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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!



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?

Vraag naar onze mogelijkheden en onze unieke aanpak.
Mail je vragen naar: spiritualiteitinbeweging@gmail.com

Spiritualiteit in beweging voor werk en privé

www.levelupnow.nl
Reiki en Spiritueeltherapie

ZaanReflex
Yvonne Pietersma

Voetreflexmassages
& Bewustwording

zaanreflex@online.nl
www.zaanreflex.nl

www.passionforstones.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.

 
Wij wensen u veel besparing en extra liquiditeit toe!
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Van de hoofdredacteur

Opnieuw is er weer een nummer verschenen van Spiritualiteit in Beweging.
In de afgelopen tijd hebben we veel reacties gehad en 

ook veel verhalen die we kunnen gebruiken.

Verhalen die ons soms door diepe dalen laten gaan 
maar uiteindelijk ons hebben geholpen om te groeien.

Ook ideeen over lifestyle en andere belangrijke zaken zijn voor ons blad belangrijk.
Doe gerust mee en vertel wat je dwars zit of wat je graag in dit blad wilt lezen.

Ik hou het dit keer kort.

Veel leesplezier en tot de volgende keer

Ruud Overstegen

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 is spiritualiteit?
Als je “spiritualiteit” het op 
internet zoekt en de diverse 
spirituele bladen leest, wordt 
het begrip spiritualiteit op ver-
schillende manieren uitgelegd. 

Volgens mij heeft spiritualiteit 
niets te maken met helderziend 
zijn of contact hebben met gid-

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-

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

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 volle-
dig open en grenzeloos bestaan. 

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.

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 bij-
eenkomsten 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 adver-
teerders. Doordat er geen ge-
drukte 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 adver-
teren is bijna onbetaalbaar. 
Het digitaal uitbrengen van een 

gratis spiritueel magazine maakt 
het mogelijk om zowel kostenbe-
sparend te werken als gerichter 
te adverteren. Het plaatsen van 
een advertentie heeft tevens het 
voordeel dat de adverteerder de 
mogelijkheid krijgt om een ver-
haal 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 mogelijk-
heid 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 adres-
sen gaat verspreiden. Hoe meer 
adverteerders, hoe groter het 
bereik. 
Nog een voordeel is dat elke 

advertentie automatisch een link 
krijgt naar de eigen website. Om-
dat de computer al een verbin-
ding heeft met internet is de link 
direct beschikbaar. Zo kan iedere 
lezer direct de informatie binnen-
halen zonder uit zijn of haar stoel 
te komen. 

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 veran-
dering. 

Doe mee en maak dit magazine 
tot een groot succes.



www.dactyologie.nl | De kracht van je vingers



Ook op brede wegen kun je verdwalen



www.nu.nl/lifestyle/



Relatie-opfrisser, gevoelsverrij-
king, spirituele groei in nieuwe 
dimensies of nauw verholen sex, 
als je er maar tantra bij zet krijg 
je in ieder geval meer aanmel-
dingen voor je workshop, semi-
nar of training. De laatste jaren 
is vooral tantra een duidelijke 
trend in het new-age wereldje. 

Een bijdrage van Luc Sala
www.lucsala.nl

Tantra is niet nieuw, de verwijzingen 
ernaar (meest praktische oefeningen) in 
de Boeddhistische en Hindoe tradities 
zijn breed beschreven en hebben dus 
hun wortels in het Oosten ((Sanskriet: 
tan = expansie; tra = bevrijding).
Er zijn al eerder ook in ons land op-
flakkeringen geweest van interesse in 
Tantra. 

Er waren congressen in de toenmalige 
Kosmos (1992), in die tijd waren er 
lezingen en workshops van Westerse 
voortrekkers op het Tantrapad als Mar-
go Anand en Mantak Chia en versche-
nen de eerste boeken, onder meer van 
Rufus Camphausen. Maar het alterna-
tieve wereldje kent ook golfbewegin-
gen en nu zitten we in een nieuwe golf 
van belangstelling voor Tantra. Boeken, 
lezingen, workshops, DVD’s, het leeft 
duidelijk, op evenementen als het Ei-
gentijds Festival staat men in de rij voor 
een snuifje tantra. 

De new-age is vrij gevoelig voor 
modes, we hebben de laatste jaren 
de opgang van BioDanza gezien, 
diksha ontvangen en geven was even 
helemaal in, familie-opstellingen á la 
Hellinger en Reiki zijn mode (geweest), 
wat meer terug was er Byron Katie en 
haar “Work”, ook de satsang-golf en 
aandacht voor Advaita Vedanta begint 
nu wat terug te lopen, Ayahuasca heeft 

iedereen nu wel een keertje gedaan, 
Enneagram werd mainstream pop-psy-
chologie en anderzijds zijn Gurdief of 
Arica  weggegleden, net als Avatar en 
de Werner Erhard aanpak van EST en 
Landmark.
 
Pop of top
De vraag, die ik mij stel is of de huidi-
ge golf Tantra een modeverschijnsel is, 
dat wel weer zal wegebben, of dat hier 
sprake is van een stap omhoog, een 
meer volwassen aanpak van de oude 
wijsheid.
Waar plaatsen we tantra? Om te begin-
nen is er nogal wat verwarring over wat 
tantra nu precies is, want de interpreta-
ties van het woord lopen nogal uiteen, 
en de invloed van onder meer het femi-
nisme en de Osho-beweging op wat er 
onder tantra verstaan wordt maken dat 
niet veel helderder.

Enerzijds kun je tantra in de klas-
sieke opvatting van vajra-yana (de 
vajra of dorje is het attribuut dat de 
bliksemschicht of dubbele diamant 
symboliseert) zien als de “harde, de 
moeilijke maar ook snelle” weg naar 
bewustwording. Het is de diamantweg 
waarin confrontatie en het ervaren 
van het extreme een leerschool vormt. 
In die “heftige” interpretatie van tan-
tra ligt de nadruk op de ontwikkeling 
van menselijke sterkte, zowel door 

middel van meditatie alsook door de 
directe confrontatie met moeilijke 
omstandigheden voor het overwinnen 
van angsten en zwakheden. Bewuste 
“Sacralisering” van alle handeling, ook 
extreme, laat toe om alle psychofysio-
logische energie toe te spitsen op het 
spirituele leven. Het gaat dus niet om 
het afschudden van de egostructuur en 
de persoonlijkheid, maar om de ziel 
te bevrijden van gehechtheid aan het 
zintuiglijke. De literatuur uit vroegere 
tijden geeft overigens weinig filoso-
fische structuur en bestaat vooral uit 
oefeningen en praktische aanwijzingen.

Anderzijds zien we Tantra tegenwoor-
dig steeds meer beschreven als “de weg 
van het hart”, de weg van de liefde, als 
gevoelsleer, waarbij sterk de nadruk ligt 
op het vierde (hart) chakra en daarmee 
meer in lijn met het Boeddhistische 
idee van de “Middle Road”, het zoeken 
naar harmonie.  
In die aanpak is sex of tenminste de 
aandacht voor het tweede chakra 
door het grote publiek nu min of meer 
geassocieerd met tantra, in de oudere 
(oosterse) interpretatie is sex maar 
een van de confrontaties op het pad, 
hoewel daar polariteit wel steeds een 
kernbegrip is en er veel oefeningen en 
regimes worden aangegeven om de 
energie in het lichaam te sturen en te 
gebruiken.

Tantra: mode of groeipad



De tantra-mode, die we nu zien, en 
die sterk beïnvloed is door mensen uit 
de Osho-beweging, heeft die sexuele 
kant sterk omarmd. Het draait om de 
energiestromen, maar men heeft er wel 
een mooi verhaal omheen gehangen 
over verbinding, flow, kundalini. Men 
knoopt het modieus aan Tolle-achtige 
inzichten als “leven in het nu”, hangt 
er een heel arsenaal technieken en 
meditatievormen aan die vaak ook 
weer sterk een Osho-signatuur hebben 
en stelt in essentie (een herinnering en 
activatie van) het gevoelsleven centraal. 

Op www.tantra.nl beschrijft men bij-
voorbeeld antra als een gevoelsleer, als 
een levenwijze waarbij Liefde, accep-
tatie en leven in het NU centraal staan. 
Men maakt het enerzijds heel breed, 
het werkt op lichaams-, emotioneel-, 
spiritueel- en energetisch niveau en 
omvat (het leren van) geven en ontvan-
gen en op vele niveau’s acceptatie van 
licht en donker, maar vaak stapt men 
snel over naar verlangen, naar het zoe-
ken naar verbinding met jezelf, partner 
of anderen. Het woord liefde en hart-
energie komt dan snel op; contact, inti-
miteit en seksuele energie (levensener-
gie) zijn de belangrijkste aspecten in 
die aanpak, met een mysterieus smaak-
je, dat neigt naar het mystieke, de grote 
verbinding met het al.

De connectie met het seksuele in die 
aanpak, ook weer herinnerend aan 
wat in de Bhagwan-Osho beweging 
voor velen toch de grote vrijheidsstap 
betekende, wordt dan mooi aange-
kleed en in zekere zin versluierd. Platte 
begrippen als geilheid, lust, of orgasme 
worden verheven door te praten over 
energieuitwisseling, contact met je die-
pe verlangens en kundalini-ervaringen. 
Alles mag, niets moet, bepaal zelf je 
grenzen en maak eigen keuzes. Geen 
geweld, geen dwang, alles is liefde en 
emoties en gevoel en zijn wat je ten 
diepste bent.

