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Dag beste lezer,

Kinderen zijn de toekomst. Het klinkt als een cliché, 
maar het is daarom niet minder waar. Kinderen 
maken de wereld van morgen, en ze doen dat aan 
de hand van de waarden die ze vandaag van ons 
volwassenen meekrijgen. Door onze kinderen bewust 
op te voeden, scheppen wij via hen het wereldbeeld 
van morgen. Opvoeding is al lang niet meer beperkt 
tot schoolse kennis, maar reikt veel verder dan dat. U 
leest er meer over in dit nummer.

Onze kinderen worden geboren in bewogen tijden, 
waarin van alles te gebeuren staat. De crisis, milieu-
problemen en oorlogen gaan hand in hand met een 
toenemend hoger bewustzijn en zin voor introspectie 
bij heel wat mensen… Het veelbesproken jaar 2012 
komt langzaamaan dichterbij. Mogelijk staat de 
mensheid op een keerpunt. In deze veranderende 
en boeiende tijden is het belangrijk dat mensen bij 
elkaar komen, samenwerken, steun zoeken en delen. 
Agenda Plus hoopt deze positieve uitwisseling tussen 
mensen te stimuleren.

Yves Nevelsteen
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andere kijk opvoeding«We houden niet op met spelen, omdat we oud worden. 
We worden oud, omdat we ophouden met spelen »

  [Henry O. Dormann]

Bordjes voor gifvrije tuinen 

20.000 vluchten per dag!
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Velt, de Vereniging voor Ecologische leef- 
en Teeltwijze, geeft tienduizenden mensen 
de kans om zich te outen als pesticiden- en 
kunstmestvrije tuinier. Dit kan door een 
gratis tuinbordje aan te vragen en dit dui-
delijk zichtbaar uit te hangen. Een teller op 
de website houdt het aantal hectare ecolo-
gisch beheerde tuin bij. Ecologische tuiniers 
mogen opvallen, net als de campagne-affi-
che waarop een naakte tuinkabouter glun-
dert met zijn heerlijke oogst. Een nieuws-
brief houdt de deelnemers op de hoogte 
van de campagne en geeft ideeën voor nog 
meer ecologisch tuinplezier. starters vinden 
op de website tips om milieuvriendelijk aan 
de slag te gaan. De rol van privétuinen 
in het behoud van de natuurlijke 
rijkdom wordt door de weten-
schap steeds vaker erkend. In 
verstedelijkte gebieden zoals 
Vlaanderen zijn ecologisch 
beheerde tuinen belang-
rijke toevluchtsoorden voor 
bedreigde dier- en planten-
soorten. Helaas blijven deze 
tuinen nog te vaak onzicht-
baar. Daar wil deze actie iets 
aan doen.
www.durftuinierenzonder.be 

reeks milieucriteria, die gebaseerd zijn 
op een wetenschappelijke analyse 
van de hele levenscyclus van 
het bewuste product. Het 
keurmerk geldt voor allerlei 
consumentenartikelen zoals 
kleding, toiletartikelen en 
wasmiddelen. Onderzocht 
wordt of ook voedings-
middelen en dranken in de 
toekomst een milieukeur kun-
nen krijgen.
www.ecolabel.be

Volgens experts van het Intergovernmental Panel on Climate Change, wordt 28% van 
de CO2-uitstoot veroorzaakt door ontbossing, tegenover 14% door transport. 

Door ontbossing zou er elke dag evenveel  CO2 vrijkomen als 20.000 vluchten 
van londen naar new York! De 280.000 m2 bos die elke minuut verdwijnen 
komen overeen met 5,9 miljard ton CO2 per jaar. Vandaar het belang om 
hout en meubelen te kopen met het FsC-keurmerk, afkomstig van duur-
zaam beheerde bossen...

Y.N.

nieuwe eco-webwinkel

Ecologisch hoeft niet saai te zijn. Integendeel, 
er bestaan veel originele alternatieven 

voor vervuilende producten. soms 
zijn deze producten moeilijk te 

vinden. De nieuwe webwinkel 
Kudzu brengt deze producten 
dichterbij! Deze webwinkel 
met ecologische producten, 
ging deze maand van start 
op www.kudzu.be. Kudzu 

biedt een breed gamma aan 
milieuvriendelijke producten, 

gaande van shampoo tot tassen 
met een ingebouwd zonnepaneel of 

afstandsbediende auto’s aangedreven door 
waterstof. Met dit project hopen de jonge 
ondernemers Valentijn Vyvey en Millie 
Hemelsoen een steentje bij te dragen tot 
een groeiend milieubewustzijn bij Belgen 
en nederlanders. Bovendien schenkt Kudzu 
1% van de winst aan een goed doel.
Alle info op http://www.kudzu.be 
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europees keurmerk voor 
milieuvriendelijke producten

Milieuvriendelijke producten zijn in de 
toekomst te herkennen aan een Europees 
keurmerk. Daar heeft het Europees 
Parlement onlangs mee ingestemd. Een 
product kan voortaan alleen maar een 
keurmerk krijgen als het voldoet aan een 
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De Nederlandse schrijver 

Godfried Bomans zei ooit «Er 

bestaan geen ouders die niet 

heimelijk in hun kinderen iets 

bijzonders zien. En ze hebben 

gelijk, de mogelijkheden 

zijn onbeperkt.» Het vraagt 

een bewuste aanpak om de 

onbeperkte mogelijkheden 

van je kind tot ontwikkeling te 

laten komen, op een manier die 

voor jou en je kind goed voelt.

dossierar tikel niet goed vonden, hun enige referentie. 
Ouders zien daarbij de mogelijkheid 
over het hoofd om hun kind op hun 
eigen unieke manier en vanuit het 
hart op te voeden. Veelal staan ouders 
ook onvoldoende stil bij de invloeden 
waaraan hun kinderen allemaal 
blootstaan. want opvoeden doen 
ouders tegenwoordig al lang niet meer 
alleen. Ouders brengen hun kind naar 
een kinderdagverblijf of onthaalmoeder, 
vertrouwen het niet veel later toe aan 
een school en haar lerarenkorps, en 
sturen het naar de sportclub of de 
jeugdbeweging. we schuiven zo de 
opvoeding van onze kinderen vaak 
in vertrouwen door naar anderen. 
De keuze van al deze instellingen en 
mensen is mede bepalend voor de 
vorming van het kind, voor de waarden 
die het meekrijgt en voor de levensvisie 
die het ontwikkelt. Toch blijft het de 
taak van de ouder om een rolmodel 
te zijn voor het kind. Aangezien heel 
wat kinderen zich tijdens de groei 
naar volwassenheid alleen of onzeker 
voelen, is het belangrijk dat ouders het 
kind optimaal begeleiden.

Kinderschouders  
torsen zware last

Vandaag de dag rust op de schouders 
van kinderen veel meer druk dan 
vroeger. De verwachtingen lijken 
torenhoog en stress is vaak op jonge 
leeftijd al een trouwe metgezel. Onze 
prestatiemaatschappij lijkt te verlangen 
dat kinderen in zowat alles goed zijn – 
op de schoolbanken, in de sportschool 
en in de muziekklas – en dat ze 
daarnaast ook nog eens zelfzeker en 
hip zijn, veel vrienden hebben en niet 
«anders» zijn. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat een alsmaar groter 
deel van de kinderen last heeft van 
faalangst, lage eigenwaarde, pesterijen 
op school, weinig zelfvertrouwen en 

© Yuri Arcurs - Fotolia.com

schuldgevoelens. sommige kinderen 
durven niet voor zichzelf op te 
komen, voelen zich onbegrepen of 
eenzaam, of voelen zich niet thuis in 
de maatschappij. Ook kampen alsmaar 
meer kinderen met depressie, adhd 
(hyperactiviteit), hooggevoeligheid of 
andere kwalen van deze tijd. Ook voor 
deze kinderen zijn er meestal specifieke 
oplossingen voorhanden.

naast een persoonlijke aanpak 
heeft elk kind zoals elke volwassene 
bepaalde basisbehoeften. Kinderen 
willen zich veilig en gewaardeerd 
voelen en hebben behoefte aan 
verbondenheid. Elke opvoeding die 
aan deze noden tegemoet komt, 
biedt meer plaats voor vertrouwen, 
openheid, oprechtheid en eerlijkheid 
van kinderen naar hun opvoeders toe. 
Daarnaast is het belangrijk dat we 
kinderen bepaalde waarden bijbrengen, 
zoals integriteit en bescheidenheid, 
verantwoordelijkheidszin en bewustzijn, 
rechtvaardigheid en empathie.

Steunen, stimuleren, sturen

Kind en Gezin stelt dat steunen, 
stimuleren en sturen drie belangrijke 
aspecten zijn binnen de opvoeding 
van elk kind. je kind steunen, doe je 
door het te geven wat het nodig heeft, 
zoals zorg, warme aandacht, kleding, 
een dak boven het hoofd en voeding. 
je stimuleert je kind door het nieuwe 
dingen aan te leren of aan te sporen 
om zelf op ontdekking te gaan. Dit kan 
bijvoorbeeld door het aan te moedigen 
om te praten, problemen op te lossen 
of met vriendjes te spelen. Dit maakt 
je kind bovendien sneller zelfstandig. 
je kunt je kind bijvoorbeeld een pluim 
geven als het bij een huishoudelijke 
taak heeft geholpen. sturen doe je 
door je kind leiding te geven. je maakt 
duidelijk wat je verwacht, je stelt 

je kind begeleiden naar volwas-
senheid is een taak met heel wat 

verantwoordelijkheid. De weg 
naar ernaartoe  ligt bezaaid met 
onzekerheden en opgroeiangsten, 
en gaat gepaard met het maken van 
belangrijke keuzes en het zoeken naar 
een eigen plekje in de maatschappij. 
Het is belangrijk dat kinderen zich 
gesteund voelen in dit groeiproces, 
door hun ouders en familie, door 
leraren en soms door professionelen. 
want elk kind is uniek en verdient een 
persoonlijke aanpak, zodat het alle 
kansen krijgt om op te groeien tot een 
gelukkig, verantwoordelijk en zelfzeker 
wezen.

Als hun eerste kind geboren wordt, 
weten ouders vaak bitter weinig af 
van opvoeding. Meestal is de eigen 
opvoeding, en wat ze daarin wel en 
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grenzen en stuurt bij wanneer je kind 
in de verkeerde richting loopt. je kind 
heeft bepaalde grenzen nodig om te 
leren wat kan en wat niet kan. Binnen 
die grenzen kan het experimenteren 
en op ontdekkingstocht gaan in het 
leven. 

Respect

Kinderen verdienen net als volwassenen 
respect: van hun ouders, van 
leerkrachten, van opvoeders. Omdat 
respect bij jezelf begint, is het een goede 
zaak als kinderen wordt bijgebracht 
om goed zorg te dragen voor hun 
lichaam en de ziel 
die erin huist, zodat 
ze voelen dat ze het 
waard zijn te «zijn». 
Een inleiding tot een 
positieve levenswijze 
die lichaam en geest 
ten goede komt, 
zijn belangrijke 
fundamenten van 
een respectvol leven. 
Gezonde voeding 
en voldoende 
l ichaamsbeweging 
nemen daarin een 
vooraanstaande plaats 
in. Maar overdrijven 
is nooit goed. je kind van deze naar 
gene sport- of andere club doen 
hollen, kan het alleen maar opzadelen 
met stress. Een uitgebalanceerd 
vrijetijdsprogramma daarentegen is 
verrijkend en kan een kind de rust 
brengen die het nodig heeft. Voor 
het welbehagen van elke mens is het 
belangrijk niet alleen je lichaam maar 
ook je geest respectvol te behandelen. 
Aanvaarding van wie je bent, het 
leren erkennen van je kwaliteiten en 
talenten, maar ook je mindere kantjes 
of vaardigheden, het leren omgaan 
met tegenslagen en minder gelukkige 

momenten zijn levenslessen die je beter 
al vroeg meekrijgt. Een kind dat zichzelf 
beter aanvaardt, zal ook makkelijker 
anderen – en hun autoriteit/maturiteit 
– aanvaarden. Het bijbrengen van 
respect kadert binnen een groter 
betekenisvol geheel van respectvol en 
harmonieus omgaan met onze wereld 
en alle wezens die er leven, en is nauw 
verbonden met de ontwikkeling van 
empathie.

Goede communicatie

Communicatie is in elke relatie 
belangrijk en dat is in contact met 

kinderen niet anders. Voor ouders kan 
het nuttig zijn om een cursus te volgen 
over communicatie met kinderen. 
De Gordoncursus bijvoorbeeld is een 
communicatietraining die ouders leert 
hoe ze hun invloed op het gedrag en 
de waarden van hun kinderen kunnen 
vergroten en hoe ze hun kind de 
ideale omgeving kunnen bieden om 
zich maximaal te ontplooien. De cursus 
besteedt aandacht aan het confronteren 
van je kind met onaanvaardbaar gedrag, 
het helpen als het een probleem heeft, 
wat te doen als je kind zich tegen je 
verzet, hoe omgaan met een verschil 
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open staat, kan het ook zelf een 
reiki-cursus voor kinderen volgen. 
Kinderen die reiki beoefenen komen 
een stukje van hun «ik» tegen, leren 
zichzelf beter begrijpen en snappen 
ook meer van de «grote» mensen. 
Ze leren begrijpen wat er allemaal 
verandert als ze opgroeien en worden 
zich bewust van hun eigen aandeel 
en dus verantwoordelijkheid in 
conflictsituaties.

natuurlijke heling

Al omring je je kind met de beste 
zorgen, dan nog heb je niet alles in 
de hand en kan je kind problemen 
hebben die een specifieke aanpak 
vragen. De klassieke gezondheidszorg 
zwaait al snel met medicijnen. Toch 
zijn er buiten het traditionele circuit 
tal van mogelijkheden om je kind te 
helpen zijn balans te houden of terug 
te vinden. Ook voor kinderen die 
«anders zijn» en te kampen hebben met 
adhd, depressie, hooggevoeligheid 
of andere moderne kwalen zijn er 
vaak minder ingrijpende oplossingen 

wandelen kunnen als een vorm van 
actieve meditatie beschouwd worden, 
waarbij het kind zichzelf en de ouder 
kan ontmoeten. Of je kunt als gezin 
een moment uitkiezen waarop je naar 
elkaar luistert en ervaringen van de 
afgelopen dag met elkaar deelt. Deze 
momenten brengen niet alleen het 
hele gezin tot rust, maar versterken 
ook de diepgaande band tussen de 
gezinsleden.

Reiki is een andere methode 
die kinderen innerlijk tot rust kan 
brengen of kan helpen bij kinderen 
met adhd, overgevoeligheid, 
autisme en andere klachten. Reiki 
is japans voor levenskracht-energie, 
de onvoorwaardelijke liefde die de 
energiebron is in alle levensvormen. 
Reiki stimuleert de zelfhelende kracht 
van het lichaam op fysiek, mentaal, 
emotioneel en spiritueel niveau. 
Een reiki-behandeling gebeurt door 
een reiki-master via handoplegging 
of op afstand, en kan je ook op 
jezelf toepassen. Reiki heft blokkades 
op en laat onderdrukte gevoelens 
vr i jkomen, geeft 
zelfvertrouwen, helpt je in 
je spirituele reis, versterkt 
je intuïtie, bevordert 
je zelfbewustzi jn, 
je creativiteit en je 
levenskracht. Het 
verbetert doorgaans ook 
je relaties met anderen, 
omdat je beter kan 
relativeren en situaties 
vanuit mededogen 
bekijkt. wanneer er zich 
binnen het gezin een 
disharmonie manifesteert, 
kan een reiki-behandeling 
voor het kind en/of de 
ouders helend werken. 
wanneer je kind er voor 
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Innerlijk rustig kind

Voor iedereen is het belangrijk om 
stress te vermijden, met negatieve 
ervaringen te kunnen omgaan 
en zichzelf en het leven beter te 
aanvaarden. Hoe vroeger in het 
leven je hiermee kunt beginnen, hoe 
minder je gebeurtenissen in je leven 
als struikelblok zal ervaren. Meditatie, 
bijvoorbeeld mindfulness, is een 
bij volwassenen al langer bewezen 
techniek die je beter wapent om 
de uitdagingen van het dagelijkse 
leven aan te gaan. Meditatie kan een 
belangrijk onderdeel uitmaken van de 
opvoeding van kinderen. Met behulp 
van deze techniek leren ze al van kleins 
af hun aandacht vestigen op wat er nu 
is en wat dit vanbinnen met hen doet, 
waardoor ze beter leren omgaan met 
drukte, onrust, ergernis, frustraties, 
(faal)angst, verdriet, enthousiasme, ...  
Vaak geeft het hen ook meer 
zelfvertrouwen. Ook bij klachten 
zoals hooggevoeligheid, concentratie-
problemen, leerstoornissen, agressief 
gedrag, pesterijen, hyperactiviteit, 
piekeren, depressie, stress, 
eetstoornissen en psychosomatische 
stoornissen kan meditatie zinvol zijn.

Het samen mediteren in een gezin 
kan plaatsvinden binnen de context 
van de dagelijkse gebeurtenissen. Ook 
samen tuinieren, de afwas doen of 

in waarden en met conflicten, ... 
De cursus is ook geschikt voor de 
omgang met hoogsensitieve kinderen 
en nieuwetijdskinderen. 

In de cursus «Coach je kind» wordt 
dan weer vooral geleerd dat wanneer 
je als ouder je intuïtie volgt, je meestal 
de beste keuzes maakt. je leert ook 
echt luisteren naar je kind en je kind te 
coachen en begeleiden. De basisfilosofie 
van deze cursus is dat kinderen al alle 
kwaliteiten in zich hebben, maar dat zij 
alleen niet weten hoe ze ermee kunnen 
omgaan. Kinderen willen niet meteen 
weten «wat» maar eerder «hoe».

Uit getuigenissen van ouders blijkt dat 
ze dergelijke cursussen als zeer intens 
en bewustzijnsverruimend ervaren en 
dat ze doorgaans leiden tot een betere 
relatie en een intenser contact met het 
kind.

Maar ook voor kinderen kan het 
aangewezen zijn om beter te leren 
communiceren. Kinderen worden 
gemakkelijk opgezadeld met een 
laag eigenbeeld en een gebrek aan 
zelfvertrouwen. Bij bepaalde kinderen 
weegt dit zo zwaar door dat ze niet 
voor zichzelf opkomen of niet efficiënt 
functioneren in hun sociale relaties. Het 
volgen van een assertiviteitscursus kan 
voor die kinderen vaak een grote hulp 
betekenen.
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wordt in de school niet alleen geleerd 
maar ook samen geleefd, staat het kind 
centraal en wordt het actief betrokken 
bij het hele gebeuren, is er aandacht 
voor de totale ontplooiing van het kind 
(zowel cognitief, sociaal, emotioneel, 
lichamelijk), worden zelfstandigheid en 
zin voor initiatief gestimuleerd, en leren 
kinderen er hun verantwoordelijkheid 
opnemen. 

De steinerpedagogie is gestoeld 
op de antroposofische menskunde 
die de veelzijdigheid van de mens 
in zijn ontwikkeling beschouwt. In 
een steinerschool draait alles rond 

de persoonlijke 
ontwikkeling van 
het kind als unieke 
persoon met een 
eigen denkwereld, 
gevoelens en wil. 
Enkele belangrijke 
e d u c a t i e v e 
principes binnen 
het steineronderwijs 
zijn ritme, spirituele 
a c h t e r g r o n d , 
kunstzinnigheid en 
periodeonderwijs. 
Elk kind heeft 
z i jn  e igen 

ontplooiingsritme en het respect 
daarvoor speelt in een steinerschool 
een toonaangevende rol. De spirituele 
achtergrond houdt in dat elk kind 
de kans geboden wordt om door te 
groeien tot een zelfstandige, in vrijheid 
denkende, voelende en handelende 
volwassene. Kunst wordt als een middel 
gezien om de leerling een rijker en 
fijner gevoelsleven mee te geven.

Freinetscholen besteden veel aandacht 
aan de creatieve ontwikkeling en het 
werken in projecten. Elk kind werkt 
volgens zijn eigen ritme en competitie 
wordt vermeden. Kinderen van twee 

voorhanden. naast de in dit artikel 
eerder aangereikte methodes, kunnen 
ook natuurlijke geneesmiddelen of 
supplementen soms een optie bieden. 
Ook het gebruik van etherische 
oliën kan een meerwaarde hebben 
in het bewust begeleiden van groei- 
en studieprocessen bij kinderen. 
Het werken met etherische oliën 
is erop gericht de gevoeligheid en 
het «anders zijn» van elk kind te 
benutten als een kracht. In bepaalde 
gevallen, bijvoorbeeld bij adhd, 
kan het aangewezen zijn om onder 
professionele begeleiding de voeding 
aan te passen. Een individuele 
overgevoe l ighe id 
voor bepaald voedsel 
kan immers heel wat 
ellende veroorzaken. 
Uit onderzoeken 
blijkt dat de 
meeste kinderen 
met adhd positief 
reageren op een 
voed ingspat roon 
dat op maat werd 
opgesteld. Als het 
probleem dieper zit 
en je weet niet meer 
hoe te handelen, kan 
een kindertherapeut 
of een jeugdcoach uitkomst bieden.   

