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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
We staan bijna weer aan het eind van een jaar van groeien, soms stilstaan en zelfs achteruit
gaan. We hebben dit jaar weer veel meegemaakt en ondernomen.
De meeste stappen doe je omdat je dat zelf hebt bedacht, soms doe je stappen die anderen
van je willen dat je doet. Los laten is het proces om echt daarvan te kunnen leren.

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.

Staan we in het proces lukkt het ons niet om de juiste zetting te zien, maar zodra we
terugkijken naar wat geweest is kunnen we die ervaring omzetten naar kennis.
We hebben het toch maar weer tot hier gebracht.
Af en toe jezelf een schouderklopje geven zorgt dat je ook anderen dat schouderklopje kunt
geven. En schouderklopjes hebben we nodig als brug tussen wat we binninin ervaren en wat
er buiten ons afspeeld. Genieten dus, inplaats van een oordeel te hebben of te ontvangen.
Dit nummer van Spiritualiteit in beweging is alweer het 5e nummer en nog steeds draaiende
zonder de giften van sponsors of adverteerders. Ook dit iis weer een nummer voor en door
mensen die hun bijdrage leveren met hun visie.
Als u voor een volgend nummer ook wat wetenswaardigheden heeft die u aan een groter
publiek kwijt wil, kan dat natuurlijk altijd. Hoe meer inzichten hoe breder we mensen kunnen
helpen inzicht te bieden in veranderprocessen.
Veel leesplezier en tot de volgende keer
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.

www.dactyologie.nl | De kracht van je vingers

Dat wat jou gelukkig maakt,

maakt je gezond

www.voeljeblij.nl

Lachen - ontspanning - zuurstof - positief - contact - BLIJ

De occupy cyberrevolutie: materialisme in digitaal masker
De mainstream media negeren het
of brengen het als vrij onbelangrijk
nieuws, en doen het af als onbezonnen activisme en ontevredenheid over
de banken en het systeem, maar op de
blogs, in tweets en op youtube bezingt
men het als de grote cyberrevolutie.

Na de Arabische lente, en de
Lybische onzinoorlog met weer
een executie van een lastige
leider (Kadaffi) is het nu de hete
herfst van de Occupy-beweging,
die de cultural creatives motiveert tot actievoeren, op straat
in Wall Street en in vele steden
in de wereld, maar vooral in
cyberspace.

Een bijdrage van Luc Sala

De occupy beweging trekt wel de aandacht van de alternativo’s, de wouldbeverlichtten zoals Deepak Chopra,
Paul Krugman, Slavoj Zizek, Lawrence
Lessig, Naomi Klein en andere nieuwlichters vertonen zich, opzichtig, bij de
bezetters, chanten wat en gaan mee in
het koor der beschuldigers.
Weg met Het Kapitaal, de rijken, de
1%, de zakkenvullers, de profiteurs, de
rij der victims zingt vooral het lied der
projectie. Geef een ander de schuld,
dan hoef je zelf niet echt wat te doen,
maar kun je lekker samen wijzen naar
de ander. Dat banken, grootkapitaal,
politiek, woekerpolissen, en eurocrisis
niet de oorzaak, maar een symptoom
zijn, het resultaat zijn van ons collectief materialisme en bezitsdrang, en die
weer voortkomt uit angst, dat ontgaat
onze brave occupyers.
Wij zelf, allen en iedereen, zijn de

oorzaak, wij hebben ons bang laten
maken, zijn gaan zoeken naar materiële zekerheid, veiligheid en hebben de
vrijheid daartoe geofferd.

metafysische inzichten van Heidegger,
maar de ander nog steeds liever ziet als
een placenta-vervanging dan als een
Facebook vriend.

De schuld bij een ander leggen is
escapisme, een vlucht voor de harde
werkelijkheid, dat wij tenminste medeschuldig zijn. Het klinkt zo mooi, we
zijn gevallen voor de verleidingen, het
slachtoffer van de slechte bedoelingen
van verzekeraars, kredietinstellingen,
banken, politici; aan het kruis ermee.

De echte vragen over de oorzaak van
de financiële, democratische en verbindingscrisis kunnen alleen beantwoord
worden als we de grote trends van
de laatste paar honderd jaar duidelijk krijgen. Dat zijn een toenemende
virtualisatie, een afnemende verbinding
met het andere en de ander (individuatie) en een overgang van product naar
proces met als kenmerk steeds kortere
terugkoppeling en meer opslingering, met als gevolg meer angst, meer
kwaadheid en meer projectie, de ander
heeft het gedaan.

De filosofen gaan er graag in mee,
het neoliberalisme, ooit gezien als het
eindspel van de beschaving, kan zo
mooi worden bijgezet, maar wat is het
alternatief? Terug naar een mooi en idealistisch socialisme, de rijken pakken
en als Robin Hood de armen helpen,
marxisme in de nieuw jasje, vechten
tegen das Kapital?
Dat model ging in de 20-e eeuw ook
onderuit, maar brengt het kapitalisme
in een schijn-democratisch jasje wel
meer geluk, meer gelijkheid, vrijheid
en broederschap? Of moeten we de
neo-Osho bubbels van Peter Sloterdijk
geloven, die postmodern deconstructiedenken probeert te koppelen aan

Het gaat dus eigenlijk om psychologische of sociaal-psychologische ontwikkelingen, die de individuele mens en
de samenleving steeds verder tegen
elkaar opzetten. We weten steeds
meer, maar begrijpen steeds minder,
wijsheid ingeruild tegen materialisme,
egocentrisme en wetenschap.
De oeroude wijsheid dat wij zelf onze
wereld scheppen, dat Thou art That (Tat
Twam Asi), dat het leven een les is om
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liefde en waarheid met elkaar te verbinden; we offeren dat op aan de zelfbestemming en ambitie van Facebook,
onze iPhone, creditcard en wereldreizen. Het magische en miraculeuze
gereduceerd tot een wilsuiting, toveren
een trucje uit The Secret, ervaren een
voorgeleefde werkelijkheid van film,
game of winkelen, met voor de durfal
een stukje Tolle of vooruit, in een tentje
bij de Beurs.
Ons zijn, ons hart en ons geheugen is
gevirtualiseerd, ontdaan van het leven
en weggegeven aan de cloud, waar
onze identiteit nu resideert , want wat
zijn we zonder onze website, flickr of
facebook avatar. De individuatie, een
mooi ideaal van de vroege psychologen, is verworden tot een digitaal masker, je bent wat je op internet voorstelt,
je digitale cv is bepalend. De externalisatie en daarmee maskering van
onze echte binnenwereld, die begon
met rotstekeningen en verhalen is nu
zover, dat we allemaal geloven ons ego
te zijn, maar feitelijk zijn we goeddeels
gevangen in de energie en ankering
van ons masker in opgedrongen beelden en hypnotische suggesties, met
meestal de schuldige voor wat we beleven buiten ons. Kerk, geloof, verbin-

ding met het andere, liefde, bewustzijn,
allemaal gereduceerd tot niet bewijsbare illusies, wetenschappelijk gezien
onzin; geluk gereduceerd tot vragenformulier of het aantal Facebook-vrienden
of dates.
Een levensdoel, voorbij de materiële
optelsom en fysiek overleven, is een
anachronisme geworden, iets voor
simpletons die niet begrijpen dat alles,
het hele leven, een proces is, alles flow,
alles ervaren; dat waarden maar afspraken en contractitems zijn, en geluk
de optelsom van wat je hebt en geeft.
Bewustzijn in de zin van zelfkennis,
ach dat is toch voor de stakkers die
het leven niet aankunnen, uit de race
willen stappen, antidepressiva moeten
slikken. Dat het ontbreken van een
spiritueel doel, het niet aanvaarden
van een richting in deze schepping tot
grote leegte leidt, angst en kwaadheid
brengt en isoleert, dat inzicht laten we
maar bij de primitieven, de spirituele
zonderlingen en de gelovigen, die we
toch niet serieus kunnen nemen. Dat
verder alleen leven in en voor het proces steeds sneller gaat, steeds minder
rust en demping in de steeds digitalere
terugkoppellus toelaat en we daardoor
instabieler worden, merken we niet

eens, zwelgend in onze welvaart hebben we toch ook niet gevoeld dat onze
wereld, onze aarde overvraagd begint
te raken. Voorwaartskoppeling, waarbij een doel of waarde in de toekomst
ons helpt en leidt, past niet in de enge
causaliteit van oorzaak en gevolg, van
meten is weten. Dat we de toekomst op
enig niveau kunnen kennen, dat er een
causale/gedetermineerde tijdsdimensie
is maar ook een vrije wil en magische
tijddimensie, dat tijd en ruimte maakbare illusies zijn, dat natuurwetten veranderlijk en veranderbaar, daar denken
we hoogstens even over na als iemand
aantoont dat de lichtsnelheid misschien
niet constant is.
Het is tijd voor een nieuwe filosofie,
een nieuw besef van de verbinding

van alles en overal en altijd, een nieuw
inzicht in de relatie tussen de mens en
z’n omgeving, waarbij echte informatie, de bewustzijnsdimensie waar de
wetenschap nu toch echt aan moet,
centraal moet komen te staan. Vragen
over veiligheid en vrijheid, de twee
paarden van Plato’s Phaedrus die onze
geest moet mennen, zijn alleen op te
lossen als we weer uitgaan van een
zinvol doel.
Het uit haat en tekort aanvallen en
afbreken van de structuren die niets
anders zijn dan cumulatieve projecties
van onze eigen angst en kwaadheid
lost niets op, in die zin is de hele Occupy golf niets anders dan een stuiptrekking van het materialisme, dat we
allemaal omarmd hebben.

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

Als je aarzelt,
groeit je angst;
als je waagt,
groeit je moed!

Wonderen...
Een sessie om een obsessie te voorkomen….