De tantra-scholing in deze opvatting is 
intimiteits-scholing, helpt je in con-
tact te komen met je gevoel. Hierin zit 
eigenlijk het fundamentele verschil met 
de tantra-opvatting aan de andere kant 
van het spectrum, waarbij tantra hele-
maal niet vrijblijvend is, juist confron-
tatie betekent en grensoverschrijdingen. 

Ervaringen die je, is de belofte van die 
aanpak, met een schok tot het grote in-
zicht kunnen brengen. Een inzicht dat 
eerder een totaal verwerpen van niet 
alleen gedachten, maar ook van emo-
ties zou inhouden, een ervaring van de 
grote leegte. In die visie is gevoel ook 
maar een illusie, en draait het om door 
de maya van de zinsbegoocheling te 
breken en is “echt” zijn ook maar een 

laag. Spiritualiteit is die opvatting is 
juist niet zwelgen in gevoel en verbin-
ding, maar juist vrijkomen van iedere 
“attachment”.
 
De tantra-wagen: volbeladen
Als we de nu populaire Tantra school 
en opvatting die verbinding en gevoel 
centraal stelt, eens wat nader analyse-
ren, dan zien we dat men er vrijwel het 
hele new-age arsenaal aan methodes 
en inzichten aan vastknoopt. Om te 
beginnen werkt men graag met namen 
en begrippen uit het Hindoeïstisch pan-
theon, een leraar die gewoon Piet heet 
komt je niet tegen, het zijn meestal de 
Shakti’s, Parvati’s, Satori’s, premmen en 
ma’s met een Osho-signatuur die dit 
pad voorgaan. 

De tantra-wagen wordt dan verder 
volgeladen met wereldwijsheden uit 
alle tradities, met Sufi-dichters als Rumi 
of Kabir, prachtige beelden uit tradi-
ties die soms maar zijdelings met het 
originele tantra van doen hadden zoals 
de KamaSutra, maar een geur van de 
esoterische mysterieschool meedragen. 
Daarnaast laadt men het aanbod dan 
vol met alle methodes, technieken en 
concepten die men toevallig in huis 
heeft. Van waterdansen tot familie-
opstelling, van vierhand massage tot 
cranio-sacraal, van geleide meditatie 
en NLP tot droomwerk, yoga, breath-

work en coaching technieken. Daar is 
niets op tegen, want er zijn natuurlijk 
heel veel nuttige en zinnige technieken 
ontwikkeld, overgenomen uit oudere 
tradities en ook met bewezen resulta-
ten qua healing en bewustzijnsgroei. In 
die zin is de huidige tantra-golf dus als 
een positieve convergentie te zien van 
de hele new-age beweging.

Wanneer je dan ook steeds meer 
tantra-aanbod tegenkomt op beurzen, 
festivals en op het internet en in de 
workshop-seminar-praktijk, dan geeft 
dat ook aan, dat er sprake is van meer 
integratie van al die techieken. De 
new-age is wat volwassener geworden, 
heeft het wat sexy-klinkende woord 
tantra geannexeerd en daar de nieuwe 
banier van de beweging van gemaakt. 
Daar is niks mis mee, als we de beper-
kingen, risico’s en incongruenties maar 
in de gaten houden.
 
De Osho-insteek
Het merendeel van de huidige tantra-
aanbieders, het woord leraren of 
therapeuten is bij gebrek aan duidelijke 
en toetsbare kwalificaties (nog) niet 
aan de orde, komt uit de sanyassin-
hoek en zij zijn sterk beïnvloed door 
het denken van Baghwan Bhagwan Sri 
Rajneesh ofwel Osho. Vaak hebben ze, 
al in de eerste Poena commune-ashram 
tijden decennia geleden, een behoor-



lijke training ondergaan, werden min of 
meer ervaringsdeskundige in wat daar 
werd aangeboden aan psychospirituele 
bewustwording en hebben het Osho 
gedachtengoed als leidraad in hun 
leven behouden. 

In communes en therapie-gemeen-
schappen als Humaniversity, Venwou-
de, de Schans en vele andere hebben 
ze na het min of meer inzakken van de 
Osho-organisatie dat gedachtengoed 
en met name de therapie- en meditatie-
vormen verder uitgedragen, aangepast 
aan de wensen en eisen van de tijd en 
de overheid/verzekeraars en vormden 
daarmee een vrij stabiele factor in het 
alternatieve wereldje. Lichaamswerk, 
energiewerk, ademwerk, meditatietrai-
ning en vele andere technieken werden 
aangeboden en velen buiten de oor-
spronkelijke Osho-beweging ontdekten 
en beleefden zo prachtige weekends, 
trainingen en opleidingen.

Osho, die de Indiase filosofie wist te 
koppelen aan human potential tech-
nieken die aan de Westkust van de VS 
ontstonden en met name inzag, dat de 
naoorlogse generatie wilde en in zekere 
zin moest afrekenen met de ontken-
ning van de sexuele dimensie en het 
angstdenken van hun ouders, zette in 
therapieland een belangrijke deur open. 
Naast de psychedelische beweging van 

Timothy Leary cs, de (de-)programme-
ringsinzichten van Ron Hubbard en zijn 
navolgers in EST, Landmark, Avatar en 
dergelijke bood Osho een nieuw per-
spectief, een brug tussen spiritualiteit en 
(lichaams-)bewustzijn. Dat was overi-
gens alleen maar schijnbaar een weg 
van totale permissie, er werd in Poena 
en elders zeker de eerste tijd gewerkt 
met vrij strenge protocollen, een vrij 
stricte selectie en een regime waarbij 
veiligheid (soms ten koste van individu-
ele vrijheid) voorop stond, denk maar 
aan de anti-aids maatregelen. 

Osho bood een pad, een weg naar in 
eerste instantie “echtheid” en daarna 
een ontwikkeling van de diepere laag 
(ziel, innerlijk kind) naar spirituele 
bewustwording. Pel je programmering, 
trauma’s en complexen eerst maar eens 
af, door wat best als een tantrische 
methodiek van confrontatie kan worden 
beschouwd, en dan komt er ruimte voor 
dat andere, de ontdekking van de leegte 
en dus volheid voorbij het zintuigelijke.

Die tweede stap werd niet door ieder-
een gemaakt of begrepen, voor velen 
was Poena vooral losgaan, bevrijding, 
en hingen ze hun minderwaardigheids-
complexen op aan de meerwaardig-
heidsomgeving van het sanyassin zijn, 
je onderscheiden van de anderen door 
mala, kleding en vrije sex. In die zin 

had de Osho beweging, ondanks de 
waarschuwingen van Osho zelf, die 
niet als goeroe of God gezien wilde 
worden, een fascistoïde karakter. Je was 
er bij, of er tegen, het denken en doen 
was zwart-wit of beter oranje-grijs-
burgerlijk, afzetten tegen de gezapige 
outsider usance. Vooral zorgen voor nu-
mero uno, je zelf en daarbij die burger-
lijke moraal niet alleen vergeten, maar 
uitdagen, als je geen geld had voor 
de trip naar Oregon ging je maar hoer 
uithangen. Je accepteerde de regels, 
anders moest je weg, zonder Dynamic 
meditatie in de morgen werd je een 
outcast, zonder dating geen sanyassin. 
Na zijn dood is dat alleen maar sterker 
geworden, de grote beeltenis van Osho 
tijdens tantra-events, de focus op sex 
(vermomd achter mooie beelden) als 
enige weg, de us-them mentaliteit spre-
ken voor zich.

Met alle positieve aspecten van de 
Osho-aanpak is dat het gevaar van de 
huidige tantra-golf, want in vrijwel 
alle meditaties en oefeningen, die men 
onder de tantra-banier brengt is sprake 
van sterke groepsdwang, de affirmaties 
en beelden die men aangereikt krijgt, 
vragen wel dat men zich aanpast, mee-
gaat, de voorgehouden weg accepteert. 
Het lijkt alsof men zelf kiest en bewust 
wordt, maar er is sprake van een stevige 
hersenspoeling en omprogrammering. 

Nu is ontprogrammering, dat is het 
goede van wat Ron Hubbard en Scien-
tologie ons bracht, zeker nodig in onze 
op de materie en het ontwikkelen en 
versterken van het masker (persona/ego) 
gerichte cultuur. 

Maar er sluipt gemakkelijk een vals 
accent, een sluiproute in, die ons doet 
denken dat de imperfectie in onszelf 
(onze trauma’s, onze saboteurs, onze 
problemen) opgelost kan worden. In 
wezen is dat ook de boodschap van 
“the secret” en “what the bleep”; je 
bent niet perfect maar wij reiken je de 
hulpmiddelen, de weg, het gedach-
tengoed, de magische werktuigen om 
daar mee af te rekenen. En net als bij 
Scientologie en navolgers geven we je 
een (vaak bijzondere en indringende) 
ervaring, maar slaan we de haken 
voor de vervolgtraining, Tantra 2, 3, de 
jaartraining, de opleiding er ook stevig 
in, de verslaving aan het tantrapad is 
business geworden.

Het openstaan voor andere wegen is 
beperkt. De focus op gevoel en het 
slaan van een brug tussen lijf en hart, 
met een grote streep door de gedach-
ten, oordelen, separaties is echter maar 
één van de wegen naar spiritualiteit of 
“verlichting” wat dat ook moge beteke-
nen. Kloosterordes, mysteriescholen, de 
theo- en andere sofen, bieden ook een 



spiritueel pad, op een berg zitten, sport, 
zingen of wandelen zijn andere wegen, 
er zijn meer chakra’s en meer mystieke 
belevenissen. De focus op dat tweede 
chakra met natuurlijk voor velen onver-
moede en krachtige schakelaars heeft 
het gevaar, dat blokkades in andere 
chakra’s kunnen worden kortgesloten. 