Methodescholen

sommige ouders kunnen zich 
niet vinden in de aanpak van het 
traditionele onderwijssysteem en 
kiezen er resoluut voor om hun kind 
naar een methodeschool te sturen. 
steiner, Freinet, Montessori en 
sudbury zijn slechts enkele van de in 
ons land aanwezige methodescholen. 
Deze scholen vertonen allemaal hun 
eigenheid, maar hebben ook een 
aantal elementen gemeenschappelijk. 
Zo leren kinderen er samen te werken, 
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ook van de interactie met onze 
kinderen. soms kan dan ook terecht 
de vraag rijzen wie nu eigenlijk wie 
opvoedt. In de wisselwerking met 
onze kinderen worden wij zelf immers 
ook andere mensen en ontwikkelen 
wij ongekende vermogens en 
zienswijzen. Door te leren luisteren 
naar en handelen volgens het kind, 
kunnen wij van het kind veel leren 
en blijkt dat het niet steeds de 
volwassene is die het «beter» weet. 
In die zin heeft opvoeding ook zijn 
spirituele dimensie en kunnen we 
samen groeien naar steeds meer mens 
worden, met een toenemende vrijheid 

en een toenemend bewustzijn. In die 
sfeer kunnen vragen rijzen als «waar 
komen deze jonge wezens vandaan?» 
en «wat hebben ze ons te vertellen?». 
Deze grote vragen hoeven misschien 
niet concreet beantwoord te worden, 
maar ze bieden ongetwijfeld ruimte 
aan een grotere, zinvolle dimensie. 

Helga D’Havé

verschillende kalenderleeftijden zitten 
samen in graadklassen. De oudere 
kinderen helpen de jongere, terwijl 
de jongsten boeiende ervaringen 
opdoen en nieuwe mogelijkheden 
leren van de oudere kinderen in de 
groep. De creatieve ontwikkeling wordt 
gestimuleerd in het laten neerschrijven 
van wat kinderen bezighoudt, toneel, 
schilderen of muziek.

Montessori is een andere 
methodeschool die in Vlaanderen 
relatief onbekend is, maar in 
nederland beter is vertegenwoordigd. 
Basisscholen werken er zonder  
lesrooster, zonder 
zittenblijven en zonder 
c i j f e rbeoo rde l i ng s -
systeem. Bovendien 
worden kinderen van 
verschillende leeftijden 
gegroepeerd, namelijk 
van 3-6, van 6 tot 9, 
en van 9 tot 12 jaar, en 
blijven ze drie jaar lang 
bij dezelfde leerkracht. 

sudburyscholen staan er 
dan weer voor bekend 
heel wat ruimte te 
bieden aan het kind. 
Zo zijn kinderen vrij 
om te doen wat ze willen binnen de 
door het personeel en de leerlingen 
democratisch opgestelde regels van de 
school. Er zijn geen opgelegde klassen, 
leerplannen of overhoringen, maar de 
kinderen zijn volledig verantwoordelijk 
voor hun leerproces.

de spirituele dimensie  
van opvoeding

Kinderen gaan door een enorm 
groeiproces, maar ook wij volwassenen 
leren en groeien elke dag. we leren 
van anderen, van ervaringen, maar 
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Agnes De Roover natuurvoeding in-keer sinds 1981
Raf Van der Staey (zittend zaakvoerder)
• Verdelers van voedingssupplementen
• Verdelers voor Symbio van Hagedessa en Uniflona
• Verdelers voor heel Vlaanderen via bio winkelier en therapeuten

van Vivadis Maca Pl 537/2 en Vivamento Pl 537/4
(cats claw TOA’s vrij )

www.vivadis.be
Stekkestraat 68 – 2235 Houtvenne. tel: 016 698 053 
fax: 016 573 973  raf.van.der.staey@pandora.be
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avant-première

eric pearl
The Reconnection®

Van 22 tot 24 mei organiseert Eric Pearl 
een Reconnective Healing Seminar in 
Antwerpen. Meer info vind je in de agen-
da onder de rubriek Spiritualiteit.

Eric Pearl (Vs) is het erkende instrument 
waardoor The Reconnection® zich ont-
vouwt en in de wereld wordt geïntro-
duceerd. Eric had een zeer succesvolle 
chiropraktijk 12 jaar lang, tot op een dag 
in 1993 zijn klanten engelen begonnen 
te zien en verslag deden van miraculeuze 
helingen van aandoeningen als kanker, 
geboorteafwijkingen, hersenverlamming 
en AIDs gerelateerde ziekten. Het werk 
van De Reconnectie was begonnen. Eric’s 

werk heeft sindsdien een grote interesse 
gewekt bij wetenschappers en doktoren 
wereldwijd. Hij is op vele televisie- en ra-
dioshows verschenen en zijn werk is vast-
gelegd in zes boeken.

Op 5 juni geeft Pim van Lommel een 
voordracht in Gent. Meer info vind je in 
de agenda «van dag tot dag».

Pim van lommel (1943) was van 1977 
tot 2003 als cardioloog verbonden aan 
het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. 
Hij publiceerde diverse artikelen over 
cardiologie. In 1986 begon hij zijn on-
derzoek naar bijna-doodervaringen bij 
patiënten die een hartstilstand hadden 
overleefd. In 2001 publiceerde hij dit 
onderzoek in het gerenommeerde tijd-
schrift The lancet. Daarnaast werkte 
hij mee aan verschillende boeken over 
bijna-doodervaringen en publiceerde 
er diverse artikelen over. In 2007 ver-

scheen zijn boek Eindeloos bewustzijn: 
een wetenschappelijke visie op de bijna-
doodervaring. Pim van lommel houdt 
over de hele wereld lezingen over bijna-
dood-ervaringen en over de relatie tus-
sen bewustzijn en hersenfunctie.

pim van Lommel
Bijna-doodervaringen

avant-première

Ben Risby Jones
Lichthealer 

Van 12 tot 17 mei is Ben Risby Jones in 
België. Hij geeft meerdere workshops. 
Meer info vind je in de agenda onder de 
rubriek Spiritualiteit.

Australiër van 33 jaar, natuurgeneeskun-
dige, herborist en lichthealer, reeds op 
jonge leeftijd geïnteresseerd in het spiri-
tuele bij de mens. Als prille 20-er  reisde 
hij, gedurende 5 jaar, vier maal de we-
reld rond om de verschillende spirituele 
tradities, religies en stammenculturen te 
onderzoeken, om uiteindelijk de «link» 
tussen genezen en spiritualiteit te vin-
den. Tijdens deze reizen ontdekte hij de 

7 fundamentele aspecten van menselijke 
ervaringen en ontwierp de life-essences, 
die op een holistische manier de mens 
geheel in harmonie laten komen. Hij reist 
nu de wereld rond om zijn ontdekkingen 
en ervaringen te delen met iedereen.

Hans Laureyssen geeft op 27 mei een 
voordracht over Ayurveda in het Huis 
van Adinda te Waasmunster. Meer info 
vind je in de agenda «van dag tot dag».

Hans reisde in de periode 1993 – 1995 
de wereld rond en kwam in contact 
met vele culturen. India bleef voor-
goed in zijn geheugen geprent, hij 
verbleef er meer dan een half jaar en 
raakte gefascineerd door de vriende-
lijke bevolking, yoga en meditatie en 
de geneeskunst en gezondheidsfiloso-
fie Ayurveda. Beroepsmatig gaf Hans 
softwareopleidingen en ontwikkelde 
maatsoftware voor diverse bedrijven.
De afwisseling vond hij in het begelei-
den van wandelreizen in kleine groep 

voor Anders Reizen. jaren later was hij 
toe aan een beroepsheroriëntatie. Van-
uit zijn interesse in de Indische cultuur 
en passie voor het werken met mensen, 
volgde hij een 4-jaar durende opleiding 
van het European Institute for scientific 
Research on Ayurveda.

Hans Laureyssen 
Ayurveda
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spijtig genoeg is de berichtgeving 
over melk in de media meestal een-

zijdig. Hoewel we onlangs voor het eerst 
te horen kregen dat de melkcampagne 
destijds werd opgestart om de boterber-
gen en melkplassen van de zuivelsector 
aan de man te brengen, wordt melk nog 
steeds geprezen als een wondermiddel. 
Over de twijfels die specialisten hebben 
over de gezondheid en efficiëntie van 
melk als calciumbron vertelt men de 
consument niets. Ook de milieu- en die-
renwelzijnsproblemen die met de pro-
ductie van melk gepaard gaan, worden 
doodgezwegen.

Melk is onder verschillende voedings-
deskundigen niet langer onbesproken 
heldenvoedsel. nog steeds wordt de 
consument de indruk gegeven dat melk 
een noodzakelijk voedingsmiddel is, dat 
je drie glazen melk per dag moet drin-
ken, en dat dat de beste garantie is te-
gen botbreuk. Mensen die om een of an-
dere reden geen melk willen of kunnen 
drinken, of wiens kind geen melk wil, 
worden onnodig ongerust gemaakt en 
denken dat «melk moet». Daar bestaat 
echter geen internationale wetenschap-
pelijke consensus over.

Het kan niet ontkend worden dat melk 
een aantal nuttige voedingsstoffen be-
vat, zoals calcium, eiwitten, en vitamine 

natuurlijke voeding
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pijtig genoeg is de berichtgeving 

Melk
einde van 

  een mythe…

De melkbrigade is 50 jaar 
oud. De media besteedde de 
voorbije maanden dan ook 
heel wat aandacht aan het 

belang van melk. De VLAM (Het 
Vlaams Centrum voor Agro- 
en Visserijmarketing) startte 
samen met de overheid haar 
nieuwe melkcampagne en de 
overheid wil de verspreiding 

van melk in scholen opnieuw 
ondersteunen. Deze campagnes 

misleiden de consument en 
vertellen allesbehalve de volledige 

waarheid over melk…

avant-première

Marcel Messing
antropoloog, filosoof 

Marcel Messing geeft een voordracht 
op 20 mei in Lokeren en op 25 mei in 
Brugge. Meer info vind je in de agenda 
«van dag tot dag».

Marcel Messing studeerde antropo-
logie, filosofie en vergelij kende gods-
dienstwetenschap. Hij is auteur van 
zo’n 22 boeken, diverse gedichtenbun-
dels en talloze artikelen. Dertien jaar 
was hij als stafdocent en decaan werk-
zaam in het Hoger Beroepsonderwijs 
en daarna vier jaar als wetenschappelijk 
medewerker van de Bibliotheca Philo-
sophica Hermetica te Amsterdam. Hij is 
een veelgevraagd spreker in binnen- en 

buitenland en staat bekend om zijn syn-
these tussen oosterse en westerse wijs-
heid. Diverse boeken van hem werden 
vertaald en hij genoot onderricht van 
o.a. Tibetaanse rinpoche’s. 

Paul Ferrini geeft op 16 mei een lezing in 
Herent. Meer info vind je in de agenda 
«van dag tot dag».

Paul Ferrini is de auteur van tientallen 
boeken over liefde, genezing en ver-
geving. Hij gaat met zijn unieke men-
geling van spiritualiteit en psychologie 
stukken verder dan de meeste zelf-
hulpboeken en raakt zo aan de kern 
van het genezingsproces. Zijn lezin-
gen, bijeenkomsten en het door hem 
ontworpen «affiniteitsproces» hebben 
duizenden mensen geholpen hun ver-
gevingsgezindheid te verdiepen en 
zich open te stellen voor de godheid 
in zichzelf en anderen. Paul Ferrini is 

een veelgevraagd spreker en docent. 
Zijn werk wordt als baanbrekend be-
schouwd door bijzondere mensen als 
Elisabeth Kubler-Ross, john Bradshaw, 
neale Donald walsch, lyanla Vanzant 
en larry Dossey, om er maar een paar 
te noemen. Zijn boeken zijn wereldwijd 
vertaald en verspreid.

paul Ferrini  
spiritueel healer



20

de optimale calciuminname is. Volgens 
verschillende wetenschappers zijn er 
goede redenen om aan te nemen dat 
de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 
heel wat lager mag. Uitgaan van een 
hoge calciuminname heeft uiteraard 
zijn effect op wat voor producten men 
aanbeveelt. Hoe hoger de aanbevolen 
calciuminname, hoe meer men melk zal 
aanprijzen, aangezien het een algemeen 
gekende calciumbron is. 

Commerciële belangen en de promo-
tie van zuivel
Ze zijn misschien niet meer zo hoog en 
diep, maar er zijn nog steeds bergen bo-
ter en plassen melk die verkocht moeten 
worden. sander Kersten, verbonden aan 
wageningen Universiteit schreef: «Dat 
de zuivelsector reclame maakt voor zijn 
producten is normaal. Het problemati-
sche is de manier waarop dat gebeurt. 
De zuivelsector maakt reclame op zo’n 
manier dat het niet duidelijk is wie er 
achter de reclame zit. Het lijkt alsof de 
overheid voorlichting geeft of een on-
afhankelijke instelling het algemene be-
lang nastreeft. En dat is natuurlijk niet 
zo.» laten we verder ook niet vergeten 
dat de overheid daadwerkelijk de con-
sumptie van melk steunt. Er wordt in 
Europa te veel melk geproduceerd waar-

nebloempitten, en lijnzaad, de vleesver-
vangers tofu en tempeh, en met calcium 
verrijkte plantaardige soja-, rijst- of ha-
verdranken zijn goede calciumbronnen. 
Ook de andere in melk aanwezige nutti-
ge voedingsstoffen kunnen opgenomen 
worden via plantaardige producten. Die 
plantaardige producten bevatten naast 
calcium en andere mineralen ook vitami-
nes en – in tegenstelling tot zuivel – ve-
zels en fytonutriënten die belangrijk zijn 
in het preventief bestrijden van ziektes. 
Zo’n drie kwart van de wereldbevolking 
verdraagt trouwens geen melk. De mens 
is bovendien het enige zoogdier dat sys-
tematisch de moedermelk van een an-
dere diersoort als voeding gebruikt, en 
dat nog melk drinkt na afloop van de 
zoogtijd en zelfs op volwassen leeftijd. 
Geen van beide vaststellingen bewijst 
iets, maar zij geven wel een indicatie dat 
zuivel biologisch gezien geen natuurlijk 
onderdeel van onze voeding moet uit-
maken. Behalve moedermelk van de ei-
gen soort natuurlijk…

Zuivelproducten zijn niet noodzakelijk 
de beste calciumbronnen
Melk is door haar hoge calciumgehalte 
duidelijk een voor de hand liggende ma-
nier om calcium binnen te krijgen, maar 
daarom is het niet noodzakelijk de beste. 
Melk levert meer dan alleen calcium: ook 
verzadigde vetten en mogelijk een gro-
tere kans op hart- en vaatziekten, pros-
taatkanker, eierstokkanker, borstkanker 
of diabetes type I. De rol van de eiwitten 
in melk is niet helemaal duidelijk, maar 
zij zouden medeverantwoordelijk kun-
nen zijn voor veel calciumverlies. Vol-
gens de wereldgezondheidsorganisatie 
zijn de nadelige effecten van de dierlijke 
eiwitten in zuivel op de calciumbalans 
groter dan het positieve effect van de 
calciuminname. 

Onze precieze calciumbehoefte is niet 
bekend
In de melkreclame wordt het nooit ver-
teld, maar onder voedingsdeskundigen 
bestaat veel discussie over wat precies 

fosfor je opneemt, hoeveel je beweegt, 
hoeveel zout, alcohol of koffie je consu-
meert,… Een samenvattende studie van 
zeven grote onderzoeken gepubliceerd 
in het vakblad American journal of Cli-
nical nutrition komt bijvoorbeeld tot 
de vaststelling dat er geen betekenisvol 
verband is tussen de calciuminname en 
heupbreuken. Er bestaat zelfs zoiets als 
de calciumparadox: botbreuken komen 
meer voor in ontwikkelde landen, waar 
de calciuminname hoger is, dan in ont-
wikkelende landen, waar ze lager is. De 
slogan «Melk. En je kan tegen een stoot-
je» van de door de VlAM gefinancierde 
melkcampagne is dan ook nogal simplis-
tisch. Volgens Professor Peter Clarys van 
de faculteit lichamelijke Opvoeding en 
Kinesitherapie aan de VUB is beweging 
belangrijker dan melk drinken, en is het 
vooral de factor beweging die we uit de 
huidige melkspotjes moeten onthou-
den. 

Zuivelconsumptie is niet noodzakelijk
Calcium kan ook uit andere bronnen dan 
zuivel gehaald worden. Donkergroene 
bladgroenten – zoals veldsla, water-
kers, postelein en peterselie bevatten 
veel calcium. Ook broccoli, boerenkool, 
warmoes, zaden en pitten zoals aman-
del- en hazelnoten, sesamzaadjes, zon-

B12. Maar dit is nog geen reden om 
melk te slijten als onmisbaar voedings-
middel of wonderproduct. De kritische 
geluiden rondom melk groeien, en er 
zijn aan melkconsumptie ook heel wat 
nadelen verbonden. Het is dan ook te-
recht om bij de hoge zuivelconsumptie 
een aantal vraagtekens te plaatsen. Dat 
doen de wereldgezondheidsorganisatie 
en de wereldbefaamde kinderarts Ben-
jamin spock immers ook. jaren geleden, 
in de zevende editie van zijn bestseller 
«Baby- en kinderverzorging en opvoe-
ding» wees spock er reeds op dat melk-
consumptie «een punt van controverse 
is geworden onder dokters en voedings-
deskundigen» en dat melkconsumptie 
kan bijdragen tot «een verrassend aantal 
gezondheidsproblemen».

Zuivelconsumptie alleen beschermt 
botten niet
Voor sterke botten is meer nodig dan 
enkel melk drinken. Ook een voldoen-
de inname van calcium, al dan niet via 
melk, is niet voldoende. De sterkte van 
onze botten is veeleer een kwestie van 
onze calciumbalans, of het evenwicht 
tussen de opname en de uitscheiding 
van calcium. Die balans is het resultaat 
van veel factoren, zoals hoeveel vitami-
ne D, magnesium, zink, vitamine K en 
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ook niet het menselijke – geeft namelijk 
melk zonder dat er jongen aan te pas 
komen. Melkconsumptie vraagt dus de 
productie van kalfjes, die – als ze man-
nelijk zijn – terechtkomen in de vlees-
industrie. naast elk glas melk mag je je 
dus een lap kalfsvlees indenken.

Er zijn ernstige vraagtekens te plaatsen 
bij de uitvoerige promotie rond zuivel. 
Bij het informeren van de consument, of 
het nu is door de overheid of door de 
industrie, moeten vooral twee dingen 
duidelijk gemaakt worden: je botten be-
schermen is niet hetzelfde als calcium 
innemen en calcium innemen is niet 
hetzelfde als melk drinken. Voor wie zui-

velvrij voldoende calcium wil innemen, 
vormen donkergroene bladgroenten, 
noten en met calcium verrijkte plantaar-
dige soja-, rijst- of haverdranken een vol-
waardig alternatief. Bovendien gaat een 
gezond voedingspatroon steeds hand in 
hand met voldoende beweging, ook in 
het calciumvraagstuk is dit niet anders.

Tobias Leenaert 
en Helga D’Havé

door de boeren slechts weinig geld krij-
gen voor het witte goedje. De Europese 
Unie koopt het overschot «melkplassen 
en boterbergen» op zodat de melkboe-
ren kunnen overleven. Ook de export 
van zuivelproducten wordt sinds kort 
opnieuw gesteund. Van een verlaging 
van de melkquota wil Europa voorlopig 
niet weten…

De milieu-impact van melk
Onze hoge zuivelconsumptie heeft een 
grote impact op het klimaat. Dat veel 
vlees eten bijdraagt tot de opwarming 
van de aarde is hier en daar al door-
gedrongen, maar hetzelfde geldt voor 
melk. Via de «uitlaatgassen» van de mil-
joenen melkkoeien komt 
veel methaan in de lucht, 
en in hun mest zit het 
gevaarlijke lachgas. Geen 
lachertje voor onze pla-
neet. Bovendien moeten 
al de melkkoeien gevoe-
derd worden, wat ook 
een hoge hoeveelheid 
CO2 in de lucht brengt 
en veel grondstoffen 
vraagt, waaronder veel 
water. Volgens een studie 
in opdracht van de Britse 
overheid behoort melk 
tot de top tien oorzaken 
van de belangrijkste mili-
euproblemen (ozon uitgezonderd).