Loes Kramer-Klijn, Traditioneel
Reikimaster en spiritueeltherapeut, 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

Ik heb wel eens brieven gestuurd aan programma’s als Spoorloos, Adres Onbekend
en Memories, omdat ik het zo schrijnend
vond om te zien of horen dat iemands
ouders of een andere geliefde naaste niet
gevonden werden of wel gevonden waren, maar overleden of dat contact niet
gewenst was. Dat maakt het missen er niet
gemakkelijker op en het trauma, meestal
gebaseerd op het zich afgewezen of niet
gewenst voelen, wordt alleen maar sterker
en gecompliceerder.
Ik wilde de programmamakers erop attent maken dat er nog andere wegen naar
Rome leiden en dat ze zo iemand, voor
wie de hereniging niet is gelukt, kunnen
wijzen op de mogelijkheid om er toch
achter te komen wie en hoe zijn of haar
ouders zijn, of er fysieke gelijkenis is en
of er bijvoorbeeld genetische ziekten in
de familie voorkomen. Ik zal zo’n sessie
hieronder beschrijven.
Een vrouw van midden dertig, die als baby
is geadopteerd en blij is met haar Nederlandse ouders, wilde heel graag in ieder

geval haar moeder in Bangladesh een keer
zien, haar uitstraling voelen en eventueel
een paar vragen stellen.
Ze had de normale weg langs de instanties
al bewandeld en dat was allemaal op niets
uit gelopen. Daarna kwam ze bij mij.
Ik bracht haar in trance met Reiki, dat
ervoor zorgt dat ze in de juiste mate van
trance komt en zeker gedurende de sessie beschermd is voor eventuele negatieve
energieën. Daarna bracht ik haar in een
hoger bewustzijn en daar liet ik haar haar
moeder ontmoeten. Ze was geëmotioneerd
en wist meteen hoe ze aan haar geringe
lengte kwam. Het was een goed weerzien,
ze kon haar vragen stellen. Ze vroeg onder
andere naar de reden dat ze was “weggegeven”, want zo voelt het vaak. Haar moeder
vertelde haar dat ze jong en ongehuwd
zwanger was geraakt en dat de dorpsoudste en tantes het kind na de geboorte
hebben weggehaald en weggebracht. Haar
moeder wilde dat helemaal niet, maar ze
had geen keus, de schande was te groot. In
het gebied waar ze ter wereld was geko-

men waren alleen maar golfplaten woninkjes te zien, omringd door zand, er heerste
grote armoede. Toen ze alle antwoorden
die ze verlangde had gekregen, vroeg mijn
cliënte naar haar vader. Haar moeder zei
dat ze dacht dat hij niet meer leefde. Dat
gegeven vormt geen belemmering in mijn
werk, dus even later kwam haar vader naar
haar toe. In zijn gelaatstrekken herkende
zij zichzelf duidelijk en dat was heel verhelderend. Familiaire ziekten kwamen naar
zijn weten niet voor.
Al met al was mijn cliënte blij met deze
ervaring en het verlangen, dat bijna alle
mensen die geadop-teerd zijn kennen en
dat gemakkelijk kan uitgroeien tot een
obsessie, was door deze sessie verdwenen. Ze kon rustig verder met haar leven
en met haar ouders en het gezin waarin ze
opgroeide.
Het zou fijn zijn als de programmamakers
degenen, voor wie het niet was weggelegd
om contact te maken met hun roots, te
wijzen op een andere, energetische, maar
niet minder reële mogelijkheid.

Als een rommelig bureau een teken is
van een rommelige geest;
Waar staat een leeg bureau dan voor?
(Albert Einstein)

Enneagram
Ir. Luc Sala gaat in op de
beperkingen en gevaren
van het enneagram
Hier zijn visie daarover.
Wie heeft nooit geprobeerd z’n
enneagramtype te bepalen of dat
door anderen aangepraat gekregen? Ben je de baas of de helper,
welke wing is bepalend, wat is je
fixatie en waarom kun je goed
opschieten met andere types? Is
op je werk of in de familie sprake
van moeilijke verhoudingen, dan
staan de consultants klaar om
aan de hand van dat diagram met
negen punten op een cirkel en wat
lijnen en pijlen die op een raadselachtige manier het repeterende
deeltal 1/7 representeren, inzicht
te verschaffen in de relatiemechanismen.

Het enneagram van de persoonlijkheidstypen
is in de laatste 25 jaar uitgegroeid tot een
populair stukje new-age zelfhelp- en therapiegrondslag. De oorsprong ervan is in nevelen
gehuld, en zou voortkomen uit geheime esoterische en magische genootschappen in Azië,
maar meer dan een enkel symbool of zeer vage
verwijzing is er nooit gevonden. Na de relatief
beperkte introductie van het idee in het westen
door de Chileen Oscar Ichazo eind jaren
vijftig, die zijn inzichten vrij gedoseerd deelde
via het Arica Instituut, was er een periode van
nog steeds tamelijk verborgen gebruik van het
systeem in beperkte kring onder meer in de
katholieke monastieke wereld.
Daar kwam in de jaren tachtig verandering in,
via met name de boeken van Helen Palmer,
Don Richard Riso, Richard Rohr en een aantal
andere priesters en ex-priesters. Toen kwamen
ook mensen als Claudio Naranjo, die deel
uitmaakte van de oorspronkelijke kring rond
Ichazo naar buiten met hun inzichten, maar
het was met name Helen Palmer uit Berkeley
die het hele systeem naar buiten bracht als een
soort universele zelf-help methodiek, een tool
voor persoonlijkheidsanalyse die zo eenvoudig
en breed toepasbaar was, dat je andere psychotherapeutische methodes en inzichten wel kon
vergeten. Ze gaf breed op over de mogelijkheden je spirituele zelf te ontdekken via het enneagram, maar haar aanpak kwam vooral neer
op het herkennen van je min of meer automatische reactiepatronen en het daarmee schaven
aan je gedrag.

Het altijd hippe en modieuze new-age Californië sprong graag op de bandwagon. Het enneagram was na de Scientology, EST (Landmark)
en Avatar golf van groepsdruk en participatiepsychologie vooral een cerebraal systeem; je
kon het begrijpen en er boeken over schrijven
en workshops over organiseren. New-age
organisaties als het Esalen Instituut sprongen
er in, het werd een mode. Die mode bereikte,
met wat vertraging en soms weinig diepgang
ook ons land en anno 2010 is het enneagram
met boeken, websites, televisieprogramma’s en
cursussen ook hier stevig geworteld.
Daarbij valt me op, dat niemand inziet (of ooit
schreef) dat de onderliggende basis van het
enneagram ligt in de ademhaling, de manier
waarop de levensenergie door het lichaam,
naar een van de drie centra (buik, hart, hoofd)
wordt gestuurd. Wel ontwikkelde Alan Sheets
een iets afwijkend “enneagram of the body”,
gebaseerd op karakteristieke flight/fight lichaamshoudingen, ook met negen typen, maar
met een iets andere body/hart/hoofd indeling
en een relatie met de chakra’s.
Ik maakte zelf al in 1989 in Californië kennis met het enneagram en de mensen die er
toen mee bezig waren. Ik ontmoette de meer
bezonken denkers zoals Naranjo en de eerste
workshop-evangelisten zoals Eli Jaxon-Bear,
maar ik herinner me dat ik geïrriteerd wegliep van een lezing van Helen Palmer, die
het aanprees als een soort wonderolie voor
zelf-analyse, maar ethische vragen uit de weg

ging. Ze werkte met groepen, die ze opdeelde
in panels van mensen met hetzelfde type, wat
wel heel illustratief was, een techniek die ook
gebruikt is in TV-programma’ s in ons land
over het Enneagram.
Dat het enneagram ons veel brengt, zoals
Willem Jan van de Wetering stelt, is natuurlijk
waar. Hij ziet het als een model voor een groter plan in ons menszijn, een figuurlijke weergave van een systeem dat de negen universele
verschillen in beeld brengt, maar ook als een
uitdaging de enneatypische beperkingen aan te
gaan om er juist los van te komen. Het toont
een prachtige samenwerking tussen allerlei
systemen die in het enneagram een plaats
hebben. Daar kan ieder volgens hem mee doen
wat hem/haar goeddunkt om het eigen pad
mee te verfraaien.
Het enneagram werd echter, bij alle kwaliteiten ervan, ook een voertuig voor ambitieuze
zelfkickers, die er mee aan de haal gingen
zonder veel aandacht voor de consequenties en
implicaties van een systeem, dat zeer ingrijpend niet alleen karakter en persoonlijkheid,
maar ook gedrag, gezondheid en relaties kan
beschrijven en deels voorspellen. Die consequenties waren voor George Gurdieff, die
er al eerder mee werkte en Ichazo blijkbaar
wel duidelijk, want zij gingen met de diepere
inzichten en details van het enneagram niet
ongeremd de boer op. Gurdieff gebruikte het
in z’n bewegingsoefeningen, z’n volgelingen
zoals P.D. Ouspensky en J. Bennet werkten

een en ander theoretisch uit, maar gingen nooit
op de populaire toer. Ook Ichazo, toch wel de
vader van het moderne enneagram, dat overigens maar een deel is van zijn bredere kader
voor egoreductie, deelde zijn kennis alleen in
beperkte en degelijke voorbereide en begeleide
kring via het Arica Instituut, dat ook in Amsterdam in de Tai-Chi school in de Kerkstraat
een anker kreeg. De oorspronkelijke Arica ennegrammen, een tijdlang enneagons genoemd,
waren al zeer breed en gaven ook inzicht in
zaken als kleurvoorkeur en welk dier bij welk
type past, maar de “moderne” uitwijdingen van
het enneagram worden steeds complexer en
naar mijn gevoel warriger; de eenvoud van het
basisschema is ook een kwaliteit.
Hoe handig en raak het werken met het enneagram ook is, er is serieuze kritiek mogelijk.
Die gaat verder dan twijfel aan de oorsprong
en soms erg ingewikkelde uitlopers van het
model, zoals het werken met tritypes. Het lijkt
bijna of iedere teacher en schrijver een eigen
uitbreiding van het basissysteem moet bedenken. Ook blijkt, dat zelfs ervaren ennegramleraren soms een verschillende typering van
dezelfde persoon geven, er is geen eenduidigheid, typering blijft een kunst, eerder dan een
kunde.
In het enneagram wordt uitgegaan van negen
hoofdzonden of drijfveren; Dat Ichazo er voor
er bedrog (voor de 6) en lafheid (de 9 types)
aan toe voegde boven de traditionele zeven
wordt onder meer door scepticus Fr. Mitchell
Pacwa aangedragen als bewijs dat het systeem
te gekunsteld is.
Verder blijkt in de vergelijking met andere
typologiën zoals de Myers-Briggs MBTI
Personality Types (dat teruggaat op Jung’s

vier typen), de Big Five typering (gebaseerd
op statistische factor analyse) en de officiële
classificatie van psychiatrische stoornissen
(DSM Diagnostic and Statistical Manual of the
American Psychiatric Association) dat er overeenkomsten, maar ook verschillen zijn en dat
bijvoorbeeld de correlatie met neurologische
(via MRI scan) processen niet is uitgewerkt,
zoals dat wel voor Jung’s typering is gedaan.
Er is eigenlijk geen echt bewijs voor de hele
theorie, alleen veel aanwijzingen en veel gebruikers die er goede resultaten mee behalen,
qua zelfkennis en zelfontwikkeling. In die zin
lijkt het enneagram op astrologie, voor velen
een prachtig instrument, voor de “rationele”
wereld onbewezen en dus “verdacht”.