De energiestromen lijken dan mooi 
te gaan vloeien, maar ontkennen dan 
emoties als woede, treurnis, angst op 
andere punten. Dan wordt tantra een 
noodverband, een symptoom-aanpak, 
en kunnen andere pijnpunten tot on-
gewenste en ernstige explosies leiden 
of gevolgen hebben die ogenschijnlijk 
toevallig zijn, maar wel degelijk te 
maken hebben met de schijn, die on-
bedoeld de boventoon kan voeren bij 
tantrawerk. 

Daar komt bij, dat de zorgvuldigheid en 
tijdsbeslag, die bij de originele Osho-
trainingen goed doordacht was, nu vaak 
ten behoeve van een snel weekend of 
tantra-weekje overboord gaat. Waar 
oorspronkelijk weken of maanden 
nodig werden geacht voordat men, na 
evaluatie, verder kon gaan met meer 
intensievere trainingen, propt men dat 
nu in een paar dagen, vaak met deel-
nemers die letterlijk nog nooit goed in 
hun broek hebben gekeken. Tantra is, 
helaas, big business, tantra-weekends 

kosten meer dan andere trainingen. 
Sex lokt klanten en verkoopt, maar is 
ook gevaarlijk terrein en dat ook altijd 
geweest.
 
“Festival of fake”
In de praktijk is het keurslijf van de hei-
ligheid, de liefde en het innige contact, 
waartoe men als leider of deelnemer in 
tantra-rituelen of trainingen gedwongen 
wordt, namelijk net zo min vrij en be-
wust als wanneer men deelneemt aan 
een Landmark, EST, of militaire training. 
Tantra verdraagt geen conflicten, geen 
weerspannigheid, ga door je weerstand 
heen (of ga maar weg) is het devies, dat 
echter zelden wordt aangereikt door 
leiders of trainers, die zelf werkelijk vrij 
zijn geworden. De (g)heilighied druipt 
er van af, niet alleen in de trainingen 
zelf, maar ook de meeste websites en 
folders zijn zo onecht, zo met suiker 
en geleende wijsheid besmeurd, dat 
de werkelijke intenties voor wie even 
verder kijkt duidelijk zijn. 

De trainers zijn onveranderlijk erva-
ren, wijs, gelouterd en met  ellenlange 
lijsten van wat ze allemaal niet heb-
ben geleerd, meegemaakt en te bieden 
hebben. Hun foto’s meer dan artistiek 
verantwoord, meestal een decade of 
zo achterhaald, en dat de problemen 
in hun eigen sexleven hun inspiratie 
waren en nog steeds niet zijn opgelost 

wordt niet vermeld. Dit terwijl eerlijk 
omgaan met de eigen beperkingen juist 
zo inspirerend kan zijn, maar echte 
kwetsbaarheid tonen blijkt vaak wel ge-
wenst voor de deelnemers, maar zeker 
niet voor de leiding.
 
Men speelt met het tantra-aanbod in op 
andere behoeften dan de oppervlakkige 
gevoelsintensivering (als alternatief voor 
de parenclub, de relatietherapie, de 
eenzaamheid, de impotentie, de da-
tingsite), maar maakt niet echt duidelijk 
wat de grenzen zijn en schildert vooral 
beelden van zichzelf als volleerde 
tantrikas en overheilige gevoelsmen-
sen. Daar doorheen prikken wordt niet 
gewaardeerd. 

Dat doet denken aan het ontkennen van 
de toch wat vunzige kanten van Osho’s 
eigen sexbeleving, z’n smetvrees en 
geurfobie (de sniffers bij de deur van de 
meditatieruimte), de slimme handel in 
gebruikte RollsRoyces waar vooral veel 
geld mee werd verdiend, de vliegtuig-
spelletjes waarbij altijd de sukkels on-
derin de piramide het gelag betaalden, 
de gedwongen huwelijken voor ver-
blijfsvergunningen en andere vuile was 
die niet alleen nooit naar buiten kwam, 
maar niet eens zou worden geloofd. 
Bewegingen met een overtuigingsbasis, 
of dat nu Tantra is, de kerk(en), Santo 
Daime, Biodanza of Yoga moeten altijd 

waken voor inkapseling van de oer-
waarden, die heel goed en zuiver kun-
nen zijn, in schijn(heiligheid), materiële 
afhankelijkheid van de hierophanten/
evangelisten, verkokering en us-them 
denken met uitsluiting van andersden-
ken/voelen.
 
Tantra is potentieel een brede vlag 
voor geïntegreerde en convergerende 
bewustwordingstechnieken en omdat 
voor velen van ons de sexuele kant van 
ons worden en zijn wel wat meer aan-
dacht mag krijgen, ook zeker meer dan 
een modegril. Maar er moet gewaakt 
worden voor het oneigenlijk gebruik 
van de sexvlag, voor het te veel en te 
haastig opdringen van ervaringen en het 
negeren van de behoefte aan diepgang, 
nazorg en compassie die vaak achteraf 
pas naar boven komt.
 
Luc Sala
www.lucsala.nl



Bestel al je boeken rechtstreeks bij de uitgever. Steeds meer uitgevers maken hier gebruik van.  Zoek je nieuwe boek op: www.boekenroute.nl

www.boekenroute.nl



Van altijd met de wind meefietsen, word je ook moe!





Zoals altijd als ik naar de eerste 
ontmoeting van een Reikicursus ga, 
was ik verwachtingsvol en nieuws-
gierig. Deze keer had ik de tomtom 
ingesteld om terecht te komen in 
Voorburg. 

De eerste keer ben ik altijd iets 
vroeger, omdat ik dan de behandel-
tafel neerzet en even moet kijken 
waar de inwijdingen het best kunnen 
plaatsvinden. In het geval dat ik de 
mensen nog niet ken duurt de ken-
nismaking natuurlijk ook altijd even-
tjes. Toen ik bij het huis aankwam 
zwaaide de deur al open en zo ook 
de volgende twee deuren. Verbaasd 
kwam ik binnen en zag meteen de 
oorzaak van deze luxe verwelkoming. 

De gastheer zat in een elektrische 
rolstoel en had de deuren al bediend 
voordat ik maar kon aanbellen of 
kloppen. Jim begroette mij met een 
brede glimlach en zijn vrouw Claire 
maakte meteen thee voor mij. Deze 
groep bestond uit een hele familie, 
die schoondochter Marja allemaal 
had uitgenodigd voor de Reikicur-
sus. De groep bestond dus uit Jim 
en Claire, hun zoon en zijn vrouw, 
twee van hun dochters en dan nog 
de moeder van Marja. 

Dat zijn zeven cursisten! Met de as-
sistente Linda en mijzelf erbij wa-
ren we dus met z’n negenen. Zoals 
gezegd zat Jim in een rolstoel, door 
een spierziekte was hij verlamd; hij 
kon echter wel zijn rolstoel bedienen 

met uiterst kleine handbewe-gingen. 
Claire verzorgde hem in alle om-
standigheden, een zware baan… Hij 
vertelde dat hij twee jaar geleden ook 
nog blind was geworden aan zijn lin-
keroog: “degeneratie”, verklaarde hij. 
Ik was echt stomverbaasd over de 
manier waarop Jim meedeed met 
de rest van de familie, waar het de 
Reikicursus betrof. Hij had even tijd 
nodig, maar dan had hij het goed 
voor elkaar en deed niet onder voor 
iedere andere cursist, petje af voor 
Jim…!

Nel, de moeder van Marja, vertelde 
ons dat ze al jaren geleden haar reuk 
was kwijtgeraakt. Ze wist niet hoe 
dat was gekomen. Ik heb de ervaring 
dat de reuk wel eens verdwijnt door 
een kleine TIA, maar hoe dan ook, 
Nel kon geen geuren meer registre-
ren. Dat lijkt mij een groot gemis, ik 
houd van geuren, hoewel niet van 
alle… Op de derde dag van de Rei-
kicursus vertelde Nel aan ons dat ze 
haar reuk terug had, geweldig fijn 
voor haar. 

Op diezelfde dag besloot ik om be-
paalde handposities op het hoofd 
voor te doen op het hoofd van Jim, 
op die manier kon ik zijn hoofd eens 
goed behandelen, terwijl ik aan 
de groep de handelingen uitlegde. 
Daarna waren we klaar met de derde 
bijeenkomst en na nog een glas thee 
ging ik terug naar Zaandam. De 
volgende dag was de laatste bijeen-
komst en terwijl we allemaal aan de 

grote tafel zaten zei Jim dat hij eerst 
iets wilde vertellen. Iedereen was stil 
en toen vertelde Jim dat hij de vorige 
dag nadat ik was weggegaan, weer 
kon zien met zijn linkeroog! Hij was 
niet de enige die hier met veel emotie 
op reageerde en ikzelf was zeker niet 
de minste. Wat geweldig voor hem…! 
Weliswaar zag hij (nog) wazig en zon-
der kleuren, maar hij had beeld…!

Ik moet zeggen dat in elke Reikicur-
sus een enorme band ontstaat tus-
sen de cursisten, of ze elkaar nou 
van tevoren kennen of niet. Deze 
keer was het zo bijzonder, omdat 
er een grote liefde en genegenheid 
heersten in de groep, die natuurlijk 
helemaal uit familie bestond. Het 
was trouwens wel standaard in deze 
vier dagen dat we anderhalf uur 
uitliepen, wat niemand overigens erg 
vond. 