Melk is niet diervriendelijk
Koeien produceren melk voor hun kalf-
jes, zoals moeders moedermelk produ-
ceren voor hun baby’s. En toch drinken 
kalfjes nauwelijks of geen koemelk in 
hun leven. De kalfjes worden zo snel 
mogelijk van de moeder weggehaald en 
grootgebracht met kunstmelk, zodat wij 
mensen het witte vocht kunnen aftappen 
en verkopen aan al wie het drinken wil. 
Belangrijker nog – en iets wat zelfs vele 
vegetariërs zich niet realiseren – is dat 
om een voldoende melkrendement te 
hebben, een koe elk jaar zwanger moet 
worden. Geen enkel vrouwtjesdier –  
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De naam «ayurveda» komt uit het san-
skriet, de klassieke taal waarin teksten 

op het oude Indische subcontinent wer-
den geschreven en waarop verschillende 
noord-Indische talen zoals Hindi en Urdu 
zijn gebaseerd. Ayurveda is een samen-
stelling van ayur, wat leven betekent, en 
veda of kennis. Ayurveda wordt dan ook 
de kennis van het leven genoemd. Deze 
holistische leer beoogt een totale benade-
ring van de persoon: fysiek, emotioneel, 
mentaal en spiritueel. Een belangrijke taak 
van de ayurveda ligt in de preventie van 
ziekten. word je toch ziek, dan biedt de 
ayurveda ook oplossingen.

Oorsprong
Ayurveda zou zo’n 3000 jaar geleden in 
India zijn ontstaan en is gebaseerd op tek-
sten die in het sanskriet werden opgesteld. 
De belangrijkste bronteksten zijn de Cha-
raka samhita, een filosofische tekst die is 
aangevuld met een grote hoeveelheid me-
dische informatie, en de sushruta samhita, 
met uitgebreide beschrijvingen van chirur-
gische ingrepen. Tijdens deze vroege fase 
van de traditionele Indische geneeskunde 
beschreef men al koorts, diarree, abcessen, 
tumoren en huidziekten (waaronder le-
pra), en behandelde men complexe kwa-
len zoals angina, diabetes, hoge bloeddruk 
en nierstenen. Ook voerde men al chirur-
gische ingrepen uit, waaronder plastische 

in balans met  
oosterse wijsheid

in balans met 

Ayurveda is een 

eeuwenoude traditionele 

gezondheidsleer uit 

India die tegenwoordig 

overal ter wereld als 

aanvullende geneeskunde 

wordt toegepast. Het 

is een holistische leer, 

verweven met oosterse 

religieuze filosofieën, die 

streeft naar een lichaam 

en geest in evenwicht.

beter leven
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ming is met onze constitutie, stress en een 
onaangepaste levensstijl zijn slechts enkele 
factoren die een invloed kunnen hebben 
op onze energiebalans. Als iemand ziek is 
of last heeft van kwalen wijst dit er volgens 
de ayurveda op dat de tridosha niet meer 
in evenwicht is.

Ayurvedische consultatie
Omdat de ayurveda ervan uitgaat dat 
we allemaal een unieke energieverdeling 
hebben in lichaam en geest, stelt een 
ayurvedisch therapeut zich de vraag welke 
energieën een persoon in zich heeft. Een 
ayurvedische consultatie bestaat dan ook 
uit het bepalen van de oorspronkelijke 
energieverdeling van de patiënt bij de ge-

boorte (prakriti), het bepalen van de hui-
dige onevenwichtigheid in energie (vikriti) 
en het achterhalen van de oorzaken van 
deze onevenwichtigheid. De belangrijk-
ste methode om de energieën te meten, 
is de polsdiagnose waarbij de therapeut 
je lichaamsstromen meet door je pols te 
voelen. Een ayurvedisch therapeut maakt 
ook gebruik van vragenlijsten die helpen 
om de energiebalans – de verdeling tus-
sen vata, pitta en kapha – in een persoon 
in kaart te brengen. De vragenlijst kan in-
gevuld worden voor de huidige situatie of 
voor de vroege jeugd, waardoor de thera-
peut een beeld krijgt over de onevenwich-
tigheid van de geest-lichaam energieën. 

chirurgie, cataractoperaties, amputaties 
en keizersneden. Men wist eveneens hoe 
breuken te behandelen en wonden dicht 
te naaien. Hoewel de oude teksten nog 
steeds de basis vormen voor de heden-
daagse ayurveda, zorgden contacten van 
India met China, het oude Perzië en later 
met Engeland en de rest van de westerse 
wereld voor een voortdurende ontwikke-
ling van de ayurvedische praktijken.

Tridosha
Een belangrijk verschil met de klassieke ge-
neeskunde is dat de ayurveda niet focust 
op lichamelijk aanwijsbare factoren, maar 
op energie. Volgens de ayurveda heeft 
alle energie – in de geest, in het lichaam 
en in de wereld om ons 
heen – drie eigenschap-
pen, die dosha’s worden 
genoemd. samen heten 
ze de tridosha. De eerste 
dosha is vata, de energie 
die impulsen reguleert, zo-
als beweging. Vata is merk-
baar in zenuwstoornissen 
en in hyperventilatie, maar 
ook in droge herfstwinden. 
Vataverstoringen zijn ge-
correleerd aan angst. De 
tweede dosha is pitta, die 
staat voor transformatie of 
vuurkracht. Pitta is merk-
baar in de spijsvertering, 
hartstocht, heethoofdigheid, maar ook in 
vulkanen en in groepsgedrag op tropische 
dagen op het strand. Kapha is de derde 
dosha die zorgt voor structuur en stevig-
heid. Kapha is merkbaar in berusting, bezit-
terigheid, depressies, maar ook tijdens een 
bewolkte sombere winteravond. Volgens 
de ayurveda heeft elk individu bij de ge-
boorte een unieke en volmaakte verdeling 
van deze drie energiekarakteristieken. De 
energieën in lichaam en geest zijn daarbij 
in balans en de persoon is gezond. naar-
mate we opgroeien, wordt onze balans al 
snel verstoord door invloeden vanuit onze 
omgeving en door onze levenswijze. Een 
voedingspatroon dat niet in overeenstem-
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ecologische kledij en schoenen

An’Tchi : 
nieuw Brussels merk ! 

Waterloosesteenweg 616 • 1050 Brussel
02 345 10 88 

natural-selection-clothing.be

ecologische kledij en schoenenecologische kledij en schoenenecologische kledij en schoenen
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In de ayurveda is vooral de beoefening van 
yoga een aanbevolen vorm van lichaams-
beweging. Er bestaan honderden lichaams-
houdingen, asana’s, die elk op een bepaald 
aspect van de geest-lichaamenergieën in-
werken. Een correcte ademhaling is daarbij 
even belangrijk. naast een juiste levenswij-
ze en lichaamsbeweging neemt ook voe-
ding een prominente plaats in binnen de 
ayurveda. naargelang het specifieke type 
dat je bent in de ayurveda, zal de therapeut 
je voorschrijven welke voedingsmiddelen 
goed voor je zijn, welke je beter vermijdt 
en welke kruiden je ten goede komen. Als 
een bepaalde dosha te veel domineert, dan 
zal je bijvoorbeeld eetrichtlijnen krijgen om 
deze dosha te kalmeren. 

Ayurveda is een boeiende oosterse ge-
zondheidsleer die een meerwaarde kan 
bieden voor wie een gezonde levenswij-
ze nastreeft. Het positieve aan ayurveda 
is dat natuurlijke middelen worden ge-
bruikt. Bovendien kan ayurveda perfect 
naast traditionele behandelingen wor-
den toegepast en zo ondersteunend en 
aanvullend werken.

Helga D’Havé

Met dank aan Hans Laureyssen 
(Ananda Ayurveda) en Lies Ameeuw  

(School van Ayurveda)
- Zie ook de rubriek «Ayurveda» in de agenda -

Uiteraard worden ook je klachten en onge-
makken tijdens de consultatie uitgebreid 
besproken. na de consultatie bepaalt de 
therapeut welke constitutie je hebt vol-
gens de drie dosha’s. je kan heel duidelijk 
een bepaald type zijn, bijvoorbeeld pitta, 
maar je kan evengoed een combinatie van 
twee types zijn, bijvoorbeeld vata-pitta. De 
therapeut zal je volgens je constitutie een 
programma voorschrijven dat je eigen her-
stellend vermogen zal stimuleren opdat je 
energiebalans zich kan herstellen.

Voorkomen is beter dan genezen
Het is onmogelijk om een leven lang de 
ideale energiebalans en gelukzaligheid van 
bij de geboorte te behouden, maar vol-
gens de ayurveda kunnen we er wel voor 
zorgen dat onze vikriti niet verergert en 
uitmondt in lichamelijke symptomen. De 
ayurveda ontwikkelde een aantal preven-
tieve methoden die een bewuste aanpak 
van de levensstijl en het gedrag beogen, 
en die de energiebalans in evenwicht 
moeten houden of herstellen. Een juiste 
levenswijze, lichaamsbeweging en voe-
ding, afgestemd op je persoonlijke con-
stitutie, in relatie met het klimaat en het 
seizoen, staan centraal in de ayurvedische 
ziektepreventie. Mensen die vage klachten 
hebben, zoals lusteloosheid, hoofdpijn of 
snel geïrriteerd raken en die na herhaalde 
doktersbezoeken niet geholpen worden, 
kunnen vaak wel heil vinden in een aan-
passing van hun levensstijl volgens ayurve-
dische principes.
Een juiste levenswijze is de basis voor een 
goede gezondheid. Elke dag doorkruisen 
duizenden gedachten onze geest, en be-
zorgen ze ons al te vaak angst of stress. 
Door meditatie kunnen we leren om ons 
niet te laten meeslepen door deze onop-
houdelijke gedachtenstroom. De gedach-
ten zijn dan misschien nog aanwezig, maar 
beïnvloeden ons gemoed niet meer op een 
negatieve manier. Ook rust en regelmaat 
zijn volgens de ayurveda belangrijk voor 
ons evenwicht. lichaamsbeweging is in de 
ayurveda even belangrijk voor de gezond-
heid als in de westerse gezondheidskunde. ©
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kinderen

En een vrouw met een kind aan haar 
boezem zei: «Spreek tot ons over kin-

deren.».

En hij zei: 
«Je kinderen zijn je kinderen niet.
Ze zijn de zonen en dochters van het 
Verlangen van het leven naar zichzelf.
Ze komen door je maar zijn niet van je.
En alhoewel ze bij je zijn, behoren ze je 
niet toe.
Je mag hen je liefde schenken, maar niet 
je gedachten.
Want ze hebben hun eigen gedachten.
Je mag hun lichamen een huis geven, 
maar niet hun zielen.
Want hun zielen vertoeven in het huis van 
morgen, dat je niet kunt bezoeken, zelfs 
niet in je dromen.
Je kunt proberen als hen te zijn, maar 
maak ze niet gelijk aan jou.

Want het leven gaat niet terug noch draalt 
het bij gisteren.

Jullie zijn de bogen waarmee de kinderen 
als levende pijlen voort gezonden worden.
God die de boogschutter is, ziet het doel 
op het oneindige pad, en Hij buigt jou met 
al Zijn macht zodat Zijn pijlen ver gaan.
Laat je met blijheid buigen, want op de-
zelfde manier als dat hij zijn pijlen lief-
heeft, zo heeft hij ook de boog lief die sta-
biel is om de pijlen mee af te schieten.»

fragment uit «De profeet»
van Khalil Gibran

spreek tot ons over kinderen

 meditatie
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Je wilt een taal leren? 
Via AGENDA Plus kan je cd-roms bestellen om meer dan 100 
talen te leren! Elke maand stellen we een andere taal voor die je aan een 
promotieprijs zal kunnen verkrijgen. Deze maand kan je de cd-rom om  

Braziliaans te leren aankopen aan de voordelige prijs van 

€ 24,95 (incl. btw - excl. € 3 verzendkosten)

Alle info (én alle talen!) vind je op www.agendaplus.be/alles



positieve actualiteit

In 2005 startte Ineke Taffijn in de Gentse 
stationsbuurt met De Biotoop, de eerste 
Vlaamse biocrèche. Ze begon met drie 
keer per week vegetarisch te koken en 
langzaam maar zeker bouwde ze de bio-
visie verder uit. Uitgangspunt is dat kin-
deren kleine onderzoekers zijn en respect 
voor kind en voor milieu is het motto. 
Chemische bestrijdingsmiddelen, kunst-
meststoffen en antibiotica horen niet thuis 
in de voedselketen. Het is belangrijk om 
kleine mensjes zo zuiver mogelijk op te 
voeden. Heel binnenkort opent De Biotoop 
nog een derde vestiging, waarvoor al een 
wachtlijst bestaat. De teller van biokribbes 
in Vlaanderen staat dan al op elf. 
www.debiotoop.be [Bron: Het Nieuwsblad]

Milieubewuste kinderdag-
verblijven in opmars Vlaams minister van welzijn, Volks-

gezondheid en Gezin Veerle Heeren wil 
jongeren meer fruit doen eten. Zij trekt 
daarom 300.000 euro uit om vanaf het 
schooljaar 2009-2010 vers fruit te verstrek-
ken aan de schoolgaande jeugd. De maat-
regel van Heeren kadert in een initiatief 
van de Europese Unie en bouwt verder 
op het al bestaande Tutti Frutti-project. 
Dat zorgt wekelijks in bijna 1300 
Vlaamse scholen voor één stuk 
fruit per kind voor een bedrag 
dat schommelt tussen 5 en 
12 euro per jaar. 
www.fruit-op-school.be

Meer fruit op school

Vaak vind je negatief nieuws in kranten en magazines. Wij geloven dat het belangrijk is 
te focussen op het positieve. Op deze twee pagina’s vind je een overzicht van nieuws 
dat ons vrolijk stemde. Door te kiezen voor een positieve aanpak, hopen we bij te 
dragen aan de groeiende bewustwording dat een andere wereld mogelijk is.

De Post wil zich als een zorgzame onder-
neming inzetten om de impact van haar 
activiteiten op het milieu zoveel mogelijk 
te beperken. De onderneming heeft zich 
tot doel gesteld om haar uitstoot van CO2-
broeikasgassen met 35% te verminderen 
tegen 2012. Om deze ambitieuze doelstel-
ling te realiseren, besliste De Post onder 
meer om alleen nog «groene elektriciteit» 
af te nemen en wordt er werk gemaakt 
van een drastische vermindering van het 
energiegebruik. In de periode 2005-2012 
zal de energie-reductie minstens 7,5 % 
bedragen. Anderzijds besliste De Post ook 
om voortaan alleen nog gerecycleerd papier 
of papier gewonnen uit duurzaam beheerde 
wouden te gebruiken. De doelstelling om 
de CO2 uitstoot met 35% te verminderen 
werd gevalideerd door de consultancy- en 
kennisonderneming ECOFYs (www.ecofys.
com). Volgens Ecofys behoort De Post met 
deze doelstelling tot de kopgroep onder de 
postoperatoren in Europa. 
www.depost.be

de post trekt groene kaart 

De uitstoot van broeikasgassen in Duitsland 
in 2008 was opmerkelijk laag. Dat blijkt uit 
een studie van het Duitse ministerie voor 
Milieuzaken, die net openbaar is gemaakt. 
nog nooit is er in één jaar zo’n sterke daling 
van schadelijke gassen waargenomen, blijkt 
uit het document. De Duitse milieuminister 
sigmar Gabriel gaat ervan uit dat de doel-
stellingen van het Kyoto-akkoord dankzij de 
slechte economie kunnen worden gehaald. 
Duitsland zit qua uitstoot van broeikasgassen 
nu ongeveer op het niveau van eind jaren 
tachtig. Onze oosterburen hebben afgelopen 
jaar 945 miljoen ton kooldioxide uitgestoten. 

Dat is 23 procent minder dan in 1990, 
het jaar dat voor het Kyotoprotocol 

als benchmark wordt gebruikt. 
Het is overigens niet alleen 

de crisis die zorgt voor de 
opmerkelijke daling van 
broeikasgassen. Een aan-
zienlijk deel van de terug-
val komt door de ontwik-
keling van hernieuwbare 
energiebronnen en ande-
re maatregelen die de 

Duitse economie groener 
moeten maken. De afge-

lopen jaren zijn de Duitsers 
druk in de weer geweest met 

het bouwen van windmolenpar-
ken en zuinigere centrales. Met name 

het gebruik van steenkool en bruinkool als 
brandstof voor energiecentrales is daardoor 
afgenomen. Vooral in de voormalige DDR 
stookten veel centrales tot voor kort nog op 
milieu-onvriendelijke bruinkool, wat vooral 
in de winter een «typisch Oost-Duitse»  geur 
produceert. 
[Bron: www.peopleplanetprofit.be]

duitsland boekt laagte-
record CO2-uitstoot 

Het west-Vlaamse bedrijf jules Clarysse is 
de winnaar geworden van de wedstrijd 
«Ontdek het eeuwige leven - Grenzeloos 
Gebruik». Dat heeft Vlaams minister van 
sociale Economie Kathleen Van Brempt 
bekendgemaakt. Met de prijs wordt het 
bedrijf onderscheiden dat de principes van 

Sojahanddoeken

«Cradle tot Cradle» - een productiemethode 
zonder afval - het best toepast. De laureaat 
maakt onder meer badhanddoeken van 
sojavezels en bio-katoen. De sojavezels zijn 
een restproduct van soja: nadat de melk uit 
de bonen is getrokken, blijft een soort pulp 
achter, de sojavezels. Dankzij de sojavezels 
zijn de handdoeken zachter, beter absorbe-
rend en sneller droog, aldus de producent. 
Vandaag zijn de handdoeken al op kleine 
schaal te koop. weverij Clarysse wil dit jaar 
de handdoeken bekendmaken bij het grote 
publiek. De jury verkoos het bedrijf tot 
winnaar omwille van haar goede en door-
dachte visie op C2C. naast de handdoeken 
van sojavezels en bio-katoen, recycleert het 
bedrijf immers al heel wat afval. Zo wordt 
het afval van katoen gebruikt om dweilen te 
maken en wordt het water voor 90 procent 
opnieuw gebruikt. Het keten-denken is ruim 
aanwezig want Clarysse wil ook de kleinhan-
del mee in bad nemen, een cruciale schakel, 
luidt het nog in het juryrapport.
[Bronnen: VILT, Belga]

De wereldwijde markt van biokatoen is 
gestegen van 1,9 miljard dollar in 2007 tot 
3,2 miljard in 2008, zo blijkt uit het Organic 
Cotton Market Report van de Organic 
Exchange. Volgens de rangschikking van 
de organisatie is C&A de tweede grootste 
inkoper van biokatoen ter wereld. Grootste 
inkoper is de Amerikaanse warenhuisketen 
wal-Mart, gevolgd door C&A, nike, H&M 
en de spaanse kledingketen Zara. Volgens 
Organic Exchange spelen de merken een 
belangrijke rol omdat ze de vraag aanzwen-
gelen en organische producenten zo een 
duwtje in de rug geven. De groei van de 
biokatoenmarkt is goed nieuws voor het 
milieu: bij de conventionele katoenteelt 
worden meer insecticiden gebruikt dan bij 
welk ander gewas ook, en bovendien erg 
gevaarlijke en schadelijke varianten. De 
katoenteelt is goed voor een kwart van alle 
insecticiden en een tiende van alle onkruid-
verdelgers ter wereld. De chemicaliën ver-
vuilen de grond en het water en hebben 
schadelijke effecten voor de katoentelers en 
de lokale gemeenschappen.
[Bron: www.mo.be]

Meer biokatoen
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Amsterdam gaat op korte 
termijn concrete maatrege-
len voor de promotie van 
elektrisch vervoer nemen. 
Tegen 2012 worden tweehon-
derd oplaadpunten geïnstalleerd, de 
eerste al voor de zomer. Bezitters van elek-
trische voertuigen krijgen speciale parkeer-
plaatsen en lagere parkeertarieven. Tegen de 
zomer zal de gemeente ook een subsidiere-
geling uitwerken om de aankoop van elek-
trische auto’s voor bedrijven en particulieren 
minder duur te maken. In 2012 zouden er 
al tweehonderd elektrische auto’s moeten 
rondrijden. De gemeente gaat zelf het goede 
voorbeeld geven door voor haar wagenpark 
elektrische auto’s te gebruiken. Daarnaast is 
het taxibedrijf TCA van plan een groot aantal 
elektrische taxi’s aan te schaffen. Voor 2015 
gaat Amsterdam uit van 10.000 elektrische 
auto’s. En ook op de grachten wordt de lucht 
schoner, want de komende jaren zullen de 
rondvaartboten op elektriciteit varen. 
[Bron: De Standaard]

Amsterdam 
promoot elek-
trische auto’s
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van dag tot dag

 HEEL VLAANDEREN 

Bioweek  .   6 tot 14/06.     Tijdens de 
bioweek kan iedereen bio leren 
kennen en proeven. Dit jaar staat 
de Bioweek in het thema van «Bio 
in je buurt». Bioforum    . 03 286 92 
63    wim.bommerez@bioforum.be - 
www.bioweek.be

 ANTWERPEN 

  Mediumschap, de noden van 
vandaag.   8/5.   20u.   De verschil-
lende takken binnen het vak me-
diumschap worden uitgelegd en 
het verschil met helderziendheid, 
channeling en andere begrip-
pen in de new age wereld wor-
den belicht.   Isabelle Duchêne. 
    Boekhandel Hadiqa. Quellin-
straat 16. 2018 ANTWERPEN.  
  Touched Productions.    0472 564 
824  .   isabelleduchene@skynet.
be   - www.ducheneisabelle.com  
  2012.   12/5.   20u.   Ondergang van 
de wereld of de zoveelste angst-
psychose?   Jan Willems.     Zand-
poortvest 70. 2800 MECHELEN.       

agenda «van dag tot dag» Voordrachten - Opendeurdagen
Tentoonstellingen - Evenementen 

‘Van dag tot dag’ is een ru-
briek waarin je alle activitei-
ten terugvindt waarover je de 
dag zelf kan beslissen of je zin 
hebt om deel te nemen of niet. 
Normaal gesproken is inschrij-
ven niet noodzakelijk. Het gaat 
over voordrachten, opendeur-
dagen, tentoonstellingen of 
evenementen.

