanwege de enthousiaste
reacties.
Spirituele groei is in mijn ogen je kwetsbaar
opstellen en kritisch naar jezelf kijken zodat je
verder kan groeien als je dat wilt. Gaan voor
hetgeen wat je echt wilt in plaats van excuses
te gebruiken waarom je het niet doen. Eerst
kijken naar jezelf en dan naar de omgeving.
Hulp inschakelen als je er zelf even niet
uitkomt. Hulp van een coach, een mentor, of

vrienden zodat je snel weer verder kan. Ik sta
met beide benen op de grond, ben nuchter van
aard maar toch spiritueel.
Met succes begeleid en coach ik inmiddels al
veel mensen. Binnen enkele sessies geef ik
praktischie handvatten hoe je betere grip krijgt
op emoties zodat je elke dag in staat bent om
nare gevoelens te stoppen en om te buigen
naar krachtige gevoelens waar je mee vooruit
komt. Ik vind het belangrijk om te zien dat
degene die een coachtraject bij mij volgt weer
krachtiger en positiever in het leven staat.
Verder geef ik veel workshops bij diverse
bedrijven en leer schoonheidsspecialistes hoe
ze met de emoties van zichzelf en hun klanten
om kunnen gaan.
Wil je weten wat ik voor je kan betekenen,
ga naar www.ambervanderwiel.nl of pak de
telefoon voor een kennismakingsgesprek. Lezers van dit blad krijgen 10% korting op een
coachtraject. Reageren op dit artikel?
Dat kan naar info@ambervanderwiel.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

Zodra je een doel hebt,
ga je voor de stelling

‘Hoe doe ik dat?\

Wonderen...

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

Als we te maken hebben met plastische
chirurgie dan is dat meestal om ons op de
een of andere manier mooier te maken.
Meestal ja, want in mijn geval was het met
een plastisch chirurgische operatie dat mijn
beide borsten werden verwijderd. Dat hebben
ze prima gedaan op mijn eigen verzoek, want
het borstweefsel leverde immers gevaar op
doordat ik een gemuteerd gen heb dat juist
in dit weefsel kanker veroorzaakt.
Er zijn trouwens prachtige bijna levensechte protheses, die je in een speciale bh
kunt schuiven. Deze buitenboord siliconen
borsten zijn eigenlijk niet van echt te onderscheiden. Maar…. als je een kopje thee inschenkt of iets dergelijks en dus iets gebogen
staat, dan kijkt je medemens rechtstreeks in
een kuil in plaats van naar een bolling. Nou
ja, dacht ik, dan moet het bloesje maar een
knoopje verder dicht en het shirt minder laag
uitgesneden. Nog geen man overboord, hoor.
Na een paar maanden moest ik voor controle
naar de plastisch chirurg. Ik lag op de behandeltafel toen ze zei: “je hebt een prachtige
buik om twee borsten van te maken…”. Ik
moest dit even tot me laten doordringen en
zij vertelde dat het een nieuwe methode was
die het AvL zelf uitvoerde (2007). Ze vertelde
dat van de linker onderbuik de rechterborst
zou worden gemaakt en van de rechter onderbuik de linkerborst. Het was wel een heel
langdurige en ingrijpende operatie, want omdat er eerst bloedvaten vanuit de buik naar
de borsten moesten worden getransplanteerd
en achter het borstbeen aan de slagader verbonden moesten worden, moest ik rekenen
op een operatie met een duur van tussen de
twaalf en zestien uur!
Na enige bedenktijd heb ik besloten om

deze operatie te ondergaan en ik kreeg
een afspraak met het hoofd van de afdeling plastische chirurgie. De naam van deze
chirurg deed mij onmiddellijk denken aan de
internist die mij toen ik achttien was in het
Diaconessenhuis in Haarlem had geopereerd,
omdat ik een acute blindedarmontsteking
had. Ik vertelde dat aan hem en hij bevestigde glimlachend dat dat destijds zijn vader
is geweest, die nu was overleden. Leuk om te
weten, dacht ik.
In oktober 2007 was het zover, de grote
DIEP-operatie stond voor de deur. Ik ging
naar het AvL zonder enige vorm van nervositeit of angst. Dat is weer te danken aan de
Reiki, die iedereen die ik ken met de tweede
graad, al of niet door mijzelf ingewijd, mij
toestuurde. En ik behandelde mijzelf natuurlijk ook met Reiki.
In het volste vertrouwen ging ik de operatie
in en toen ik bijkwam hoorde ik een mannenstem zeggen: “wat is ze blank…” In mijn
schemerigheid vroeg ik me verbaasd af of ik
niet altijd al blank was geweest, maar wat later bleek wat er achter deze vreemd lijkende
opmerking schuilging.
Bijna iedereen heeft wel eens iemand na een
facelift gezien, op tv of zo. Dan is zo iemands
gezicht helemaal donkerblauw, -groen en
bruin verkleurd vanwege de bloeduitstortingen en dat is natuurlijk een logisch gevolg
van de ingreep. Nou is het normaal dat
iemand die een soortgelijke operatie als ik
heeft ondergaan, hetzelfde kleurenpalet heeft
als degene met de facelift, maar dan over de
hele voorkant van haar lichaam. De plastisch
chirurg die deel uitgemaakt had van mijn
team had dus alleen maar zijn verwondering
uitgesproken over het feit dat er bij mij geen

(slot)

spoortje van bloeduitstortingen was te zien.
Dat is voor honderd procent te danken aan
de universele levensenergie, die er ook voor
zorgt dat je geen blauwe plekken krijgt nadat
je je hebt gestoten.
Ik vroeg aan de leider van het operatieteam
hoelang de operatie had geduurd en hij zei
dat ze acht uur bezig waren geweest. Op
mijn vraag hoe dat mogelijk was, antwoordde
de chirurg dat hij dat niet wist, dat het allemaal heel voorspoedig was verlopen en dat ze
ineens klaar waren en dat er toen acht uur
later was …
Op mijn linkerborst, vlak boven de tepel is
een klein wit streepje te zien, dat is het litteken van de acute blindedarmontsteking, die
de vader van mijn operatieteamleider in 1968
heeft geopereerd!
Mijn herstel ging zeer voorspoedig en de
littekens vallen niet eens erg op. De tepels
werden gemaakt tijdens een kleine operatie,
zonder verdoving trouwens, want ik voel helemaal niets in deze nieuwe, maar toch eigen
borsten. Toen dit was genezen, werden de
tepelhoven getatoeëerd door een arts van het
AvL, die ook de kunstacademie had doorlopen. Een bijzondere vrouw, die ook graag de
eerste graad van Reiki wil ontvangen.
Ik ben heel erg blij met en trots op mijn
twee kunstwerken en ik wil graag alle lof
uitspreken voor het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en zijn geweldige artsen en
verplegend personeel!
Ik gun het niemand, maar mocht je getroffen worden door kanker, gun het jezelf dan
het beste voor je genezing en ga in het volste
vertrouwen naar het Nederlands Kankerinstituut, het AvL in Amsterdam.

Het is door onze beschermende brein
waardoor we niet die acties ondernemen
om onze dromen waar te maken

Pijn en je brein
Ik ben Dennis Kneulman
en in mijn praktijk als
NLP-coach en energetisch
hypnotherapeut (EHR)
werk ik veel met
lichamelijke klachten.

In mijn praktijk heb ik al veel mensen
mogen helpen en wonderen zien gebeuren.
Het begon met het oplossen van angsten,
fobieën en trauma’s. Als snel kwamen er
echter steeds meer klanten met lichamelijke klachten, omdat bij de mensen die
ik geholpen had als resultaat ook vaak
lichamelijke klachten verdwenen.
Hoe kan dit nu?
Om dat te begrijpen is het goed om eerst
eens te bekijken hoe ons brein informatie
verwerkt. We nemen namelijk allemaal de
wereld waar door onze zintuigen. We zien,
ruiken horen voelen en proeven en we
hebben emoties.
Zo wordt van moment tot moment deze
informatie als een soort van informatie
ketting opgeslagen in ons brein met de
bijbehorende emoties. Tot zover nog niks
aan de hand als dat gewoon goed gaat en
ons leven vlekkeloos verloopt.
Het gaat echter mis wanneer we iets meemaken wat overweldigend is en ons brein
niet meer in staat is om de binnenkomende
informatie juist te verwerken.
Er ontstaan dan zogenaamde verkeerde
patronen. Je kunt het vergelijken met een
computer waar ineens een virus inkomt.
De informatie wordt dan verkeerd gelezen
en creëert een verkeerde reactie.
De cellen kunnen niet meer goed met

elkaar communiceren en veroorzaken psychische en lichamelijke klachten.
Hoe werkt dit nu in de praktijk?
Om dit aan te geven zal ik een praktijk
voorbeeld geven van iemand die 52 jaar is
en al 20 jaar rugklachten had. Deze rugklachten openbaarden zich iedere keer als
hij op de motor een stuk wilde gaan rijden.
Na 2 sessies was hij van de klachten af
en kon hij weer vrolijk verder rijden. Wat
hadden we gedaan? In de sessie vroeg ik
hem om de laatste keer te nemen wanneer
hij de pijn had gevoeld. Dit was niet moeilijk want dat was nog maar recent geleden
toen hij op de motor wilde stappen.
Ik vroeg hem als eerste om die situatie
weer helemaal voor de geest te halen,
zodat hij weer alles kon zien horen ruiken
voelen en proeven. Door hem te begeleiden naar het moment dat de pijn in zijn
rug (in het heden) sterker werd kwamen
we uit op een bepaald moment in die situatie waar dus triggers aanwezig waren die
het aanzetten.
Door daarna weer te focussen op de kleinste stukjes waarbij de pijn sterker werd
kwam alle onderliggende informatie in een
razendsnel tempo omhoog en kwam ineens
een situatie naar boven toen hij een klein
jongetje was en zijn vader hem kleineerde.