Wat mij nu nog van het hart moet 
is dat ik mijn respect wil uitspreken 
voor Jim en Claire, die zonder mor-
ren of klagen hun zware leven lei-
den.

Ze hebben nu Reiki en dat zal zijn 
weg gaan en zijn werk doen, voor ie-
dereen op zijn eigen specifieke wijze. 

Toen ik blij en tevreden terugreed 
naar huis voelde ik mij weer eens 
gezegend in het werk dat ik mag 
doen…!

Wonderen...

Loes Kramer-Klijn, Traditioneel 
Reikimaster en spiritueel-
therapeut, schrijft elke twee 
maanden over wat speelt 
in haar leven.
Ze wil het graag met de 
lezer van Spiritualiteit in 
Beweging delen. 

Meer over Loes kun je 
vinden op haar site: 

www.levelupnow.nl



Hoe iemand zijn lot verwerkt
is belangrijker dan wat zijn lot is.



lente 2010

Mag ik me even voorstellen: 
mijn naam is Daphne Spaar-
garen, 39 jaar, moeder van 
een bijna zesjarige dochter, 
ik heb sinds kort een relatie 
en woon in Zaandam.

Oooooh, wat voelde ik met rot, zeg! 
Eenzaam, gekwetst, verdrietig, moe… zo 
moe, onterecht ontslagen, minderwaardig, 
onzeker, ik was mezelf volledig kwijt. 
Ik zou toch niet weer depressief raken, net 
als in 2001? Nee dat nooit meer!!

Van het UWV mocht ik zelf een re-
integratiebureau uitzoeken en dat was het 
begin van mijn nieuwe leven. 

Toen kwam de dag dat ik binnen stapte bij 
Efcharisto, bij Ruud Overstegen. “Wauw, 
wat straalt die man een kracht uit” dacht 
ik. De manier waarop hij sprak deed me 
goed, het spirituele in hem sprak me aan, 
eindelijk iemand die mijn taal sprak, 
zonder dat het familie was. Hij confron-
teerde mij, zorgde er voor dat ik nadacht 
over mijn gevoel, dat ik nadacht waar ik 
stond in mijn leven; hij raakte bij mij een 
gevoelige snaar.
Op een dag, tijdens een van onze gesprek-
ken dacht ik: “wat hij doet, wil ik ook…;” 
meteen er achteraan dacht ik: “maar dat 
kan ik toch niet, dat is iets voor anderen, 
maar niet voor mij…” Boem, daar gooide 
ik weer een deur dicht en weg was mijn 
pad, opgelost in het niets…

Aan dit soort gedachten en gevoelens 
wilde ik definitief een einde maken! Ik 

wilde weer “helder voelen”, bewust leven, 
vertrouwen op mijn intuïtie.  Maar vooral 
léven in plaats van overleven en houden 
van mezelf!

Zomer 2010.

“Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw en 
Daphne ik hou van jou”. 
Ik schrok van mijn eigen gedachte, maar 
het was waar!! Ik hou van mij en o, wat 
was ik in de wolken zeg, compleet met 
vlinders in mijn buik, wauw!
Wat een heerlijk gevoel, dit wilde ik nooit 
meer kwijt raken.
Diezelfde middag vroeg mijn moeder me: 
“Ben je soms verliefd, je straalt zo mooi” 
“nee mam, ik ben niet verliefd, o ja, ik ben 
wel verliefd… op mezelf”!!
De tranen stonden in haar ogen, “einde-
lijk,” zei ze.
Ik genoot, had mega energie en kon de 
hele wereld aan, heerlijk!

Mijn nieuwe leven was begonnen.
Ups en downs had ik nog steeds, maar ik 
bezat het zelfvertrouwen en de zelfwaar-
dering om deze downs op te vangen, er 
van te leren en er beter uit te komen. 
Ik ontdekte dat wanneer ik in een down-
gevoel zat dit een moment van groei was 

en dat ik die momenten moest ervaren en 
er niet tegen moest vechten, ertegen vech-
ten koste me zoveel energie, daarom was 
ik altijd zo moe. Door er niet meer tegen te 
vechten, waren de “down-momenten” ook 
veel sneller weer voorbij.

Herfst 2010.

Het ging al een poosje erg lekker met mij 
en daar genoot ik van, wel kreeg ik de 
ene test na de andere, gelukkig was ik me 
daarvan bewust en doorstond ze geduldig, 
probeerde ze met liefde te omarmen. Ik 
moest bewijzen dat ik echt veranderd was 
en dat lukte me de ene keer beter dan de 
andere keer.

Wel was ik nog steeds zoekende naar mijn 
doel, mijn pad, waar mijn weg heen zou 
leiden wist ik nog steeds niet.

Toen op een dag in oktober ging mijn tele-
foon, het was Ruud: “ik ga een opleiding 
Dactyologie geven en jij gaat die volgen”! 
Schrik... stilte... maar al snel: ”jaaa, dat wil 
ik heel graag!!!!!” Ik dacht meteen terug 
aan het moment dat ik voelde dat ik zijn 
werk ook wilde doen, maar nu zonder het 
gevoel dat dit niet voor mij was... dat was 
het namelijk wél! 



Weer zat ik op een roze wolk, voelde me 
de koning te rijk, heerlijk!

Herfst 2011

Er is een jaar verstreken, een bijzonder en 
roerig jaar, met veel leermomenten en veel 
mooie dingen.
In januari ben ik begonnen aan de op-
leiding bij Ruud, met nog twee  andere 
vrouwen en ik geniet van het leren van 
dingen waar ik in de toekomst veel aan zal 
hebben. 
Opnieuw kwam ik mezelf tegen, er zijn 
ook zoveel dingen te verwerken en ik denk 
ook dat er altijd dingen naar boven zullen 
blijven komen, het gaat er alleen om hoe 
je daarmee omgaat en die techniek heb ik 
te pakken!

In mei heb ik besloten om mensen te gaan 
behandelen met Reiki, ik heb de eerste 
graad van Reiki sinds 1998 en de tweede 
graad vanaf 2006. Ik had er niet veel mee 
gedaan, behalve mezelf Reiki geven. 

Nu vind ik het heerlijk om anderen te be-
handelen, ook vind ik het fijn om mensen 
te kunnen helpen en iets te kunnen beteke-
nen voor hen. 
Het is zo fijn om mensen zonder energie 

binnen te zien komen en vol energie weer 
de deur uit te zien gaan.

Ook geeft het me een goed gevoel om 
iemand echt van zijn klacht af te helpen. 
Daarom sta ik zo achter Dactyologie, het 
zorgt ervoor dat de klacht echt weg is, 
doordat de oorzaak wordt aangepakt en 
niet alleen maar het gevolg.

Ik wil me gaan richten op mensen met 
angsten en fobieën, om samen de grootste 
belemmeringen weg te nemen, zodat ze 
verder kunnen groeien en ontwikkelen. 

In januari 2012 ben ik klaar met de oplei-
ding, ik kijk er erg naar uit om zelfstandig 
te gaan werken als Dactyoloog, spannend 
vind ik het natuurlijk ook... 
Maar bovenal voel ik vertrouwen in 
mezelf, ik voel dat dit mijn pad is, mijn 
pad dat ik eindelijk heb gevonden!

Ja, ik sta volledig in mijn kracht!!!!

Ruud, bedankt voor je begeleiding en je 
confrontaties, hoe moeilijk soms het voor 
mij ook was om ze te ontvangen.
Ouders, bedankt voor jullie onvoorwaar-
delijke steun en oppas!
Bas, bedankt voor de duwtjes in mijn rug 
en voor je support!

Lisanne, bedankt voor de spiegel die je 
voor me bent!
Vrienden, bedankt voor jullie vertrouwen!
Universum, bedankt voor alles!

Leven is het meervoud van lef, 
je moet lef hebben om te leven!

Daphne

Wil je ook vol energie bij mij de 
deur uitlopen?
Mag ik op jou oefenen voor mijn 
opleiding?
Bel gerust voor meer informatie:
075-7715586
06-81161828
Mailen kan natuurlijk ook: 
daphnespaargaren@hotmail.com



Sommige dingen moet je geloven om ze te kunnen zien



www.pietermonsma.nl



Aan het woord Marianna van 
Tuinen, kinderboekenmaakster 
en vervaardigster van papier-
collages.

Vanaf 1977 ben ik een kinderboeken-
maakster en maak illustraties van 
papiercollages.
Vanaf die tijd worden die boeken regel-
matig uitgegeven, vaak in opdracht of 
in samenwerking met anderen. 
Onlangs is ‘Ando en de gouden bal’ ver-
schenen en het is een spiritueel prenten-
boek geworden!

Ik was een verlegen, rustig kind, dat veel 
las en tekende. Dat deed ik met kleurpot-
loodjes in een tekenboekje, liefst onop-
vallend in de achterkamer als de familie 
in de voorkamer zat. Ik wilde er wel bij 
zijn, maar toch mijn eigen wereld blijven 
scheppen. 
Een beetje op de achtergrond zijn, maar 
me tegelijkertijd laten zien.
Op school kreeg ik opdrachten na te 
tekenen, wat ik heel serieus deed, maar 
natekenen is niet echt een voorbeeld van 
je vrij voelen. 
Als ik zelf iets bedacht waren het gezel-
lige onderwerpen: optochten, rijen schaat-
sers, met veel details en tekstballonnetjes. 