Deze activiteiten worden inge-
deeld per provincie  en per da-
tum.  Alleen activiteiten van de 
10de van de maand van verschij-
ning tot de 9de van de maand 
erop worden opgenomen. 

De redactie kan de juistheid 
van de gegeven informatie niet 
garanderen. We nodigen je uit 
om behoedzaam te zijn en enig 
oordeelsvermogen aan de dag 
te leggen.

03 225 02 27  .   info@dekleinebron.
be   - www.dekleinebron.be  
  Spiritualiteit en de vorm van 
ons bovenhoofd.   12/5.   20u. 
  Door het bovenhoofd kunnen 
wij onze lichtkwaliteit, de kwa-
liteit van de ziel, verbeteren of 
vermeerderen.   Anette Mul-
ler.     Steenweg op Merksplas 
48. 2300 TURNHOUT.       03 225 
02 27  .   info@dekleinebron.be   - 
www.dekleinebron.be  
  Een gezond huis.   12/5.   19u30 
- 21u30.   Oorzaken-gevolgen-
tips voor (on)-gezond wonen. 
  Thierry Marechal,    gezond-
heidsadviseur.   CC De Schelde. 
2040 ZANDVLIET.    Alexis & KAV.    
thierrygezond@hotmail.com   - 
www.alexiswellness.be      
  De verantwoordelijkheid van 
de mens.   14/5.   20u.   In onze 
maatschappij circuleren tal van 
vragen rond euthanasie, in vitro 
fertilisatie, klonen, genetische 
correctie,... Zijn er universele 
regelgevingen of kosmische af-
spraken rond?   Lut Van de Velde. 
    Letterkundestraat 133. 2610 
ANTWERPEN.       03 225 02 27  .   
info@dekleinebron.be   - www.de-
kleinebron.be  
  Chemotherapie of zelf kiezen bij 
kanker?   14/5.   20u.   Over wel of 
niet chemotherapie en dingen die 
artsen je meestal niet vertellen. De 
spreker kreeg zelf kanker, weiger-
de chemo en verdiepte zich in het 
thema.   Henk Trentelman.     Ker-
stenpad 14. 2490 BALEN.       0494 
326 901  .   info@hetzonnelicht.be   - 
www.hetzonnelicht.be  
  Creatieve expressie bij de na-
tuurlijke kapper.   15, 16 en 17/5. 
    Zeven personen tonen hun crea-
tieve expressie. Het gaat van haar 
over klei naar draad, stof en inkt. 
Dit alles in bloemengeur en met pi-
anoklanken.   José Schuurmans. 
    Kapsalon Hairport. Amsterdams-
traat 20. 2000 ANTWERPEN.       03 
226 07 31  .   jose.schuurmans@
skynet.be   - www.hairport.be  
  Handwelness.   15, 16 en 17/5. 
    Een weldoende hand- en nagel-
verzorging, met etherische olie en 
verzorgende klei, wordt u gratis 
aangeboden tijdens het kunst-
weekend HAAR HAIR.   José 
Schuurmans.     Kapsalon Hair-

port. Amsterdamstraat 20. 2000 
ANTWERPEN.       03 226 07 31  .   
jose.schuurmans@skynet.be   - 
www.hairport.be  
  Opendeurdag De Levens-
school.   17/5.   10u - 17u.   Voorstel-
ling vierjarige opleiding gezond-
heidsconsulent en cursussen 
gezondheidszorg.       Abdij Tongerlo. 
2260 TONGERLO.       levens-
school.tongerlo@gmail.com   - 
www.levensschool.be  
  Phowa-verlichting zonder me-
ditatie.   17/5.   11u - 13u.   Introductie 
tot Phowa.   Annemie Verschrae-
gen.     Theosofische Vereniging 
Antwerpen. Millisstraat 22. 2018 
ANTWERPEN.       03 272 58 53  .  
  Natuurlijk zoet.   18/5.   19u30 
- 22u.   We verdiepen ons in de 
verschillende suikers en zoet-
stoffen, en maken kennis met 
minder bekende maar ontzet-
tend waardevolle natuurlijke 
suikers.   Vicky Colman.     Arcana. 
Deurneleitje 6. 2640 MORTSEL.       
03 325 00 40  .   vorming@arcana-
web.be   - www.arcana-web.be  
  Hoe bescherm en zuiver ik 
mijn aura?   20/5.   20u.   Het ontla-
den van de aura kan een duide-
lijke emotionele verlichting bete-
kenen. We maken een tekening 
om te zien hoe het met onze 
aura gesteld is.    Mieke Abel. 
    Kard.Mercierplein 6. 2500 LIER.       
03 225 02 27  .   info@dekleine-
bron.be   - www.dekleinebron.be  
  The Reconnection® - The Es-
sence of Healing.   22/5.   19u 
- 22u30.   Ontdek deze zeer effici-
ënte energetische genezingsme-
thode. Eric zal zijn opmerkelijke 
verhaal met u delen, live demon-
straties doen en vragen beant-
woorden.   Eric Pearl.     Zuiderkroon. 
2000 ANTWERPEN.    Bliz Events.    
0031 626 026 364  .   info@bliz-
events.com   - www.blizevents.com  
  Het verband tussen de crisis, 
hersenhelften, intuïtie en be-
wustzijn.   26/5.   20u.   Vindt met 
de wereldwijde crisis ook een be-
wustzijnsverschuiving plaats in de 
mens? Wanneer werkt intuïtie en 
wanneer werkt ze niet?   Philippe 
Vandevorst.     Steenweg op Merks-
plas 48. 2300 TURNHOUT.       03 
225 02 27  .   info@dekleinebron.be   - 
www.dekleinebron.be  
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Door het succes van dit boek, heb ik enorm 
veel mails ontvangen van lezers die enerzijds 
enthousiast waren over de inhoud van het 
boek en anderzijds vele praktische vragen 
hadden naar hoe zij de richtlijnen het best 
in de praktijk konden brengen. Hieruit is het 
idee ontstaan om vervolgboeken te schrijven 
die heel praktisch en eenvoudig toepasbaar 
zijn in je dagelijkse leven: zo ontstonden vol-
gende twee werken:
«Homo Energeticus Receptenboek, De juis-
te voeding voor meer energie.» 
In dit kookboek krijg je duidelijke en concrete 
richtlijnen, tips en gerechten die passen in het 
antitoxisch eetplan, waarvan bewezen is dat 
het je energiepeil spectaculair doet stijgen.
«Homo energeticus Oefenboek, De juiste 
levensstijl voor meer energie.»
Dit oefenboek reikt je een aantal praktische 
oefeningen en concrete ingrepen in je leef- en 
werkomgeving aan die je energiepeil specta-
culair kunnen doen stijgen. 
Deze boeken zijn verkrijgbaar in elke boeken-
winkel en in de betere natuur- en dieetwinkel. 
Veel leesplezier!

Dr. Peter Aelbrecht is hoofd van de Energie-
kliniek te Aalst (www.energiekliniek.be)

Vandaag de dag komen aandoeningen die ge-
paard gaan met tekorten aan geestelijke en li-
chamelijke energie steeds meer en meer voor. 
Studenten, arbeiders, bedienden, managers 
en zelfs huisvrouwen zijn vaker en vaker het 
slachtoffer van ziektebeelden zoals: chronisch 
moe zijn, burn-out, zwaarmoedige gedachten 
en depressie. Deze typische aandoeningen van 
de 21ste eeuw vormen vandaag dé belangrijk-
ste groep van oorzaken van werkonbekwaam-
heid in onze samenleving. Wie te maken krijgt 
met deze energieproblemen, krijgt vaak te ho-
ren dat hij «ermee moet leren leven», dat deze 
problemen nu eenmaal niet te genezen zijn, of 
erger nog:dat hij het zich maar inbeeld, of een 
beetje flinker moet zijn. Een echte schande 
vind ik dat, temeer omdat er wel degelijk op-
lossingen bestaan voor dit soort problemen!

In mijn eerste boek «Homo Energeticus: pak 
je energietekorten aan en voel je opnieuw fit 
en gezond!» leg ik voor het brede publiek, in 
eenvoudige taal uit wat de verschillende mo-
gelijke oorzaken zijn van deze energietekorten, 
hoe deze kunnen ontstaan en wat je er zelf zo-
wel preventief als curatief kan tegen doen.

Ik vertrek hierbij van mijn eigen ervaring (ik 
was ooit zelf slachtoffer van een burn-out) en 
haal voorbeelden van patiënten aan zodat het 
boek zeer herkenbaar is voor iedereen die ooit 
minder energie heeft gehad. Ik behandel in 
het boek thema’s zoals voeding, voedingssup-
plementen, het belang van een goed mentaal 
evenwicht en de rol van fysische oefeningen.

In ons land stond dit boek zes en een halve 
maand onafgebroken in de top 10 van het best 
verkochte boek en momenteel zijn we reeds 
aan de negende druk toe (22 500 verkocht 
exemplaren). Er was ook bijzonder veel aan-
dacht van de pers rond dit boek omdat het op 
een duidelijke,heel toegankelijke manier oplos-
singen aanreikt voor een probleem dat stilaan 
epidemische vormen dreigt aan te nemen.

Pak je energietekorten 
aan en voel je opnieuw 

fit en gezond!   
door Dr. Peter Aelbrecht

Publireportage
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  Lezing Loslaten.   21/5.   19u 
- 21u30.   Loslaten kunnen we 
leren en het helpt ons om onze 
vrijheid te ontwikkelen en tevens 
bevordert het onze gezondheid. 
  Marijke  De Coninck.     Restau-
rant Avalon. Geldmunt 32. 9000 
GENT.       0477 378 532  .  
  Spiritueel onderwaterconcert.   
22/5.   21u.   Meditatief concert 
«Shambalah, a new horizon». 
Drijvend in een prachtig re-
laxatiebad kan je je overge-
ven aan de helende klanken 
van Equinox.   Jan Willems, 
Jean Bosco Safari, Steven 
Jacobs.     Aquatempel Shamba-
lah. Brielstraat 36. 9255 BUG-
GENHOUT.    De Graal.    0486 
888 000  .   de.graal@skynet.be   - 
www.janwillems.com  

  Beurs Spirapa.   24/5.   11u - 18u. 
  Spirituele en paranormale beurs 
met verzekerde deelname van 
bekende paragnosten.       St. An-
nazaal. Roklijf 4. 9300 AALST.  
  ‘t Filosoofke.    053 21 40 06  .   het.
filosoofke@telenet.be   - www.
filosoofke.be  
  Moe zijn, burn out, CVS, fi-
bromyalgie.   25/5.   19u30 - 22u. 
  Fysieke, mentale, emotionele 
oorzaken, invloed van levens-
omstandigheden en keuzes. 
Een weg naar diepere heling, 
terug naar je basiskracht.   Ma-
rijke De Coninck.     Zakske 2. 
9700 OUDENAARDE.       055 30 
03 05  .   info@de-ast.be   - www.
de-ast.be  
  «I did it my way» ... en wat nu?   
26/5.   20u - 22u.   Niets is zonder 
doel op deze wereld. Alles wat 
is of wordt, biedt op zijn minst 
een kans. Wat is die kans?       Lec-
torium Rosicrucianum. Lindenlei 
12. 9000 GENT.       09 225 43 16  .   
info@rozenkruis.be   - www.ro-
zenkruis.be  
  Thema-avond neurofeedback.   
27/5.   19u30.   Info-avond over 
de kwaliteiten van de neuro-
feedback bij o.a. stress, ge-
dragsproblemen, depressies en 
neurologische aandoeningen. 
  Maggy Vincke.     Huis van Adin-
da. Kerkstraat 54. 9250 WAAS-
MUNSTER.       052 55 55 50  .  

  Ayurveda: oorsprong van 
gezond en gelukkig leven.   
27/5.   19u30.   De uiteenzetting 
belicht Ayurveda in zijn histo-
rische context. We bespreken 
hoe ziektes ontstaan door het 
uit balans geraken van de basi-
senergieën.   Hans Laureyssen. 
    Huis van Adinda. Kerkstraat 
54. 9250 WAASMUNSTER.       
052 55 55 50  .   info@huisvana-
dinda.eu   - www.huisvanadinda.
eu   Inschrijven noodzakelijk.  
  Aperitiefconcert met klank-
schalen.   31/5.   10u30.   De klank-
schalen geven een bewustzijns-
verruimend en relaxerend effect. 
Els zorgt voor het meditatieve 
element. Drankje en hapje na-
dien.   Cecile Van Der Biest, Els 
Vanoverschelde,    klankschaal-
healer.   Ambrosial Jewel. Klein 
Parksken 6. 9300 AALST.       0499 
151 662  .   lotusbloem@msn.com   
- www.ambrosialjewel.be   Graag 
reserveren.  
  Wat is Craniosacraal therapie 
en hoe werkt het?   3/6.   19u30. 
  Maak kennis met meerdere stro-
mingen en werkwijzen binnen 
craniosacraal therapie. Nadien 
mogelijkheid tot vraagstelling en 
info rond opleidingen.   Michel 
Lootens.     De Blauwe Poort. Col-
legebaan 49. 9090 MELLE.    Re-
liantie vzw.    056 41 03 10   .   info@
reliantie.org   - www.reliantie.org  

  Eindeloos bewustzijn.   5/6. 
  20u.   Deze Nederlandse cardio-
loog neemt een dappere stelling 
in. Hij presenteert een nieuwe 
visie op geest en bewustzijn om 
bijna-doodervaringen te duiden. 
  Pim van Lommel.     Universi-
tair Aulacomplex. Volderstraat 
9. 9000 GENT.       09 235 28 
00  .   www.steinerschoolgent.be  
  Je leven lang OK met EFT.   8/6. 
  19u30.   Een prettige, veilige en 

krachtige methode die je een-
voudig en gemakkelijk van een 
trauma, fobie, emoties enz. kan 
bevrijden.   Koen Van Reeth. 
    9100 SINT-NIKLAAS.       03 225 
02 27  .   info@dekleinebron.be   - 
www.dekleinebron.be  
  Chakrapsychologie.   9/6.   20u. 
  Over de chakra’s, de energie-
centra die ons verbinden met de 
kosmos, en  de chakrapsycho-
logie, een benadering die naar 
de kern van ons wezen peilt. 
  Philippe Vandevorst.     9100 
SINT-NIKLAAS.       03 225 02 27  .   
info@dekleinebron.be   - www.
dekleinebron.be  
  Kanker in de realiteit.   10/6. 
    Jo Wittewrongel verzorgde 6 
jaar lang zijn vrouw met kan-
ker. Hij weet als geen ander 
wat de ziekte kanker allemaal 
met zich meebrengt.       School van 
Ayurveda vzw. Molenaarsstraat 
111 bus 45. 9000 GENT.    Lies 
Ameeuw.    051 51 07 66  .   info@
lies-ameeuw.be   - www.lies-
ameeuw.be    

 VLAAMS BRABANT 

  The secret of sungazing and 
bare foot walking.   11/5.   19u30 
- 21u30.   Hira Ratan Manek, gebo-
ren in India in 1937, reist de we-
reld rond met een bijzonder mooie 
boodschap.   Hira Ratan Marek. 
    Brussegemplein 8. 1745 BRUS-
SEGEM.    Juvenesco.    052 46 27 
36  .   info@juvenesco.be   - www.
juvenesco.be  
  Creating real happiness.   16/5. 
  14u - 18u.   In deze unieke lezing 
wijst Paul Ferrini de aanwezigen 
de weg op de reis naar genezing. 
  Paul Ferrini.     GC De Wildeman 
- Zaal De Nok. Schoolstraat 15. 
3020 HERENT.    Boekhandel Jo-
hannes.    016 22 95 01  .   info@johan-
nes.be   - www.gcdewildeman.be  
  Zelfgenezing door helende 
klank en muziek.   20/5.   20u - 
22u30.   Deze voorstelling toont 
hoe klank & muziek in verschil-
lende culturen wordt toegepast 
in gezondheidszorg en voor zelf-
genezing en spirituele groei.   Pat 
Moffit Cook,    Ph.D. & founder/
director of the Open Ear Center. 
  De Kluizerij. Aalstersedreef 1B. 
1790 AFFLIGEM.    Merlyn & vzw 
AINUR.    02 452 88 04  .   info@mer-
lyn.be   - www.merlyn.be  
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Hoe kun je je emotionele in-
telligentie meer ontwikkelen 
en gebruiken? 26/5. 20u. Wat 
is emotionele intelligentie en 
welke kwaliteiten moeten hier-
voor ontwikkeld worden. Ken-
nen wij wel onze echte gevoe-
lens en onze echte drijfveren, 
of hebben wij alleen maar een 
ideaalbeeld hierover? Adri-
aan van Zelst. Zandpoortvest 
70. 2800 MECHELEN.   03 225 
02 27. info@dekleinebron.be -  
www.dekleinebron.be
Het al-oude weten in het le-
vende heden voeren. 26/5. 20u 
- 22u. Boven en door deze uiterlij-
ke wereld heen hangt een onwrik-
bare rust en klinkt een zacht roe-
pen om de mallemolen die deze 
wereld is, de rug toe te keren. 
Maar kan de mens dit wel? Scan-
dic hotel. Luitenant Lippens-laan 
66. 2140 BORGERHOUT.   09 
225 43 16. info@rozenkruis.be -  
www.rozenkruis.be
Seance-avonden contacten 
met de overkant. 27/5. 20u - 
22u30. We kijken of we contact 
met dierbaren kunnen opnemen. 
Isabelle Duchêne. Mevr De 
Landscheer. Vierbunderplein 13. 
2610 WILRIJK.   0472 564 824. 
isabelleduchene@skynet.be - 
www.ducheneisabelle.com
Wat betekenen de getallen in 
ons leven? 27/5. 20u. Nume-
rologie maakt duidelijker wie 
we zijn, wat we op aarde ko-
men leren en wat we kunnen 
veranderen. Een interactieve 
avond met voorbeelden. Adri-
aan van Zelst. Kard.Mercier-
plein 6. 2500 LIER.   03 225 
02 27. info@dekleinebron.be -  
www.dekleinebron.be Breng pen 
en papier mee.
Wat is de kracht van meditatie? 
28/5. 20u. We bekijken verschil-
lende vormen van meditatie die 
verschillende aspecten van ons 
bewustzijn activeren en daar-
door hun werking verbeteren. 
Met praktische oefeningen. Jan 
Willems. Letterkundestraat 133. 
2610 ANTWERPEN.   03 225 
02 27. info@dekleinebron.be - 
wwww.dekleinebron.be
Rookvrije dansfuif. 30/5. 20u - 
21u. Een uurtje dansinitiatie. Daar-
na is het aan de DJ met alle soorten 
dansmuziek, wereldmuziek, rock, 

funk, disco, voor alle leeftijden. Dj 
Fluxxus. Steenweg op Merksplas 
48. 2300 TURNHOUT.   03 225 
02 27. info@dekleinebron.be -  
www.dekleinebron.be
Contacten met de overkant 
avondsessie. 30/5. 20u - 22u. 
Groepssessie waarin je leert je 
beter te beschermen en kennis-
maakt met de beginselen van 
ware communicatie met de spi-
rituele wereld. Isabelle Duchê-
ne, John Alexander. Boekhan-
del Hadiqa. Quellinstraat 16. 
2018 ANTWERPEN.   0472 564 
824. isabelleduchene@skynet.
be - www.ducheneisabelle.com
Concert. 30/5. 20u - 21u45. 
Krachtliederen, betoverende 
mantra’s en boventoonzang... 
en dit alles op de klanken van 
akoestische instrumenten uit de 
hele wereld. Nestor Kornblum, 
Michèle Averard. R. Steiner-
school. Mallekotstraat 43. 2500 
LIER.  Stefan en Mieke.  03 366 
46 16. info@stefanenmieke.be - 
www.stefanenmieke.be
Ligconcert / Sound Journey. 
31/5. 20u - 21u45. Je ligt comfor-
tabel op een matje, ogen geslo-
ten, en wordt ondergedompeld in 
een heus klankbad. Laat de klan-
ken vibreren in je hele lichaam 
- en geniet! Nestor Kornblum, 
Michèle Averard. R. Steiner-
school. Mallekotstraat 43. 2500 
LIER.  Stefan en Mieke.  03 366 
46 16. info@stefanenmieke.be - 
www.stefanenmieke.be
Celebrate the Inner Goddess! 
1/6. 10u - 17u. Een speelse en 
klankvolle workshop voor vrou-
wen. Via ademhaling, stemwerk 
en zachte lichaamsbewegingen 
komen we bij de godin in ons-
zelf. Een feest! Mieke Polfliet, 
Michèle Averard. R. Steiner-
school. Mallekotstraat 43. 2500 
LIER.  Stefan en Mieke.  03 366 
46 16. info@stefanenmieke.be - 
www.stefanenmieke.be
Depressiviteit als uitnodiging 
tot het opbouwen van een nieu-
we toekomst. 3/6. 20u. Hoe, in 
gegeven omstandigheden, onszelf 
een haalbare toekomst visualise-
ren die motiverend en inspirerend 
werkt? Eric Schneider. Kard.Mer-
cierplein 6. 2500 LIER.   03 225 
02 27. info@dekleinebron.be -  
www.dekleinebron.be