Privacy

Een heel duidelijk punt van kritiek op de huidige verbreiding en brede toepassing van het
systeem is de mogelijke aantasting van de privacy; typering zou een privé-zaak moeten zijn,
maar kan licht ook in bredere context gebruikt
gaan worden. De gevaren van een systeem,
waarmee iedereen (en dat zijn niet alleen therapeuten en psychologen, maar ook de overheid,
de verzekeraars, de commercie, de politie en
de politiek) inzicht kan krijgen in de diepere
beweegredenen van het individu, zijn duidelijk. Dat zou kunnen leiden tot stigmatisering
en wat men tegenwoordig “Profiling” noemt:
mensen in hokjes indelen en daar repressief,
preventief of commercieel gebruik van maken.
Denk maar in, als helder zou zijn, dat een bepaald type bevattelijker zou zijn voor bepaalde
boodschappen, producten of reactiepatronen
dan ligt manipulatie voor de hand. Dat gebeurt
in zekere zin al, de aanpak van Apple bijvoorbeeld, een typisch enneagram type 3 bedrijf,
is heel duidelijk geënt op de karakteristieken

van type 3 klanten, met uitlopers naar type
6 en 9 en een us-them marketing aanpak die
daar gebruik van maakt. Maar hoe ver kan dat
gaan? Is het acceptabel, als verzekeraars op
basis van wat eenvoudige en quasi onschuldige vragen of enneagrammatische verbanden
tussen type en bijvoorbeeld de kleur en merk
van uw auto de polisvoorwaarden en premies
gaan differentiëren omdat nu eenmaal type X
ongevalsgevoeliger is dan type Y? Of dat de
politie bepaalde persoonlijkheidstypen maar
op voorhand meer in de gaten gaat houden of
zelfs maar preventief gaat opsluiten of de overheid via beroepsverboden bepaalde types uitsluit? En denk niet dat de enneagram-typologie
alleen bepaald kan worden door ellenlange
vragenlijsten in te vullen. Ichazo hoeft alleen
maar naar een foto te kijken om je te typeren,
en ook de eneagramdeskundige Jorrit Jorritsma
geeft uiterlijke kenmerken. Je lichaamsbouw is
al een weggever, je spraak is snel te analyseren
en je voorkeuren qua mode, voedsel, muziek,
huisdier, merken en hobby’s zijn vrij gemakkelijk met een redelijke precisie te vertalen naar
een enneagramtype.
Generieke stigmatisering, en dus discriminatie,
niet op etnische maar op karakterologische

grondslag ligt dan op de loer. Enneagram en
privacy staan lijnrecht tegenover elkaar; zet
je type op Facebook en de kenner kan aan
de gang, met op zich goedbedoelde acties,
mailingen of adviezen. Want door te weten wat
iemand beweegt kan men bijvoorbeeld reclame
veel specifieker richten op een bepaald type en
daarmee 8/9 de van de kosten, milieuvervuiling en moeite besparen.
Het enneagram is in die zin een tijdbom, want
zelfs als het maar gedeeltelijk zou werken in
de hierboven aangegeven zin, dan is het commercieel en politiek al handig om er op grote
schaal gebruik van te gaan maken en ik heb
wel eens het gevoel dat sommige bedrijven en
politici dat ook goed beseffen.

Masker en Kind

Er is nog een andere kant aan het enneagram,
namelijk de beperking ervan tot de persoonlijkheid, het uiterlijke gedrag, het ego, het
“dagelijkse” gedrag. Er is de belofte of is het
niet meer dan een suggestie, dat het door je enneagramtype te kennen en daarmee je gedrag
te kunnen herleiden tot min of meer automatische reacties mogelijk is daar afscheid van

te nemen en je spirituele kern te ontwikkelen,
maar nauwelijks uitgewerkt. Zelfs al zou het
enneagram ook inzicht geven in je diepere
lagen, dan is dat veel minder duidelijk dan de
toepassing van het systeem op de buitenkant,
de oppervlakkige reacties en automatismen van
wat Gurdieff onze slapende identiteit noemde.
Het enneagram is een prima middel om het
“normale”, alledaagse gedrag te analyseren en
te duiden, maar het zegt volgens mij weinig
over wat er onder (of boven) die schil ligt qua
diepere en grotendeels onbewuste lagen.
In vrijwel alle boeken en cursussen geeft men
hoog op over het spirituele karakter van het enneagram, het zou een werktuig voor verdieping
zijn, maar dan gaat men uit van de aanname
dat schaven aan het ego, het bewustworden
van de fixaties en drijfveren maakt dat men die
niet alleen opruimt, maar dat men dan vanzelf
de (weg naar de) diepere lagen en de ziel vrijmaakt. Alsof mensen, die in hun gedrag weinig
of geen kenmerken van hun enneagramtype
vertonen, daardoor “heilig” of zelfgerealiseerd
zijn of worden. Het is voor mij niet vanzelfsprekend dat door kennis en bewustzijn en het
“schoonmaken” van de ego-reacties vanzelf de
spirituele kern, in monistische zin de goddelijke vonk, bereikbaar is of naar buiten komt. In
de praktijk kom ik niet zo veel heiligen tegen
of mensen die be”leven” wie ze ten diepste
zijn.
Ik geloof, dat echte inzichten en echte therapie
en genezing alleen mogelijk zijn, als we op
het diepere niveau kunnen komen en dus het
onbewuste bewust maken. Dat is geen nieuws,
vrijwel alle grote tradities en religies benadrukken dat we voorbij het ego moeten zien te
komen, het innerlijke kind vrijmaken, de goddelijke vonk of het hogere zelf moeten vinden

Je kunt je afvragen of de toepasbaarheid van
het enneagram niet beperkt is tot het ego (en
de ego-fixaties) en de diepere lagen een andere
patroon of model behoeven. Het is interessant
dat Gurdieff zelf voor wat betreft de innerlijke
ziel uitging van een twaalftal typen voor de
essentie en lotsbestemming die door planetaire
invloeden wordt bepaald. Dat doet dan weer
denken aan de astrologie of Human Design
System (HDS) van Ra Uru Hu, een soort I
Ching astrologie. Dat is ook een krachtig
analyse-werktuig, dat uitgaat van een soort
combinatie-horoscoop met een splitsing in
duiding van de onbewuste essentie (design) en
de bewuste persoonlijkheid. Jorritsma werkt
ook met die link.

hiervoor op
zijn ervaring en
observaties, maar
hersenonderzoek
bevestigde later
zijn visie, altijd
een superieur
kwadrant, waar de
hersenprocessen
ook veel efficiënter verlopen, er
zijn twee minder
actieve en gebruikte hulpkwadranten en een
inferieur kwadrant
dat het minst
gebruikt wordt. Er
is geen duidelijke
diagonale koppeling van de kwadranten en qua reactiesnelheid
is sensing-gewaarwording het snelste, gevolgd
door willen-intuitie, dan voelen en als langzaamste het denken, maar ieder kwadrant kan
dus de nadruk hebben en het meeste gebruikt
worden in een individu, vandaar de vier typen
van Jung.

De Weense filosoof Arnold Keyserling, ook
een leerling van Gurdieff en bevriend met
Jung, werkte die verbinding weer wat anders
uit met een astrologisch wiel met twaalf partities rondom het enneagram met negen. Zijn
wiel, bedoeld als een universele mind-map, is
een combinatie van de vier Jungiaanse functies
met de drie centra van Gurdieff. De vier functies die Jung gebruikte voor persoonlijkheidstypering, namelijk denken, voelen, sensatie en
wil/intuïtie hebben namelijk wel een duidelijke
fysiologische relatie met de hersenkwadranten van de cortex. Er is, Jung baseerde zich

De Gurdieff “three-brained being” indeling
komt overeen met het fysiologisch onjuiste,
maar conceptueel bruikbare triune brain (drievoudige brein) concept van Paul D. MacLean
met een lijf, hart en hoofd (gut, heart, head)
indeling. De verwijzing naar een fysiekfunctioneel te onderscheiden reptielachtig, een
paleomammalian (limbisch) en neomammalian
(neocortex) hersendeel is door hersenonderzoek ondertussen achterhaald, maar de in de
enneagram-theorie aangegeven verschillen
in snelheid, functie en aangestuurde emoties
zijn herkenbaar voor de drie centra, waar ze

en integreren. Het ego, de persoonlijkheid die
je ontwikkeld hebt om met de “wereld” om te
gaan, heeft z’n functie en kan zelfs als je beste
vriend gezien worden. Het is de les die je op
soms ongemakkelijke wijze dwingt tot zelfreflectie. In die zin kan het herkennen van het
ego of de persoonlijkheid (en de geleidelijke
reductie ervan) als een noodzakelijke ontwikkeling worden gezien om ons pad te vinden en
de lessen van het leven te leren.

ook gelokaliseerd zijn. Ook als model voor de
ontwikkelingsfasen van het menselijk brein is
het triune model nog valide.
Het vrij complexe Keyserling wiel combineert
wel aardig allerlei esoterische leringen en
modellen, maar zaken zoals psi-vermogens
(telepatie, intentionaliteit en mind-over-matter)
blijven er buiten. Hoe passen die in het plaatje?
De quantum-theorie en moderne fysica geven
aan, dat bewustzijn een deel is van de “realiteit” zoals we die (met intentie) waarnemen en
dat de materiële wereld en de psyche dus niet
los van elkaar staan.
Daarom is het denkbaar, dat we voor een beter
begrip van onze psyche en dan vooral voor het
verkennen van onze lotsbestemming misschien
nog wat dieper moeten gaan en meer moeten
kijken naar de hypercommunicatiemiddelen als
de astrologie of de I Ching, die ik als antennes
naar de toekomst zie. Hier is ook een link naar

de epigenetische rol van DNA zoals Bruce
Lipton die schetst. Hij wijst erop, dat identiek
DNA zich toch in verschillende richtingen kan
ontwikkelen door een andere omgeving en dat
we daar keuzes in kunnen maken en onbewust
ook vaak maken. Want waarom krijgt de een
wel en de ander niet een bepaalde ziekte of
intelligentie? Is het misschien zo dat wij (of
ons DNA) op het diepste niveau de toekomst
al kennen of voelen? Dat zou een andere (en

meer doelgerichte of teleologische) verklaring
geven voor de evolutie.

lotsbestemming, talenten en levenspad en
waar dat door bepaald wordt, lijkt me daarom
essentieel als we met inzichten als het enneagram echt verder willen komen. Nu kan
er ook voor de diepere lagen een enneagram
bepaald worden, Willem Jan van de Wetering
ziet dat als het zielenscenario. Later ontwikkelt zich dan in zijn visie een kindscenario en
persoonlijkheids-enneagram en soms, door
zeer traumatische ervaringen, nog weer een
ander. Wat voor mij mist is een helder verband
tussen die typologie op zielsniveau en op egoniveau en ook de rol van het archetypische en
collectief onderbewuste komt niet uit de verf.
Er zijn auteurs die daar om alles aan elkaar te
knopen hele constructies voor bedacht hebben;
heel interessant, maar niet erg overtuigend
omdat het blijft bij anekdotische bewijsvoering. Ik zelf kan buiten de vrij algemene notie
dat het ego een defensie vormt geen systematische relatie vinden tussen de structuur van het
ego en de diepere doelen, motieven en zin van
ons zijn. In die zin geeft het enneagram leuke
informatie en inzichten over wie we denken
te zijn, maar is te beperkt als we daar doorheen willen breken. We kunnen met wat het
enneagram ons leert een stuk verder komen in
het schaven aan ons ego, de mechanismen en
verdedigingsprocessen die daar spelen herkennen, begrijpen en ontgroeien, maar het geeft
weinig aanknopingspunten voor de wezenlijke
vragen: waarom ben ik hier, wat is het doel en
de zin van mijn bestaan?