Hoe gebeurde dit?
In de situatie dat hij op zijn motor stapte
waren elementen aanwezig die ook in die
eerste situatie waren. In dit geval was het
de kleur van zijn motor, blauw en de stem
van zijn vrouw die riep : zo word je weer
op je plek gezet. Daar zat een relationeel
verhaal achter wat nu niet terzake doet.
Wat echter belangrijker is, is dat de woorden die gezegd werden en de kleur blauw
ook aanwezig waren in de situatie uit het
verleden. Hierdoor werd op onbewust
niveau de lading uit die tijd aangezet.
Zo ontstond er dus iedere keer wanneer
die elementen aanwezig waren een spanning die vertaald werd in rugpijn. In de
situatie met zijn vader waren die elementen in eerste instantie niet duidelijk. Hij
kon alles weer zien hoeren ruiken voelen
en proeven behalve dat hij de kleur van
zijn vaders broek niet zag en zijn stem
niet hoorde. Door deze elementen weer
aan te zetten werd het plaatje compleet en
meteen verdween de lading. En zoals hij
in zijn bewoordingen zei: je hebt een hoop
deuren geopend ! De rugpijn was meteen
weg en voorgoed.
Wat gebeurde er in zijn brein?
Door het lossen van de verbindingen die
in het brein zaten kon het lichaam weer de
cellen die gekoppeld waren aan de fysieke
reactie weer goed verwerken. De besturing

van de cellen die in het brein gereguleerd word geeft weer de juiste impulsen.
Hierdoor verdwijnt de blokkade van cellen
die aan elkaar gekoppeld zijn en vindt er
weer een doorstroming plaats. De klacht
verdwijnt.
Om het jezelf te laten ervaren wat het
effect van je onderbewuste is zou je de
volgende oefening kunnen doen.
Ga in gedachten naar de plek in je rug
waar je spanning hebt en vraag in jezelf
af welke kleur dat is. Het eerste antwoord
wat boven komt is meteen het juiste.
Zie dan jezelf in die kleur voor je. Jouw
verschijning compleet met armen benen
hoofd enz. maar dan in de desbetreffende
kleur. Laat deze energetische afspiegeling
van jou dan de bewegingen maken die
je nog niet kon. Zodra dat gelukt is laat
deze energetische afdruk van jou dan weer

recht op staan en stap in de energie Als je
dit een aantal keer herhaalt zul je merken
dat je makkelijk de bewegingen kunt doen
en dat de spanning in je rug verdwijnt.
Uiteraard is het beter om dit te doen onder
begeleiding in een sessie en zijn er meer
aspecten die mee kunnen helpen. Dat
is dan ook wat ik in privé-sessies doe
en trainingen aan mensen leer, zodat zij
hetzelfde resultaat kunnen bereiken met
zichzelf en met anderen.

De angst voor het nieuwe is het gevoel van je verleden.
Ga door de angst de toekomst in!

Taarten en gebakjes
Het is inmiddels al wat
jaartjes geleden dat Patricia
en Jeffrey elkaar geregeld
tegen kwamen op de
banketbakkersschool
in Amsterdam.
Ze deelden alle twee dezelfde passie. Het
werken met chocolade. Maar voordat het
zover was, waren er andere modules die
voor gingen. Zo leerden ze brood bakken,
taarten en gebakjes maken en moesten ze
stage lopen om een en ander op de juiste
manier te leren.
Voor beide was een stageplaats moeilijk

te vinden en zelfs na het tweede jaar niet
meer te doen.
Het leek een uitstervend beroep en stageplaatsen waren daarom moeilijk te vinden.
In die periode gingen Patricia en Jeffrey
steeds vaker met elkaar om. Zo vaak dat
een relatie ontstond. Die relatie is uitgegroeid tot een huwelijk.
Patricia heeft toen gekozen voor het
moederschap en Jeffrey ging werken in de
verkoop van consumentenartikelen. Maar
op verjaardagen en partijen van de beide
families bleek de kennis van het taarten
maken succesvol.
Steeds meer werden ze gevraagd hun passie voor taarten uit
te voeren.
Daar het bloed
kruipt waar het niet
gaan kan, hebben
ze vorig jaar besloten hun diensten
ook voor anderen te
leveren.
Een van de reden
dat ze niet in het
bakkersvak door
wilde gaan was dat
ze daar hun expressie niet kwijt konden. ‘In de winkels

liggen allemaal dezelfde uitingen’,
zo antwoordde Jeffrey. ‘Taarten maken
is leuk en creatief werk, maar dan moet
je wel uitgedaagd worden met steeds
nieuwe ideeën.
En dat kan in een productiebedrijf niet.
Daar maak je veel van hetzelfde.’
Vandaar dat ze op kleine schaal zijn
begonnen met hun ideeën uit te werken.
Inmiddels is er in de loop van de tijd
een aardige verscheidenheid aan taarten
gemaakt. Genoeg om een indruk te krijgen
waarin Patricia en Jeffrey instaat zijn.
Dat die taarten er niet alleen mooi maar
ook zeer lekker zijn moge duidelijk zijn.
En, verser kan het niet. Op dezelfde dag
van levering wordt de versiering aangebracht.
In de nabije toekomst hebben Patricia en
Jeffrey het voornemen cursussen te geven
voor particulieren die hun creativiteit kunnen ontwikkelen op taarten en gebakjes.
Meer weten over hun activiteiten?
Mail dan naar: patrieseri@gmail.com.
Hier een paar van hun taarten van de afgelopen 2 jaar die ze voor derden hebben
gemaakt. Ook ik ben groot fan van die
twee vakmensen die hun kennis jammer

genoeg te weinig durven uit te dragen.
Daarom zet ik ze nu in het zonnetje. En
met al die voorbeelden krijg je trek, toch?
Verder in dit nummer een stap voor stap
handleiding om zelf een creatie te maken.
Voor aanschaf van de benodigdheden en
de beschrijving, mail ze.

Zonder ge
voel kun je
niet leven!
Creëer het
gevoel wat
je nodig he
en je krijgt
bt
het leven w
at je wenst
.

Rijk zakendoen

Rijk zakendoen is zakendoen die leiden tot innerlijke rijkdom en financiële rijkdom tegelijkertijd

Aan het woord is
Desiree Murk-Scholten
schrijver van het boek
Rijk Zakendoen

“Het fundament van Rijk
zakendoen is in contact staan
met je onderstroom”
Het was in Kameroen. Ik gaf
trainingen Rijk Zakendoen in
typisch Afrikaanse steden als
Douala, Buea en Bamenda. Daar
ontmoette ik een ondernemer die
een groot IT bedrijf had. Zijn
bedrijf floreerde. Hij was ooit
klein begonnen met een internetzaakje en nu zat hij door het hele
land verspreid met het verlenen
van allerhande ITdiensten aan
bedrijven. Ik keek mijn ogen uit
en mijn bewondering voor zijn
ondernemersgeest groeide met de
minuut. Ik vroeg hem wanneer
hij zijn zaak ooit begonnen was.
1994, antwoordde hij. Ik rekende
terug: 1994, toen studeerde ik
bedrijfskunde aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam… zonder internet! Als student hadden
we voorzichtig aan wat intranet,
maar nog geen internet tot onze

beschikking. En hij, in Afrika, in
Kameroen, was toen een internetzaak begonnen! Ik vroeg hem
wat hem bezield had om toen
zijn internetzaak te starten. Hij
zei niks. Hij wees enkel met zijn
hand naar de lucht. Ik keek hem
vragend aan. Hij zei: ‘It is Gods
will’.
Ik snapte het. Je hoeft er niet
voor te geloven in god of wie
dan ook. Waar hij op doelde was
dat iedereen in zijn leven zijn
eigen persoonlijke onderstroom
heeft die je de weg wijst. Iedereen heeft in zijn leven zijn eigen
levenspad, zijn eigen bestemming waarvoor hij in de wieg is
gelegd. Hij stond daar zo mee in
contact dat hij voelde welke kant
hij op moest. En dat niet alleen,
hij stond er zo mee in contact
dat hij werkelijk het vertrouwen
voelde dat die kant goed was
voor hem.

Dat is de basis van Rijk Zakendoen: in contact staan met je
eigen onderstroom en zo weten
- van binnenuit weten - welke
richting de jouwe is. Dit is weliswaar niet genoeg om uiteindelijk
zaken te doen die ook financieel
floreren, maar wel het fundament
voor Rijk Zakendoen. Ik kom
er later op terug wat nog meer
nodig is.
“Wie op zijn pad zit,
wordt geholpen”
Vankindsaf aan stond ik al in
goed contact met mijn onderstroom. Dat heeft zijn voordelen.
Ik kan zeggen dat ik nooit een
verkeerde essentiële beslissing
heb genomen. Ik heb de studie
gekozen die mij op het lijf geschreven was. Ik heb op plekken
en in landen gewoond waar ik
als een vis in het water was. Ik
heb de baan gehad waar ik voor
in de wieg gelegd was. Ik ben
voor mezelf begonnen en zou
niet meer anders willen. Doordat
ik goed in contact sta met mijn
onderstroom voel ik snel aan of
iets wat voorbij komt echt voor
mij bestemd is of niet. En, ook
essentieel, dan durf ik het ook te

pakken. Want ik voel het vertrouwen. Wat natuurlijk niet wil
zeggen dat een verkeerde beslissing geen waardevol leerproces
kan zijn. Ik herinner me dat ik
net begon bij Syntens als innovatieadviseur. Ik kwam binnen
toen een Syntens collega net zijn
ontslag had ingediend. Hij was
gespecialiseerd in marketing. Ik
vroeg waar hij ging werken. Naar
een bank zei hij. Ik vroeg wat
hem daar in aantrok. Hij zei, ach
als ik in de marketing zit, is het
altijd goed voor mij. Dan maakt
de branche mij niet zoveel uit.
Bovendien is het dichterbij huis
en zo noemde hij nog een aantal
voordelen. Ik keek hem ongelovig aan of hij dat echt meende.
Ja, dat meende hij. Het was een
jaar later. Hij solliciteerde weer.
Hij zei, je had gelijk Desiree. Alleen liefde voor marketing is niet
genoeg. Als de liefde voor het
product of de branche er niet volledig is, kan ik niet volledig gelukkig zijn. Dat was een waardevol leerproces geweest voor hem.
Minder waardevol is het, als je
diep van binnen wel weet dat iets
niet helemaal op je pad past en je
blijft er toch in hangen. Een jaar,