BRUSSEL

Health Coaching - bevrijd 
jezelf van een verzuurd li-
chaam. 18/5. 18u30 - 21u. 
Leer zelf je lichaam te ontzu-
ren met de hulp van alkanische 
ingredienten, bewustwording, 
zelfcoaching, PH strips, vrij be-
weging, enz. Christine Moens. 
Jubelfeestlaan 147 b6. 1080 
BRUSSEL.   02 428 15 50. 
christine_moens@skynet.be

LIMBURG

Uiterlijk, innerlijk en het bin-
nenste. 20/5. 20u - 22u. Een 
ontdekkingsreis in het heel 
grote en het extreem kleine van 
de wereld. Een ontdekkingsreis 
doorheen de vele gelaagdhe-
den van de menselijke psyche, 
de structuur van religie. Cultuur-
centrum Hasselt (Detmoldzaal). 
Kunstlaan 5. 3500 HASSELT.  
Lectorium Rosicrucianum.  09 
225 43 16. info@rozenkruis.be 
- www.rozenkruis.be

OOST-VLAANDEREN

Natuurlijke reisapotheek. 
11/5. 12u - 16u. Na deze avond 
hebben we het EHBO- koffertje 
netjes gevuld met tips en idee-
tjes, en kan je met een gerust 
hart op reis vertrekken.  Lut 
Verhaeghe,  herboriste. Biblio-
theek Stekene. Stadionstraat 
51. 9190 STEKENE.    03 775 
44 84. waas-en-dender@vor-
mingplus.be - www.vorming-
plus.be/waas-en-dender
De zoektocht naar geluk. 
15/5. 20u - 22u45. Luisteren 
we naar de egostem met pijn 
en lijden of laten we de liefdes-
stem van onze ziel domine-
ren? Geïnspireerd door «Een 
Cursus in Wonderen». Cyriel 
Van Rumst. Zakske 2. 9700 
OUDENAARDE.   055 30 03 
05. cyrielvanrumst@telenet.be 
- www.de-ast.be
Van tweeheid naar eenheid. 
20/5. 20u - 22u. De spirituele 
opdracht van de mens. Marcel 
Messing. Cultureel Centrum 
(Torenzaal). Torenstraat. 9160 
LOKEREN.   09 349 32 32. info@
filosofischekringlokeren.be  -  
www.filosofischekringlokeren.be
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agenda

  Analyse van lichamelijke
 symptomen  

  [C]   [OV]   Tenen lezen en voet-
massage.   13/5.   19u30 - 21u30. 
  Inzicht in karakter, gedrag, ge-
moedstoestand, kleine en grote 
problemen, frustraties, relaties 
en job dankzij informatie die 
je leest in je tenen.   Fabienne 
Langedock.       Zakske 2. 9700 
OUDENAARDE.     055 30 03 05  .   
info@de-ast.be   - www.de-ast.be  

  Aromatherapie  

  [S]   [OV]   Hydrolaten.   26/5 en 
2/6 of 6/6.     Therapeutische en cu-
linaire kwaliteiten van deze geur-
waters proeven en bestuderen. 
  Veerle Waterschoot,    aromathe-
rapeute.     Morgaine. Stuurstraat 
40 a. 9120 HAASDONK.     03 
775 82 83  .   veerlewaterschoot@
skynet.be   - www.cian-be.com  
  [C]   [WV]   Aromatherapie: 
huidverzorging en huidpro-
blemen.   27/5 en 3/6.     Behande-

agenda   [C] Cursus   [O] Opleiding [W] Workshop

[AN] Antwerpen [BR] Brussel [OV] Oost-Vlaanderen [WV] West-Vlaanderen  

[VB] Vlaams Brabant [LI] Limburg [WA] Wallonië [BT] Buitenland

In deze agenda vind je acti-
viteiten die meestal vereisen 
dat je op voorhand contact 
opneemt met de organisator. 
Het gaat om cursussen, oplei-
dingen en workshops. 

Deze activiteiten worden 
ingedeeld per thema en per 
datum.  Voor de titel van de 
activiteit vind je een aandui-
ding om welk soort activiteit 
het gaat en in welke provincie 
ze doorgaat.

Net zoals in de rubriek ‘Van 
dag tot dag’ worden alleen 
activiteiten opgenomen van 
de 10de van de maand van 
verschijning tot de 9de van de 
maand erop.

De redactie kan de juistheid 
van de gegeven informatie 
niet garanderen. We nodigen 
je uit om behoedzaam te zijn 
en enig oordeelsvermogen 
aan de dag te leggen

ling van huidproblemen zoals 
acné, psoriasis, wondverzor-
ging en couperose door mid-
del van aromatherapie.   Magda 
Cremers.       Veldhoekstraat 23. 
8340 SIJSELE.     050 71 93 40.     
welkom@zonnemaanhuis.com   - 
www.zonnemaanhuis.com  

  Astrologie  

  [C]   [AN]   De Maya astrologie: 
introductie in de dertien ma-
nenkalender.   28/5.   10u - 17u. 
  De Tzolkin, de heilige mayaka-
lender van 260 dagen, geeft je 
een beeld van het pad van je ziel 
op aarde, en leert je afstemmen 
op de dagenergieën.   Inge Van 
Den Eynde.       Welkomhoeve 4. 
2280 GROBBENDONK.     014 51 
98 20  .   Ingevandeneynde1@hot-
mail.com   - www.shangri-la.be  

  Ayurveda  

  [S]   [OV]   Kanker en homeo-
patie.    13/5.   20u.   Homeopa-
thie, een alchemistische ge-
neeswijze van bij ons, die met 
dynamische verdunningen 
de vitale verstoring aanpakt 
op het diepste niveau.   Chris-
tel Lombaerts.     Lies Ameeuw. 
  School van Ayurveda vzw. Mo-
lenaarsstraat 111 bus 45. 9000 
GENT.     info@lies-ameeuw.be   - 
www.lies-ameeuw.be  
  [S]   [OV]   Kerala massage.   22/5 
en 23/5.   10u - 17u.   In het Wes-
ten is de Ayurvedische mas-
sage aangepast. De Kerala 
massage is afkomstig vanuit de 
authentieke bron, deze behan-
deling balanceert alle dosha’s. 
      Lies Ameeuw.   School van 
Ayurveda vzw. Molenaarsstraat 
111 bus 45. 9000 GENT.     051 
51 07 66  .   info@lies-ameeuw.
be   - www.lies-ameeuw.be  
  [S]   [OV]   Ayurvedische mas-
sage.   6 en 7/6.     Basistechnieken 
Abhyanga helende Ayurvedische 
massage.         J. Duquesnoylaan 8. 
9051 ST.-DENIJS WESTREM.     
0494 30 79 97  .   ayurveda@pan-
dora.be   - www.yoga-ayurveda.be  

  Bachbloesems  

  [S]   [AN]   Bachbloesems in het 

Aquariustijdperk.   27/5.   20u - 
23u.   Leren wat de diepere wer-
king is van deze remedies. Kij-
ken voorbij de gevoelde emotie 
naar onderliggende oorzaken. 
Leren door ervaren.   Lieve Van 
der Taelen,    leerkracht en the-
rapeut.     Drie Veren. Bredabaan 
734. 2170 MERKSEM.     0475 
904 762  .   info@drieveren.be   - 
www.drieveren.be  

  Bemiddeling & 
conflicthantering  

  [C]   [VB]   Mama en papa zijn uit 
elkaar. En ik?   28/5.   19u30 - 22u. 
  Doel: inzicht krijgen in positief 
(groot)ouderschap na schei-
ding.   Anne De Keyser,    kinder-
psychologe.     Vormingplus. Paul 
van Ostaijenlaan 22. 3001 HE-
VERLEE.     016 52 59 04  .   info@
vormingplusoostbrabant.be   - 
www.vormingplus.be  

  Biodanza®  

  [S]   [AN]   Onthaasten en stress 
achterlaten.   11/5 en 18/5. 
  19u30 - 21u30.   Door het den-
ken los te laten, creëren we 
referentie-ervaringen van totaal 
in het hier en nu te zijn, die ons 
ook helpen buiten de lessen. 
Greet Selderslaghs,  gecertifi-
ëerd lesgever Biodanza.   Sunny 
Side up vzw. CC Blikveld. Wa-
versesteenweg 11. 2820 BON-
HEIDEN.   015 62 06 35. greet.
selderslaghs@skynet.be  
  [C]   [OV]   Biodanza maandag-
avond Ninove Meerbeke.   Elke 
maandagavond.  19u30 - 21u30. 
  Wekelijks +18j. Biodanza is 
spontaan bewegen en de vreug-
de van het leven beleven. Ge-
varieerde muziek helpt jou meer 
jezelf ontdekken.   Rina Mertens. 
      Straal en geniet. Donkerstraat 
21. 9402 NINOVE.     0496 511 
516  .   info@groeikracht.eu   - www.
groeikracht.eu   Vooraf inschrij-
ven.  
  [S]   [VB]   Vreugde en vitaliteit.   
12/5, 26/5, 2/6 en 9/6.   19u30 - 
21u30.   We dansen aarde, vuur, 
lucht en water, verbinden ons met 
de elementen, en ontdekken ze 
in onszelf.   Greet Selderslaghs,    
IBF-gecertifieerd Biodanzalera-
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Structuur en grenzen stel-
len. 20/5. 19u30 - 21u30. Ook 
baby’s en jonge kinderen heb-
ben structuur en grenzen no-
dig. Hoe doe je dat? Wat heeft 
jouw kindje nodig? Christiane 
Schollaert,  opvoedingsdeskun-
dige.  K&P. Gendarmeriestraat 
63. 1800 VILVOORDE.  Kind en 
preventie.  02 229 50 21. mimi.
stevens@kindenpreventie.be -  
www.kindenpreventie.be
Info + demo «pure tantra». 22/5. 
19u - 21u. Voorbij het lijden en het 
welzijn is er een ruimte, een ont-
moeting. Infoavond i.v.m. cruise op 
zeiljacht + intensieve zomerweek. 
Sono,  tantrika. Bergensesteen-
weg 143. 1600 SINT PIETERS-
LEEUW.   02 305 3039 - 0488 
270 399. info@livingtantra.be -  
www.livingtantra.be
Gevangenschap en bevrijding. 
26/5. 20u - 22u. Wat is dit voor 
een leven en waartoe dient ons 
bestaan? Zijn wij gevangenen van 
onze eigen cultuur? Van welke 
aard is onze drang naar bevrij-
ding? Lectorium Rosicrucianum. 
Mechelsestraat 80. 3000 LEU-
VEN.   09 225 43 16. info@rozen-
kruis.be - www.rozenkruis.be
Lezing «verbonden zijn». 4/6. 
19u30 - 21u30. Gwendoline Rem-
menie van De Fluisterboom geeft 
ons informatie over het thema 
«verbonden zijn». Gwendoline 
Remmenie. De Kluizerij. Brusse-
gemplein 8. 1745 BRUSSEGEM.   
052 46 27 36. info@juvenesco.be -  
www.juvenesco.be
Dreamtime healing concert. 
6/6. 19u Peter brengt klank, tril-
lingen via didgeridoo’s, sjama-
nendrums, love fluiten, fujara’s, 
oceandrums. Peter De Meyer,  
Soundhealer. De Kluizerij. Aal-
stersedreef 1A. 1790 AFFLIGEM.  
Blue Lighthouse.  0475 603 
388. info@bluelighthouse.be -  
www.bluelighthouse.be

WEST-VLAANDEREN

Ingeborg ontmoet Bartje en 
Christophe Stienlet. 11/5. 19u30 
- 21u30. Naar aanleiding van zijn 
boek «De wondere wereld van 
Bartje» heeft Ingeborg een ge-
sprek met de auteur Christoph 
Stienlet en zijn alter ego Bartje. 
Ingeborg Sergeant. De Evolu-
tie. Gerard Davidstraat 5. 8000 

BRUGGE.   050 67 90 77. zien@
telenet.be - www.ingeborg.ws
De Helende Reis of Journeythe-
rapie. 12/5. 20u - 22u. Introductie 
tot de wereldberoemde therapie 
ontdekt door Brandon Bays, au-
teur van de bestseller De Helen-
de Reis. Bevrijd je van emotione-
le en fysieke blokkades. Annick 
Ottenburgs. Parochiecentrum. 
Jan Boninstraat 20. 8000 BRUG-
GE.  Boekhandel Littera.  050 
33 70 04. littera@johannes.be -  
www.journeytherapie.be
Energetische bescherming. 
13/5. Je persoonlijke ontwik-
keling, je intuïtie of je energie 
verruimen of gewoon hele-
maal tot innerlijke rust komen. 
Parijsstraat 5. 8430 MIDDEL-
KERKE.  Het lichtpad.  0474 
528 693. info@hetlichtpad.be -  
www.hetlichtpad.be
Dreamtime healing concert. 
16/5. Peter brengt klank, tril-
lingen via didgeridoo’s, shama-
nendrums, love fluiten, fujara’s, 
oceandrums. .Peter De Meyer,  
Soundhealer. Ter Loo. Torhout-
sesteenweg 56. 8210 LOPPEM.  
Blue Lighthouse.  0475 603 
388. info@bluelighthouse.be -  
www.bluelighthouse.be
Cirkel van licht. 17/5. Tijdens 
de dag wordt er een krachtig 
kanaal van Licht opgebouwd 
door een loopmeditatie met in-
tensieve recitatie van de Grote 
Aanroep en zegening met 
Shiva-lingam. Jan Gyselinck, 
Pia Gyselinck. SURYA BRUG-
GE. Beenhouwersstraat 119. 
8000 BRUGGE.   050 33 61 97.  
jan.gyselinck@skynet.be 
Energetische Zondag. 17/5. 
10u - 18u. Infostanden - lezingen 
- workshops. Evenementenhal 
Schiervelde. Diksmuidsesteen-
weg 396. 8800 ROESELARE.  
Synergio.  www.synergio.be -  
synergio@telenet.be
Gedachten zijn (positieve) 
krachten. 19/5. 19u30 - 22u. Wat 
weerhoud je om gedachten aan 
te wenden als positieve krachten, 
factoren van gezondheid, leven, 
geluk, energie...? Haal meer uit 
je leven. Kasteeltje van Heule. 
Heulsekasteelstraat 1. 8501 
HEULE.  Groene Dag vzw.  054 
33 20 46. info@groenedag.be -  
www.groenedag.be

The Reconnection® - the essen-
ce of healing. 20/5. 20u - 21u30. 
Ontdek deze zeer efficiënte ener-
getische genezingsmethode. Eric 
zal zijn opmerkelijke verhaal met u 
delen, live demonstraties doen en 
vragen beantwoorden. Eric Pearl. 
Conservatorium - Orgelzaal. Sint-
Jacobsstraat 23-27. 8000 BRUG-
GE.  boekhandel Littera.  050-33 
70 04. littera@johannes.be
Hemelvaartretraite. 21/5 tot 24/5.  
 Jan Gyselinck, Pia Gyselinck. 
SURYA BRUGGE. Beenhouwers-
straat 119. 8000 BRUGGE.   050 33 
61 97. jan.gyselinck@skynet.be -  
www.suryabrugge.be
Wij worden wakker. 25/5. 20u 
- 22u15. De verborgen krachten 
achter het wereldtoneel. Marcel 
Messing. CM-lokaal (bovenver-
dieping). Moerkerkesteenweg 118. 
8310 SINT-KRUIS - BRUGGE.   
050 37 20 03. martine.vdvelde@
skynet.be - www.markantvzw.be
Opendeurdag Souldance: cur-
sussen en opleidingen. 6/6. 13u 
- 18u. Opleidingen kinesiologie 
en centering, persoonlijke groei-
trajecten, cursussen oa. dans de 
5 ritmes, tibetaanse yoga, kinder-
werking, aromatherapie! Anne-
mie Vanneste, Kurt Pattyn, Nele 
Vandezande. Souldance. Over-
heulestraat 237. 8650 MOORSE-
LE.  Sofie Keppens.  056 44 47 96.  
www.souldance.be
Dinnerlecture: de typisiche 
vrouwelijke kwaaltjes. 9/6. 18u 
- 22u. Geniet van een heerlijk 
biologisch, vegetarische maaltijd 
gekoppeld aan  de lezing die erop 
volgt. Sabine Martens. Hoefijzer-
laan 58. 8000 BRUGGE.   050 38 
24 29. info@sabinemartens.be - 
www.sabinemartens.be

BUITENLAND

Lezing over The Beyond. 12/5. 
13u30 - 18u. Maak kennis met 
de realiteit van “The Beyond”, de 
Heilige Goddelijke Structuur van 
het Leven die altijd al bestaan 
heeft, maar steeds verborgen 
werd gehouden. Channie Cha 
Centara. Zalencomplex rest. 
Nia Domo.  5427AB BOEKEL. 
NEDERLAND.  Angelina Phi-
lips.  0049 2826 917428. an-
gel@goldenmovements.com 
- www.goldenmovements.com
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 [C] Cursus  [O] Opleiding  [W] Workshop [AN] Antwerpen [BR] Brussel [OV] Oost-Vlaanderen 
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  Met een geselecteerde aroma-
kit, levensprocessen op maat 
begeleiden bij jezelf en anderen. 
  Veerle Waterschoot, Helena 
Depuis.     Veerle Waterschoot.   ‘t 
Verhaal. Dorpsstraat 12. 2070 
BURCHT.     03 775 82 83  .   veer-
lewaterschoot@skynet.be   - 
www.cian-be.com  
  [O]   [AN]   Aroma-coaching voor 
begeleiders van kinderen van 
nu.   28/5 en 3/6.     Levens- en 
studieprocessen op maat van 
het kind begeleiden met ge-
selecteerde etherische oliën.  
  Veerle Waterschoot, Helena 
Depuis.     Veerle Waterschoot.   ‘t 
Verhaal. Dorpsstraat 12. 2070 
BURCHT.     03 775 82 83  .   veer-
lewaterschoot@skynet.be   - 
www.cian-be.com  
  [O]   [AN]   Aroma-coaching voor 
therapeuten.   28/5 en 7/6.     Met 
een geselecteerde aromakit, 
aangepaste begeleiding geven 
aan jezelf en anderen in emoti-
onele, mentale en spirituele pro-
cesssen.   Veerle Waterschoot, 
Helena Depuis.     Veerle Water-
schoot.   ‘t Verhaal. Dorpsstraat 12. 
2070 BURCHT.     03 775 82 83  .   
veerlewaterschoot@skynet.be   - 
www.cian-be.com  
  [O]   [WV]   Counseling coaching 
volgens Inner Tuning methode.   
4/6.     Tweejarig ervaringsgericht 
traject van 12 lesdagen per jaar, 
voor wie op een integere manier 
anderen wil begeleiden, vanuit 
respect voor hun persoonlijkheid 
en potentieel.   Marie-Christine 
Meersch.     Reliantie vzw.   8500 
KORTRIJK.     056 41 03 10.     info@
reliantie.org   - www.reliantie.org   
Met certificaat van erkenning.  