Het innerlijk kind en het verkennen ervan
vraagt dus misschien om een eigen model. Het
is een grotendeels onbewuste laag, die ook
een ontwikkelingsgang kent en waarbinnen
dan de kern of het hogere zelf, de goddelijke
vonk of ziel besloten ligt. Het bestuderen van
het innerlijk kind, de relatie daarvan met de

Mijn kritiek op het enneagram in dit opzicht
treft niet alleen dat model. Moderne inzichten en methoden als gedragstherapie, NLP,
familie-opstellingen, hypnotherapie, Biodanza
en biodynamica beogen vaak wel de diepere
lagen te bereiken, maar komen in de praktijk
helaas nogal eens neer op wat aanpassingen

in de persoonlijkheid en oppervlakkige lagen.
Men leert betrekkelijkheid, ontstijgt deels de
subjectiviteit, waardoor men misschien beter
functioneert, meer wordt wat de ander(en)
graag zien, maar die aanpassing legt ook weer
een nieuwe afweerlaag rond het diepere zelf.
Men verbetert de verdediging door meer aanpassing, door symptoombestrijding. Daarmee
wordt de verbinding met de oorzaken, die in
diepere lagen liggen, uiteindelijk moeilijker
gemaakt.
Het enneagram verklaart in ieder geval op egoniveau veel, en dat is verbluffend en helpt het
eigen of andermans gedrag te duiden in termen
van de meest niet herkende fixatie, vermijding, automatismen, voorkeuren, zwakheden
en sterktes, maar geeft weinig inzicht in de
diepere lagen.
Een breed en vercommercialiseerd gebruik van
het enneagram buiten het zelfanalyse kader is
dus daarom gevaarlijk, omdat het kan leiden
tot maatschappelijke verkokering en stigmatisering en in de praktijk een doorbraak naar het
diepere zelf, naar de zelfrealisatie of verlichting of tenminste naar een diepere integratie en
bewustwording kan belemmeren.

Luc Sala is journalist, schrijver en mediaondernemer van o.a. het alternatieve televisiekanaal
Kleurnet in Amsterdam (1996-2001), waarvoor
hij vele leraren en goeroes interviewde, een deel
daarvan staat op YouTube.
Zijn website is www.lucsala.nl en hij is betrokken
bij het spirituele centrum www.myster.nl

Bij vergeven gaat het niet over de ander, maar over jou.
Het is loslaten van de last die je met je meedraagt.
(Dalai Lama)

www.tieds.nl

alles over hypnose en meer....

Vertrouw op jezelf
‘Of ik een artikel wil schrijven
in een spiritueel digitaal en
online magazine.
Het mag een stuk zijn over
mezelf, mijn net opgericht
bedrijf en over mijn persoonlijke groei.

Als er iemand momenteel heel erg bezig
is met persoonlijke groei, spiritualiteit
en al haar passie en energie o.a. stopt in
haar nieuwe bedrijf ben ik dat wel.

Daar hoefde ik niet lang over
na te denken.’

Als oudste van de 2 kinderen die ons gezin rijk was kom ik uit een warm nest.
Ik was altijd een rustig vrolijk en gehoorzaam kind met verschillende ideeen en
veel fantasie.

Aan het woord:

Irma Lohman

Oprichtster relatiebemiddelings/datingbureau
Love And Dates,
Studie relatiecounselling en zangeres.

Je bent 42 en opeens heb je het hé.., de
term midlifecrises is dus zeker niet van
toepassing op mij.

Al vroeg kwam ik erachter dat ik een
bijzonder gewilde gave had, namelijk dat
ik mensen met zingen kon raken.
Voor iedereen was het dus ook de normaalste zaak van de wereld dat ik opera
ging studeren aan het conservatorium.
Dat het er allerminst leek op de populaire
tv-serie Fame bleek al vrij snel.
Als 17-jarig meisje uit een warm, beschermd gezin ontdekte ik al gauw dat
niet iedereen was opgegroeid met die
warmte en veiligheid.
Regelmatig werd ik geconfronteerd met
het feit dat je dom was als je geen hoog
cijfer haalde voor je theroretische kennis,
leerkrachten die in het bijzijn van me-

deleerlingen je omlaag konden halen om
nog maar niet te spreken over sommige
klasgenootjes die je het licht in de ogen
niet gunde.
Zeker niet als je met bepaalde dingen opviel, uitstraling en vooral een mooie stem
zijn nou eenmaal niet te koop, vooral dat
laatste is geen verdienste maar een gift.
Omdat ik destijds vrij jong was, was ik
me van dat alles nog niet echt bewust, ik
wilde met iedereen vriendjes zijn en dacht
dat iedereen het beste met elkaar voor
had.Soms dachten mensen dat ik naief
was, nu zie ik dat achteraf als iets moois.
Het was puurheid.
Na paar jaar kreeg ik de gelegenheid om
mee te doen aan een operaproductie of
kon ik zingen in een grote nieuwe musical
van Van der Ende.
Ik koos uiteindelijk voor dat laatste.
Dit was de juiste stap, gewoon doen wat je
wilt doen en het vak leren door het toe te
passen in de praktijk.
Zeven voorstellingen per week, alleen op
de maandagen waren we vrij.
Inmiddels was ik ook wat meer door de
wol geverfd en liet het gekonkel maar een
beetje aan me voorbijgaan..
De tijd dat ik dacht dat een groep mensen

een familie leek te zijn, bleek een illusie.
Na nog wat grote producties te hebben
gedaan vond ik het heerlijk om als solist
op te treden, ik heb mooie grote gala’s
mogen opleuken, diverse bedrijfevenementen gedaan, voor 50.000 mensen in de
Arena gezongen tijdens het huwelijksfeest
van Prins Willem Alexander en prinses
Maxima.
Ik heb in die tijd veel geleerd, ook in de
omgang met mensen, het steeds wisselende publiek.
Ik ben dankbaar voor die tijd.
Op mijn 31e kwam de ommekeer.
Ik leerde mijn huidige vriend kennen, iets
dat mijn ouders vooral toejuichten want
die waren mijn verhalen over mijn nachtelijke uurtjes swingen in amsterdamse
discotheken wel zat.

komen ze die mij geven, ook hebben ze
iets met sterren en vlinders, net als ik.
In de afgelopen tien jaar ben ik erg gegroeid.
Mensen vragen vaak aan ons hoe we het
doen, of hoe ik het allemaal zomaar even
lijk te doen.
Eigenlijk verbaasd die vraag me telkens
weer een beetje.
Het is namelijk niet iets waar ik over
nadenk.
Een andere dimensie wat gevoel betreft
brak aan. Ik was klaar om me te settelen
en we wilden graag kinderen.
De afgelopen tien jaar zie ik dan ook als
verrijking van mijn leven.
Ik heb 7 jongetjes op de wereld mogen
zetten in die tijd.
Elk jaar was ik wel weer een keer zwanger. Zelfs de huisarts durfde ik bijna niet
eens meer te bellen.
Ze zagen me weer aankomen, haha.
Mensen die ik soms een paar jaar niet had
gesproken dachten dat nummer drie op
komst was, en stonden dan perplex als ik
zei dat nummer zes eraan zou komen.
Ik zeg zeven jongens omdat ik nog altijd
het mannetje van veertien weken meetel

en waarvan ik gewoon moest bevallen in
het ziekenhuis nadat bleek dat zijn hartje
ermee gestopt was.
Naast nog twee meer prille miskramen heb
ik met dit ventje NOA paar mooie “wondertjes” mogen meemaken.
Dingen die ik erg koester en ook graag
deel met anderen.
Ik weet gewoon dat hij bij mij en mijn
gezin is.
Voor mij een teken dat er ongetwijfeld
meer is tussen hemel en aarde.
We “vieren” elk jaar zijn verjaardag met
zijn broertjes.
Zij hebben het ook regelmatig over hem,
alsof het de gewoonste zaak van de wereld
is hoort dit zieltje ook bij ons.
Als ze bijvoorbeeld een witte veer zien

Gisteren bijvoorbeeld hadden we vier jochies die aan het spugen waren, hele nacht
door, om de beurt, bedden verschonen,
slaapzakjes wassen, uitspoelen, troosten,
geruststellen, je doet het gewoon.
Dan heb je geen tijd om na te denken maar
kom je gewoon in actie.
Of je bent bijna een half uur bezig in
de winter om iedereen aangekleed in de
auto naar oma mee te nemen, spullen
zoals spuugdoekjes, wipstoelen en lievelingsknuffels mee. Sta je klaar om weg te
rijden, moeten er opeens twee naar de wc
of moet je een luier verschonen.Het zijn
nu gewoon tropenjaren, maar wat is er
mooier dan te streven naar zes gelukkige,
gezonde mannen die ook hun geluk weer
vinden.

Natuurlijk zullen ook zij hun ups and
downs meemaken, maar wie niet?
Elk huisje zijn kruisje zeg ik altijd.
Ik zou ze graag willen meegeven dat ze
mogen zijn wie ze willen zijn, natuurlijk
wel met de bijbehorende regels, maar dat
ze zelf die ruimte krijgen om te groeien,
respect hebben voor anderen en hun talenten optimaal mogen benutten.
Alles in het leven heeft consequenties.
Gaat er ergens een deur dicht, gaat er
ergens anders weer eentje open.
Alles draait om keuzes maken in het leven.
Wij hebben in ons gezin te maken met een
paar adhd en hoogsensitieve kinderen.
Ik zie dat niet als zaken die je hoeven te
beperken zoals veel andere mensen er
vaak wel tegenaankijken.
Mijn taak is om het beste uit onze jongens
te halen, dat is mijn uitdaging.
Ik zit wat dat betreft dan ook overal bovenop als het gaat om hun ontwikkeling en
dat ze een positief zelfbeeld leren krijgen.
Daar valt dan ook praten met leerkrachten en zorgverleners onder, alternatieven
bekijken voor de pillen die men regelmatig
te gemakkelijk wil aanbieden aan deze
“anders denkende en voelende ” kinderen.
Als de “mannen” later volwassen zijn

hoop ik dat ze me dankbaar zijn voor mijn
bijdrage aan hun ontwikkeling en levensgeluk.
Ook ik zal als ouder het niet allemaal perfect doen, hoewel ik dat idee voor mezelf
als moeder van zes jongetjes al een beetje
heb losgelaten.
Perfect bestaat niet, je kan er naar streven
maar het is een utopie te denken dat wij
onze kinderen als ouders zijnde het grote
geluk in de schoot kunnen werpen.
Net als die prins op het witte paard. Zoekt
en gij zult hem niet vinden. Laat het los,
dat plaatje van de perfecte partner en gij
zult prins goed genoeg vinden.
Ieder mens krijgt in het leven te maken
met tegenslagen.
Dat mijn vader me maar een paar maanden
heeft zien genieten van mijn eerste zwangerschap en eerste kind vind ik erg.
Hij zou hartstikke trots op me geweest
zijn, ook had hij me op een hele andere
manier leren kennen.
Hij ziet mij en mijn gezin vast wel en ik
denk dat hij zich letterlijk doodlacht vanaf
boven, haha.. zijn dochter.. het wervelwindje, zijn mavo-meisje, zijn dochter met
de mooie mensen, zijn dochter die er toch
wel kwam met haar lekkere bekkie en aan
de man zou komen...