twee jaar, tien jaar, zelfs twintig
jaren werken bij een bedrijf waar
je niet helemaal blij van wordt.
Het warme bad effect noem ik
dat: mensen vergeten dat een
warm bad waar je tegen beter
weten in blijft zitten, – want diep
van binnen weet je dat- zo’n bad
wordt vanzelf koud. Mensen
nemen het roer van hun leven
niet in eigen handen. En wat zie
je dan gebeuren? Op een zeker
moment neemt iemand anders
hun roer in handen. De leidinggevende begint te klagen, er
wordt aangestuurd op ontslag en
dat soort narigheid. Soms zelfs
overkomt dat iemand niet een
keer in zijn leven, maar gerust
twee of drie keer. In het licht
van Rijk Zakendoen bezien is
dat een teken dat iemand niet op
zijn pad zit. Want wie wel op zijn
pad zit, wordt geholpen. Uit allerlei hoeken komt onverwachte
steun, hulp, kansen dienen zich
aan die je vantevoren nooit had
kunnen bedenken. Je zaait en je
oogst, zaait en oogst. En zelfs: je
overstijgt jezelf. Het wordt nog
groter en mooier dan je had kunnen dromen.

“ Rijk Zakendoen is geen toeval; Er zit een systeem achter
waardoor Rijk Zakendoen voor
iedereen is”
Ga maar eens na voor jezelf.
Keer even naar binnen met al je
zintuigen. En als je volledig ontspannen bent, pak je een moment
uit je leven waarin je helemaal
in je element was, uit onverwachte hoek werd je geholpen,
de ene kans na de andere diende
zich aan. En beleef dat moment
nog eens met al je zintuigen.
Het kan groot of klein zijn. Het
maakt niet uit wat anderen op dat
moment van jou vonden of hoe
zij er tegenaan keken. Voor jou
was het een moment van Rijk
Zakendoen.
Zie je dat jij ook zo’n moment
kunt vinden? Je hebt het al
eerder beleefd. Wat je wilt is het
vaker beleven en wat je wilt is
dat het geen toeval meer is, iets
wat je overkomt, maar iets wat je
bewust naleeft.
En dat kan, want Rijk Zakendoen
is geen toeval. Er zit een systeem
achter. Ik heb het eerst bij mezelf
ontdekt, ik heb het uitgeprobeerd
en toegepast bij ondernemers, ik

heb het toegepast bij ondernemingen. En ik heb geklankbord
met Paul de Blot, hoogleraar
Business Spiritualiteit aan Nyenrode. Dat laatste was belangrijk
voor me. De bevestiging dat mijn
visie en dit systeem niet alleen
ervaringen zijn, maar ook passen in wetenschap. Paul de Blot
zei me al in ons eerste gesprek:
als je tot een boek komt, schrijf
ik er ook graag in. Dat was zo
mooi, ik ging er alleen heen om
te klankborden met hem en ik
ging weg met een aanbod dat hij
in mijn boek wilde schrijven. Typisch een signaal van op je pad
zitten. De dingen doen die bij
jouw onderstroom passen. Dus
doen en zijn op elkaar afstemmen. Bovenstroom afstemmen
op je onderstroom. En dat niet
alleen. Want bij een hobby is ook
wat je doet afgestemd op wie

jij in wezen bent, daarom heb
je er zoveel plezier in. Daarom
verwerf je er innerlijke rijkdom
mee. Maar een hobby is nog
geen zakendoen!
Uiteindelijk gaat het er bij Rijk
Zakendoen om dat je vormen
niet alleen passen bij jouw
onderstroom, maar ook door de
markt gewaardeerd worden. De
markt moet waarde over hebben voor jouw vormen. Wat je
doet, moet in zo’n concept zijn
gegoten dat de markt er geld
voor over heeft. Dus bij Rijk
Zakendoen gaat het om waarde
uitwisseling naar jezelf en tevens
naar buiten toe. Dan levert het
innerlijke rijkdom en financiële
rijkdom tegelijkertijd op.
Boek Rijk Zakendoen; nieuwe
tijden, nieuwe oplossingen
In mijn boek Rijk Zakendoen
neem ik je mee langs de stappen
om Rijk zaken te doen. Voor jou
als persoon of voor een bedrijf.
Een bedrijf heeft tenslotte ook
een eigen ziel, een eigen onderstroom, waar zodanig vorm aan
moet worden gegeven dat het
past bij de onderstroom en dat

de markt het waardeert. En dan
kun je twee dingen ontdekken.
Danwel; ik zit op mijn pad en /
of mijn bedrijf zit op zijn pad.
Danwel; ik of mijn bedrijf zit
niet op mijn pad.
In beide gevallen is het tijd om te
vernieuwen. In het laatste geval
moet je vernieuwen om weer op
je pad terecht te komen. In het
eerste geval moet je vernieuwen
om vooruit te blijven gaan op
je pad. Vervolgens beschrijf ik
stapsgewijs het proces hoe je
moet vernieuwen. Zodanig dat
je komt tot een concept dat past
bij de onderstroom en waar de
markt geld voor over heeft. Paul
de Blot heeft in zijn bijdrage
beschreven hoe Rijk Zakendoen
ingebed is in Business Spiritualiteit. Hij heeft als het ware het
‘fundament’ bloot gelegd.
“Rijkdom van de wereld laten
stromen”
Het is mijn missie om de rijkdom
van de wereld te laten zien en te
laten stromen voor iedereen. En
dan bedoel ik zowel innerlijke
rijkdom als financiële rijkdom.
Want het werkt voor iedereen,

Contact:
desireemurk@nieuwezakelijkheid.nl; 06-15950256; www.twitter.com/desireemurk

waar dan ook ter wereld. Daarom, en omdat het bij me past, wilde ik internationaal
gaan. In 2007 kreeg ik een uitnodiging om
naar India te komen. Ik had nooit kunnen
denken dat in 2 jaar tijd Hongarije, Denemarken, Libanon, Tunesie, Duitsland,

Japan, Kameroen, Suriname, Curacao,
Spanje en binnenkort Zweden zouden volgen. Maar wel typisch een voorbeeld van
Rijk Zakendoen. En dat is wat ik iedereen
toewens. Rijke zaken of beter, een rijk
leven!

Over Desiree Murk-Scholten (1971)
Missie:
De rijkdom van de wereld zichtbaar te maken en te laten stromen voor iedereen.
Innerlijke en financiele rijkdom tegelijkertijd.
Rol:
Innovatieversneller. Gaandeweg is haar visie ‘Rijk Zakendoen’ ontstaan.
Visie:
Rijk Zakendoen. Deze gaat de laatste 2 jaar als een bal kris kras over de wereld:
India, Hongarije, Denemarken, Libanon, Tunesie, Duitsland, Japan, Kameroen
Suriname, Curacao, Spanje.
Bedrijf;
Nieuwe Zakelijkheid heeft ze opgericht eind 2007 na meer dan 10 jaar als innovatieadviseur te hebben gewerkt bij Syntens. Karakteristiek is het combineren van
de kracht van woord en beeld, van prestatie en plezier, van ratio en intuïtie, van
ondernemer en onderneming, van conserveren en innoveren.
Gecertificeerd:
MDI drijfveren en gedragsanalyses
Awards;
In 2009 de JCI award ‘Best National Trainer’. In 2006 genomineerd met haar essay “Wat organisaties doen met mensen”, door De Baak en Managementboek.
Studie:
Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en universiteiten in Louvain
la Neuve, Tunis en Budapest. Tevens Europese graad in de bedrijfskunde CEMS.

Reactie van Ruud Overstegen:
Het boek Rijk Zakendoen kwam voor mij precies op tijd. Door jouw oefeningen kwam ik
erachter dat ik aardig wat conflicterende processen had. De omgeving was altijd sterker
dan mijn eigen wilskracht. Anderen werden er beter van en ik sta voor een afgrond.
Maar door je boek is daar verandering in gekomen. Ik ontdekte steeds meer door het
boek steeds weer opnieuw te lezen. Ik sta nu aan het begin van een nieuwe wending. Ik
heb mijn doel gevonden! Ik heb de stap genomen om een digitaal magazine uit te geven.
Nu, met jouw boek viel het muntje. Ik ga mijn missie volgen. Mensen en bedrijven inspireren en bewust maken van de eigen (spirituele) kracht en die voor iedereen toegankelijk
maken. Met het digitale magazine Spiritualiteit in beweging. Nogmaals dank voor de
aanzet van mijn Rijk zakendoen. Het heeft mijn leven inhoud gegeven.

Het boek Rijk Zakendoen is verkrijgbaar bij Managementboek.
In het boek ervaar je hoe Rijk Zakendoen werkt,
je doet er kennis over op, ontdekt hoe jij zelf Rijk
Zakendoet, en gaat heel praktisch aan de gang met
oefeningen. Ik heb de prijs van het boek expres laag
gehouden, €16,90, want ik wil dat Rijk Zakendoen
voor iedereen beschikbaar is.
Wil je een boek met persoonlijke boodschap of grotere
aantallen voor een lagere prijs, of wil je het verhaal
‘live’ horen in een presentatie of workshop mail mij
dan even. Mijn principe is: iedereen een boek = ik
kom kosteloos.
Desiree

Verder lezen, zien en horen:

Desiree aan het werk op: http://vimeo.com/24346590
Ook heeft ze een blog: http://nieuwezakelijkheid.blogspot.com/
Rijk Zakendoen is te bestellen via onderstaande link:

http://www.managementboek.nl/boek/9789081593519/rijk_zakendoen-desiree_murk-scholten

Wat je nog niet hebt gezien in de wereld

is veel spectaculairder

dan de dingen die je al gezien hebt!