  Dans  

  [S]   [AN]   Kundadance: dansen 
op je gevoel.   Elke zondag.  10u - 
12u.   De workshop is bedoeld om 
meer in het moment aanwezig te 
zijn, door middel van mediatie, 
visualisatie en aandacht voor 
de ademhaling.   Patrick Fas-
seur.     GoMyWay.   ‘t Nieuw Begin. 
Schaapsbaan 34. 2910 WILDERT-
ESSEN.     0031- 164602974  .   
patrickfasseur@kpnplanet.nl   - 
www.kundadance.nl  
  [S]   [AN]   Dansend je levenslust 
en passie vieren.   10/5.   10u30 
- 17u.   Deze dag zullen we via 

het dansen van de Vijf Ritmes 
onderzoeken waarin we onze 
eigenheid terughouden en hoe 
het is als we onze levensener-
gie laten stromen.   Thea Span-
jers.       Arcana. Deurneleitje 6. 
2640 MORTSEL.     03 325 00 
40  .   vorming@arcana-web.be   - 
www.arcana-web.be  
  [C]   [WV]   De vijf ritmes: in-
tensive.   11/5 of 18/5.   19u30 
- 22u.   Voor iedereen die reeds 
in contact kwam met de vijf 
ritmes.   Leen De Vuyst.       Mori-
toenhuis. Lange Vesting 112. 
8000 BRUGGE.     0496 510 532  .   
info@therapeutischepraktijk.be   - 
www.therapeutischepraktijk.be  
  [C]   [OV]   Nia.   Elke dinsdag. 
  9u30 - 10u30.   Bewegen op in-
spirerende muziek met aandacht 
voor lichaam, geest en emotie, 
en gebaseerd op een combina-
tie van Oosterse en Westerse 
bewegingsvormen.   Eva Zaba-
rylo.       Kinébeauté. Kerkstraat 
37. 9070 DESTELBERGEN.     
0475 286 428  .   eva@eniava.be   - 
www.eniava.be  
  [C]   [WV]   Dansreeks Sacrale 
Dans.   Elke maandagavond.  20u 
- 21u30.   Iedere maandagavond 
gaan we de weg van de danser. 
De helende werking van Sa-
crale Dans kan maar ten volle 
ervaren worden bij regelmatig 
dansen.   Rika Vandevenne. 
      Het Oneindige vzw. Geitestraat 
25. 8870 IZEGEM.     051 31 63 
91  .   hetoneindige@skynet.be   - 
www.hetoneindige.be  
  [C]   [OV]   Nia.   Elke woensdag. 
  9u30 - 10u30.   Bewegen op in-
spirerende muziek met aandacht 
voor lichaam, geest en emotie, 
en gebaseerd op een combinatie 
van Oosterse en Westerse be-
wegingsvormen.   Eva Zabarylo. 
      Sporthal Latem-Deurle. Hoge 
Heirweg 64. 9830 SINT-MAR-
TENS-LATEM.     0475 286 428  .   
eva@eniava.be   - www.eniava.be  
  [S]   [OV]   Dansdagen met de go-
dinnen.   13/5.   9u30 - 17u.   Elke 
dansdag is gericht naar de «oer-
vrouw». Geen danskennis no-
dig. Deze dans staat open voor 
vrouwen en mannen.   Mirjam 
Geirnaert,    Dans- en eutoniepe-
dagoge.     9550 MELLE.     068 44 
53 91  .  
  [C]   [WV]   De vijf ritmes: open 

sessie.   15/5.   19u30 - 21u45.   De 
5 ritmes dansmeditatie is een 
heel natuurlijke manier van be-
wegen, waarbij je je lichaam, ge-
dachten en gevoelens volop (be)
leeft via dans.   Leen De Vuyst. 
      Moritoenhuis. Lange Vesting 112. 
8000 BRUGGE.     0496 510 532  .   
info@therapeutischepraktijk.be   - 
www.therapeutischepraktijk.be  
  [C]   [OV]   Buikdansen.   15/5 en 
26/5.   19u - 20u30.   Ideaal om 
soepelheid te kweken, een stuk-
je vrouwelijkheid (terug) te vin-
den, je zelfvertrouwen op te krik-
ken, maar vooral leuk.   Serkan. 
      Zakske 2. 9700 OUDENAARDE.     
055 30 03 05  .   info@de-ast.be   - 
www.de-ast.be  
  [S]   [OV]   Open avond Energy 
Dance.   15/5.   20u - 22u.   In 
de energy-dance wordt elke 
avond rond een bepaald le-
vensthema gedanst. Je wordt 
ondergedompeld in kleurlicht 
en laat de dans ontstaan van 
binnenuit.   Sofie De Vos.       Cen-
trum Open Mind. Bredestraat 
11-13. 9920 LOVENDEGEM.      
info@centrumopenmind.be   - 
www.centrumopenmind.be  
  [S]   [OV]   Dagworkshop Cir-
keldans - Meditation des Tan-
zes - Sacred Dance.   17/5.   10u 
- 16u30.   Thema: De Bron laat 
alles groeien, het leven bloeien. 
Dansend maken we contact met 
onze bron zodat alle leven kan 
bloeien. Iedereen kan deelne-
men.   Rina Mertens,    opgeleid 
door Frielde Kloke Eibl.   Groei-
kracht.   Straal en geniet. Don-
kerstraat 21. 9402 NINOVE.     
0496 51 15 16  .   info@groei-
kracht.eu   - www.groeikracht.eu  
  [S]   [AN]   Primitieve expressie.   
18/5 en 25/5.   13u30 - 15u. 
  Primitieve expressie is een ge-
zamenlijke dans, vrolijk, dyna-
misch en speels.       Magma vzw. 
  Jaak de Boeckstraat 73. 2170 
MERKSEM.     03 644 06 60  .   
kegels.patricia@telenet.be   - 
www.magmanet.be  
  [S]   [VB]   Meditatieve dans 
Tandava.   20/5.   19u - 20u30. 
  Via eenvoudige lichaamsoefe-
ningen kom je in een meditatie-
ve toestand waar alles vanzelf 
gaat en perfect aanvoelt. Exta-
se via het loslaten van het men-
tale.   Sono.       Bergensesteenweg 
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res.     Bibliotheek Zemst. School-
straat 23. 1980 ZEMST.     015 
62 06 35  .   greet.selderslaghs@
skynet.be  
  [C]   [OV]   Biodanza dinsdag-
ochtend in Gent.   12/5, 19/5, 
26/5 en 9/6.   10u - 12u.   Weke-
lijks +18j. Biodanza is spontaan 
bewegen en de vreugde van 
het leven beleven. Gevarieerde 
muziek helpt jou meer jezelf ont-
dekken.   Rina Mertens.       Polari-
teit. Verkortingstraat 55. 9400 
SINT-AMANDSBERG.     0496 
511 516  .   info@groeikracht.eu   - 
www.groeikracht.eu   Vooraf in-
schrijven.  
  [C]   [OV]   Biodanza dinsdag-
avond in Gent.   12/5, 19/5, 
26/5 en 9/6.   20u - 22u.   Weke-
lijks +18j. Biodanza is spontaan 
bewegen en de vreugde van 
het leven beleven. Gevarieerde 
muziek helpt jou meer jezelf ont-
dekken.   Rina Mertens.       Polari-
teit. Verkortingstraat 55. 9400 
SINT-AMANDSBERG.     0496 
511 516  .   info@groeikracht.eu   - 
www.groeikracht.eu   Vooraf in-
schrijven.  
  [S]   [OV]   Biodanza, het hartelij-
ke ABC.   Elke woensdagavond. 
  18u30 - 21u.   Hartelijk omgaan 
met andere mensen, genieten, 
jezelf zijn. Muziek, spontane 
beweging, vreugde.   Rina Mer-
tens,    professionele lesgeefster 
Biodanza.   Steunpunt Welzijn. 
  Ontmoetingscentrum De Brug. 
Hertshage 11-19. 9300 AALST.     
053 73 08 91  .   heidin@welzijn.
net   - www.groeikracht.eu  
  [C]   [BR]   Biodanza in Ukkel - 
Brussel.   Elke woensdag.   20u - 
22u.   Dansen vanuit het hart. Je 
potentieel/ware natuur ontplooi-
en. Je energie & welzijn verho-
gen. Nieuwe bewustzijnsdimen-
sies ontdekken. Gevorderden. 
  Caroline Dekeyser,    didactische 
Biodanzalerares.   Transcendan-
ce.   1180 UKKEL.     0474 976 798  .   
caroline@transcendance.be   - 
www.transcendance.be  
  [S]   [AN]   Breng passie in je 
leven.   14/5 en 27/5.   20u.   Ge-
niet intens van het hier en nu. 
Ontmoet jezelf en de anderen. 
(Her)ontdekt nieuwe sensaties 
en gevoelens door muziek, 
dans en contacten.   Mary.       Pro-
ject de Wegwijzer. Leeuwerik-
straat 18-20. 2018 ANTWER-

PEN.     0476 308 745 (na 18u)  .   
biodanzamary@telenet.be  
  [C]   [OV]   Biodanza ‘het harte-
lijk ABC’ in Aalst.   14/5 en 28/5. 
  18u30 - 21u.   Hartelijk omgaan 
met andere mensen, genieten, 
jezelf zijn. Muziek, spontane be-
weging, vreugde, vitaliteit, ont-
stressen, jezelf zijn.   Rina Mer-
tens,    professionele lesgeefster. 
  Steunpunt Welzijn.   Ontmoe-
tingscentrum De Brug. Herts-
hage 11-19. 9300 AALST.     053 
73 08 91  .   heidin@welzijn.net   - 
www.groeikracht.eu  
  [C]   [BR]   Biodanza in Etterbeek 
- Brussel.   Elke vrijdag.   20u - 
22u.   Intens in contact komen met 
jezelf, de anderen, het univer-
sum. Jezelf ontplooien, vreugde, 
liefde, vertrouwen beleven. Be-
ginners & gemid.niv.   Caroline 
Dekeyser,    didactische Biodan-
zalerares.   Transcendance.   1040 
ETTERBEEK.     0474 976 798  .   
caroline@transcendance.be   - 
www.transcendance.be  
  [S]   [BR]   De weg naar extase.   
17/5.   9u30 - 18u.   Belichting 
v/d verschillende in de wereld 
bestaande wegen naar extase 
& verdieping v/d Biodanzaweg 
tot extase in theorie en praktijk 
via 2 vivencias.   Caroline De-
keyser,    didactische Biodan-
zalerares.     1040 ETTERBEEK.     
caroline@transcendance.be   - 
www.transcendance.be  
  [S]   [VB]   Biodanza voor klein en 
groot.   19/5.   19u - 19u45.   Spel-
letjes en dans voor kinderen en 
hun ouders, grootouders of ver-
zorgers.    Greet Selderslaghs,    
IBF-gecertifieerd Biodanzalera-
res.     Bibliotheek Zemst. School-
straat 23. 1980 ZEMST.     015 
62 06 35  .   greet.selderslaghs@
skynet.be   Voor kinderen van 4 
tot 12 en ouders.  
  [S]   [VB]   Introductieles Biodan-
za.   19/5.   20u - 21u30.   Biodanza 
kan je het best ontdekken door 
het te proberen, het is leuk om 
te doen, en je voelt je gegaran-
deerd vol energie achteraf!   Greet 
Selderslaghs,    IBF-gecertifieerd 
Biodanzalerares.     Bibliotheek 
Zemst. Schoolstraat 23. 1980 
ZEMST.     015 62 06 35  .   greet.
selderslaghs@skynet.be   Voor 
kinderen van 4 tot 12 en ouders.  
  [S]   [AN]   Biodanza dansdag.   

24/5.   10u30 - 17u.      Annette 
Heynderickx.     Biodanza Antwer-
pen.   De lichtbron (park). 2110 
WIJNEGEM.     0470 596 941  .   
anett.heynderickx@gmail.com  

  Coaching  

  [O]   [VB]   Blinde vlekken en 
schaduw als bakens op onze 
weg.   12/5 en 2/6.     Voor wie reeds 
een eind op weg is op het pad van 
leiderschap in leven en werk en 
contact wil maken met zijn of haar 
diepe wortels en bestaansgrond. 
  Hilde Vanthuyne, Johan Van 
De Kerckhove.     Kernkracht.   Kas-
teel de Maurissens. Weligerveld 
6. 3212 PELLENBERG.     0476 
53 21 71  .   info@kernkracht.be   - 
www.kernkracht.be  
  [S]   [WV]   Coach jezelf blijvend 
naar je gewenste gewicht.   
22/5, 29/5 en 5/6.   9u - 12u30. 
  Je leert afslanken van bin-
nenuit en kijken naar je diepe 
motivaties via zelfcoaching. Je 
gaat aan de slag met de rijke 
mogelijkheden binnenin jezelf. 
        CM, kleine zaal. Weststraat 88. 
8370 BLANKENBERGE.     0485 
853 330  .   info@zebedelia.be   - 
zebedelia.wordpress.com  

  [C]   [WV]   Coach je kind (basis-
cursus tot lazuli-coach).   25/5, 
8, 15 en 22/6.   9u30 - 16u30.   Een 
4-daagse cursus. Hoe communi-
ceer je met je omgeving en kind? 
Hoe spreek je de liefdestaal van 
je kind/partner? Hoe afstem-
men op je kind?   Eva Storm. 
      Lazuli Coaching. Dopheidel-
aan 39. 8210 LOPPEM.     0475 
242 412  .   info@lazulicoaching.
com   - www.lazulicoaching.com  
  [S]   [WV]   Coach jezelf blijvend 
naar je gewenste gewicht.   
26/5, 2/6 en 9/6.   19u30 - 22u30. 
  Je leert afslanken van bin-
nenuit en kijken naar je diepe 
motivaties via zelfcoaching. Je 
gaat aan de slag met de rijke 
mogelijkheden binnenin jezelf. 
        CM, kleine zaal. Weststraat 88. 
8370 BLANKENBERGE.     0485 
853 330  .   info@zebedelia.be   - 
zebedelia.wordpress.com  
  [O]   [AN]   Aroma-coaching voor 
zorgverleners.   28/5 en 11/6.   
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 [C] Cursus  [O] Opleiding  [W] Workshop [AN] Antwerpen [BR] Brussel [OV] Oost-Vlaanderen 

[WV] West-Vlaanderen [VB] Vlaams Brabant [LI] Limburg [WA] Wallonië [BT] Buitenland

143. 1600 SINT PIETERS-
LEEUW.     02 305 3039 - 0488 
270 399  .   info@livingtantra.be   - 
www.livingtantra.be  
  [C]   [AN]   Dans je leven.   24/5. 
  20u - 22u.   Voor iedereen die wil 
dansen en bewegen. Het doet er 
niet toe hoe je jezelf ziet: als te 
oud misschien, te jong, te gedre-
ven, te ervaren, houterig of verle-
gen.   Luc De Cuyper.       Oost West 
Centrum. Van Schoonbekes-
traat 148. 2018 ANTWERPEN.     
03 230 13 82  .   info@owc.be   - 
www.owc.be  
  [C]   [OV]   Open les 5 ritmes®.    
24/5.   10u30 - 12u30.   Grond al je 
onrust, voel terug innerlijke ruim-
te en laat je leiden door de vijf rit-
mes. Iedereen welkom, ook be-
ginners.   Anne Geerts.       Polariteit. 
Verkortingstraat 50. 9040 SINT-
AMANDSBERG.     0476 898 
006  .   annegeerts@skynet.be   - 
www.danshetleven.be  
  [C]   [OV]   Cirkeldans - Meditation 
des Tanzes - Sacrale dans.   2/6. 
  19u45 - 22u.   Juni, volop licht, zo-
mer. Meedansen op het ritme van 
de seizoenen, jaarfeesten, natuur 
en het leven. Iedereen kan deel-
nemen.    Rina Mertens,    opgeleid 
door Frielde Kloke Eibl.     Polariteit. 
Verkortingstraat 55. 9400 SINT-
AMANDSBERG.     0496 511 516  .   
info@groeikracht.eu   - www.groei-
kracht.eu   Vooraf inschrijven.  
  [C]   [WV]   Inviting Wisdom: 5 
ritmes zomerdansweek.   6/7 
tot 10/7.   10u - 17u.   De 5 ritmes 
zijn een actieve manier om jezelf 
te leren ontspannen, tot rust te 
brengen, terug op te laden EN in 
contact te brengen met je eigen 
kracht.   Annemie Vanneste, Kurt 
Pattyn, Nele Vandezande.     Sofie 
Keppens.   Souldance. Overheu-
lestraat 237. 8650 MOORSELE.     
056 44 47 96  .   www.souldance.be  

  De dood en erna  

  [S]   [AN]   Mediumschap, wer-
ken met je hogere vermogens.   
30/531/5.   10u - 16u.   Tweedaag-
se workshop zaterdag en zondag 
apart of samen te volgen, samen 
met mediums Isabelle Duchêne 
en John Alexander.         Boekhan-
del Hadiqa. Quellinstraat 16. 
2018 ANTWERPEN.     0472 564 
824  .   isabelleduchene@skynet.
be   - www.ducheneisabelle.com  

  Droomduiding  

  [S]   [VB]   Dromen (f)luisteren.   
2/6.   19u - 21u30.   Wat kan je met 
dromen doen? + droommedita-
tie + aanwezig stellen van twee 
dromen uit het publiek.   Thijs 
Nobby.       La Riposa. Warotstraat 
54. 3020 VELTEM-BEISEM.     
016 35 63 35  .   info@lariposa.be   - 
www.pudroma.be  

  Ecologisch & 
biologisch bouwen  

  [C]   [VB]   Patineren van meu-
belen.   15/5.   10u - 16u.   We 
werken met kalkverf, natuur-
verf, krijtverf en gekleurde was. 
  Christine Allaeys.       Spatio. 
Bergensesteenweg 189b. 1600 
SINT-PIETERS-LEEUW.     02 
378 25 28  .   spatio@skynet.be   - 
www.spatiobiodeco.be  

  Emotional Freedom 
Techniques  

  [O]   [OV]   Level 2.   16/5.   10u - 17u. 
  Na Level 1, oefenavond en stage 
gedaan te hebben, kunnen Level 
1-cursisten de overgang maken 
naar Level 2. Nog meer toepas-
singen en technieken.   Koen Van 
Reeth, Véronique Schelfaut,    
EFT-therapeuten.   EFT-Online. 
  Sinaaidorp 19. 9112 SINAAI.     03 
776 55 53  .   info@eft-online.be   - 
www.eft-online.be  
  [C]   [AN]   Zelfhulp-workshop 
voor EFT.   26/5.   19u30 - 22u30. 
  Een prettige, veilige en krach-
tige methode die je eenvoudig 
en gemakkelijk van een trauma, 
fobie, emoties enz. kan bevrij-
den.   Koen Van Reeth.       Valaar-
hof. Letterkundestraat 133. 
2610 WILRIJK.     03 225 02 
27  .   info@dekleinebron.be   - 
www.dekleinebron.be   Vooraf in-
schrijven.  
  [C]   [AN]   Zelfhulp-workshop 
voor EFT.   28/5.   19u30 - 22u30. 
  Een prettige, veilige en krachtige 
methode die je eenvoudig en ge-
makkelijk van een trauma, fobie, 
emoties enz. kan bevrijden.   Koen 
Van Reeth.       De Rank. Tramstraat 
74. 2300 TURNHOUT.     03 225 
02 27.     info@dekleinebron.be   - 
www.dekleinebron.be   Vooraf in-
schrijven.  
  [C]   [AN]   EFT-basiscursus.   2/6 

en 9/6.   10u - 17u.   Emotional 
Freedom Technique is een een-
voudige en snelle methode om 
jezelf te bevrijden van angsten, 
depressie of pijn en meer jezelf 
te zijn.   Inge Van Den Eynde. 
      Shangri-la. Boekenbergplein 15. 
2100 DEURNE.     014 51 98 20  .   In-
gevandeneynde1@hotmail.com   - 
www.shangri-la.be  
  [O]   [OV]   Level 1.   6/6 en 7/6. 
  9u30.   Een tweedaagse profes-
sionele opleiding die niemand 
uitsluit, om deze formidabele 
techniek aan te voelen en te le-
ren gebruiken.   Koen Van Reeth, 
Véronique Schelfaut,    EFT-
therapeuten.   EFT-Online.   Si-
naaidorp 19. 9112 SINAAI.     03 
776 55 53  .   info@eft-online.be   - 
www.eft-online.be  