Ik vond het allemaal niet erg wat hij riep,
ik deed toch altijd al alles op mijn maniertje, en nee.. vaak niet volgens het boekje.
Op een stapel ingezongen bandjes terecht
komen bij die ene producer? Echt niet, ik
reed er gewoon onaangekondigd heen.
Een intervieuw regelen bij de krant voor
mijn nieuwe casting-, modellen artiestenbureau?
Deed ik gerust bellend in bad terwijl ik
een maskertje ophad.
Dat heeft altijd wel in me gezeten.. volg je
hart, je gevoel.
Dat mensen daar het etiketje impulsief op
willen plakken vind ik prima, maar bij mij
heeft het altijd wel goed uitgepakt, juist
mijn enthousiasme is mijn kracht, die passie voor hetgeen dat me bezighoud, waar
ik mee bezig ben, gewoon doen dus.
Door al deze zaken en de feedback die
ik van naasten kreeg is het wel zo dat ik
mezelf tot voor kort alleen zag als het
impulsieve, enthousiaste emotionele en intuitieve vrouwtje met al haar vrouwelijke
eigenschappen.
Bij een cursus Voice dialoque vertelde
de trainster dat ik naast bovengenoemde
eigenschappen zeer snel was in het leggen
van verbanden, goed kon analyseren en
tien dingen tegelijkertijd aankon.

Dat ze me verbaal sterk, krachtig en assertief vond, was voor mij dus nieuw, ik wist
niet dat ik die eigenschappen ook bezat.
Ik keek dan ook eerst even naar achteren
of ze het wel tegen mij had, haha.. ook dat
ik mezelf onderschatte.. nou, die kon ik in
mijn zak steken.
Die meer mannelijke eigenschappen waren
wel degelijk aanwezig alleen heb ik ze
nooit hoeven gebruiken of weinig ingezet.
Waar ik vanaf mijn twintigste al veel boeken las over de man/vrouw-relatie en over
hechting en aanverwante onderwerpen me
interesse hadden, stond ik er toen nooit bij
stil daar mijn beroep van te maken.
Het was er de tijd nog niet voor. Ik was er
nog niet klaar voor.

Om al bezig te kunnen zijn met het vak en
toch al bezig ben met een stukje psychologie ben ik mijn bedrijf, een relatiebemiddelings/ datingbureau begonnen.
Hierbij richt ik me bewust niet enkel op de
welgestelde of hogeropgeleide single zoals
zoveel bureau al wel doen.
Iedereen zoekt namelijk een prins of
prinses.. en ik geloof dat elke kikker die
gekust word een prins kan worden.
Oftewel..op elk potje past een dekseltje.

Dat het nu voelt als een soort roeping,
waarbij ik veel passie voel voor het vak en
erg gedreven ben zie ik als cadeautje.
Daarom ben ik nu bezig met de studie
relatiecounsellor aan de academie voor
counselling en coaching.

Verder kunnen mensen eventueel ook bij
mij ook terecht voor single/datingcoaching..
Mijn kracht is dat ik met veel verschillende mensen door een deur kan.
Met daarnaast mijn goed ontwikkelde
intuitie, levenservaring, openheid en
mensenkennis wil met mijn enthousiasme
en warmte graag het beste uit iemand halen, en hoop ik voor nu en later met mijn
bureau/ praktijk mijn steentje te mogen
bijdragen aan het levensgeluk van andere
mensen.

De interesse voor deze specialisatie zat er
dus eigenlijk al vroeg in, maar er kwamen
andere dingen voorbij.Dat had ik waarschijnlijk eerst nodig voordat ik ben waar
ik nu ben en waar ik me volop wil blijven
ontwikkelen.

Meer weten over het bedrijf van Irma
Lohman? Kijk dan verder in het blad.

De enige plaats waar Succes voor Werk staat is het woordenboek

Handleeskunde
De karakteristieken van je ziel zijn als een blauwdruk in je hand zichtbaar
De hand kun je vergelijken met een
land en de topografie ervan komt overeen met haar unieke vorm, structuur,
temperatuur, wegen en leefklimaat.
Bij elk type land hoort een specifieke
beschrijving zo ook bij elk type hand.

Plaats je kin in de holte vlakbij het midden van de pols en leg je vingers op je
voorhoofd.
Haarlijn: grote handen laat zien dat je
van de kleine dingen des levens houdt
en je snel te vrede bent.
Wenkbrauw: kleine handen zegt dat
je het leven breed ziet zowel prive als
zakelijk.
Midden voorhoofd: gemiddelde grote
handen. De trekken van de bovenstaande handtypen zijn bij jou in evenwichtige vorm aanwezig.

In een topografie van een land wordt elke
streek nauwkeurig beschreven en zo ook
die in de hand.
De hand is ingedeeld in zones die elk informatie over je karakter geven. Ze laten
zien op welke manier je het leven aanpakt.
• De handvorm zegt iets over je fundamentele karakter, deze is meestal
erfelijk. De hand kan groot, klein breed
of smal zijn.
Heb je smalle handen dan ben je van

nature een denker. Mensen met grote
handen willen nooit opgejaagd worden
en met kleine handen handelen juist
snel. Zo zijn mensen met de zelfde vorm
gelijkaardig in karakters.
• De structuur van je hand - gladde, ruwe,
harde, zachte handen - vertelt hoe je
emotioneel in elkaar zit en op welke
manier je het leven tegemoet treedt..
Hoe zachter de huid is des te zachtaardiger, gevoeliger en sensitiever je bent,
maar hoe ruwer de huid des te stoïcijn-

ser en ongevoeliger je bent zowel fysiek
als geestelijk. Stevige elastische handen
duiden op een gezonde instelling; weke
handen op een dromerige.
• De temperatuur van je hand – koud,
warm, droog of vochtig over grootste
deel van de dag – zegt iets over je temperament.
Mensen met warme handen zijn warmvoelend en die met koude handen terughoudend. Mensen met koele handen
kijken eerder de kat uit de boom.
Vochtige handen is normaal bij en
belangrijke gebeurtenis en tonen nervositeit aan. Klamme handen duiden op
angst en droge op beheersing.
• Het leefklimaat – de soepelheid van de
vingers – laat zien hoe tolerant en flexibel je bent.
Mensen met soepele vingers (die iets
naar achterbuigen) zijn flexibel en
makkelijk in de omgang, die met stijve
vingers zijn gereserveerder, afwachtend
en niet flexibel.
• De lijnen kun je vergelijken met rivieren
of wegen en de energie ervan met er
doorheen stromend water of verkeer.
Lijnen geven de hoeveelheid energie
aan, welke eigenschappen je hebt, alsook je levensweg.

De universele kwaliteiten: voelen, willen en denken

De hand vertelt iets over de drie universele kwaliteiten van je fundamentele karakter, te weten: voelen, willen en denken.
Je palm laat zie hoe je bent, wat je innerlijke doel is en welke eigenschappen en
vermogens je hebt.
De vingers laten zien op welke manier je
die eigenschappen en vermogens gebruikt.
De lengte van de vingers, in verhouding
tot die van de palm, verraden of je in het
algemeen impulsief of beheerst reageert;
hoe korter de vingers des te impulsiever
en hoe langer des te nauwgezetter.
Op de palm bevinden zich bergen (kussentjes) die je gevoelens, gedachten en
ideeën weergeven. De hoogte en stevigheid ervan laat zien hoe je die eigenschappen gebruikt terwijl lijnen, die naar een
berg toe of er overheen lopen, de kwaliteit
zullen vergroten. Zijn de bergen plat of
zonder lijnen dan duidt dit erop dat de
eigenschappen ervan verzwakt zijn .
De duim symboliseert je wilskracht en
je ziel. Je kunt er aan zien in hoeverre je
gemotiveerd bent om je universele kwaliteiten te gebruiken. Hij laat zien hoeveel
kracht, dynamiek, doel en bezieling je tot
je beschikking hebt en op welke manier
je deze gebruikt om iets te bereiken. Heb
je een lange duim (die boven het midden

van hete onderst kootje van je wijsvinger
komt) dan ben je energiek, vitaal en heb
je veel motivatie. Heb je een kleine duim
(die onder het midden van hete onderst
kootje van je wijsvinger komt) dan heb je
minder energie en toon je minder initiatief.
Ook de lijnen weerspiegelen de drie
universele kwaliteiten en geven aan wat
je aan talent en energie tot je beschikking
hebt en in hoeverre je in staat bent deze
te gebruiken. In wezen laten de lijnen
je levensloop zien ofwel je persoonlijke
routekaart, waarin omwegen mogelijk
blijven want je kunt je reisdoel wijzigen.
Als jij verandert dan veranderen ook de
lijnen in je hand. Dit kan bijvoorbeeld
gebeuren als je van levenswijze verandert;
dit zal te zien zijn aan veranderingen in de
Levenslijn.
De spreiding van de
duimhoek laat zien
hoeveel zelfvertrouwen
je hebt en hoe liberaal
je bent. Hoe groter de
spreiding des te opener
en onafhankelijker je
bent, hoe kleiner des te
afhankelijker en behoudender je bent

Kijk in de spiegel en je ziet je
spiegelbeeld.
Kijk in je handen en je ziet het
spiegelbeeld van je leven.

De hand is een blauwdruk
van je ziel
Je ziel is de drager van je karakter alsook
van je innerlijke kracht die je tot daden
aanzet, waardoor je verder kunt ontwikkelen. Je “levensweg”, die in grote lijnen
voor je geboorte door jezelf wordt gekozen en vastgelegd, is slechts een hoofdroute. Deze weg ligt dus niet helemaal
vast en je kunt er invloed op hebben,
waarbij jezelf verantwoordelijk bent voor
de keuzes die je hierbij maakt. Op deze
weg word je geconfronteerd met vele
levenslessen die, als je er niets van leert,
je net zolang moet “overdoen” totdat je er
wel van geleerd hebt. Tijdens het volgen
van je levensweg evolueert je ziel door
invloeden en ervaringen wat je kunt zien
als je levensdoel of bestemming.
De karakteristieken van je ziel zijn als een
blauwdruk zichtbaar in je hand. In India
en China interpreteert men al sinds 5000
AD de kenmerken van het menselijk lichaam in relatie tot de ziel en het karakter.
In deze leer wordt de kosmos gezien als
een geordend en gestructureerd bouwplan,
waarin men de microkosmos (“de mens”)
beschouwt als een deel van de macrokosmos (“het universum”), het grote geheel.
Hierbij wordt Chirologie of handleeskun-

de als één van de wetenschappen gezien
die een relatie legt tussen de mens, zijn
levensloop en de kosmos. De hand wordt
hierbij als instrument gebruikt en fungeert
als de spiegel van ons zielenleven.
Verder nog……
Kunnen lijnen veranderen?
Van handlezer tot handleeskundige
Wat zegt een korte Hoofdlijn?
Wat zegt een korte Levenslijn?
Wat zeggen de Relatie-, en Kinderlijnen?
Chirologie of handleeskunde geeft je
de mogelijkheid om het verloop van je
leven in ‘kaart’ te brengen.
Al je daden, emoties en belevenissen
zijn en worden in je hand geregistreerd
en je kunt deze dan ook zien als het
dagboek des levens’.
Natuurlijk kun je alleen maar feiten
zien en niet een exacte gebeurtenissen.