Kennelijk wilde ik al jong veel vertellen 
en duidelijk met humor, want van binnen 
was ik blij. Na de middelbare school wist 
ik amper wat ik wilde worden. Iets met 
kinderen, dacht ik, maar wat? Wat er in 
mij zat was nog zo onbewust.
Na een poging in de sociale richting werd 
het de kunstacademie, want ja, ik wilde 
toch mijn eigen wereld scheppen? Ik koos 
de grafische kant, omdat mijn vader daarin 
werkzaam was. 

Wat waren mijn medestudenten anders 
bezig dan ik! Ik hoorde er wel bij, maar 
het werk wat ik produceerde niet. Het was 
zo anders. In mijn beleving waren mijn 
klasgenoten verder, mondiger, begaan met 
het beleid van de school, waardoor er veel 
onenigheid heerste met felle discussies. Ik 
kon daar niets mee, hoewel ik in rust mijn 
mening wist, maar bij de verhitte vergade-
ringen was ik totaal niet op mijn gemak. 

Nu begrijp ik hoe overgevoelig ik was 
voor al die sferen. Hoe ik het chaotische 
opving en hoe mij dat blokkeerde in mijn 
vrij en blij voelen en dus in mijn creativi-
teit. Hoe ik me teveel op andere mensen 
richtte en mezelf dan niet goed genoeg 
vond. Toch lukte het de schoolopdrachten 
te voltooien, op mijn eigen ‘aparte’ ma-
nier, die ik moeizaam liet zien. 

Soms zat ik er faliekant naast wat er be-
doeld werd, soms was het juist heel raak. 
Een goede leerschool uiteindelijk. De 
kunstacademie wist ik af te ronden na een 
crisis met mijzelf: wat moest in vredes-
naam de vrije opdracht worden voor het 
afstudeerproject? Midden in die crisis heb 
ik met stukjes papier een collage in elkaar 
geplakt, niet vermoedend hoe belangrijk 
dat papier in mijn leven zou worden. 

Er ontstond een fantasiedier, een ‘Droe-
tel’, met als eigenschap dat hij steeds 
groter werd. Hij voelde zich anders dan de 
rest en ging een reis maken op zoek naar 
een wereld waar hij in paste en bij hoorde. 

Ik was het zelf, zie ik nu. Een verhaal, 
meerdere illustraties, tekst en titel erbij: 
het werd mijn eerste ‘papiercollageboek’ 
en het lag op de eindexamententoonstel-
ling. Iemand vroeg: “Daar ga je zeker mee 
naar een uitgever?”. Dank u wel, nu weet 
ik de volgende stap. 

Ando en de gouden bal



Een uitgever nam de ‘Droetel’ mee naar 
de Frankfurter Buchmesse – wat ik op 
zich al geweldig vond - op zoek naar een 
coproducent om de kosten te drukken,  en 
hoewel dat niet lukte, mijn enthousiasme 
had een vorm gekregen: prentenboeken 
maken van papiercollages. 

Een leraar adviseerde mij een stipendium 
aan te vragen voor de Internationale 
Jugend Bibliothek in München (deze 
bibliotheek is in 1949 opgericht door Jella 
Lepman, die de uitgevers in de hele wereld 
vroeg bij elk nieuw verschenen kinder-
boek twee exemplaren aan de bibliotheek 
in München te schenken, zodat de boe-
kenvoorraad na de oorlog weer op peil 
kwam). Het lukte die beurs te krijgen en 
in de twee maanden dat ik er verbleef ont-
moette ik mensen van over de hele wereld, 
waaruit vriendschappen zijn ontstaan die 
tot op de dag van vandaag voortduren. In 
München kreeg ik een wereldbeeld van 
kinderboekillustraties. 

Ik leerde zien waar ik stond, waar ik 
bijhoorde met mijn passie. Passie was het 
inmiddels wel geworden: bij thuiskomst 
ontwikkelde ik twee nieuwe projecten, 
die allebei tegelijk door dezelfde uitgever 
werden uitgegeven! Daarna volgde nog 
een aardige lijst met boeken tot op de dag 
van vandaag.  

Nu is het 2011 en bij uitgeverij Elikser 
is ‘Ando en de gouden bal’ verschenen. 
En het is, na alle ‘gewone’ projecten, een 
spiritueel boek geworden. Waarom een 

spiritueel boek? Door mijn eigen bewust-
wording is het dat gewoon geworden!
Vanaf mijn 13e was ik vaak karakters van 
mensen aan het observeren en aan het 
doorgronden middels astrologie of sim-
pelweg door vergelijkingen te maken. Ik 
wilde ervan leren, ik wilde het hogere en 
mooiere in de mensen zien. De blijheid die 
ik voelde ook in anderen herkennen. Zoals 
vroeger in de achterkamer wil ik nog altijd 
illustraties maken. Ik kwam erachter dat 
dat mijn thuis is. 

Dat lezen bleef ook: over parapsycholo-
gie, bijna-doodervaringen, reïncarnatie, 
mediumschap, aura’s en graancirkels (die 
ik bezocht in Engeland), over Heilige 
Geometrie. En over de Maya-kalender 
die eindigt in december 2012. De wereld 
gaat veranderen op een geleidelijke, maar 
ingrijpende manier. De tekenen (chaos in 
natuur, politiek en sociaal) zijn er duide-
lijk. Dit alles is een natuurlijk iets en is al 
vaker gebeurd, behalve dat er nu in de kos-
mos meer cycli aan het afronden zijn en 
daardoor wordt het op de lange duur ook 
een mooiere wereld. Het hangt helemaal 
ons zelf af. Dit alles voelt vertrouwd en 
het is waar voor mij. Er kwam nog meer 
op mijn pad: Reiki (wat hoort dat bij mij!) 
en lessen aan het Centrum voor Leven en 
Intuïtie in Utrecht. 

Ik leerde gevoel letterlijk opzoeken in mij-
zelf en ermee doen wat ik wilde: sterker 
maken, lichter maken of wegsturen als het 
niet beviel. Heerlijk was dat ik het gevoel 
ook bleek te kunnen zíen, te kunnen vorm-

geven! Leve de creativiteit,  geef mij maar 
een paar stukjes papier! 
Ik zocht een verhaal op internet om mijn 
ideeën van een betere wereld vorm te ge-
ven en vond een Italiaanse legende. Deze 
inspireerde mij tot het verhaal ‘Ando en de 
gouden bal’. 

Het jongetje Ando vindt een gouden bal 
en blijkt er fantastisch mee te kunnen 
jongleren. De wereld om hem heen spreekt 
voor zich: een moskee vlakbij een kerk, 
een Japans huis naast een grachtenpand, 
uiterlijk verschillende mensen gewoon 
naast elkaar, bijelkaar, metelkaar. Ando 
maakt een wereldreis en door zijn talent 
wordt hij wereldberoemd.. Als hij volwas-
sen is wijst een vreemdeling hem erop 
dat hij de wereld blij maakt omdat hij iets 

vanuit zijn hart doet. Als hij oud is weet 
hij de ‘gouden bal’ door te geven aan ‘het 
kind’, waardoor het idee dat je gelukkig 
wordt als je iets met je passie doet doorge-
geven wordt. De ’Droetel’ is groot genoeg 
geworden om zich (als Ando) bewust te 
worden van zijn talent. En van die ken-
nis word je blij en dan kun je gaan delen. 
En dat kun je heel goed doen middels een 
boek! 
 

 Website: www.mariannavantuinen.nl 
‘Ando en de gouden bal’, uitgeverij Elik-
ser, ISBN 9789089542878,   € 9,95
 

En binnenkort: ‘Hoger en hoger’, over 
ons kosmisch bewustzijn.



Niemand leest, totdat je een typefout maakt.



Handleeskunde

Het zenuwstelsel bestaat uit hersenen, het 
ruggenmerg en alle zenuwen. Door het 
zenuwstelsel kan het lichaam in- en uit-
wendige processen registreren en daarop 
reageren. Je zou het zenuwstelsel ook het 
operatie- en communicatienetwerk van het 
lichaam kunnen noemen, met de hersenen 
als hun hoofdregelkamer.

Het zenuwstelsel bestaat hoofdzakelijk uit 
het centrale zenuwstelsel (CZS), waartoe 
de hersenen en het ruggenmerg behoren, 
en het perifere zenuwstelsel (PZS) dat 
vooral uit zenuwen bestaat. Het PZS, die 
het CZS met de rest van het lichaam ver-
bindt, vormt een uitgebreid netwerk van 
zenuwcellen of neuronen, die vanuit het 
CZS naar alle delen van het lichaam, huid 
en ledematen lopen. 
Deze honderd miljard neuronen zijn 
verantwoordelijk voor het bewegen, 
voelen en denken. Een neuron lijkt op een 
inktvis; aan de ene kant zitten tentakels, 
de zenuwuiteinden of dendrieten, en aan 
de andere kant zit het axon of neuriet, dat 
weer in verbinding staat met het CZS. 

Het aantal zenuwuiteinden dat op ons 

lichaam voorkomt verschilt nogal. Op het 
dijbeen bijvoorbeeld komen op één vier-
kante centimeter slecht 40 zenuwuiteinde 
voor, terwijl in de hand op één vierkante 
centimeter 2500 zenuwuiteinde te vinden 
zijn. Wordt het zenuwuiteinde geprikkeld, 
dan gaat er een impuls naar het CZS, die 
weer via speciale chemische boodschap-
pers (neurotransmitters) een signaal 
doorgeeft aan de zenuwuiteinden van een 
volgende zenuw en ga zomaar door. Door 
deze onderlinge verbindingen geven de 
zenuwen aan elkaar informatie door of 
registreren ze die.