  Energetica  

  [C]   [AN]   LichtWesen Mees-
teressences.   12/5.   20u - 22u. 
  In deze reeks verbinden we 
ons met 21 meesterenergie-
en. Vanavond Pallas Athene 
(vreugde & volheid) en Lady 
Portia (evenwicht).   Lieve Van 
der Taelen,    leerkracht en the-
rapeut.     Drie Veren. Bredabaan 
734. 2170 MERKSEM.     0475 
904 762  .   info@drieveren.be   - 
www.drieveren.be  
    [S]   [WV]   Cursus shamballa 1 
& 2.   19/5.   10u - 16u.   Shamballa 
energie is een helende ener-
gie die voor jezelf gebruikt kan 
worden maar ook aan anderen 
kan worden doorgegeven.   Cle-
ment Vaeyens,    energetisch 
consulent - reiki & shambhala 
master.   Energika.   Oostendelaan 
55/0101. 8430 MIDDELKERKE.     
0473 261 250  .    
  [C]   [AN]   Creëer je leven vanuit 
je hart.   6/6.   9u30 - 16u.   Je gaat 
op zoek naar de kracht in jezelf, 
waarmee jij je leven zelf vorm 
kan geven.   Linda Nuyts.       Mo-
lenstraat 64. 2861 ONZE-LIEVE-
VROUW-WAVER.     015 63 08 
60  .   linda.nuyts@pandora.be   - 
www.praktijkmariposa.be  
  [S]   [OV]   Mythe en het lichaam.   
6/6.   10u - 18u.   Maak opnieuw 
contact met de pulsatie en de 
kwaliteit van je lichamelijke 
ervaring.   Dirk Marivoet.       Cen-
trum ES. Destelbergenstraat 
49. 9040 SINT AMANDS-
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handleiding

Activiteiten
Organisatoren van activiteiten kunnen tot 4 activiteiten per maand aan-
kondigen en dit volledig gratis tot en met het decembernummer. 
Alle activiteiten in AGEnDA Plus lopen steeds van de 10de van de maand 
van verschijning tot de 9de van de maand erop en zijn bedoeld voor groe-
pen. je kan zelf je activiteiten rechtstreeks ingeven via het formulier op  
www.agendaplus.be/activiteiten, waarna je een overzicht krijgt van 
wat je ingaf. je kan eventueel ook de complete en duidelijke informatie 
(benaming van de activiteit, datum, uur, korte omschrijving, naam 
van de persoon die de activiteit geeft, plaats waar de activiteit door-
gaat, telefoonnummer, e-mailadres en website) via e-mail doorsturen 
naar yves@agendaplus.be 

Activiteiten worden best doorgegeven vóór de 10de van de maand 
die voorafgaat aan de activiteit (concreet voor het volgende nummer van juni, 

is dit vóór 10 mei). AGEnDA Plus verschijnt niet in augustus en januari. De activiteiten voor die 
maanden dienen ons te bereiken tegen respectievelijk 10 juni en 10 november. Om je activiteit er 
te laten uitspringen, kan je bijbetalen voor een achtergrondkleur. Voordrachten, opendeurdagen, 
tentoonstellingen en evenementen worden in de «agenda van dag tot dag» gepubliceerd en staan 
per provincie. Cursussen, workshops en opleidingen komen in de «agenda» en staan per rubriek.
 
Zoekertjes
Heb je een ruimte te huur, zoek je personeel of wens je iets op een efficiënte en goedkope manier 
aan te kondigen? Plaats een zoekertje in AGEnDA Plus, je zal merken dat het werkt. Via het for-
mulier op www.agendaplus.be/zoekertjes kan je de aankondiging rechtstreeks ingeven of je kan 
gebruikmaken van het invulformulier dat zich in elke AGEnDA Plus naast de zoekertjespagina 
bevindt. Op die pagina staat ook de prijs vermeld.

Advertenties
Heb je een product dat goed is voor mens en milieu of wil je iets aanbieden met een duidelijk  
«Plusgehalte», maar krijg je het niet tot bij je doelpubliek? Plaats een advertentie in AGEnDA Plus 
en bereik duizenden lezers in heel Vlaanderen en Brussel (en indien gewenst, ook in wallonië).
Onze publiciteitsverantwoordelijken Patrick en linda staan je graag met raad en daad bij om tot 
een optimale samenwerking te komen.
Patrick is bereikbaar via patrick@agendaplus.be of telefonisch op 0474 99 70 85.
linda is bereikbaar via linda@agendaplus.be of telefonisch op 0473 92 34 66.
je kan hen geheel vrijblijvend contacteren als je concrete interesse hebt om te adverteren. 

Verdeelpunten
spreekt het je aan om je klanten, cursisten, patiënten of cliënten een boeiend gratis maandblad aan te 
bieden? word gratis verdeelpunt van AGEnDA Plus, zodat mensen het magazine vrij kunnen meene-
men als ze bij jou komen. AGEnDA Plus wordt graag meegenomen omwille van de nuttige informatie 
en het handige formaat. Het is een cadeau dat jij hen elke maand opnieuw schenkt.

AGENDA Plus bij je thuis ontvangen
Misschien ben je inmiddels een trouwe lezer van AGEnDA Plus en zou je liever het magazine 
rechtstreeks bij je thuis ontvangen. neem dan een abonnement: voor slechts 18 euro krijg je een 
jaar lang, elke maand (behalve in januari en augustus) AGEnDA Plus in je brievenbus.

Meer informatie over onze diensten en producten vind je op de website 

www.agendaplus.be/alles 

AGENDA Plus - een korte handleiding

Activiteiten
Organisatoren van activiteiten kunnen tot 4 activite
kondigen en dit 
Alle activiteiten in AGE
van verschijning tot de 9de van de maand erop en zijn bedoeld voor groe
pen. 
www.agendaplus.be/activiteiten
wat je ingaf. 

die voorafgaat aan de activiteit (concreet voor het volgende nummer van juni, 
is dit vóór 10 mei). AGEnDA Plus verschijnt niet in augustus en januari. De activiteiten voor die 
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 [C] Cursus  [O] Opleiding  [W] Workshop [AN] Antwerpen [BR] Brussel [OV] Oost-Vlaanderen 

[WV] West-Vlaanderen [VB] Vlaams Brabant [LI] Limburg [WA] Wallonië [BT] Buitenland

  20u.   Een begeleide meditatie 
om bepaalde boeddhistische 
inzichten te  verdiepen en inte-
greren.   Henk Content.       Merlyn. 
Prieelstraat 65. 1730 ASSE.     
02 452 88 04  .   info@merlyn.be   - 
www.merlyn.be  
  [C]   [AN]   Meditatie van de ze-
ven richtingen.   14/5.   20u - 22u. 
  Beweeglijke meditatie waarbij je 
gemakkelijk los komt van je den-
ken, je voedt je met de krach-
ten van hemel en aarde, en de 
eenheid ervaart met alles.   Inge 
Van Den Eynde.       Pura Vida. 
Hooidonck 15. 2240 ZAND-
HOVEN.     014 51 98 20  .   Inge-
vandeneynde1@hotmail.com   - 
www.shangri-la.be  
  [C]   [WV]   Spirituele groei.   16/5 
en 17/5.   10u - 17u.   Hoe kan je 
in deze «moeilijke» tijden blijven 
groeien? In deze workshop gaan 
we daar verder op in via medita-
tie en gesprekken.   Nadia Feys,    
Lic kinesitherapie, Lightbody 
leraar.     Pure Yoga studio. Lan-
gestraat 127. 8000 BRUGGE.     
0488 412 338  .   info@pure-yoga.
be   - www.pure-yoga.be  
  [C]   [WV]   Met bewuste aan-
dacht bomen ontmoeten.   Elke 
zondagvoormiddag.   10u - 12u. 
  We observeren de invloed van de 
aanwezigheid van een boom op 
onze ademhaling, ons gemoed, 
onze gedachten en heel ons 
zijn.   Viviane  Van Pottelberghe. 
      Kasteelpark Ryckevelde. Rijcke-
veldestraat 6-10. 8340 SIJSELE-
DAMME.     0496 121 608  .   info@
vivapo.net   - www.vivapo.net  
  [S]   [WV]   Actieve Osho-medi-
tatie.   Elke 1e, 3e & 5e zondag 
v/d maand.  10u - 12u.   Chakra 
Sounds meditatie. Even echt stil 
worden.   Anouk Maeckelberg-
he, SM Kirchner,    actief emoti-
oneel lich. therapeute.     Centrum 
De Ruimte. Romestraat 71. 
8400 OOSTENDE.     059 27 43 
00  .   centrumderuimte@live.be   - 
www.centrumderuimte.be  
  [S]   [VB]   Creatief en intuï-
tief jezelf ontdekken.   19/5. 
  20u - 22u.   Thema «gevoelens 
transformeren»: via meditatie, 
zingen van een mantra ontmoet 
je de creatieve, intuïtieve en 
spirituele kracht in jezelf.   Els 
Verhasselt,    Reiki Master.     Reiki 
Centrum. Processiestraat 87. 

1742 TERNAT.     02 582 36 17.     
els.verhasselt@reikihealing.be   - 
www.reikihealing.be  
  [C]   [WV]   Meditatieve natuurbe-
leving.   21/5.   9u - 12u.   Kijk eens 
naar een boom, een bloem, een 
plant. Laat je bewustzijn erop 
rusten. Wat zijn ze stil, wat zijn 
ze diep geworteld in Zijn. Kom dit 
beleven.   Hugo Van Verdegem. 
      Doornstraat 300/1. 8200 SINT 
ANDRIES-BRUGGE.     0474 
976 204  .   warezelf@skynet.be   - 
www.warezelf.be  
  [C]   [VB]   Tibetaanse gebeds-
vlaggetjes maken.   23/5.   10u 
- 17u.   Gebedsvlaggetjes ver-
spreiden vrede, kracht en wijs-
heid. Ets zelf je gebed en druk 
het dan op gekleurde textiel-
vlaggetjes.   Sandra Goris,    Yo-
ga-leraar.   Integral Yogacentrum 
Sattva.   La RiPoSa. Warotstraat 
54. 3020 VELTEM-BEISEM.     
016 35 63 35  .   info@lariposa.be   - 
www.lariposa.be  
  [S]   [WV]   Om Healing Circle.   
26/5.   19u - 20u30.   Gedurende 
de Om Healing Circle, dat op 
een specifieke manier wordt 
uitgevoerd, worden de aura’s 
van alle deelnemers gezuiverd 
en geactiveerd.    Clement Vae-
yens,    energetisch consulent 
- reiki & shambhala master. 
  Energika.   Parijsstraat 5/0101. 
8430 MIDDELKERKE.     0473 
261 250  .  
  [S]   [VB]   Meditatie voor meer 
licht, vrijheid en liefde.   27/5. 
  19u30 - 20u30.   Meditatie kan 
een belangrijke stap zijn naar 
meer vrijheid, liefde en licht-
heid in je leven. Het is je in-
gesteldheid die telt.   Sono,    
tantrika.     Bergensesteenweg 
143. 1600 SINT PIETERS-
LEEUW.     02 305 3039 - 0488 
270 399  .   info@livingtantra.be   - 
www.livingtantra.be  
  [S]   [LI]   Bugün-meditaties met 
gidsen uit het Licht.    29/5.   20u 
- 22u10.   Elke meditatieavond 
bestaat uit 3 fases nl. een ont-
laadmeditatie, een oplaadmedi-
tatie en een bewustwordingsme-
ditatie. De avonden zijn er voor 
iedereen!   Hidir Celep,    lichtwer-
ker.     Crutzenhof. Oude Kuringer-
baan 93. 3500 HASSELT.     0497 
263 494  .   bugun@live.be   - www.
myspace.com/bugun_hidir  

  Mindfulness   

  [C]   [OV]   Mindfulness voor 
kinderen.   14/5.     Proefsessie 
samen met een ouder.   Pim Ca-
try.       One Aware. Halewijnstraat 
24. 9031 DRONGEN.     0485 
402 232  .   pim@oneaware.be   - 
www.oneaware.be  
  [S]   [WV]   Kidz Energy Medi-
cine.   20/5 en 3/6.     Je energie 
ontdekken via spel, expressie, 
meditatie (mindfulness), yoga, 
visualisatie, healing. Een aanra-
der voor kinderen met hoge ge-
voeligheid.   Leen Joseph,    ener-
getisch lichaamswerker.   Heart of 
the Rainbow vzw.   DE HOEVE. 
Zevenkerken 4. 8200 SINT-AN-
DRIES BRUGGE.     0476 861 192  .   
heartoftherainbow@gmail.com   - 
www.heartoftherainbow.be  

  Muziek  

  [C]   [OV]   Soefi muziek «De ge-
heimen van de ritmes en hun 
innerlijke vibraties».   16/5.   20u 
- 22u30.   In deze avond is de daf, 
perzisch framedrume, het meest 
toonaangevend instrument dat 
aangevuld wordt met zang, 
dwarsfluit en piano.   Simorg 
Sufi Ensemble.     Nadia Jacob. 
  Centrum Jana. Sint-Pietersaalst-
straat 74. 9000 GENT.     0474 522 
725  .   jacob_nadia@yahoo.com   - 
www.janaweb.org  
  [S]   [VB]   Didgeridoo opfris-
singsronde.   16/5.   13u - 16u. 
  Eerdere opgedane kennis kan 
bij deze gelegenheid in groep uit-
gewisseld, opgefrist en verdiept 
worden: aardse, dierlijke klanken, 
circulair ademen, enz.   Karel Van-
dersloten.     DragonTurtle.   Merlyn. 
Prieelstraat 65. 1730 ASSE.     02 
452 88 04  .   info@dragonturtle.be   - 
www.dragonturtle.be  
  [C]   [OV]   Dafworkshop: ervaar 
de diep harmoniserende wer-
king van de ritmes in je hart.   
6/6.   13u - 17u30.   De techniek 
van het dafspelen en het spelen 
van de mystieke ritmes op de 
daf. We gaan twee ritmes en de 
teksten aanleren met daarna een 
dafsessie.   Anne-Marie Van Den 
Bercken.     Nadia Jacob.   Centrum 
Jana. Sint-Pietersaalststraat 74. 
9000 GENT.     0474 522 725  .   ja-
cob_nadia@yahoo.com   - www.
janaweb.org  
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BERG.     09 228 49 11  .   info@
bodymindintegration.com   - 
www.bodymindintegration.com  

  Engelen en gidsen  

  [S]   [AN]   Opleiding Engelenthe-
rapie.   1/6 tot 5/6.   10u - 16u30. 
  Eerste jaar: samenwerken met 
engelen en natuurwezens.   Pia 
Gyselinck.       De Rank. Tramstraat 
74. 2300 TURNHOUT.     03 225 
02 27  .   info@dekleinebron.be   - 
www.dekleinebron.be   Vooraf in-
schrijven.  

  Esoterische stromingen  

  [S]   [AN]   Esoterische oplei-
ding: krachten van de ver-
lichte meesters.   8/6 tot 12/6. 
  10u - 17u.   We verdiepen ons 
in de verlichte meesters van de 
aarde. De theorie wordt direct 
getoetst aan de esoterische 
praktijk van meditatie.   Jan Gy-
selinck.       De Rank. Tramstraat 
74. 2300 TURNHOUT.     03 225 
02 27.     info@dekleinebron.be   - 
www.dekleinebron.be   Vooraf in-
schrijven.  

  Eutonie  

  [C]   [AN]   Basiscursus 20u.   9, 
16 en 30/5.   9u - 18u.   Je leert je 
lichaam beter kennen, het wordt 
meer vertrouwd. Je leert het ef-
ficiënter te benutten, waardoor 
meer levenskwaliteit ontstaat. 
  Renild Van den Plas,    euto-
niepedagoog VES.     Hoeve Mid-
denin. Buitensteinde 33. 2440 
GEEL-LARUM.     014 43 65 
11  .   renild.vdp@gmail.com   - 
www.eutonie.be  
  [C]   [AN]   Basiscursus 20u.   
20/5 au 24/5.     Je leert je lichaam 
beter kennen, het wordt meer 
vertrouwd. Je leert het efficiën-
ter te benutten, waardoor meer 
levenskwaliteit ontstaat.   Renild 
Van den Plas,    eutoniepeda-
goog VES.     De Lichtbron. ge-
meentepark - Turnhoutsebaan. 
2110 WIJNEGEM.     014 43 65 
11  .   renild.vdp@gmail.com   - 
www.eutonie.be  

  Familieopstellingen  

  [S]   [AN]   Familieopstellingen.   
8/5.   9u - 18u.   Opstellingen bren-
gen verborgen generatiepatronen 

aan het licht en laten zingeving 
en diepe heling toe.   Johan De-
nis,    arts, docent Levensschool. 
    2980 ZOERSEL.     03 488 53 44  .   
www.dejuisteplek.be  
  [S]   [AN]   Familieopstellingen.   
16/5 en 17/5.   9u45 - 18u.   Fa-
milieopstellingen maken de on-
bewuste patronen duidelijk die 
door generaties heen worden 
overgedragen.   Indra Torsten 
Preiss.       Atelier Levenskunst. 
August Van Daelstraat 17. 
2610 WILRIJK.     03 825 53 74  .   
indra@atelierlevenskunst.be   - 
www.atelierlevenskunst.be  
  [C]   [VB]   Opstellingenatelier: 
het leven meer laten stro-
men.   6/6 en 7/6.   10u - 17u. 
  Onderzoeken en loskomen 
van systemische verstrikkin-
gen. Thema’s: relaties, rouwen, 
ziekte, persoonlijke groei, de-
pressie, leven en dood.   Ben 
Eyckmans.       Jeugdherberg De 
Blauwput. Martelarenlaan 11A. 
3010 KESSEL-LO.     0486 323 
772  .   info@padvandepassie.be   - 
www.padvandepassie.be  

  Feng Shui  

  [S]   [VB]   Dragen liefde en weel-
de bij aan je geluk?   19/5.   19u - 
22u.   Wens je overvloed en liefde 
in je leven toe te laten? Dan zul-
len Roseline’s Feng Shui & «mind 
changing » intenties zeker bijdra-
gen.   Roseline Deleu,    Internati-
onal Feng Shui Master.   Marleen 
Vandenbosch.   Essens. Asse-
steenweg 414. 1741 WAMBEEK 
(TERNAT).     0475 350 133  .   info@
essens.be   - www.essens.be  

  Geboortebegeleiding  

    [C]   [WV]   Babymassage.   14/5, 
21/5 of 28/5.   14u - 15u.   Na de ge-
boorte wil je als mama (of papa) 
de band met je baby versterken 
en dat kan door babymassage 
en reflexologie.   Nadia Feys,    Lic 
kinesitherapie, Lightbody leraar. 
    Pure Yoga studio. Langestraat 
127. 8000 BRUGGE.     0488 
412 338  .   info@pure-yoga.be   - 
www.pure-yoga.be  
[C]   [AN]   Prenatale borstvoe-
ding.   26/5 en 2/6.   20u - 22u.    
        Volkstraat 7. 2000 ANTWER-
PEN.     03 238 11 00  .   kraamvo-
gel@skynet.be   - www.kraamvo-
gel.be  

  [S]   [WV]   Spiritueel zwanger 
zijn.   28/5.   19u - 22u.   Engelen 
tijdens zwangerschap, geboorte, 
eerste jaren engelenkristallen: 
zwangere en baby liefdesmedi-
tatie voor moeder en kind harp 
glimlachmeditatie.....   Lieveke 
Volcke, Hilde Termote.     Lode 
Vandoorne bvba.   Fun café. 
Theofiel Toyeplein 6. 8850 ZWE-
VEGEM.     0496 511 402  .   info@
alpha-hilde-omega.be   - www.
alpha-hilde-omega.be  

  HSP  

  [C]   [OV]   Emotioneel stabiel.   
24/5.   10u - 17u.   Neem zelf 
weer de controle over je emo-
ties en word emotioneel stabiel. 
  Sofie De Vos.       Centrum Open 
Mind. Bredestraat 11-13. 9920 
LOVENDEGEM.     09 370 80 
72  .   info@centrumopenmind.
be   - www.centrumopenmind.be  