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

DACTYOLOGIE | DE KRACHT VAN JE VINGERS
Verbeter je gezondheid en je toekomst door je emotie op het verleden te optimaliseren!
INDIVIDUELE KLACHTEN

PERSOONLIJK / ZAKELIJK

PERSOONLIJKE VERDIEPING

Eenmalige sessie
Dactyologie

1-daags seminar
Personal Breaktrough

Meditatieavonden

Traject
Oplossen
van lichamelijke
en geestelijke
klachten

6-wekelijkse training
Leef je vanuit je Kern?

1-daags seminar
Het geheim van de
verborgen kamers

6-wekelijkse training
Wat wil ik nu eigenlijk?

9-wekelijkse training
Begrijp Jezelf!
In 9 stappen naar succes

Bedrijfstrainingen Empowerment - voor zakelijke en persoonlijke groei
Opleiding Dactyoloog / Vingerlezer
We gaan voor een betere wereld door mensen te helpen zichzelf van binnenuit te genezen.

Heb geen verwachtingen.
Dan kunnen er ook geen
teleurstellingen zijn!

Een goede gezondheid is geen kwestie van geluk, maar is een mindset
Iedereen wil in goede gezondheid
leven. Niemand kiest er voor om
ziek te worden. Als het wel gebeurt zoeken we al snel voor de
meest voor de hand liggende stap.
De arts brengt in vele gevallen de
juiste uitkomst. Kan deze niets
vinden kan er doorgestuurd worden naar een specialist.

Een visie van Ruud Overstegen
Vingerlezer / traumatherapeut

Wat ik jammer vind in de huidige methodiek van specialisten is dat de mens nu uit
delen bestaat. Met op ieder deel een expert.
Kom je nu op een snijvlak van die delen
terecht, zijn er meerdere specialisten die
elkaar zouden moeten aanvullen. Maar ze
vullen elkaar niet altijd echt aan. Ze hebben alleen oog voor hun eigen deel van de
mens waar ze expert in zijn.
Volgens mij gaat het dan niet meer om de
mens als geheel, maar als probleemgebied
als zodanig. De medische wereld en zeker
ook de farmaceutische industrie heeft meer
kijk op een probleem die uitgeroeid moet
worden met die middelen die ze zelf hebben uitgevonden.
Het nadeel van deze benadering is dat er
pas naar een oplossing gekeken kan worden als er een probleem is. Dat probleem
wordt inzet voor het zoeken naar een
oplossing. We onderzoeken en onderzoeken en verwachten er in de toekomst een
oplossing voor te vinden. We zijn zelfs al
gericht aan het zoeken naar een oplossing.
Mijn vraag is dan: ‘Waar zoek je dan
naar?’ Of je daar nu wel of geen antwoord
op weet, het antwoord is volgens mij altijd
fout. Als je kijkt naar processen die in de
natuur plaatsvinden dan zie je dat het een

oorzaak - gevolg patroon heeft. Het is een
natuurlijk proces.
Daar waar de mens dacht oplossingen voor
gevonden te hebben, heeft de natuur de
mens alweer aardig ingehaald. Kijk naar de
werking van antibioticum. Penicilline werd
in 1928 door Alexander Fleming ontdekt.
Het was een doorbraak in de bestrijding
van ziekteverwekkende bacteriën. Het was
toendertijd een uniek wondermiddel. Het
werd rijkelijk toegediend.
Het gevolg is dat het kan uiteindelijk
kan leiden tot resistenties. Dat was bij de
ontdekking nog niet bekent, maar blijkt
inmiddels het geval. De bacteriën worden
namelijk minder gevoelig voor het middel.
Sterker, ze kunnen er tegen.
Inmiddels is de medische industrie terughoudender met het geven van antibiotica.
Maar in de veehouderij worden deze
middelen nog steeds gegeven. Deels als
therapeutisch middel en deels als groeipromotors.
We zijn bijna zo’n 100 jaar verder en we
kunnen stellen dat die uitvinding van toen,
nu echt achterhaald is. Sterker, hij zal ons
ongezonder maken daar we vlees en kip
eten die die stoffen in zich hebben. Te veel

van die stoffen door ons eten zal leiden
tot een verstoting als we door een dokter
dit middel krijgen toegediend. Het wondermiddel van toen is dus nu onwerkbaar
geworden.
Zou het niet beter zijn de oplossing niet in
de toekomst te zoeken of buiten de mens
gaan zoeken, maar de mens zelf als oplossing te zien. We zijn namelijk zelf instaat
om ziekte en ongemakken te overwinnen.
We hebben een goed afweersysteem die
perfect op de omliggende natuur inwerkt.
We hebben alleen nog niet echt begrepen
hoe we dat effectiever kunnen doen. We
zijn op de goede weg, maar kunnen nog
niet alles oplossen.
In geval van bacteriën kunnen we stellen
dat de natuur zijn eigen wil heeft. Bacteriën zijn er niet voor niets. We hoeven ze
niet te bestrijden, we hoeven alleen maar
goed tegen bestand te zijn. Kijk naar de
griepvirussen. Vijfentwintig procent van de
gecontroleerden waren ziek geworden. Het
maakte niet uit of ze nu wel of niet geprikt
waren. Je zou dus kunnen stellen dat niet
de prik maar de eigen weerstandsniveau
daarvan de oorzaak is.
Hoe meer we bewust worden van de kracht
van de eigen genezing, hoe meer we kun-

nen leren van onze eigen resultaten. Genezen van binnenuit heeft nog een voordeel,
je leert inzien of je je lichaam gebruikt of
misbruikt.
Genezen van binnenuit gaat sneller als je
veel beweegt, positieve gedachtes hebt,
gezond eet en één bent met lichaam en
geest. Dactyologie kan je daar op veel
gebieden bij helpen. Door middel van
coaching, therapie en workshops bieden
we hulp om je eigen weerstand via je
vingers en een verbeterde mindset op te
bouwen zodat je tegen de invloeden van
buitenaf beter bestand bent.
Dactyologie gaat er vanuit dat ziekte en
ongemak een allergische reactie is van
het lichaam die in het verleden is ontstaan. Door die oorzaak weg te nemen
kan het immuunsysteem zijn werk weer
optimaal verrichten. Je lichamelijk en
geestelijk beschermen tegen de buitenwereld.

Meer weten over de kracht van de vingers
en het werken met Dactyologie?

Kijk op www.dactyologie.nl.

De problemen die je meemaakt hebben te maken met je lijst
Ieder heeft een lijst van waaruit hij
leeft. We noemen het ook wel je blauwdruk.
De lijst bestaat uit je voorkeuren, je
overtuigingen en je verleden. Zonder die
lijst kun je niet leven. Ieder heeft een lijst
nodig om zijn eigen identiteit te ontwikkelen. Maar niet iedere lijst geeft een
succesvol resultaat.
Stel je hebt een beginnende relatie. Aan
het begin van die relatie is er een gezamenlijke interesse. De relatie komt voort
uit de lijst van elk persoon. De verandering van kijken naar je lijst, zorgt voor
verandering in die relatie. De argumenten
die je gebruikt bevestigen die lijst. Je
neemt daardoor je gelijk door je lijst aan
de ander op te dringen.
Door die lijst maken we dus een beslissing welke acties we gaan doen.
Je wilt gelijk krijgen en bewijst dat met
kracht, argumenten, manipulatie, stilte,
schreeuwen, dreigen, deuren slaan, en
meer van dat.

Jouw kijk op de situatie gaat via je lijst
van oordelen, e.d. Je bekijkt het dus door
je gekleurde bril.
Willen we iets bereiken of succesvoller
willen zijn, zullen we niet alleen onze
lijst moeten aanpassen maar ook onze
kijk naar het proces aanpassen.
Willen we echt iets oplossen zullen we
dus ook moeten luisteren naar de lijst van
de ander. Wat zijn zijn of haar argumenten over dezelfde situatie. Het lastige bij
bijvoorbeeld een relatieprobleem is dat er
een sterke en een zwakke partij is.
We hebben ogenschijnlijk een winnende
en een verliezende kant. Maar eigenlijk
hebben we als uitkomst twee mensen die
eenzaam hun weg moeten vervolgen.

Niemand wint dus eigenlijk
in zo’n relatiestrijd.
Je kunt je roze bril niet zomaar veranderen. Je blijft kijken door je lijst die in je
leven is opgebouwd.

Maar stel jezelf eens de vraag:
‘Wil je gelijk krijgen (vanuit je lijst)
of wil je weer gelukkig zijn?’
Het nadeel van gelijk willen hebben is
dat je niet gelukkig bent. Het nadeel van
gelukkig zijn is dat je niet gelijk hoeft te
hebben.
De oplossing is het loslaten van je eigen
behoefte en luisteren naar de behoefte
van de ander. De uiteindelijke oplossing
is vaak een zelfde scheiding maar dan op
een gelukkigere manier.
In geval van een echtscheiding zou je de
twee volgende vragen kunnen stellen:

Waar zit ik fout? (met mijn
overtuigingen en/of conclusies)
Waar heeft de andere gelijk?
Die vragen kunnen het beste gesteld worden aan vrienden of kennissen die van de
situatie op de hoogte zijn en een neutrale
houding hebben daarover.

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 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
Door deze link te gebruiken laat je zien dat je een relatie bent van mij.

De business bootcamp is op 14 en 15 januari 2012

Je kunt niets loslaten
wat je niet eerst vast hebt!

School der Universele Handleeskunde
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:

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

Chiromancy (lijnen en tekens in de hand) gedoceerd worden.
De basiscursus handleeskunde bestaat uit 24 lessen waarin Chironomy en Chiromancy behandeld worden. In de twee vervolgcursussen 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.

Kerstrecept

(Uit de AH van deze maand)

BEREIDEN

1. Zet de ovengrill aan. Dep de zalm
droog met keukenpapier. Halveer en
snijd de helften in dunne plakken.
2. Snijd de rozemarijn fijn en meng
met de olie. Verdeel de helft van de
olie over de schaal. Leg de zalm er
dakpansgewijs op en bestrooi met
peper en zout.
3. Snijd met een scherp mes de schil
en het witte vlies van de sinaasappels.
Snijd de partjes vruchtvlees los van de
vliezen, zodat u het vruchtvlees er gemakkelijk met uw mes tussenuit kunt
wippen. Knijp het sap uit de achtergebleven vliesjes en vang op.
4. Zet de schaal 2 min. onder de grill.
De zalm wordt zo lauwwarm en halfgaar (mi-cuit).Verdeel er de sinaasappelpartjes, olijven, kappertjes, het sap
en de rest van de rozemarijnolie over.

Meer AH-recepten op: http://www.ah.nl/allerhande#/recepten/

De meeste mensen zijn niet van plan te falen;
Ze slagen er alleen niet in een plan te maken.

http://www.elohim-centre.org/site/

Zekerheden zijn
geen zekerheden
als je bang bent
ze te verliezen.