Geld maakt niet gelukkig
Om tot deze uitspraak te komen
zullen we eerst moeten weten wat
geld eigenlijk is. Of misschien
beter, waar geld eigenlijk voor
bedoeld was. Om daar achter te
komen kijken we op Wikipedia.
Hun mening over geld is het
volgende.

‘Geld is enig object dat in een bepaald
land of binnen een gegeven sociaal-economische context algemeen wordt aanvaard
als betaling voor goederen en diensten en
de terugbetaling van schulden. Als belangrijkste functies van geld onderscheidt men:
ruilmiddel, rekeneenheid, oppotmiddel en
incidenteel ook als eenheid voor uitgestelde betalingen.
Als economisch ruilmiddel onderscheidt
geld zich van andere ruilmiddelen doordat
het de wederdienst, die aan de ruilpartner
verschuldigd is, niet onmiddellijk voldoet,
maar op grond van algemene en wettelijke
erkenning gebruikt kan worden voor verdere ruiltransacties.
Geld is ontstaan als commoditygeld, maar
bijna alle hedendaagse geldsystemen zijn
gebaseerd op fiduciair geld. Fiduciair geld
heeft geen intrinsieke gebruikswaarde als
een fysieke goed en ontleent haar waarde
louter en alleen aan het feit dat een overheid dit geld als een wettig betaalmiddel
aanduidt; dat wil zeggen dat dit geld moet
worden geaccepteerd als een vorm van
betaling binnen de grenzen van het land,
voor “alle schulden, zowel publieke- als
private”.
De geldhoeveelheid van een land bestaat
uit chartaal geld (bankbiljetten en munten)
en direct opvraagbare depositorekeningen of ‘bankgeld’ (de balans in betaal- en

spaarrekeningen). Deze direct opvraagbare
depositorekeningen zijn bijna altijd veel
groter dan de hoeveelheid chartaal geld.
Bankgeld is niet tastbaar en bestaat alleen
in de vorm van verschillende bankrecords.
Ondanks het feit dat bankgeld niet tastbaar en immaterieel is voert bankgeld nog
steeds de basisfuncties van geld uit, aangezien bankgeld algemeen als een vorm van
betaling wordt aanvaard.’
De rol van geld
Economen zijn het er tegenwoordig over
eens dat geld een belangrijke rol speelt in
het economisch systeem. De geldhoeveelheid beïnvloedt de conjunctuur. Zou er
bijvoorbeeld te veel geld zijn dan zouden
consumenten meer gaan besteden dan er
geproduceerd kan worden. De prijzen stijgen, er treedt inflatie op, en de economie
raakt oververhit. Het tegenovergestelde is
ook mogelijk, als er bijvoorbeeld te weinig
geld is, kunnen consumenten te weinig
kopen en zal de werkloosheid toenemen:
de economie verslechtert en er ontstaat een
recessie. Het beleid van de centrale bank
om dit tegen te gaan wordt geldpolitiek of
monetair beleid genoemd: als de inflatie
te veel toeneemt, verhoogt de centrale
bank de rentetarieven, zodat de economie
‘afkoelt’; als de economie te veel afkoelt,
verlaagt de centrale bank de rentetarieven
als stimulans.

De functies van geld zijn:
Het is een ruilmiddel.
Het is een rekeneenheid.
Het is een oppotmiddel, een opslagmedium om koopkracht (economische waarde)
naar de toekomst over te hevelen.
Geld als ruilmiddel zorgt ervoor dat directe ruil overbodig is. Men ruilt geld tegen
goederen of diensten. Geld als rekenmiddel betekent dat het gebruikt kan worden
om eenheden van waarde te benoemen en
daarmee te rekenen. Zo kunnen we zeggen
dat een pak melk € 1,- waard is, een brood
€ 2,- en dat een brood dus twee keer
zoveel waard is als een pak melk. Dit is
in de handel een onmisbare functie. Geld
kan als oppotmiddel functioneren als er
een rente over vergoed wordt die minimaal
gelijk is aan de inflatie.
In de oudheid werd handel gedreven
doordat goederen en diensten rechtstreeks
uitgewisseld werden in een verhouding die
onderling overeengekomen werd.
Men kon bijvoorbeeld een brood ruilen
voor vijf eieren. Ruilhandel heeft drie
grote nadelen:

veel aangenamer zijn. Maar als we op
deze manier naar geld kijken moeten we
constateren dat het een bezit is. En bezittingen behoren tot het materiële. Door
geld als bezitting te zien, komen we in de
verleiding om daar allerlei uitspraken over
te ontdekken. Ook deze uitspraken zijn op
internet te vinden.
Er is niet altijd een wederzijds verlangen.
Als er een tijd weinig behoefte is aan ei,
heeft de boer een probleem.
Veel producten zijn bederfelijk. Iemand
kon niet sparen door veel brood op te
sparen.
Het is moeilijk om producten op waarde
te schatten. Eén brood is vijf eieren waard,
maar het moet ook een maatstaf hebben
voor vlees, melk, enzovoorts.
Sommige goederen waren waardevast en
door iedereen gewild, bijvoorbeeld vee,
gedroogd vlees en schelpen. Doordat men
met deze producten ging betalen kregen
ze de functie van geld. Dit wordt goederengeld genoemd.
Men accepteert bijvoorbeeld een koe als
betaling, niet omdat men een koe wil hebben, maar omdat men denkt dat die koe
later wel weer voor een andere transactie
kan worden gebruikt.
Om geschikt te zijn als goederengeld

moest een product aan de volgende voorwaarden voldoen:
Niet gevoelig voor inflatie (moeilijk te
vermeerderen of na te maken),
Waardevast (niet bederfelijk),
Hoge waarde per gewichtseenheid om
transport te vergemakkelijken.
In het Romeinse Rijk was zout een product dat moeilijk te winnen was. Daardoor
was het een waardevol en waardevast
product, en dus geschikt voor gebruik
als goederengeld. De soldaten van het
Romeinse leger werden betaald met zoutstaven, Salarium genoemd. Het huidige
woord salaris is daar van afgeleid.’
Tot zover Wikipedia.
Je kunt dus eigenlijk stellen dat geld een
belangrijke rol speelt in het economisch
systeem. Hoe meer geld je ter beschikking
hebt, des te waardevoller je bent voor het
economisch systeem. Heb je veel geld,
dan kun je veel kopen en kan je leven

Wat te denken van:
Geld stinkt.
Geld maakt niet gelukkig.
Iemand met veel geld is een vrek.
Dat is zuur verdiend geld.
Tijd is geld.
Een man zonder geld is een lijk.
Als het schip met geld komt.
Met zijn geld morsen.
Geld moet rollen.
Geld is een sleutel dat op alle sloten past.
Hij verdient geld als water.
Geld regeert de wereld.
Hij zaait zijn geld.
Hij zwemt in het geld.
Dat brengt veel geld in het laatje.
Iemand geld uit zijn zak kloppen.
Het geld groeit me niet op de rug.
Hij maakt van zijn geld een afgod.
Het geld over de balk gooien.
Hij bulkt van het geld.
Ik kan het geld niet uit de bomen schudden.

De eerste centrale bank ter wereld was de
Riksbank in Zweden. Die werd in 1668
opgericht. Het was een uitvloeisel van
goudsmeden die goud in bewaring hadden
voor handelsreizigers. Die handelsreizigers kregen van de goudsmeden ‘brieven
aan toonder’ mee. Om eenheid te scheppen in die warboel van goudsmeden en
verschillende ‘pandbrieven’ werd door de
regering besloten dat er een centrale bank
moest komen. Onze Nederlandsche Bank
werd in 1814 opgericht.
Voor onze economie en voor de regeringen een uitstekende manier om controle
over het geld wat in omloop was te hebben. De belastingen waren daar al in het
verre verleden snel achter. Zeker in de
periode van de Romeinen. Die hebben
onze huidige 12 maandelijkse kalender
bedacht. Kalender komt uit het Latijn en
betekend kasboek.
Het grappige met geld is dat mensen er
heel ongemakkelijk over doen wanneer ze
zichzelf niet in zijn (economische) waarde
kunnen schatten. Behalve onze eigen
omgeving hebben we niet of nauwelijks
over geld kunnen leren op school. Wel wat
er over geld bekend is, maar niet hoe geld
ingezet kan worden als je het niet (meer)
als bezit ziet. We zeggen het zo makkelijk; Geld maakt niet gelukkig. Ik wou dat
geld er noot was geweest. Geld heeft mijn

van mensen. Zodra je als mens jezelf op
de goede manier inzet staat daar een bepaald bedrag aan geld tegenover.
Voor veel mensen zou geld uit de handel
genomen moeten worden, vinden ze. Dat
is een onmogelijke taak. Dat zou niet
meer passen in deze tijd. Maar simpeler is
je gelukkig prijzen met dat wat je nu reeds
hebt verworven. Dan ben je zo gelukkig
als maar kan. Tenslotte heb je dat wat je
leven verwoest. Het is natuurlijk gek om
te zeggen dat een bezit of juist het missen
van dat bezit de oorzaak zou kunnen zijn
van dat alles. Geld op zich zelf doet niets.
De verwachtingspatronen, overtuigingen
en emoties over geld des te meer.
Willen we geld op de juiste wijze inschatten, zullen we niet naar de economische
waarde moeten kijken, maar naar onze
overtuigingen over geld. Ik hoor vaak
genoeg zeggen dat bijvoorbeeld spiritualiteit gratis zou moeten zijn. Dat hoor
ik natuurlijk van mensen die geld als een
blokkade zien in hun groei. Mensen met
geld hoor je niets zeggen over het geld als
bezit maar hebben het over wat ze willen.
Geld is dan weer die ruilhandel waar het
voor bedoeld is.