Omdat er duizenden zenuwuiteinden in de 
hand voorkomen worden daarin duizen-
den hersenimpulsen geregistreerd. Men 
veronderstelt dat dit de reden is dat we aan 
de vorm van de hand, structuur en lijnen 
kunnen zien wat voor karakter en talenten 
we hebben. 

Ook is te zien wat er met iemand gebeurd 
is en mogelijkerwijs nog kan gebeuren. 
We weten al dat de zenuwimpulsen in de 
hand informatie naar het CZS in de herse-
nen kunnen overbrengen en visa versa. 

Dit zou dan ook op een niet directe wijze 
kunnen, zoals aura’s voelen of psychome-
treren.

De hand is het ‘beeldscherm’ 
van de hersenen
Gerenommeerde wetenschappelijke 
onderzoekers hebben aangetoond 
dat er een connectie bestaat tussen 
hersenen, de geest en de handen. Een 
verbinding die meer is dan enkel de 
besturing van de handbewegingen of 
het overbrengen van informatie naar en 
van onze hersenen door de gevoelige 
zenuwuiteinden in onze handen (zoals 
aanraken, warmte, pijn enz.)

Diepgaande onderzoekingen heb-
ben bevestigd dat de hand een door 
de hersenen geleid werktuig is maar 
ook dat duizenden hersenimpulsen 
in de hand worden geregistreerd. Er 
is vastgesteld dat de hersenschors en 
de handen van een foetus gelijktijdig 
ontwikkeld worden en uit hetzelfde 
basis-celmateriaal, het ectoderm, 
bestaan. Een groot gedeelte van de 
hersenschors is betrokken bij het 
verwerken van berichten van en naar 
de hand. Door de verbinding tussen 
de hand en de hersenen worden er 
duizenden signalen van de hersenen in 
de hand geregistreerd. Hierdoor is in 
de hand te zien welke talenten, aan-
leg, ervaringen alsmede geestelijke en 
lichamelijke problemen wij hebben. 
. Bekend is natuurlijk ook dat door 
middel van grafologie iemands karakter 
geanalyseerd kan worden.

Hoe ontstaan lijnen in de hand?



Via de zenuwuiteinden maken de herse-
nimpulsen gedachten, gevoelens en daden 
in de hand zichtbaar. Hierdoor wordt de 
hand een register van onze gevoelens, 
hartstochten en ervaringen. 
De hand zelf is uiterst gevoelig door haar 
talrijke zenuwen. Wanneer het zenuwstel-
sel zelf zeer gevoelig is, zullen er veel 
lijnen in de hand ontstaan. Bij een minder 
gevoelig zenuwstelsel ontstaan er minder 
lijnen. Sommige mensen met een over-
vloed aan lijnen denken vaak dat ze oude 
handen hebben, maar dat is onjuist want 
deze komen ook bij kleine kinderen voor. 
Door bepaalde ervaringen en gebeurtenis-
sen kunnen er zelfs nieuwe lijnen bijko-
men en soms ook verdwijnen.

Veel of weinig lijnen in de hand
In de Handleeskunde dient de hand als 
tastorgaan voor het contact met de buiten-
wereld. De lijnen in de hand echter vor-
men de verbinding tussen onszelf en die 
buitenwereld. Het aantal lijnen in de hand 
laat zien hoe ontvankelijk en gevoelig je 
bent en kunnen ook aangeven in hoeverre 
je je laat afleiden door je omgeving

Mensen met een overvloed aan lijnen 

staan heel open voor hun omgeving en 
zijn hypergevoelig, nerveus en sensitief. 
Zij reageren heel sterk op de vele dingen 
die ze meemaken, waardoor ze grote 
vreugde maar ook diep verdriet kunnen 
ervaren. Zijn de lijnen goed zichtbaar dan 
is men wel nerveus maar men zal deze 
nerveuze energie echter op een construc-
tieve manier gebruiken. Zijn de lijnen 
weinig zichtbaar dan is men uiterst ner-
veus en wordt deze nerveuze energie op 
een gecompliceerde manier gebruikt.

Mensen met weinig lijnen hebben sterke 
zenuwen, reageren minder snel op wat er 
om hen heen gebeurd en kunnen tegen een 
stootje. Ze kunnen goed hun gevoelens 
verbergen, laten zich weinig beïnvloeden 
en gaan meestal hun eigen weg. Zijn de 
lijnen goed zichtbaar dan bezit men een 
overvloed aan energie en reageert men op 
ervaringen, maar zijn ze vaag dan heeft 
men weinig energie en kan men overspan-
nen raken.

Mensen met een normaal aantal lijnen 
staan open voor hun omgeving en bezit-
ten een normale gevoeligheid en ont-
vankelijkheid. Ze zijn daarom gewoon 
beïnvloedbaar en kunnen tegen een stootje 
omdat ze realistisch zijn. Zijn die lijnen 
goed zichtbaar dan gebruikt men zijn 
energie op een doelmatige manier en heeft 
men interesses, terwijl bij vage lijnen men 
weinig energie en interesses heeft. 

De hand is een blauwdruk van je ziel
Voor je geboorte wordt je levensplan let-
terlijk in grote lijnen in je handen vastge-
legd en worden ook de karakteristieken 
van je ziel als een blauwdruk erin opge-
tekend. De Bijbel heeft een interessante 
tekst, die daar naar verwijst: “Zie, Ik heb 
u in Mijn handpalmen gegrift, uw muren 
zijn bestendig voor Mij.”(Jesaja 49:16). 

De ziel is de zetel van onze spiritualiteit 
maar ook van onze dagelijkse ervaringen. 
Alle invloeden komen via onze ziel bin-
nen voordat we ons ervan bewust worden. 
De karakteristieken van onze zogenaamde 
‘stoffelijke’ ziel, onze persoonlijke bezie-
ling die over ons hart, geest en lichaam 
regeert, worden in de palm van de hand 
geschreven. Daarom zijn de handen als 
het ware een verlengstuk van onze psyche.

En dan verder nog…
Bestaat er een verband tussen Chirologie 
en Astrologie?
Van handlezer tot handleeskundige
Wat zegt een korte Hoofdlijn?
Wat zegt een korte Levenslijn?
Wat zeggen de Relatie en Kinderlijnen?

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

De hoeveelheid lijnen laat zien hoe gevoelig je bent.

De lijnen in de hand hebben niets te 
maken met het werk wat we doen, al 
hebben mensen met zittend werk vaak 
meer lijnen dan mensen die zware 
arbeid verrichten.

Veel lijnen

Weinig lijnen



www.thuisbezorgd.nl



De School der Universele Handleeskunde stelt zich ten doel de 
wetenschap van de Handleeskunde te bevorderen voor diegene 
die zichzelf beter willen leren kennen en die willen weten hoe 
hun levensproces verloopt.

Handleeskunde of Chirologie is een methodiek om door het 
bestuderen van de handen het karakter, talenten, de natuurlijke 
aanleg en de levensloop van iemand vast te stellen. 

De School biedt een uitgebreide opleiding Chirologie waarin 
zowel Chironomy (eigenschappen van de handen) als:

Chiromancy (lijnen en tekens in de hand) gedoceerd worden.
De basiscursus handleeskunde bestaat uit 24 lessen waarin Chiro-
nomy en Chiromancy behandeld worden. In de twee vervolgcur-
sussen wordt dieper op de Chirologie ingegaan. 
De gehele opleiding duurt ca. 2 jaar en wordt afgesloten met een 
examen.

De basiscursus start elk jaar in januari. 

Magda van Dijk geeft ook lezingen, workshops en consulten. 
Voor meer informatie hierover zie website. 

School der Universele Handleeskunde

School der 
Universele Handleeskunde
o.l.v. Magda van Dijk- Rijneke
Zuidzijde 69b
2411 RT Bodegraven

Tel:  0172-645211
    
www.magdavandijk.nl
magda.vandijk@planet.nl



       Wie vindt dat hij geen tijd
    heeft voor lichaamsbeweging,
zal vroeg of laat tijd moeten hebben 
      voor ziekte.



Grappig als je het proces van leven 
van een andere kant gaat bekijken. 
Ons leven is in de meeste gevallen een 
opstapeling van dingen die anderen van 
ons verwachten. Na verloop van jaren, 
als het lichaam niet meer zo flexibel is, 
komen er blokkades. Die kunnen van 
binnen uit als van buiten komen. Kleine 
pijntjes of heftige tegenslagen.

Maar wij blijven als mens toch nog steeds 
verwachten dat anderen onze huidige situ-
atie heeft veroorzaakt. 

Denk maar eens hoe de gevoelens zijn bij 
mensen die ontslagen zijn of bij mensen 
die niet meer kunnen presteren wat ze 
jarenlang wel hebben kunnen doen. 
Eindelijk begint ons leven al danig een 
verkeerde loop te krijgen bij de lessen die 
we op school moeten leren. Wat de grote 
mensen ons vertellen is de waarheid, hoe 
wij als kleine wereldburger er over denkt. 
Of het van binnen goed voelt of net, de 
anderen hebben de wijsheid in pacht, denk 
je. En steeds vaker raken wij verder ver-
wijderd van onze eigen kracht.

Dat is de reden dat wij steeds minder 
contact hebben met onze innerlijke wereld. 
Wij zien een verstarde en koude wereld 
om ons heen en denken daarbij dat onze 

kern ons mooi in de steek laat. Nets is 
minder waar.