Irma Lohman over Love and Dates
Love and Dates is een relatiebemiddelings/datingbureau voor singles dat
zich naast het bemiddelen in deze twee
disiplines onderscheid door het eventueel kunnen aanbieden van single/
dating coaching waarin gerelateerde
onderwerpen zoals daten, liefde, persoonlijke groei en relaties tegen het licht
gehouden worden. Hierdoor ontstaat
er meer psychologisch inzicht bij beide
partijen waardoor Love and Dates nog
betere resultaten zal behalen aangaande
het vinden van een geschikte partner of
date voor haar clienten.
Naast het feit dat ik een studie relatiecounselling doe is de interesse voor relaties er
vanaf mijn 20e altijd al geweest.
Wat beweegt mensen, waarom handelen ze
zoals ze doen en in het bijzonder sprak me
de man/vrouw relatie hierin aan.
Waarom zijn mannen en vrouwen anders,
of valt dat wel mee?
Waar zijn de verschuivingen begonnen als
we het hebben over de klassieke rolpatronen tussen deze twee en is dat het dan?
Waarom gaan zoveel mensen uit elkaar?
Wat doen gelukkige stellen dan “anders”?

Kennen we onszelf eigenlijk wel, lopen
we niet te snel weg voordat we onszelf
eens goed onder de loep hebben genomen?
Durven we onze onderliggende emoties te
onderzoeken en vastgeroeste patronen te
doorbreken?
Waarom vallen mensen in eerste instantie
op elkaar ?
Waarom zijn het die dingen die we in het
begin aantrekkelijk van elkaar vinden
maar in een later stadium vaak niet meer
kunnen hebben of niet goed mee kunnen
omgaan?
Inmiddels ben ook ik erachter dat LIEFDE
een werkwoord is en dat je het niet gepresenteerd krijgt op een zilveren dienblaadje,
en dat je zo nu en dan die roestige bruine
vlekken weer moet oppoetsen.
Ik kan van mezelf stellen dat ik tot nu toe
in uitersten heb geleefd, me met verschillende type mensen heb ingelaten waardoor
ik nu uit een breed scala van kleuren kan
kiezen als het gaat om inlevingsvermogen
naar mijn clienten toe.
Hierdoor heb ik diverse tools tot mijn
beschikking, en waar dit bij iedereen een
gevoelige snaar zou kunnen raken, zorg ik

ervoor dat juist bij die ene client er een pijl
word afgevuurd, recht op het hart af van
diegene die op zoek is naar zijn of haar
cupido.
Hierdoor raak je soms letterlijk iemand
het hart, want het het gaat uiteindelijk toch
wel om een gevoelig onderwerp.
Mensen bellen of mailen me om een
afspraak te maken voor een gratis intakegesprek.
Even het badwater voelen, kijken wat je in
de kuip hebt met zo’n bureau.
Ik vind het belangrijk dat mensen zich dan
ook direkt op hun gemak voelen bij mij op
het bureau, een gezellige omgeving waar
van alles te zien is dat kan inspireren.
Daar horen ook kaarsjes bij, lekker bakkie
koffie of thee, alles om de mensen een
veilig warm gevoel te geven.
Daarom vind ik het ook leuk om de foto
met mijn jongetjes neer te zetten, dat
maakt het allemaal een stuk persoonlijker, mijn clienten geven zich immers ook
bloot.
Mensen vertellen over hun relaties, soms
hoort liefdesverdriet daar ook bij, of men-

sen die het idee hebben dat ze de liefde
niet waard zijn of niet begrijpen waarom
ze er toch steeds weer van weglopen terwijl het ze soms bij wijze van in de schoot
word geworpen.
En mensen, zowel mannen als vrouwen
kunnen door al dit soort zaken onzeker of
zelfs cynisch worden.
Ze denken dat er voor hen niemand is,
durven niet meer te daten en als ze dan
hun heil zoeken op het internet, bij de
vele datingsites zien ze door de bomen het
bos helemaal niet meer en sluiten ze zich
af van verliefdheid of blijven ze thuis en
komen bijna helemaal niet meer in contact
met een leuk iemand waar het misschien
iets mee zou kunnen worden.
Om al deze redenen en voor alle mensen
die zich in het bovenstaande stukje herkennen ben ik mijn relatiebemiddelings/
datingbureau Love And Dates begonnen.
Ik richt met met Love And Dates niet
op een specifieke doelgroep, daar heb ik
bewust voor gekozen.
Ik zou makkelijk mijn zakken kunnen vullen door een trendy miljonairs singlesite
te beginnen, maar ik wil er juist voor DIE
mensen zijn die zich misschien normaal

www.loveanddates.nl
gezien niet zo snel hiervoor inschrijven,
maar die na een intakegesprek met mij het
idee hebben: “ja, hier voel ik me thuis,
op mijn gemak, ik hoef me hier niet beter
voor te doen dan ik ben”.

jezelf mogen zijn, en passie.. dat doen die
hormonen vanzelf wel in het begin, maar
ik bedoel.. passie om samen te gaan
WERKEN aan de relatie.. passie voor
elkaars “zijn“.

Tot nu toe hebben alle mensen die bij
Love And Dates kwamen voor een gratis
intakegesprek zich laten inschrijven.

Dat is mijn drive.. om mensen bij elkaar
te brengen, na het intakegesprek ben ik
dan ook gelijk bezig met een profielschets
te schrijven als diegene besluit zich in te
schrijven. Ik heb ze dan uitgebreid mijn
werkwijze uitgelegd.

Een man die ik kort geleden sprak vertelde
mij dat hij tienduizend euro kwijt was voor
een inschrijving bij de miljonairsafdeling
van een relatiebemiddelingsbureau.
Hij had er naar eigen zeggen vier dates
voor gekregen die alle vier totaal zijn
types niet waren. Kijk.. dat vind ik dus
niet in de haak.
Dan kun je naar mijn mening zijn aangesloten bij een beroepsgroep of overal
smijten met hoge slagingspercentages.
Het zijn mooie marketingverhalen die
goed klinken, maar waar is die betrokkenheid van die zogenaamde” matchmakers”
dan? Die puurheid en passie mis ik dus.
En laat dat nou net twee zaken zijn waar
een relatie mee zou moeten beginnen.. met
puurheid.. het echte zien in die ander.. het

Vertrouwen, respect en empathie staan bij
mij hoog in het vaandel en mensen voelen
dat gelukkig al snel.
Ook kun je op mijn site www.loveanddates.nl terecht als je een stukje single/
datingcoaching nodig hebt.
Soms heb je een duwtje in de rug nodig als
je bijvoorbeeld het vertrouwen even kwijt
bent in jezelf, als je erachter wilt komen
waarom je steeds die leuke man of vrouw
afwijst, of wil je gewoon wat meer weten
over het datingsproces in het algemeen.
Overigens ben ik ook bezig met het opzetten van diverse workshops, lezingen, en
diverse single events. (hierbij werk ik
tevens met andere gedreven professionals.)

Mocht je een samenwerkingsverband met
Love And Dates zien, schroom dan niet
contact hierover op te nemen.

serieuze relatie zoekt) ga dan naar mijn
site www.loveanddates.nl en meld je aan
voor de nieuwsbrief.

Kun je niet wachten en ben je nieuwsgierig van aard (wat trouwens een goede
eigenschap is als je gaat daten of een

Of mail naar info@loveanddates.nl.
Tel 06-53167934
Warme groet, Irma Lohman

Blijf niet hangen in het verleden
Droom niet van de toekomst
Maar concentreer je op het nu.

Coma - de visie van Dactyologie
Ontwaken uit een coma

Wat is coma volgens de
geneeskunde eigenlijk?
Een coma is in de geneeskunde een
staat van diepe bewusteloosheid waarbij de persoon de ogen niet opent op
aanspreken, geen opdrachten uitvoert
en geen verbale reacties geeft. De diepte
van de bewustzijnsdaling is bij een
coma alleen nog af te leiden uit bepaalde motorische reacties op pijnprikkels.
De diepte van een comateuze toestand
wordt bepaald op de Glasgow Coma
Scale waarbij de patiënt op drie onderdelen beoordeeld wordt: Eye opening
response (reactie door opening van de
ogen), Motor response (motorische reactie) en Verbal response (spraak).
Mogelijke oorzaken zijn: o.a. vergiftiging (door bijvoorbeeld drugs, alcohol
of giften), stofwisselingsproblemen, ziekten van het centraal zenuwstelsel, CVA
(beroerte/hersenbloeding), hoofdletsel
(hersenschudding) en zuurstofgebrek.
De stofwisselingsproblemen en ongelukken zijn de meest voorkomende oorzaak
van coma.
Een tijdelijk coma wordt soms kunstmatig opgewekt (met medicijnen om zwelling van de hersenen tegen te gaan.

Het resultaat van een coma is afhankelijk van de oorzaak en de plek (in de
hersenen), de hevigheid en de neurologische schade. Het resultaat kan dan
ook variëren van volledig herstel tot
de dood. Patiënten kunnen ontwaken
uit een coma met een combinatie van
lichamelijke, intellectuele en psychische
problemen.
Herstel ontwikkelt zich vaak geleidelijk,
waarbij patiënten steeds meer reageren
op hun omgeving. Sommige patiënten komen niet verder dan primair
reageren, anderen zullen uiteindelijk
een volledig bewustzijn herstellen. Dit
herstel wordt aangegeven in de Glasgow
Coma Scale (GCS): De GCS loopt van
3 tot 15, waarbij 15 staat voor volledig
normaal bewustzijn en 3 voor het totaal
ontbreken daarvan (diep coma).
Een coma duurt zelden langer dan vier
tot zes weken. Daarna komt een patiënt
te overlijden of gaat hij over in een vegetatieve toestand.
Voor mensen in een coma maar ook
voor de nabestaanden, een niet al te
best scenario. Maar er is gelukkig meer.

van wikipedia geplukt

Staan we echt zo machteloos tegenover een coma?
Volgens de medische wetenschap, de
artsen en neurologen, is een coma
inderdaad onomkeerbaar. Aanbieders
van zintuigstimulaties leggen zich hier
echter niet bij neer. Wereldwijd zijn zij
bezig met veel geld en kennis therapieën te ontwikkelen waarvan zij overtuigd
zijn dat ze werken. Ook Dactyologie
kan met het Zintuigelijke Activerings
Programma hulp bieden. (Een soort
systeemherstel voor het brein.)
Zonder valse hoop te willen wekken,
want een garantie voor succes is natuurlijk nooit te geven, kunnen we zeggen
dat we worden gesteund door het feit
dat wereldwijd goede resultaten worden
geboekt met zintuigstimulatie en een
behoorlijk aantal mensen daardoor
weer zijn ontwaakt.