Als holistisch en spiritueel persoon heb
ik geleerd dat waar je de meeste aandacht
aan besteed, dat groeit. Maar mensen die
teveel bezig zijn met geld komen juist te
kort.
Hoe kan dat?
Dat komt weer omdat je geld niet als focus moet zien, maar als resultaat. En als je
naar die mensen kijkt die elke maand geld
te kort komen is hun focus naar dat wat ze
niet hebben. Ze willen iets, maar hebben
daar geen geld voor. Zodra het beeld van
het ontbreken van geld verplaatst wordt in
de dingen die ze reeds bezitten, is geld een
resultaat geworden.
Geld is namelijk het resultaat, ruilmiddel,
van een unieke vaardigheid of kwaliteit

nu hebt, zelf gerealiseerd.
Geld is dus eigenlijk net zo belangrijk als
vrienden, een huis, eten, werken, genieten,
een hobby, armen en benen, je lichaam. Je
kunt niet zonder.
Geld op zich kan je dus niet gelukkig
maken, dat kan alleen jij jezelf toewensen.
En ik? Ik ook wens je veel geluk en rijkdom toe.

Als je niet weet
welke richting je wilt varen,
zal geen wind je helpen!

Osteoporose
Het menselijk bot is een weefsel met
een actieve stofwisseling, net als
spieren en organen. Ook in het bot
worden er voortdurend cellen afgebroken en nieuwe cellen gevormd.
De cellen die botweefsel afbreken
heten osteoclasten.
Deze cellen zijn rijk aan enzymen die
oud botweefsel opruimen. Voor de
aanmaak van nieuw botweefsel zijn
weer andere cellen verantwoordelijk.
Dat zijn de osteoblasten.
Zij produceren enzymen die nieuw
botweefsel aanmaken door middel van
het afzetten van calcium en fosfor in
het bot. Elke tien jaar wordt het bot
volledig vernieuwd.
Rond het dertigste levensjaar zijn je
botten het sterkst. Daarna begint de
afbraak van botweefsel sneller te gaan
dan de opbouw. Langzaam vermindert
de botdichtheid totdat er sprake is van
osteoporose.
Ten onrechte wordt aangenomen dat
osteoporose ontstaat door gebrek aan
calcium.
Dat is niet waar. Het westerse dieet is
juist zeer rijk aan calcium. Toch komt
osteoporose in westerse landen het

meeste voor. Osteoporose ontstaat omdat het lichaam de calcium uit voeding
niet kan omzetten in nieuw botweefsel.
Waarom dat zo is en wat u eraan kunt
doen proberen we u hier duidelijk te
maken: de oorzaken van osteoporose
en hoe de juiste voeding kan bijdragen
aan gezonde, sterke botten. Want oseoporose kan voorkomen worden en, in
tegenstelling tot wat nog steeds wordt
aangenomen, is omkeerbaar zonder
gebruik van gevaarlijke farmaceutische middelen.

Wat is osteoporose?
Osteoporose betekent letterlijk ‘poreus bot’. In gewoon Nederlands
noemen we het botontkalking. Het is
een aandoening waarbij de hoeveelheid mineralen in het bot afneemt en
de botdichtheid vermindert. Hierdoor

wordt het botweefsel poreus en minder
sterk.
Botten kunnen geen grote belasting
meer verdragen en het risico op
voral pols- en heupbreuken neemt toe.
Ook gaan door osteoporose ruggenwervels inzakken, wat chronische pijn
veroorzaakt.
Wat veroorzaakt Osteoporose?
Osteoporose heeft meerdere oorzaken:
- na de menopauze valt de productie
van het hormoon oestrogeen wegwaardoor het lichaam minder botcellen aanmaakt.
- chronische ziekten zoals reumatoïde
artritis
- langdurig toedienen van corticosteroïden
- te weinig lichaamsbeweging
- verzuring van het lichaam door verkeerde eetgewoonten
Is osteoporose een vrouwenkwaal?
Vanaf de overgang (menopauze) verloopt dit proces van botontkalking bij
vrouwen sneller dan bij mannen. Eén
op de vier vrouwen onder de zestig
jaar heeft osteoporose.
Op vijfenzeventigjarige leeftijd heeft

de helft van de vrouwen osteoporose
en is de botdichtheid gemiddeld met
de helft afgenomen. Dat wil niet zeggen dat botontkalking niet bij mannen
optreedt.
In Nederland krijgt een op de twaalf
mannen boven de zestig te maken met
osteoporose.
Vaak wordt pas na een botbreuk door
de arts voor het eerst osteoporose vastgesteld, maar dan is het te laat.

Is osteoporose onvermijdelijk?
Er wordt nog steeds gedacht dat osteoporose een ouderdomskwaal is die
niet te genezen is en dat het proces van
botontkalking hooguit vertraagd kan
worden. Niets is minder waar.

Met de juiste supplementen, voeding en leefregels is botontkalking te
voorkomen en zelfs te verhelpen. En
voorkomen is beter dan breken!
Botbreuken en de nasleep ervan kunnen de kwaliteit van het leven immers
sterk verminderen.
Van vrouwen ouder dan vijfenzeventig
die een heup breken, overlijdt uiteindelijk 20% aan de gevolgen en complicaties.
“...een op de viervrouwen en een op
de twaalf mannen onder de zestig lijdt
aan osteoporose...”
Wat kan je er aan doen?
Ook de meeste artsen denken dat
osteoporose een aandoening is die niet
verholpen kan worden en dat de achteruitgang van de botdichtheid alleen
kan worden afgeremd.

Dat proberen ze te bereiken door:
- farmaceutische middelen voor te
schrijven
- een calciumpreparaat te adviseren
- te vertellen dat u op uw voeding
moet letten
- de pil voor te schrijven (Hormone
Replacement Therapy).
- aan te raden meer melk te drinken
Ons westerse voedingspatroon veroorzaakt verzuring en is een belangrijke
oorzaak van botontkalking.
Het westerse dieet is veel te hoog in
eiwitten, vetten en suikers. Dat veroorzaakt verzuring van het lichaam. Die
aandoening heet acidosis en zonder
het te weten lijden veel mensen eraan.
Ook hun arts weet het vaak niet want
voedingsleer wordt op de medische
faculteit niet gegeven.
Om de zuur-/basenbalans te herstellen
en het lichaam weer pH-neutraal te
maken worden mineralen, waaronder
calcium, aan het lichaam (dus ook aan
de botten) onttrokken om overtollige
zuren te binden en via de nieren af te
voeren. Daardoor ontstaan tekorten
aan mineralen en uiteindelijk botontkalking.

“...ons westerse voedingspatroon is
mede verantwoordelijk voor het ontstaan van osteoporose”
Meer melk drinken helpt niet en veroorzaakt op termijn meer botbreuken.
Dat klinkt als vloeken in de kerk maar
toch is het zo. Veel artsen raden vrouwen met osteoporose aan om meer
melk te drinken. Dat advies kunt u
beter niet opvolgen.
Botontkalking komt namelijk het
meeste voor in landen waar de zuivelconsumptie het hoogst is. Landen
zoals Nederland dus. Van de calcium
in melk wordt door het ontbreken van
vitamine D, magnesium en essentiële
mineralen maar heel weinig opgenomen. Bovendien heeft melk door het
hoge eiwitgehalte een verzurend effect
en onttrekt daardoor juist calcium aan
de botten.
Een onderzoek van de Harvard Medical School, gepubliceerd in het
American Journal of Public Health,
waarbij 12.000 vrouwen gedurende 12
jaren werden gevolgd, toonde aan dat
bij vrouwen die minimaal twee glazen
melk per dag extra dronken, 45% meer

heupfracturen voorkwamen dan bij
vrouwen die dat niet deden.
Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat melk drinken de botdichtheid
bevordert.
Integendeel, door verzuring te veroorzaken onttrekt melk juist calcium aan
het lichaam. Melk is niet goed voor
elk. Melk is goed voor kalveren. Niet
voor mensen.
Weten wat niet werkt om osteoporose
te voorkomen lost het probleem niet
op.
Wat werkt dan wel?
Goedkope anorganische calciumsupplementen slikken is dus zinloos. Maar
dat betekent niet dat geen enkel calciumsupplement werkt. Maar een goed
calciumsuppement moet naast organische, plantaardige calcium alle co-factoren en sporenelementen bevatten die
nodig zijn voor een goede opname.
Calciumsupplemenen van de drogist
bestaan meestal uit anorganisch calciumcarbonaat. Dat is een duur woord
voor kalksteen.

Wat kan je zelf doen om botontkalking te voorkomen?
Een aantal factoren die de mate
van botontkalking op latere leeftijd
bepalen heb je niet zelf in de hand,
zoals geslacht, leeftijd, erfelijkheid
en hormoonhuishouding.
Maar er zijn drie factoren waar je wel
invoed op kan hebben:
Ontspanning
Zorg dat u zich regelmatig kunt ontspannen. Stress verhoogt de aanmaak van het
stresshormoon cortisol, waardoor een versnelde afbraak van botweefsel optreedt.
Lichamelijke activiteit, creatief bezig zijn
en meditatie zijn uitstekende manieren om
te ontspannen.
Lichaamsbeweging
Regelmatige lichaamsbeweging in belangrijk voor belasting van de botten. Door
lichaamsbeweging worden meer botcellen
aangemaakt en worden de botten sterker.
Bovendien werkt het ontspannend waardoor het lichaam minder cortisol aanmaakt. Ga naar buiten als de zon schijnt.
Door blootstelling aan zonlicht kan in de
huid vitamine D worden gevormd. Vitamine D is onontbeerlijk voor de opname
van calcium.
Voeding
Het is paradoxaal dat onze westerse
voeding veel, bijna te veel calcium bevat.