Onze kern, de schepper van alles, laat 
die dingen zien om de mens weer bewust 
te laten worden van zijn eigen innerlijke 
krachten.We hebben die krachten met onze 
geboorte meegekregen.

We krijgen al zeer binnenkort te maken 
met een andere manier van leven. Bewust 
of onbewust wordt het trillingsgetal van de 
wereld en de mensheid verhoogd. Je moet 
het wel willen zien om daar gebruik van te 
maken. 
Als je last hebt van walen of blokkades 
is het gebruikelijk om bij een ander daar 
een oplossing voor te zoeken. Dit kunnen 
artsen zijn en als blijkt dat dit niet echt 
werkt, gaan we op een alternatieve manier 
verder zoeken. We blijven de oplossing die 
we willen bij de ander zoeken.

Andere insteek
Alle gedachtes, negatieve en positieve, 
klonteren samen. Ze ontmoeten andere ge-
dachtes, kriskras in een ongelofelijke dool-
hof van energie. Gelijksoortige energie 
trekt gelijksoortige energie aan, waardoor 
gelijksoortige klonten energie worden ge-
vormd. Wanneer voldoende overeenkom-
stige klonten kriskras door elkaar lopen, 

klonteren ze samen tot materie. 
Door nu jezelf in een bepaald perspectief 
te blijven zien, worden die klonten vastge-
zet in je lichaam. 

Bekijk je leven op een andere manier, luis-
ter nu eens echt wat het lichaam van je wil 
en ontdek dat je kunt veranderen en dus je 
blokkades van het verleden kunt afbreken. 
Je bent zo geworden omdat je omgeving, 
de anderen, dat van je wilde. Je hebt dat 
bewust of onbewust toegestaan. 

Vanaf nu ben je een levend wezen met 
een eigen persoonlijkheid, een eigen wil 
en een eigen mening. Je hoeft je niet te 
verdedigen om te kunnen veranderen. Laat 
dat diep in je zit nu eens goed tot zijn recht 
komen. 
Ga niet meer in de aanval naar anderen, 
want je hoeft niemand te overtuigen. Laat 
elk negatief patroon daar waar het hoort, 
in het verleden. Jij bent nu aan het groeien. 
De ander is misschien nog niet zover. 

Door ook hun waarheid te accepteren en 
niet te willen overschaduwen met jouw 
waarheid,  ontdek je dat de energie beter 
door je lichaam stroomt. Door deze manier 
van aanpak kun je op een hogere manier 
met je energie omgaan en daardoor meer 
energie vrijmaken voor jezelf.

Laat angst en verdriet niet meer jouw deel 
zijn. Zorg dat er geen gedachtes daarover 
kunnen klonteren. Door de angstgedachten 
om te zetten in een positieve gedachte zul 
je merken dat er een gezonde weg wordt 
geschapen. Een geestelijke en lichame-
lijke verlichting. Je schept hierdoor een 
betere toekomst. Wat je nu denkt, wordt in 
de toekomst neergezet. Dus let op wat je 
denkt. Angst is dan niet meer van toepas-
sing. 

Angst voor wat. De angst om te verliezen, 
om er niet meer bij te horen? Als je nu een 
andere wereld schept met je nieuwe ma-
nier van leven, komen er vanzelf andere 
gelijkgestemde mensen op je pad. Om 
gezamenlijk in dezelfde energie te zitten.

In de jaren dat ik mensen weer in hun 
energie zet, merkte ik dat het een vicieuze 
cirkel was waar ze in zaten. Ze hadden een 
klacht en hadden geen binding met hun 
oerkracht. Maar door geen binding te heb-
ben met je oerkracht, krijg je lichamelijke 
klachten. 

Die innerlijke kracht die iedereen met de 
geboorte mee heeft gekregen, was in de 
loop van hun leven verdwenen. Ik hoefde 
de klacht eigenlijk niet echt aan te pakken, 
maar hen naar hun oerkracht te brengen. 

Levensloop



Het gaf hen de zelfvertrouwen die ze no-
dig hadden en het lichaam de energie om 
de klacht te overwinnen. 

Communiceer weer met je eigen wijsheid 
zonder anderen te overtroeven of te willen 
veranderen. 
De ideeën die je hebt zijn in de meeste 
gevallen voor je eigen acties. Niet om 
anderen de les te lezen. Hoe meer je je 
eigen kracht kan vertrouwen, hoe sterker 
je je gaat voelen. 

Van belang is om al je zintuigen te gebrui-
ken om dit te bereiken. Visualiseer, medi-
teer en werk met affirmaties. Neem het op 
in elke vezel van je lichaam. Hoe beter je 
iets kunt visualiseren hoe beter je dingen 
kunt laten manifesteren. Alle positieve 
energieën die te maken heeft met jouw 
idee klontert samen tot materie. 

Bedenk eens het volgende en zie het echt 
gebeuren. Je denkt dat je over een half 
uur bij de supermarkt wilt aankomen. Je 
zegt dan: ‘Over een half uur kom ik bij 
de supermarkt aan en ik wil met de auto 
een plekje voor de deur.’ Ga dit dan direct 
daarna uitvoeren. Je zult versteld staan 
van het resultaat. Eerst denk je aan toeval, 
maar door dit steeds te doen, weet je dat 
het werkt. 

Zo ook met elke gedachte die je onbewust 
hebt over jezelf en anderen. Let dus op 
wat je denkt en zegt, het zou zo maar eens 
kunnen gebeuren. 

Maar we zijn er nog niet. Door goed 
contact met je kern, ben je teruggekeerd 
naar je geboorterecht. Door bewust met 
je gedachtes om te gaan bereik je een ver-
hoogde staat van bewustwording. Blokka-
des van vroeger zullen erdoor verdwijnen. 
Maar je zult ook beseffen dat al je ge-
dachtes kunnen uitkomen. Misschien wil 
je wel voor jezelf beginnen of van baan 
veranderen.?

Hoe lekker voelt het niet bij mensen ie 
lekker in hun vel zitten en alleen maar met 
positieve dingen bezig zijn. Zou je nega-
tief denken, dan ben je al snel uit de groep 
verbannen. Je gedachtes en het overeen-
komstige handelen hebben dat verzorgd. 

Hoe beter je je eigen ideale interne com-
municatie hebt gevonden, hoe meer je 
gaat ontdekken dat deze manier van leven 
perfect bij je past en je zult je oude manier 
van leven niet meer willen ervaren. Neem 
dus vanaf nu geen genoegen meer met je 
oude gedachtes en laat je nieuwe manier 
in je stromen. 
Let eens op je omgeving. 

Omdat jij aan het veranderen bent, zie je 
je omgeving ook anders.

Natuurlijk heb je herinneringen over alles 
wat je in je leven hebt meegemaakt of 
jou zelfs is aangedaan. Maar bedenk dat 
het gebeurtenissen waren die door jou op 
dat moment van emotie hebt voorzien. 
De gebeurtenis zelf heeft geen emotie. Je 
hoeft niet te bedenken dat je een ander 
leven had willen hebben of dit of dat niet 
hebben willen meemaken.

Eenvoudiger is om de emotie die je er 
toen aan koppelde en nu nog steeds in je 
lichaam aanwezig is, te optimaliseren. 
Heb je er namelijk een andere emotie van. 
voelt het al heel anders. Op het moment 
dat je elke emotie oppakt en gaat veran-
deren merk je dat heel je verleden aan het 
veranderen is. Dactyologie werkt op zo’n 
unieke en snelle manier dat 1 behande-
ling voldoende is om je grootste negatieve 
emotie op te lossen. www.dactyologie.nl.

Voor je toekomst veel beter en voor het 
nu zelfs ook. Je bent het waard om een zo 
perfect mogelijk leven te leiden. Laar va-
ren die aangedane ergernis of naar gevoel. 
Dit was gedaan door anderen die niet 
beter wisten. Als je met die woede van 
toen blijft lopen zal je leven nooit anders 

worden. Niet de ander, maar jij zal die 
aanzet tot verandering moeten doen.

Nu je inzicht hebt gekregen in hoe je 
je leven eigenlijk heel eenvoudig zelf 
kunt aanpassen, ben je een voorbeeld 
voor anderen. Laat je omgeving zien hoe 
eenvoudig je dat gaat doen. Zo maken we 
gezamenlijk een nieuwe wereld scheppen. 

Ik hoop dat je ook meedoet.

Warme groet,
Ruud Overstegen
Vingerlezer



Een dag zonder lach
is een verloren dag.



Karma

Karma is één van de universele wetten 
van het universum. Het is de wet van 
oorzaak en gevolg. 
Als de oorzaak bekend is, is ook het 
gevolg bekend en kan het dus ge-
zien, gevoeld of gehoord worden. Er 
gebeuren geen gevolgen als er geen 
oorzaken aan ten grondslag liggen. 
De gevolgen kunnen desastreus lijken 
en straffend, maar als je weet welke 
oorzaken daar verantwoordelijk voor 
zijn, zijn de gevolgen makkelijker te 
begrijpen.

Iedereen leeft in de gevolgen van zijn 
eigen gemaakte oorzaken. Dit is in de 
meeste gevallen niet echt prettig en zal 
voelen als een soort straf. Maar Karma 
is nooit een straf. Het is een les.  Het is 
één van de meest scheppende en leer-
zame wetten van het universum. 