De visie van Dactyologie

We gaan er vanuit dat de coma dient
als veiligheidsklep voor de hersenen
om te overleven. De pijn in het lichaam
is, volgens de sensoren in het brein, zo
heftig dat het de verbinding met het
andere centrum op een heel laag pitje

zet. We hebben in ons lichaam twee
centra’s, die onafhankelijk van elkaar
kunnen werken, maar die eigenlijk ook
niet zonder elkaar kunnen.
Ons lichaam wordt vanuit twee centrale
punten, het hart en de hersenen onder
controle gehouden.
Is het lichaam zo aangedaan dat het
brein geen overlevingskans ziet, zal het
de verbinding met het lichaam op een
spaarstand zetten. Te vergelijken met de
slaapstand van de computer. Gebruik je
de computer een tijdje niet, dan zet het
computersysteem het beeldscherm en
de harde schijf op een spaarstand.
Bij normaal gebruik niets aan de hand,
maar bij een storing in het besturingssysteem kan of het scherm of de schijf
niet meer uit de spaarstand gehaald
worden.
Net zoals de computer weer vanuit die
spaarstand gestart kan worden, is ook
ons brein in staat die modus te gebruiken om zich te herstellen. In sommige
gevallen lukt het uiteindelijk vanzelf,

brein de aangeboden informatie niet
verwerken.

maar in de meeste gevallen lukt het
het brein niet om het contact met het
andere centrum te herstellen.
De zintuigelijke stimulering van Dactyologie is dan een mogelijke optie om een
systeemherstel uit te voeren.

De patiënt hoort alles

De zintuigelijke waarneming via het
gehoor blijkt in vele gevallen de aangewezen zintuig om de activatie te starten.
Veel verpleegkundigen zullen u dan ook
vragen gewoon te praten alsof de patiënt bij kennis is. Maar gewoon lukraak
praten kan een averechtse werking hebben op de emotie van de patiënt zonder
dit kenbaar te maken. Alle informatie
komt binnen maar kan niet echt juist
verwerkt worden.
Alle zintuigen liggen dus in een spaarstand, ook het gevoel. Het lichaam
‘voelt’ natuurlijk gewoon zoals het
voordien voelde, alleen komt de informatie niet juist in het brein of kan het

Door nu gerichte op de patiënt afgestemde specifieke stimulaties toe te
passen, kan het brein weer leren de
aangeboden informatie op de juiste
wijze gebruiken.
Daardoor kan de verbinding van de
twee centrale punten in het lichaam
weer normaal communiceren en is snel
herstel weer mogelijk. Het lichaam en
het brein heeft dan weer een optimale
verbinding voor het snel herstellen van
het systeem.
We leggen u graag uit in een vrijblijvend gesprek, welke mogelijkheden we
hebben om u optimaal van dienst te
zijn.
Een garantie voor een positief resultaat,
kunnen we uiteraard nooit geven. Maar
we kunnen wel een extra mogelijkheid
bieden om coma tot een goed eind te
brengen.
We geloven in onze aanpak en kunnen
daarom werken vanuit ‘no cure - less
pay basis’.

Zintuigelijke activering
na een coma

Ook mensen die restverschijnselen
hebben na het ontwaken uit een coma
hebben baat bij onze aanpak. Zo kan
een dame die 34 jaar in een rolstoel
heeft gezeten door een auto-ongeluk na
de stimulerende activerings-behandeling
eindelijk weer lopen.

Natuurlijk is elke coma weer anders en
zal er geen eenluidend proces kunnen
bestaan. Ook is het zo dat een coma
door een ongeluk anders zal verlopen
dan een coma door een hersenbloeding.

En bij een ander die na een coma van
zes weken nog steeds lichamelijke en
geestelijke klachten had na een brommer-ongeluk vele jaren geleden, kan na
een tweetal behandelingen weer geheel
normaal functioneren.

Bij een coma door bijvoorbeeld een
auto-ongeluk is het belangrijk te kijken
of de kwetsuren van het lichaam minder heftig of zelfs weg zijn, anders krijgt
het brein weer die heftige gevoelens van
de pijn binnen en zal zich snel weer in
een coma plaatsen.

Ook mijn eigen vrouw had eind 1995,
door een heftige hersenbloeding, een
coma. Zij was door de artsen eigenlijk al
opgegeven.
Dat was de eerste keer dat ik deze techniek, gelukkig, met succes heb toegepast.

Dactyologie helpt graag mensen die
nergens anders meer geholpen konden worden. Vanuit de visie dat het
lichaam en zeker ook de geest tot meer
in staat is dan algemeen wordt aangenomen.

De zintuigelijke activering van Dactyologie helpt mensen die nergens anders
terecht konden aan een extra mogelijkheid om te herstellen van de lichamelijk
en geestelijk ongemak die coma heet.

Meer weten?

Bel voor een gratis en vrijblijvend
oriënterend gesprek Ruud Overstegen
op nummer 075-6409031.
www.dactyologie.nl, info@dactyologie.nl

http://humanenergybooster.stringenergy.com/

Met goede voornemens hoef je niet te wachten tot 1 januari;
Je kunt er elk moment in het jaar mee aan de slag gaan.

Eten en drinken en natuurlijk ademen is van levensbelang
Gezond eten en drinken is inmiddels
wel logisch voor velen. Maar wat veel
mensen vergeten, is dat eten en drinken
pas op lange termijn van invloed is op je
lichaam.
Je kan echt wel een tijdje zonder eten
en, iets korter natuurlijk, zonder drinken. Maar er is iets wat veel belangrijker voor je is.
En dat is onze ademhaling.
De meeste mensen ademen door de
ervaren stress en de huidige ongemakken
verkeerd. Logisch, zul je zeggen.
Maar die verkeerde ademhaling die het
gevolg is van stress geeft een stress in het
lichaam.
Blijf je zo ademhalen, blijf je de vicieuze
cirkel vasthouden. Door je ademhaling
aan te passen zul je sneller het immuunsysteem kunnen versterken.
De volgende oefening helpt daarbij. Zeker
bij het wakker worden en het weer in bed
stappen. En tijdens de dag liefst zo vaak
mogelijk.
Voor veel mensen die al een tijdje een verkeerde, zeg verhoogde, ademhaling heeft
is een aanpassing even wat lastig.
Maar oefening is hierbij gewenst.

Het maakt in deze oefening niet uit of je
hoog of laag ademhaalt.
Bedenk dat als je lekker in je vel zit
rustiger gaat ademen dan als je boos of
geïrriteerd bent.

Adem vier tellen rustig in - ontspan
en hou je ademhaling vier tellen in;
Adem rustig vier tellen uit - ontspan
en hou je ademhaling vier tellen in.
Voel, na een tijdje zo die ademhaling vol
te houden, de ontspanning in je lichaam
en denk, terwijl je die ademhaling doet,
aan het mooiste moment uit je leven.
Terwijl je doorgaat met die ademhaling ga
je naar de volgende oefening.

Neem je mooiste kleur in gedachte en
bedenk hoe je die kleur met je ademhaling
in je lichaam kan plaatsen.

Bedenk dat die uitstraling van je kleur
zo sterk is dat het een meter om je heen
zichtbaar is.

Het kan via je mond naar binnenkomen,
maar het kan ook via de kruin of via je
voeten binnenkomen.

Je staat in een grote bal van je kleur die je
kunt gebruiken als bescherming.

Kies een mogelijkheid en ‘zie’ via je gedachte de kleur via het inademen binnenstromen en door de uitademing afvalstoffen uit je lichaam stromen.
Laat die kleur door je lichaam gaan zodat
je zeker weet dat je hele lichaam met die
kleur gevult is.
Controleer goed of die kleur overal komt
in je lichaam.
Heb je ergens last van dan kun je nu beginnen te controleren of die ingeademde
kleur ook op die plek is gekomen.
Heeft die plek nog een andere kleur?
Vraag jezelf dan af welke kleur er nodig is
die oude kleur te verwijderen.
Pas het aan en blijf controleren in je
lichaam en zorg dat je kleur die je gekozen
hebt overal aanwezig is.
Laat die kleur nu zo sterk worden dat
die door je poriën naar buiten kan gaan.

Keer terug naar je ademhaling en doe nog
1 maal het volgende:
Adem vier tellen rustig in - ontspan
en hou je ademhaling vier tellen in;
Adem rustig vier tellen uit - ontspan
en hou je ademhaling vier tellen in.

Doe deze oefening zo vaak mogelijk.
Liefst bij het wakkerworden voor dat je uit
het bed stapt en ‘s avonds als je net in bed
bent gestapt.
Je zult zien dat je ‘s nachts heerlijk slaapt.
Een goede gezondheid en een prachtige
kleur gewenst.

Stringenergy-lezingen nu door het hele land beschikbaar
Ook zo’n
last van een
energielek?

Loop niet te lang met een energielek want
het lichaam kan niet lang zonder energie.
Bij een langdurige energielek kunnen zoveel negatieve emoties ontstaan dat ze voor
lichamelijke en geestelijke problemen zorgen. Het tast namelijk niet alleen ons dagelijks functioneren maar ook ons afweersysteem aan.

De coaching van Dactyologie en
de producten van Stringenergy
al geen puf meer?
zorgen niet alleen voor een snel
terugbrengen van uw energie,
* Snel geïrriteerd door
maar u zult daarna gelijk merkzelfs kleine voorvallen baar in uw kracht staan.

* Na een uur werken

op werk en/of privé?
* Geen kracht meer
om leuke dingen te
doen?

* Het gevoel hebben

in een vicieuze cirkel
te zitten?

De coaching van Dactyologie maakt duidelijk wat emoties doen in het lichaam en
welke verborgen gevaren er kunnen ontstaan bij bijvoorbeeld langdurige stress.
De producten van Stringenergy zijn voorzien van frequentie-energie die speciaal gericht is op de lichamelijke klacht en zorgt
voor de direct merkbare opbouwen van uw
eigen energiebalans.
Dactyologie en Stringenergy verzorgen op
diverse momenten in het jaar lezingen en
introductiemomenten. Wilt u ook zo’n lezing organiseren, laat het ons dan weten?

Tijdens de lezingen kunt u
direct ervaren hoe makkelijk
emoties zijn te resetten en wat
de Stringenergy-energie en zijn
frequenties op langere termijn
voor u kan betekenen.
De interactie met de aanwezige personen
bepaalt voor een groot gedeelte het verloop
van de lezing, deze is voor een groot deel
afhankelijk van de geboden klachten en ervaringen. Zo kan er dieper ingegaan worden
op persoonlijke klachten en ervaringen.
Een lezing kan gegeven worden voor groepen van 5 tot 100 personen en meer, maar
hoe kleiner de groep hoe persoonlijker het
contact zal kunnen zijn en hoe meer ruimte
en tijd er zal zijn voor persoonlijke inbreng
en de geboden ervaringstijd.
Een lezing kost € 550 per dagdeel exclusief BTW en reis- en/of verblijfskosten,
ongeacht het aantal bezoekers.
Wilt u weten of deze lezing iets voor u is
in privé, als vereniging of vriendenclub
neem dan contact met ons op onze centrale
telefoonnummer 072-88 88 998 of middels
email info@stringenergy.com.

We kunnen tijdens de lezing informatie gegeven over de theorie en waar de
Stringenergy producten en/of behandelingen voor in te zetten is en welke mogelijkheden we voor u of uw medewerkers
hebben.
U kunt hierbij denken aan: Algemene
lichamelijke Energy ervaringen, Spieren en zenuwen beïnvloeding waaronder
schouder-, rug-, kniebehandeling als ook
ALS en RLS klachten.
Hoe groter de inbreng hoe dynamischer
de lezing.
We horen graag van u.
Het Stringenergy Team
info@stringenergy.com
Telefoon 072-8888998

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