Slechts 30% van osteoporose ontstaat dan
ook door calciumtekort. Het probleem
zit hem in de gebrekkige opname door te
weinig vitamine D3, magnesium of door
verzuring van het lichaam tengevolge van
ons eiwit-, suiker- en vetrijke voedingspatroon.
Juiste voeding heeft een positieve
invloed op de botkwaliteit. Verkeerde
voeding remt de opname van mineralen of versnelt de uitscheiding ervan,
waardoor de botdichtheid sneller
afneemt.
Goed opneembaar calcium zit in groene
bladgroenten, algen, peulvruchten, noten,
en zaden.
Zuivelprodukten bevatten veel calcium,
maar die wordt alleen opgenomen als
er voldoende mineralen in de voeding
aanwezig zijn. Bij te veel dierlijke eiwitten (vlees, kaas en melk) kan door verzuring juist botontkalking ontstaan. Wees
daarom matig met dierlijke eiwitten. Per
dag 0.8 gram per kilo lichaamsgewicht is
al voldoende.
Gebruik niet te veel alcohol, koffie, thee
en drink geen koolzuurhoudende dranken.
Deze remmen de opname van mineralen
zoals calcium. Cafeïne verhoogt de uitscheiding van calcium, daarom adviseren

we de consumptie van koffie en cola be
perken. Vooral cola is slecht voor de botten omdat het extreem verzurend is. Alleen zoutzuur heeft een lagere pH-waarde
dan cola!
Gezonde alternatieven zijn groene thee,
vruchtensappen en bronwater.
Gebruik weinig zout, suiker en snoep.
Zout veroorzaakt een verhoogde calciumuitscheiding.
Suiker verhoogt de uitscheiding van magnesium, waardoor calcium minder goed
wordt opgenomen.
Eet minstens 200 gram groente en 2 stuks
fruit per dag. Deze bevatten belangrijke
mineralen.
Ook noten, zaden, zilvervliesrijst, volkorenproducten en gedroogd fruit zoals
ongezwavelde rozijnen en abrikozen
bevatten veel mineralen. Groente en fruit
zorgen voor een neutrale pH-waarde van
het lichaam waardoor mineralen bewaard
blijven om de botdichtheid te versterken.
Hierna vindt u een lijst van voedingsmiddelen en de hoeveelheid calcium die ze
bevatten. Aan de hand van deze lijst kunt
u uw voedingspatroon aanpassen om in
ieder geval verzekerd te zijn van calciumrijke voeding.
De hoeveelheid calcium die uit voeding

wordt opgenomen hangt af van de aanwezigheid van voldoende mineralen, vitaminen en sporenelementen.
Osteoporose ontstaat niet door gebrek aan
calcium, maar door onvoldoende opname
van calcium.
Bovendien is calcium uit voeding alleen
niet is staat is om botontkalking te stoppen en botdichtheid te verbeteren. Maar
gezonde voeding helpt wel en is ook om
heel veel andere redenen noodzakelijk.
Voedingsbron
Hoeveelheid calcium (mg)
Melk
Gecondenseerde melk
100 gr 1250
Milkshake
300 ml 387
Melk (mager) Glas
(200 ml) 244
Melk (halfvol) Glas
(200 ml) 240
Melk (vol) Glas
(200 ml) 236
Karnemelk Glas
(200 ml) 230
Sojamelk Glas
(200 ml) 178
Yogurt en room
Yoghurt (vetvrij) Beker
(150 ml) 243
Bulgaarse yoghurt Beker
(150 ml) 225
Yoghurt (vetvrij met fruit) Beker (150 ml) 210
Drinkyoghurt Beker
(150 ml) 200
Kwart Beker
(150 gram) 190
Roomboter
100 gram 170
Crème fraiche (halfvol) Beker
(150 ml) 150
Slagroom
45 g 26
Kaas
Kaas 20+
Kaas 30+
Parmesaanse kaas
Edammer kaas

100 gram 1140
100 gram 1020
100 gram 1016
100 gram 795

Kaas 48+
Cheddar
Danish blue
Smeerkaas
Mozzarella
Feta
Camembert
Cottage cheese (Huttenkäse)

100 gram 790
100 gram 740
100 gram 487
100 gram 480
100 gram 325
100 gram 312
100 gram 235
100 gram 130

Vleesproducten
Leverworst
Bacon
Hot dog
Hamburger (gebakken)
Lever
Rundvlees
Kip
Eend
Niertjes
Varkensvlees
Lamsvlees
Kalkoen

100 gram 40
100 gram 40
100 gram 30
65 gram 30
100 gram 18
100 gram 11
100 gram 10
100 gram 10
100 gram 10
100 gram 9
100 gram 9
100 gram 8

Eieren
Ei (gebakken) 1 middelgroot
Ei (gekookt) 1 middelgroot
Ei (omelet)
Deegwaren
Pasta
Macaroni
Spaghetti
Bahmi
Dranken
Ovaltine
(opgelost in halfvolle melk)
Cacoapoeder
(opgelost in halfvolle melk)
Wijn
Bier
Cider

60
50
100 gram 50
100 gram 7
100 gram 7
100 gram 6
100 gram 6

10 gram 510
5 gram 370
1 glas 9
1 glas 8
1 glas 8

Sherry
Cola/frisdranken

1 glas 7
33 cl 4

Brood en graanproducten
Muesli
Pannenkoek 1 stuks
Bruin brood 3 sneden
Knäckebrod (volkoren)
Bruin brood 3 sneden
Pitah brood
Wit brood 3 sneden
Roggebrood
Corn flakes

100 gram 180
(75 gram) 120
(100 gram) 86
100 gram 85
(100 gram) 86
100 gram 60
(100 gram) 57
100 gram 25
100 gram 18

Groenten
Peterselie 2 takjes
Groene kool
Waterkers
Boerenkool
Lente ui 4 stuks
Bieslook
Chinese kool
Postelein
Spinazie
Olijven
Broccoli
Bleekselderij
Kidney bonen (uit blik)
Komkommer
Paksoy
Sperciebonen
Artisjok
Witte kool
Rode kool
Kikkererwten
Pompoen
Taugé
Snijbonen
Andijvie
Courgette
Uien

(5 gram) 330
100 gram 212
100 gram 148
100 gram 143
(20 gram) 140
100 gram 130
100 gram 125
100 gram 125
100 gram 125
100 gram 100
100 gram 80
100 gram 80
100 gram 75
100 gram 70
100 gram 60
100 gram 55
100 gram 53
100 gram 50
100 gram 50
100 gram 46
100 gram 40
100 gram 40
100 gram 40
100 gram 40
100 gram 32
100 gram 31

Spruiten
Sla
Wortelen
Asperges
Bloemkool
Tomaat 1 stuks
Aardappelen
Mais

100 gram 30
100 gram 30
100 gram 30
100 gram 20
100 gram 20
120 gram 10
100 gram 10
100 gram 7

Noten
Amandelen 10 stuks
Brazil noten 5 stuks
Pinda’s
Pistachio’s 25 stuks
Tahina (pasta)
Sesamzaad 1 eetlepel
Hazelnoten 10 stuks
Macademia noten 8 stuks
Cashew noten 10 stuks
Walnoten 12 halve

(15 gram) 250
(20 gram) 180
100 gram 160
(15 gram) 130
1 eetlepel 129
(12 gram) 80
(15 gram) 60
(20 gram) 50
(20 gram) 45
(40 g) 38

Dessert
Cheesecake 1 portie
Pudding (van melk)
IJs 1 portie

(120 gram) 94
100 gram 70
(75 gram) 75

Vis/schaaldieren
Sardines in olie
Garnalen
Mosselen
Makreel
Oesters 10 stuks
Krab (in bliek)
Zeebaars
Schelvis
St. Jacobsmosselen 10 stuks
Zalm in blik
Haring
Bot
Kreeft
Vissticks

100 gram 500
100 gram 200
100 gram 180
100 gram 175
(100 gram) 170
100 gram 130
100 gram 114
100 gram 110
(100 gram) 100
100 gram 91
100 gram 86
100 gram 70
100 gram 50
100 gram 40

Kabeljauw

100 gram 20

Fruit
Vijgen (gedroogd) 10 stuks (middelgroot) 270
Dadels 100 gram
Abrikozen 4 stuks (160 gram)
Citroen 2 schijven (15 gram)
Zwarte bessen 100 gram
Bramen 100 gram
Krenten 2 eetlepels (50 gram)
Mandarijnen 2 stuks (100 gram)
Kruisbessen 100 gram
Sinaasappel 1 stuks (middelgroot)
Rozijnen 2 eetlepels (50 gram)
Peren 100 gram
Rode bessen (Aalbessen) 100 gram
Aardbeien 100 gram
Druiven (wit) 100 gram
Pruimen 3 stuks (100 gram)
Bosbessen 100 gram
Frambozen 100 gram
Cranberries 100 gram
Bananen 100 gram
Grapefruit 1 stuks (200 gram)
Appels 100 gram
Druiven (blauw) 100 gram

205
117
110
60
60
47
35
30
30
25
20
20
20
20
20
15
15
10
9
8
5
4

Diversen
Pizzapunt
(kaas en tomaat 1 punt 150 gram)
Melkchocolade 100 gram
Salad dressing 25 gram
Chutney 20 gram
Cake 1 plak (40 gram)
Loempia 200 gram
Mayonaise 20 gram
Rijst (gekookt) 100 gram

240
115
30
30
30
20
20
1

Bron:
www.youngagain.nl

Zorg goed voor je lichaam.
Het is de enige plek
waarin je kunt leven!

Handleeskunde
Wanneer je de handen van verschillende mensen bekijkt zul je tot je

verbazing zien dat er wel heel veel

verschillende vormen bestaan. Mensen
met grootte, kleine of smalle handen,

ronde en vierkante, met lange of korte
vingers. Het leuke is dat die verschillende handen ook iets vertellen over

het karakter van de ‘eigenaren’ ervan.
Zo zal iemand met kleine handen snel
een situatie overzien maar hij verliest

daarbij wel de details uit het oog. Ter-

wijl iemand met grote handen meer oog
heeft voor e details en moeite heeft om

situaties te overzien. Wanneer jezelf bijvoorbeeld lange vingers hebt en die van
je zoon zijn kort, dan zul je bemerken

Bij iedereen is al voor de geboorte zijn
of haar ‘levensplan’ al in grote lijnen
vastgelegd en worden de karakteristieken
van ieders ziel als een blauwdruk in de
handen zichtbaar. Onze handen zijn als
het ware een verlengstuk van onze psyche
en onthullen ze wie we zijn en hoe we in
elkaar zitten.
In de handleeskunde worden beiden handen bestudeerd omdat in principe ze elk
verschillende elementen van ons karakter
laten zien. De meeste mensen zijn rechtshandig en de rechterhand wordt de actieve
hand genoemd en de linker de passieve.
Ben je linkshandig dan geldt dit andersom. De passieve hand staat voor aanleg
en voor dat wat je hebt meegekregen aan
opdrachten en lessen (uit vorige levens).
De actieve hand vertelt wat je ermee doet
en wat je ermee gedaan hebt.
Maar wat als je twee verschillende handen
hebt? Hoe komt dit en kunnen handen
veranderen?