Het symbolische verhaal vinden we 
terug in het scheppingsverhaal dat in 
de Bijbel staat. 
Adam en Eva die leefde in het para-
dijs. Het paradijs staat hier voor de 
hoogste keus en dat is liefde. ‘Wat zou 
liefde doen?’, is dé vraag die iedereen 
zich in elke situatie zou moeten stel-
len. 

De slang is het symbool van het stof-
felijke, de materie. Simpel gezegd, 
de mens kon opeens kiezen en daalde 
daarmee af in materie en keuzemoge-
lijkheden: koud-warm, goed-kwaad, 
etc. Alles heeft dus een tegenpool.

De belangrijkste is: liefde-angst. Alle 
religies zijn gebaseerd op angst. Angst 
voor God, de duivel, de hel, de dood 
etc. 
De slang in het scheppingsverhaal 
staat verder voor Karma. Bij keus 
hoort Karma. Een keus is altijd goed, 
want het schept ervaring en wij willen 
alles ervaren. Dat is de essentie van 
het leven. Het ervaren van iets wat je 
al weet. 

Als je eenmaal snapt hoe het werkt 
kan je dit gegeven gebruiken. Dan leef 
je niet meer in de gevolgen van een 
oorzaak, maar maak je een oorzaak 
waarvan je weet dat het gevolg positief 
uitpakt. Dan ben je een schepper in het 
grote geheel. 

Een ziel kies altijd bewust voor de 
incarnatie wat het wil ervaren. Je kan 
bijvoorbeeld als ziel kiezen voor een 
levensbedreigende ziekte om sneller 

te groeien naar verlichting. Het lijkt 
door alle versnelling soms wel op een 
rommelig traject maar ook dit moment 
heeft een oorzaak-gevolg proces.  

En nieuw tijdperk is aan de horizon 
te vinden. Een tijdperk vol nieuwe 
mogelijkheden voor iedereen. Hogere 
gevoeligheden zorgen voor betere 

communicatie met bijvoorbeeld je 
gids. Onze gevoeligheid veranderd 
door de hogere trillingen die elke dag 
meer materie gaat worden. 
Wees een schepper, vandaag nog en 
pluk positieve gevolgen van positieve 
gedachten, woorden en daden.  
Samen op naar een wereld van vrede 
en liefde.



We beleven onze goede dagen bijna onopgemerkt,
maar wensen ze terug als er kwade komen.



How-To: Egel

How To is een leuke manier om eens 
anders naar gebak te kijken. Ontdek 
hoe eenvoudig het is om unieke 
gebakjes uit te delen of samen met 
de kinderen te maken.

Ideaal voor kinderfeestjes en partijtjes.

Wil je meer over weten of zelf aan de 
slag willen, stuur me dan een e-mail.

Inmiddels hebben we ook een website:
http://www.patrieseri.info

Patricia
patrieseri@gmail.com

Bak twee bolvormige taarten. 
Een grote en een kleinere.
Snijd de kleinere in een driehoek. 

Leg de twee boltaarten tegen elkaar aan en  
kijk of de verhoudingen goed zijn.  

Snijd de grote twee keer door en vul het 
met bijvoorbeeld aardbei crème.

Smeer allebei de vormen in met crème en 
plaats ze tegen elkaar, leg het stukje wat 
je afgesneden hebt bovenop het kleine 
bolletje. 

Leg het meteen  op het plankje of bord 
waarop je het wilt serveren want je krijgt 
het niet meer heel van het aanrecht af.

Vul de gaten op en strijk het mooi glad 
in de vorm van een egel. 

Bekleed de egel met lichtbruine 
fondant, snijd de fondant mooi af. 

Bestrijk de achterkant met cacao-
poeder (met de hand, zonder water) 

Zet het in de koelkast tot het stevig is.



Maak knipje met de schaar in het 
fondant zodat het net stekels zijn.
Werk van de achterkant naar voren.

Maak twee gelijke bolletjes van fondant en 
druk ze een beetje plat. 
Maak de achterkant bruin met cacaopoeder. 
Plak ze als oortjes op de egel.

Maak een streep 
van cacaopoeder 

van de 
snuit tot net 

voor de oren.

Spuit met zwarte icing de oogjes en het neusje op de egel.

http://www.patrieseri.info

Uit de vele inzendingen 
hebben we deze foto 
uitgeloot. 

Gefeliciteerd mevr. 
Annemiek v/d H.

Uw prijs is onderweg.



Als je geen woorden hebt,

           is de wereld dood.

                                              (Pierre Bieri)



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 toepas-
sen.
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 con-
tacten 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 die vriendenprijs van 47 euro.

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

De volgende business bootcamp is op 14 en 15 januari 2011



Training Interne Communicatie

De Training Interne Communica-
tie, kortweg TIC, gaat er van uit 
dat ziekte een allergische reactie 
is en daardoor ons immuunsys-
teem 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. 

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.

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?

Vaak krijgen we dan de mededeling dat 
het tussen onze oren zit. En vaak krij-
gen 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.

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 gebeurte-
nissen 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. 

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 opgeroe-
pen 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-ge-
deelte van dat brein, heeft in de voorgaan-
de 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 geluk-
kig 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 wegge-
haald 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 uit-
eindelijk 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 allergi-
sche reactie op een of meerdere emotio-
nele 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 wil-
len we graag uitleggen welke mogelijkhe-
den 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.



Wees niet altijd 
streng voor jezelf!
Doe soms iets geks.



Wat bepaalt of je iets wat je heel graag 
wilt, ook echt gaat doen?

NWO-onderzoekers hebben ontdekt dat 
een complex verkeersknooppunt in je 
brein, de caudate, zorgt voor de koppeling 
tussen verlangen en gedrag. De onder-
zoeksresultaten maken een beter begrip 
van verslaving, depressie en de ziekte 
van Parkinson mogelijk. Het onderzoek is 
op 20 juli gepubliceerd in het Journal of 
Neuroscience. 

De onderzoekers van de Universiteit van 
Amsterdam hebben voor het eerst via 
hersenscans aangetoond hoe de koppeling 
tussen iets willen en iets doen werkt. De 
caudate, het knooppunt dat verantwoorde-
lijk is voor die koppeling, zit diep ingebed 
in het emotionele gebied van de hersenen. 
Vanuit de caudate lopen meerdere com-
municatiebanen naar de motorische (actie) 
en cognitieve (controle) gedeeltes van de 
hersenen. Die gebieden zetten een ver-
langen vervolgens om tot daadwerkelijk 
handelen. 

Is het al tijden je wens om een wereld-
reis te maken? De samenwerking van de 
hersengedeeltes zorgt ervoor dat je een 
vliegticket boekt en op het vliegtuig stapt 
om je gedroomde wereldreis te maken. 
Tegelijkertijd zou dit mechanisme ook 
verantwoordelijk kunnen zijn voor het toe-

geven aan verslaving wanneer mensen hun 
verlangen naar drank of een sigaret omzet-
ten in daadwerkelijk drinken of roken. 

Boek je toch niet het ticket voor je we-
reldreis? Dan is je verlangen om een 
wereldreis te maken waarschijnlijk blijven 
steken bij de nucleus accumbens. Deze 
hersenstructuur zorgt ervoor dat je verlan-
gen en passie ervaart, maar staat niet in 
verbinding met het daadwerkelijke handel-
gedeelte van de hersenen, zo blijkt uit het 
onderzoek. 

Nieuwe onderzoeksmethode

Om tot hun resultaten te komen, kozen de 
onderzoekers voor een nieuwe benade-
ring in het bestuderen van het menselijk 
brein. In plaats van activiteit te meten 
in geïsoleerde hersengebieden, richtten 
de onderzoekers zich op het meten van 
samenwerkingsprocessen tussen verschil-
lende hersengebieden. Deze nieuwe on-
derzoeksmethode zou de voorkeur moeten 
krijgen boven het bestuderen van het brein 
in afzonderlijke gebieden, volgens Helga 
Harsay, één van de onderzoekers.

Ter illustratie haalt Harsay de huidige 
werkwijze bij onderzoek naar de ziekte 
van Parkinson aan. ‘Bij de bestudering en 
behandeling van die ziekte wordt erg gelet 
op bepaalde kleine gebiedjes in het brein. 

Wij pleiten ervoor om voortaan naar het 
hele brein te kijken, en dan met name naar 
de verbindingen die tussen de hersenge-
bieden bestaan.’ 

Het onderzoek is gefinancierd door van 
de Nederlandse Organisatie voor Weten-
schappelijk Onderzoek (NWO). Het maakt 
deel uit van het Viciproject van prof. dr. 
Ridderinkhof. 

Over NWO

NWO is de onafhankelijke nationale 
wetenschapsfinancier en heeft tot taak het 
wetenschappelijke onderzoek in Neder-
land te laten excelleren via nationale 
competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 

700 miljoen euro uit aan subsidies voor 
toponderzoek en toponderzoekers, ver-
nieuwende instrumenten en apparatuur, en 
aan instituten waar toponderzoek wordt 
bedreven. NWO financiert het onderzoek 
van ruim 5300 getalenteerde wetenschap-
pers aan universiteiten en instellingen. 
Selectie door middel van peer review is in 
handen van onafhankelijke deskundigen. 
NWO bevordert de overdracht van kennis 
naar de maatschappij.

Van internet geplukt op de site:
http://www.blikopnieuws.nl/
bericht/132164/Hersenknooppunt_maakt_
verwerkelijken_verlangens_mogelijk.html

Hersenknooppunt maakt verwerkelijken verlangens mogelijk



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.

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 aange-
maakt 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.

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



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