De grootte van de hand kunnen we bepalen door de holte bij de pols op de kin te
plaatsen en de vingers op het voorhoofd te
leggen. Komen de vingers bij de haarlijn
dan heb je grote handen en komen ze bij
de wenkbrauwen dan zijn ze klein. (Bij
wat kalende mensen is dit natuurlijk niet
van toepassing. Ha, Ha!)
Je hebt korte vingers als de lengte van
de palm minstens 3 cm langer is dan de
middelvinger. Bij lange vingers is de palm
minder dan 2 cm lang. (De lengte van de
palm wordt gemeten vanaf de 1e polsband
tot daar waar de middelvinger begint)

dat hij nieuwe technieken supersnel onder de knie krijgt maar dat jij hem op

geen stukken na kan bijhouden. Maar
wees gerust, als het op precisiewerk

aankomt dan ben jij daar veel beter in
omdat je veel geduld en doorzettingsvermogen hebt.

Bron:
Magda van Dijk-Rijneke
www.magdavandijk.nl

Kunnen handen veranderen?

Je handen kunnen natuurlijk veranderen
door de wijze waarop je ze gebruikt: zo
kunnen ze bijvoorbeeld door zwaar werk
harder worden met eelt plekken of zachter
door een zittend werk. De aangeboren
vorm van de hand blijft echter vrijwel
altijd intact en zal alleen in uiterste zeldzame gevallen van vorm veranderen. Dit
echter een zeer langdurig proces omdat
eerst het karakter moet veranderen. Want
de vorm van je hand laat zien wat voor
karakter je hebt geërfd hebt.
Het bovenste deel van de palm (incl.
vingers) zal in dat geval meer veranderen
dan de basis. (zie kader theorie) De basis
laat zien hoe jij als ziel ‘geëvolueerd’
bent hoewel je aangeboren of natuurlijke
aanleg altijd sterk aanwezig zal blijven.
Alle eventuele veranderingen en karakterwijzigingen worden eerder in de actieve
hand zichtbaar dan in de passieve. Dit
komt omdat de actieve hand laat zien hoe
je je zelf ontplooid hebt. Deze geleidelijke
veranderingen zullen als eerste in de lijnen te zien zijn (deze registreren handelingen), daarna aan de bergen (deze leggen
gewoontes vast), dan aan de vingers (het
toepassen ervan) en tenslotte aan de vorm
van de hand (het karakter). Deze veranderingen vinden alleen plaats indien ze
in overeenstemming zijn met de door de

ziel verlangde doel en ook als je natuurlijk
voldoende wilskracht hebt. Doordat jij
verandert bent zullen er ook anderen dingen in je leven veranderen. Aan het eind
van je welbestede levensroute zul je dan
ook bemerken dat deze vooruitgang heel
opmerkelijk is.
Twee verschillende handen
Maar als het je gelukt is om zeer grote
verbeteringen van je karakter te realiseren
kan het in zeldzame gevallen voorkomen
dat je twee verschillende handvormen
krijgt. De vorm van je actieve hand zal
veranderen omdat je innerlijk deze verbeteringen tot uitdrukking wil brengen. Want
immers je innerlijke aard, je ‘zijn’ bepaald
altijd de vorm van je hand. Deze verandering zal heel geleidelijk en langzaam gaan.
Kleine verschillen in beide handen laten
zien dat je een evenwichtig en harmonisch leven leidt. Wanneer de vorm van
je actieve hand opvallend met die van de
passieve verschilt, kan dit betekenen dat
je aan zeer grote emotionele ‘beroeringen’
onderhevig bent geweest. Je hebt dan
een emotionele eigenschap veranderd,
verbeterd of aangepast om je beter in het
alledaagse leven te kunnen handhaven.
Dit duidt erop dat je in je jeugd hard hebt
moeten vechten om in balans te komen of
dat je grote veranderingen in je leven hebt
nagestreefd. In de loop der jaren heeft die
hand zich daarom langzaam en geleidelijk veranderd wat geleid heeft tot twee
verschillende handtypen.

Grote verschillen tussen de lijnen van beiden handen heeft met je karma te maken,
daarover meer in een volgend artikel
En dan nog verder……..
De hand is een blauwdruk van de ziel.
Deel 2
Hoe ontstaan lijnen in de hand?
Kunnen lijnen veranderen?
Bestaat er een verband tussen Chirologie
en Astrologie?
Tot de volgende keer.
Magda

Bron:
Universele Handleeskunde van
Magda van Dijk-Rijneke
School der Universele
Handleeskunde.
www.magdavandijk.nl

Een beetje theorie
In principe laten beide handen verschillende elementen van je aangeboren
karakter zien. De meesten van ons zijn rechtshandig, wat laat zien dat je rechterhersenhelft dominant is, en in dit geval wordt de rechterhand de actieve
hand genoemd en visa versa de linkerhand de passieve hand genoemd. Ben je
linkshandig dan geldt dit andersom.
De passieve hand weerspiegelt het onbewuste en vertelt iets over je innerlijke
of persoonlijke leven met je natuurlijke aanleg en kwaliteiten. Daartoe behoren ook je geërfde eigenschappen, gedragspatronen, instinctieve reacties,
opvattingen, talenten, emoties, herinneringen uit je kinderjaren en potentiële
vermogens als ook een stukje karma. Deze hand laat zien hoe jij jezelf bent in
een vertrouwde omgeving, je ‘zijn’.
De actieve hand weerspiegelt het bewuste en vertelt iets over je alledaagse
leven, hoe je aan de buitenkant overkomt. Hoe jij reageert op gebeurtenissen
en hoe je je gedraagt in het openbaar. Daartoe behoren ook je aangeboren
kwaliteiten, logica en zelfontwikkeling. De actieve hand symboliseert de voornemens en de doelen wat jij wilt bereiken, je bestemming. Deze hand laat
zien hoe jij je natuurlijke aanleg, vermogens en gedragspatronen verbeterd of
ontwikkeld hebt, om zo je bestemming te realiseren.
De vorm van de hand vertelt iets over je fundamentele karakter. Mensen met
dezelfde vorm van handen hebben gelijkaardige karakters.
De basis van de hand, onder aan de palm, symboliseert je instinctieve onderbewuste en je primitieve drijfveren. Dit gebied vertegenwoordigt je intuïtie,
fantasie, ontvankelijkheid, libido en overlevingsdrang. Dit is het terrein van je
meest verborgen diepe gevoelens en verlangens. In de basis van je hand liggen
je fundamenten, je psychische grondslag en de verbinding met het collectieve
onbewuste wat je overgeërfd hebt. De ‘oerervaring’ van de mensheid, waaraan
alle volkeren deel aan hebben.
In de handpalm zetelt al je vermogens; gewoontes, gedrag, gevoelens, het
denken enz.
De kussentjes of bergen vertellen dan hoe vaak of hoe sterk je deze vermogens
gebruikt.
De vingers duiden op welke manier je deze vermogens toepast. Vingers kunnen ook veranderen, ze kunnen krom gaan staan, om hun as draaien of zelfs
groeien. Dit ligt er maar weer aan op welke manier jij je vermogens op een
juiste of op een niet juiste wijze toepast.
De lijnen wijzen je levensweg en kunnen binnen twee jaar veranderen, wat
meestal gepaard gaat door innerlijke of uiterlijke invloeden.

We zijn wat we herhaaldelijk hebben gedaan.
Dat zijn geen acties, het is een gewoonte!

Het beeld van de kleine ondernemer:
gepassioneerd, met een inkomen dat te wensen over laat en lange
werkdagen.
Komt dit je bekend voor? Niet erg aantrekkelijk, inderdaad.

Het goeie nieuws?
Succesvol ondernemen is te leren.
Je hoeft geen natuurtalent te zijn.
Ondernemen is een set van vaardigheden die je kunt leren en toepassen.
Als je weet hoe het moet, is het gemakkelijk.

De tweedaagse Business Bootcamp leert je die succesvolle ondernemer te worden.
Business Bootcamp is twee volle dagen van training en netwerken
met strategieën die direct leiden tot resultaat én veel nieuwe contacten die jou kunnen helpen in je business (en jij hen…)
Jouw investering in tijd: twee dagen van je leven.
Jouw investering in geld: slechts 47 euro.
Dit bedrag dekt het trainingsmateriaal, koffie/thee en lunches.
De normale prijs ligt vele malen hoger maar voor de lezers van
Spiritualiteit in beweging, is er een vriendenprijs.

Het is onze bedoeling om de Business Bootcamp het grootste, meest opwindende business evenement van het jaar te maken! Hoe meer
mensen - de juiste mensen - er zijn, hoe meer mogelijkheden tot netwerken en samenwerken dit je biedt.
Daarom bieden we je graag de gelegenheid om andere ondernemers uit te nodigen ook kosteloos deel te nemen aan de Business Bootcamp.

Hier is jouw speciale, unieke (doorverwijs)-link:
http://www.businessbootcamp.nl/vriend.php?id=info@tic-coach.nl

Wens niet dat je minder problemen wilt.

Vraag om meer oplossingen!

Hou je niet vast aan je dromen,
anders vergeet je te leven.

Training Interne Communicatie
De Training Interne Communicatie, kortweg TIC, gaat er van uit
dat ziekte een allergische reactie
is en daardoor ons immuunsysteem heeft aangetast.
Door ziekte en diverse tegenslagen in ons
leven is ons eigen stemmetje, onze eigen
interne communicatie, door het gebeuren
ook danig aangetast.
Het is een vicieuze cirkel die doorbroken
moet worden.

Vaak krijgen we dan de mededeling dat
het tussen onze oren zit. En vaak krijgen we medicijnen die niet echt voor het
probleem gschikt zijn. Artsen werken op
basis van symptoombestrijding. Je komt
met een kwaal of ergernis en hij probeert
je daarbij te helpen.
De Training Interne Communicatie kijkt
naar de oorzaak in het verleden, waardoor
je dit proces op dit moment doormaakt.

Willen we ziekte echt oplossen, dan zullen
we naar de bron moeten gaan waardoor de
ziekte mogelijk werd. Wanneer kreeg het
immuunsysteem de trigger om anders te
reageren? Welke emotie zorgde voor een
overwerkt systeem? Als dit duidelijk is,
kunnen we de emotionele lading van die
ziekte eenvoudig neutraliseren waardoor
het immuunsysteem weer optimaal kan
functioneren.

Vragen als: ‘Uit welke allergische reactie
komt dit proces voort?’
Belangrijk is te ontdekken welke emoties
er vrijkomen bij het onderzoeken van je
levensloop. Niet dat we naar de gebeurtenissen zelf vragen, maar naar het gevoel
dat je daarbij kunt oproepen.
Door vragen te stellen als ‘Waar loop je
nu emotioneel tegenaan? of ‘Waar ben je
nu, jaren later, nog kwaad over?’ gaat het
brein opzoek in je emotioneel centrum en
geeft daarop in je lichaam een reactie.

Pijn komt voort uit een disharmonie en
kan diverse oorzaken hebben. De meeste
oorzaken zijn van buitenaf ontstaan. Die
pijn kan meestal door rust of in ergere
gevallen door een arts verholpen worden.
Maar wat als de arts na herhaaldelijke
controle niets kan vinden?

De TIC-coach gaat er vanuit dat niet de
gebeurtenis zelf dit proces in ons lichaam
in stand houdt, maar dat de emotie die we
daarom toen hadden steeds weer opgeroepen wordt. De emotie van toen is dus veel
nadrukkelijker aanwezig in je lichaam dan
de gebeurtenis zelf.

TIC-coaching is daarom heel
effectief bij het weghalen van
een traumatische ervaring.
De techniek is eenvoudig. Denk aan een
citroen en de emotie is direct in je lichaam
aanwezig. Of je nu helder dat beeld hebt
van een citroen, hem goed kan ruiken of
proeven er is direct een lichamelijk gevoel
van die citroen.
Hoe komt dat?
Ons brein, en voornamelijk ons oer-gedeelte van dat brein, heeft in de voorgaande jaren een emotioneel woordenboek
opgebouwd. Via dat woordenboek wordt
je leven bewaakt voor onheil.
Je bent dan in staat om snel te vluchten, te
verstarren of goed te vechten om juist uit
die situatie te komen.
Dit deel van het brein zorgt er niet voor
om ons goed te voelen en of we gelukkig zijn. We kunnen er alleen maar mee
overleven.

Kies niet meer voor overleven,
maar voor het leven!
Voor het oplossen van ons emotioneel
verleden hebben we dus dat emotioneel
woordenboek nodig. Middels die boven-

staande en nog wat andere vragen komen
we tot de kern van ons emotioneel gevoel.
Door dat gevoel nu tastbaar te maken
alsof het een voorwerp is, kan het weggehaald worden. Natuurlijk is het verstandig
om iets terug te plaatsen op een plek waar
je iets hebt weggehaald.
Daarom plaatsen we, tijdens de sessie, een
perfect gevoel terug. Daar het brein voor
even in verwarring is gekomen zal het uiteindelijk kiezen voor de laatste optie. Met
als gevolg geen emotionele herinnering
meer aan het stukje verleden.
Ook ziektes zijn in vele gevallen ontstaan
uit een overwerkt brein. In veel gevallen
is ziekte dus niets anders dan een allergische reactie op een of meerdere emotionele gebeurtenissen uit je verleden.
We gaan er bij onze behandelingen vanuit
dat je al eerdere medische stappen gezet
hebt en de arts geen mogelijkheden meer
heeft om je te helpen. In die gevallen willen we graag uitleggen welke mogelijkheden we hebben.
Waarmee kan ik je helpen?
Meer weten over de TIC-coach?
Kijk op www.tic-coach.nl
voor de mogelijkheden en opties.
Ook vindt u daar veel gratis e-boekjes.

Geven is leuker dan ontvangen.
Sta daarom eens open voor de giften
die je van anderen. hebt ontvangen.
Die ander doe je er een plezier mee.

How to: Bloemenvaasje
Lijkt het je ook leuk om
te bakken maar weet je
niet of het wat voor je
is?
Bestel dan nu het
How to basispakket
om het vaasje te maken
of het how to deluxe
pakket met o.a. het
basispakket, een uitsteker voor zonnebloemen,
kleurtjes om fondant of
marsepein te kleuren.

Haal met een blikopener
de bovenkant (de kant
met de schenktuit) van
een rond limonadeblik af.

Het basispakket is
genoeg voor twee
vaasjes.

Keer het blik om op
het rooster en laat het
afkoelen.

LET OP!
Nu voor iedereen die
voor het eerst een how
to deluxe pakket besteld
een how to bewaarmap
cadeau.
Patricia
patrieseri@gmail.com

Snij een plakje van de
onderkant af.

Lekker eten
Smeer wat aardbeiencrème op de onderkant
en plaats de cilinder erop.

Bekleed de zijkant met
fondant.

Vet het limonadeblik in
met bakspray, vul het tot
net iets onder de helft met
beslag.
Bak het ongeveer
20 minuten in een
voorverwarmde oven
op 175 graden.

Snij het daarna doormidden.

Hol de cilinder uit en snij
de binnenkant in plakjes.

Vul de binnenkant met
laagjes crème en de plakjes, laat het laatste plakje
weg.
Smeer de zijkant en
bovenkant in met crème.

Steek een rondje
blauwe fondant
uit voor de
binnenkant zodat
het water lijkt.

Nu heb je het vaasje.
Steek er wat bloemen
in en klaar is je vaasje.
Smakelijk eten.

Op de volgende
pagina zie je
enkele voorbeelden
wat je nog meer
kan doen met
het vaasje.

Stuur een foto van jou bloemenvaasje
naar patrieseri@gmail.com.
Onder de inzenders verloot ik
een leuk en handig cadeautje.
(waarde ca 10 euro.)

Waarom een How to op deze manier?
Het How to basispakket
en het How to deluxe pakket
is te bestelen via:
patrieseri@gmail.com

Er zijn aardig wat sites waar je informatie kan vinden wat btreft bakken en
koken. Ook veel forums waar handige tips worden gegeven. Alleen zijn
veel van die sites niet toegankelijk voor startende creatievelingen.
Ook zijn ze vaak niet bereid op startersvragen in te gaan.
Als je wilt kijken of deze manier bij je past ben je meestal genoodzaakt om
grote hoeveelheden in te slaan.
In ons geval zijn de pakketten zo gekozen dat ze genoeg bevatten voor een
complete How to. Zo heeft u geen overvloed aan voorraad.
We hopen u op deze manier enthousiast te maken in onze passie. Met meel
is meer te bereiken dan alleen maar een taart.

Geef mij een baan die bij mij past
en ik hoef nooit meer te werken.

Beste lezers,
Mijn persoonlijk verhaal is niet statisch maar continue in beweging.
Ik geeft de uitgever van SIB blad dan ook de suggestie om een column te mogen
maken waarbij ik per uitgave in maximaal 15 minuten van mijn leven weggeef
aan anderen ter lering, vermaak, ondersteuning en om liefde te geven zonder
daar iets voor terug te verlangen.

Wat gebeurt er als je jezelf weggeeft ?
- je nadert een grens;
- als die grens wordt bereikt, raakt dat de kern van je bestaan;
- de kern van je bestaan is liefde;
- liefde kun je pas geven als je dat ook voor jezelf toestaat;
- het bewust worden van jezelf betekent: je mag er zijn of “ik ben”;
- “ik ben” is bevrijding en geeft zin, kracht en toekomst aan je leven;
- “ik ben” legt belemmeringen en angsten bloot;
- angst is een slechte raadgever;
- het medicijn bij angstgevoelens is: actie;
- actie schept een nieuw momentum;
- momentum is gevoel;
- gevoel is niet logisch of een getal. Gevoel is liefde;
- niemand kan liefde omschrijven en niemand heeft liefde gezien. Iedereen kan
liefde voelen;
- hoe kom je tot actie ? De sleutel is “dankbaarheid”;
- wees dankbaar voor alles, tot in detail. Zeg: “Ik ben dankbaar voor de stoel
waarop ik zit, voor het glaasje water op mijn bureau, voor mijn gezondheid,
voor al het goede wat ik van mijn partner heb gekregen, voor mijn zelfrespect,
voor mijn bestaan.”
Alsdan gaat er een nieuw licht schijnen ! Zeg: “efcharisto” !
Met vriendelijke groet,
www.jdbedrijfsontwikkeling.com
use value en cash value bij uw kern van zakendoen

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.

Waarmee kan ik je helpen?
Waar zit je mee en waar wil je naar toe?
Onze individuele begeleidingen zijn uniek omdat we werken
aan de hulpvraag en tevens ook toekomst gericht zijn.
Dactyologie | de kracht van je vingers, is te vinden
aan de Zaanweg 70A te Wormerveer na telefonische aanmelding
op telefoonnummer 075 - 6409031
of stel je vraag via info@tic-coach.nl.

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.

Het is niet ongewoon
dat mensen hun hele leven wachten
met beginnen te leven.

Deze keer geen puzzelpagina.
Wel de winnaar van de vorige puzzel
is inmiddels bekend.
De prijs gaat deze keer naar:

Anja van de Brug
Gefeliciteerd met je prijs!

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

‘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