  Meditatie  

  [C]   [WV]   Raja yoga.   11/5, 
13/5, 18/5, 20/5, 25/5 of 27/5. 
  19u30 - 21u.   Goed ademhalen 
en bewust leven door oefenin-
gen, meditatie en meer.   Nadia 
Feys, Frank Missoul,    Lic ki-
nesitherapie, Lightbody leraar. 
    Pure Yoga studio. Langestraat 
127. 8000 BRUGGE.     0488 
412 338  .   info@pure-yoga.be   - 
www.pure-yoga.be  
  [S]   [BR]   Transmissie, een me-
ditatie voor de nieuwe tijd.   Elke 
dinsdagavond.     Een eenvoudige 
groepsmeditatie als dynamische 
dienst aan de wereld en een 
krachtige vorm van geestelijke 
ontwikkeling.       Transmissions. 
  1060 BRUSSEL.     02 538 21 
61  .   transmissions@skynet.be   - 
www.sharenl.org  
  [C]   [WV]   Treed binnen in uw 
Innerlijke burcht.   12/5, 26/5 en 
2/6.   19u30 - 21u.   Via visualisa-
tie en stilte, fysieke, zowel als 
mentale oefeningen, komen tot 
die diepe ruimte in jezelf.   Leen 
Joseph,    energetisch lichaams-
therapeute.   Heart of the Rain-
bow vzw.   DE HOEVE. Zeven-
kerken 4. 8200 SINT-ANDRIES 
BRUGGE.     0476 861 192  .   
heartoftherainbow@gmail.com   - 
www.heartoftherainbow.be  
  [C]   [VB]   Tibetaans boed-
dhistische meditatie.   28/4. 
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 [C] Cursus  [O] Opleiding  [W] Workshop [AN] Antwerpen [BR] Brussel [OV] Oost-Vlaanderen 

[WV] West-Vlaanderen [VB] Vlaams Brabant [LI] Limburg [WA] Wallonië [BT] Buitenland

  Muziektherapie & 
klankenbehandeling  

  [C]   [VB]   Klank en bewust-
zijn.   12/5, 26/5 of 9/6.   20u - 
19u45.   Een soort klankyoga 
waarbij klank wordt gebruikt 
als ondersteuning  van bewe-
ging en als middel tot zelfin-
zicht en ontspanning.   Griet 
Vermeiren.       Tolkamerstraat 23. 
3473 WAANRODE.     0495 477 
386  .   stem.klank@pandora.be   - 
www.stem-klank.be  
  [S]   [OV]   Relaxatie-avond 
klankschalen.   15/5.   20u - 22u. 
  Lekker relaxen, alles loslaten, 
je laten meevoeren in een 
diepe ontspanning, het ontdek-
ken van je innerlijke rustpunt. 
  Lindsay Hebbelinck.       Centrum 
Astro-Ohm. Lamstraat 6. 9820 
MERELBEKE.     09 239 90 
79  .   centrum@astro-ohm.be   - 
www.astro-ohm.be  
  [C]   [VB]   Klankhelingsconcert 
en Reiki.   17/5.   19u - 20u30. 
  Comfortabel liggend word je 
ondergedompeld in een wereld 
van klanken. Hierbij wordt ge-
bruik gemaakt van allerlei in-
strumenten. Iedere deelnemer 
ontvangt eveneens een korte 
reikibehandeling.    Wannes 
Vandebroeck, Maarten Van 
Damme, Rob Hermans.       Emo-
vere. Redingenstraat 85. 3000 
LEUVEN.     016 20 27 91 - 0496 
48 35 97  .   emovere@skynet.be   - 
www.emovere.be  
  [S]   [AN]   Een innerlijke reis 
op muziek.   19/5.   19u30 - 21u. 
  Haal de stress van je schou-
ders. Ik neem je mee naar de 
diepste kern van je ziel, door-
middel van klankschalen, in-
spirerende muziek en natuur-
geluiden.    Patrick Fasseur. 
    GoMyWay.   ‘t Nieuw begin. 
Schaapsbaan 34. 2910 ESSEN-
WILDERT.     0031- 164602974  .   
patrickfasseur@kpnplanet.nl   - 
www.kundadance.nl  
  [S]   [AN]   Boventoonzang en 
Sound Healing.   30/5 en 31/5. 
  10u - 17u.   Je stem bevrijden! 
Boventonen leren zingen & 
toepassen. Spelen & helen 
met klank. Za.:’Overtones & 
Inner Harmony’ Zo.:’Overtones 
& Healing Sound’.   Nestor 
Kornblum, Michèle Averard. 

    Stefan en Mieke.   R. Steiner-
school. Mallekotstraat 43. 
2500 LIER.     03 366 46 16  .   
info@stefanenmieke.be   - 
www.stefanenmieke.be  
  [S]   [AN]   Soundhealing & bo-
ventonen.   30/5 tot 1/6.   10u - 
17u.   Concerten & workshops 
Boventoonzang, Innerlijke Har-
monie & Klankhealing   Nestor 
Kornblum, Michêle Averard. 
    Merlyn & vzw AINUR.   Steiner 
school. Mallekotstraat 43. 2500 
LIER.     02 452 88 04  .   info@
merlyn.be   - www.merlyn.be  
  [C]   [VB]   Mantra-avond.   2/6. 
  20u - 22u.   Een avond gevuld 
met klank, meditatie en gezel-
lig samenzijn.   Griet Vermei-
ren.       Tolkamerstraat 23. 3473 
WAANRODE.     0495 477 386  .   
stem.klank@pandora.be   - 
www.stem-klank.be  
  [C]   [AN]   Je stemmen, je we-
relden   7/6.   10u - 17u.   In een 
sfeer van vertrouwen maken we 
een reis door onze vele stem-
men en werelden en geven we 
opnieuw ruimte aan ongeken-
de mogelijkheden.   Helena Ur-
gel.       Oost West Centrum. Van 
Schoonbekestraat 148. 2018 
ANTWERPEN.     03 230 13 82  .   
info@owc.be   - www.owc.be  

  Natuurgerichte 
gezondheidszorg  

  [S]   [OV]   Oorkaarsen.   14/5. 
  19u30 - 21u30. Het  o orkaar-
senritueel is een oeroude tra-
ditie van de Hopi Indianen   Els 
Van Overschelde,    relaxatie-
therapeute.     Ambrosial Jewel. 
Klein Parksken 6. 9300 AALST.     
0499 151 662  .   lotusbloem@
msn.com   - www.ambrosialje-
wel.be  

  Natuurlijke en gezonde
 materialen  

  [C]   [VB]   Kalk.   5/6.   9u30 - 
12u30.   Theoretische uitleg over 
kalk, praktische tips en syllabus. 
  Heidi Killens.       Spatio. Bergen-
sesteenweg 189b. 1600 SINT-
PIETERS-LEEUW.     02 378 25 
28  .   spatio@skynet.be   - www.
spatiobiodeco.bewww.spatio-
biodeco.be  

  Natuurlijke geneeswijzen  

  [S]   [WV]   Leer de dokter in jou 
gebruiken.   13/5 en 27/5.   19u30 
- 22u30.   In je diepere zelf is heel 
wat genezende kracht aanwe-
zig. Gericht en intens kun je au-
tosuggestie en relaxatie gebrui-
ken voor je groei als totale mens. 
        CM, kleine zaal. Weststraat 88. 
8370 BLANKENBERGE.     0485 
853 330  .   info@zebedelia.be   - 
zebedelia.wordpress.com  
  [C]   [AN]   Voor Magiërs en Al-
chemisten.   8/6.   20u - 23u. 
  Een cursus om helend water en 
elixer te maken met edelstenen. 
Een openbaring voor wie kiest 
voor natuurlijke helings- en ge-
nezingsprocessen.   Lieve Van 
der Taelen,    leerkracht en the-
rapeut.     Drie Veren. Bredabaan 
734. 2170 MERKSEM.     0475 
904 762  .   info@drieveren.be   - 
www.drieveren.be  

  Natuurvoeding  

  [C]   [BR]   Levende voeding: 
gezonde chocolade.   8/5.   19u 
- 21u30.   Ontdek de wereld van 
chocolade en carobe volgens 
de principes van de levende 
voeding. Geen melkproduc-
ten, geen gerafineerde suikers 
en toch erg lekker.   Christine 
Moens.       Jubelfeestlaan 147 b6. 

BIOLOGISCHE VOEDING 
VERZORGING • BOEKEN
EDUCATIEF SPEELGOED

BIOWEEK  8 t.e.m. 13 juni ‘09: 10% korting
op groenten, vers, brood en gebak

   Torhoutsesteeweg 179, 8200 Brugge Sint-Andries • 050/39 54 74

     Open van 9u - 12u30 en 13u30 - 18u30 • Zat tot 18u • Zon gesloten

       Maalse Steenweg 299, 8310 Brugge Sint-Kruis • 050/54 54 20

       Open van 9u - 13u en 14u - 18u30 • Zat tot 18u • Zon gesloten

info@biovita-brugge.be • www.biovita-brugge.be

AGENDA 04.indd   7 23-04-2009   12:04:50

agenda

 [C] Cursus  [O] Opleiding  [W] Workshop [AN] Antwerpen [BR] Brussel [OV] Oost-Vlaanderen 

[WV] West-Vlaanderen [VB] Vlaams Brabant [LI] Limburg [WA] Wallonië [BT] Buitenland

PEN.     03 232 64 67  .   info@faites-
simple.be   - www.faitessimple.be  

  Neurolinguïstisch 
programmeren  

  [C]   [OV]   Kennismakingscursus 
NLP.   28/5, 4/6, 11/6 en 18/6.     NLP 
helpt je je innerlijke ervaring en de 
ervaring van anderen beter te be-
grijpen, doel- en oplossingsgericht 
te denken en beter te commu-
niceren.   Caroline Keirsebilck. 
      9000 GENT.     050 20 80 20  .   ca-
rolinekeirsebilck@hotmail.com   - 
www.nlpresonance.be  

  Opvoeding & pedago-
gische alternatieven  

  [C]   [WV]   Opvoeden in deze 
nieuwe tijd.   2/6 en 7/6.   19u30 
- 21u30.   De kinderen van tegen-
woordig zijn anders. Ze nodigen 
ouders en opvoeders uit tot een 
nieuwe aanpak. Begeleiding v/ h
kind als individu in wording met 
eigen uniek potentieel.   Marie-
Christine Meersch.     Reliantie 
vzw.   8500 KORTRIJK.     056 
41 03 10.     info@reliantie.org   - 
www.reliantie.org   Cursus vol-
gens Inner Tuning methode.  

  Persoonlijke ontwikkeling  

  [C]   [BT]   Coöperatieve Avatar-
training.   9/5 tot 17/5.     Avatar is 
een 9-daagse ervaringsgerichte 
bewustzijnstraining die je leven 
kan veranderen.       Carine Nijs. 
  Berg en Dal (NL). NEDERLAND.     
0495 275 266  .   info@avatar.be   - 
www.avatar.be  
  [C]   [BR]   Avatar cursus.   10/5, 
16/5, 23/5 , 30/5 en 8/6.   9u - 19u. 
  Ervaringsgerichte bewustzijns-
training - eenvoudig en effectief. 
  Nicole Holleman,    Avatar Mas-
ter.     Duisburgsesteenweg 178a. 

1080 BRUSSEL.     02 428 15 50  .   
christine_moens@skynet.be  
  [C]   [BR]   Groene smoothies: 
nieuwe energie.   13/5.   18u30 
- 21u30.   Leer de lekkerste 
smoothies maken, die je nieuwe 
energie bieden en het lichaam 
ontzuren. Info, coaching en veel 
receptjes.   Christine Moens. 
      Jubelfeestlaan 147 b6. 1080 
BRUSSEL.     02 428 15 50  .   
christine_moens@skynet.be  
  [C]   [BT]   Kookworkshops op 
Kreta.   13/5, 20/5 of 27/5.   11u - 
15u.   Leer de heerlijkste lokale 
gerechten koken met producten 
vers van het land. Na de kook-
les genieten we samen van onze 
eigen bereide maaltijd.   Anne 
Reyniers.       Nerohori 1.  CHANIA. 
KRETA.     0499 364 810  .   creta-
amaltheia@live.com  
  [O]   [BR]   Water degustatie-
avond.   22/5.   19u - 21u30.   Ont-
dek een bron van zuiver en vitaal 
drinkwater bij u thuis. Een opti-
male waterzuivering en energeti-
sering, info en degustatie-avond. 
  Christine Moens,    health coach 
- Living cuisine chef.     Jubelfeest-
laan 147 b6. 1080 BRUSSEL.     
02 428 15 50  .   christine_moens@
skynet.be  
  [C]   [BR]   Levende Voeding - 
Groene smoothies.   27/5.   19u - 
21u.   Ontdek de geheime krachten 
van lekkere groene smoothies, 
alsook groene soepen en sappen. 
Leer een aantal recepten, en er-
vaar een energie boost!   Christine 
Moens,    gediplomeerd living cui-
sine chef.     Jubelfeestlaan 147 b6. 
1080 BRUSSEL.     02 428 15 50  .   
christine_moens@skynet.be  
  [C]   [BR]   Gezonde snacks voor 
kinderen.   29/5.     Leer zelf je 
snacks te maken, vrij van geraf-
fineerde suikers, melkproducten, 
enz. Lekkere koekjes en snoep-
jes binnen het kader van de 
«levende voeding».   Christine 
Moens.       Jubelfeestlaan 147 b6. 
1080 BRUSSEL.     02 428 15 50  .   
christine_moens@skynet.be  
  [S]   [AN]   Kooklessen Mediter-
raanse tapa’s.   3, 10 en 17/6.   19u 
- 23u.   Bereiding van Zuiderse 
hapjes uit Italië, hinterland Spanje 
met aangepaste dranken en bio-
wijnen.   Nicola Kersting,    Chef-
kok.     Restaurant Faites Simple. 
Quellinstraat 30. 2018 ANTWER-

3090 OVERIJSE.     0475 948 
747  .   nicoleholleman@gmail.com  
  [S]   [WV]   Oneness dag: Succes.   
10/5.   9u30 - 17u.   Oneness Bles-
sing harmoniseert de natuurlijke 
gezonde en helende energieën 
van het lichaam en stemt de 
hersenen af op het veld van een-
heid.    Roland Verschaeve.        Light 
Body Institute. Sint-Jansstraat 8. 
8000 BRUGGE.     050 33 66 97  .   
www.lightbodyinstitute.com  
  [C]   [VB]   Omgaan met conflic-
ten.   11/5 en 18/5.   13u30 - 16u30. 
  Doel: inzicht krijgen in je patroon 
bij conflicten en oefenen in con-
structief met conflicten omgaan. 
  Annick Ottenburgs,    coach, 
trainer en NLP master.   Vorming-
plus Oost-Brabant.   LDC Blauw-
hof. Sint-Jansbergsteenweg 44a. 
3040 LOONBEEK.     016 52 59 
04  .   info@vormingplusoostbra-
bant.be   - www.vormingplus.be  
  [C]   [WV]   De Witte Roos, thuis-
komen bij jezelf.   12/5, 26/5 of 
9/6.   14u15 - 16u15.   Welk pro-
bleem, obstakel, ziekte, blok-
kade er ook bij jou is...durf er aan 
werken. Kom thuis bij je Zelf, je 
bent het waard.   Hugo Van Ver-
degem.       Doornstraat 300/1. 8200 
SINT ANDRIES-BRUGGE.     0474 
976 204  .   warezelf@skynet.be   - 
www.warezelf.be  
  [S]   [WV]   Transformatie.   13/5 
en 14/5.   10u - 17u.   Tijdens deze 
workshop wordt er gewerkt met je 
persoonlijkheid teneinde blokka-
des en remmingen op te ruimen. 
  Ingeborg Sergeant.       De evolu-
tie. Gerard Davidstraat 50. 8000 
BRUGGE.     050/ 67 90 77  .   zien@
telenet.be   - www.ingeborg.ws  
  [S]   [VB]   Workshop Take me 
to truth.   15/5 tot 17/5.   9u - 17u. 
  Waarom je nooit consequent kan 
ervaren wat je echt wil, tot een 
onbewuste saboteur ontmaskerd 
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Poort. Brusselsestraat 63. 3000 
LEUVEN.     016 52 59 04  .   info@
vormingplusoostbrabant.be   - 
www.vormingplus.be  
  [S]   [AN]   Crisis … een kans om 
je innerlijke kracht te ontdek-
ken.   30/5.   10u - 16u30.   Crisis 
is een scheppende kracht. Dit 
zien we vaak niet. We bieden 
jou deze dag via meditatie, hea-
ling en praktische oef. een kans 
om kracht te ervaren.   Gwen 
Geerinck, Elise Van Der Voort,    
Reiki-masters.   Dagda.   ‘t Nieuw 
Begin. Schaapsbaan 34. 2910 
WILDERT-ESSEN.     03 664 28 
50  .   dagda@gwengeerinck.be   - 
www.dagda.be  
  [C]   [WV]   Kennis maken met 
je ware aard en bestemming.   
4/6 en 5/6 en 6/6 en 7/6.     Cur-
sus voor wie zijn leven in han-
den wil nemen eerder dan het 
te ondergaan en levensvreugde 
wil brengen in wat men doet. 
Men leert «gerichter» leven 
en op weg gaan naar «totaal» 
zijn.   Marie-Christine Meersch. 
    Reliantie vzw.   8500 KOR-
TRIJK.     056 41 03 10.     info@
reliantie.org   - www.reliantie.org  
  [C]   [AN]   Bomendag - ontmoe-
ting met de natuur.   6/6.   10u 
- 17u.   Met respect voor al wat 
leeft, versterken we onze ge-
voeligheid, ontdekken we wat 
solar- en lunarbomen zijn, en 
gaan we in uitwisseling met de 
bomen.   Inge Van Den Eynde. 
      Welkomhoeve 4. 2280 GROB-
BENDONK.     014 51 98 20  .   Inge-
vandeneynde1@hotmail.com   - 
www.shangri-la.be  

  Persoonlijkheid & 
menselijke relaties  

  [C]   [WV]   Effectieve com-
municatie, van contact naar 
verbinding.   19/5, 26/5 en 9/6. 
  19u - 22u.   Deze cursus is ge-
baseerd op de principes van 
geweldloze communicatie van 
M.B.Rosenberg. Er ontstaat in-
zicht in het eigen communicatie-
proces.   Monique Swinnen.       Voel 
& Leef! Zwaluwenstraat 44. 8400 
OOSTENDE.     059 43 01 54  .   
monique.swinnen@telenet.be   - 
www.voelenleef.be  
  [S]   [AN]   Hoe komt het dat ik 
(nog) geen geschikte rela-

tie vind?   30/5 en 31/5.   10u - 
16u30.   Hoe geef ik mijzelf een 
ideale relatie? Tweedaagse 
workshop voor singles waarin 
we kijken naar relaties met een 
ander en met jezelf.   Paul Bles. 
      2000 ANTWERPEN.     03 225 
02 27  .   info@dekleinebron.be   - 
www.dekleinebron.be   Vooraf in-
schrijven.  

  Qi-Gong  

  [C]   [AN]   Qi Gong.   10/5.   14u - 
16u30.   Een oude Chinese me-
thode om gezond te blijven. Let-
terlijk vertaald «een oefening met 
de energie».   Johanna Swin-
kels.       Oost West Centrum. Van 
Schoonbekestraat 148. 2018 
ANTWERPEN.     03 230 13 82  .   
info@owc.be   - www.owc.be  
  [C]   [AN]   Taijiwuxigong.   23/5 
en 24/5.   10u - 17u.   Vind een 
juiste lichaamshouding, ontspan 
spieren en rek gewrichten uit, 
maak geest leeg en alert door 
daoyin, meditatie en spontane 
bewegingen. Voor beginners en 
gevorderden.   Shen Jin.       Konink-
lijk Atheneum Mortsel. Hof Van 
Riethlaan. 2640 MORTSEL.     
0486 931 122  .   sofie@buqi.net   - 
www.buqi.net  
  [S]   [VB]   Chi Neng Qigong.   
24/5.   10u - 17u30.   Eendaagse 
kennismaking met Chi Neng 
Qigong, waarbij informatie over 
de leer wordt gegeven en de 
basisoefeningen worden aan-
geleerd.         AUM-ruimte. Kol. Be-
gaultlaan 15 b 37. 3012 LEU-
VEN.     03 288 45 08  .   belgium@
chineng.eu   - www.chineng.be   
  [C]   [BT]   Volle maan training.   
7/6.   13u - 22u30.   «East meets 
West» met drie leraren en hon-
derden studenten.   Patricia Van 
Walstijn.     Chi Neng Institute. 
  Conferentiecentrum Draken-
burg.  BAARN. NEDERLAND.     
03 288 45 08  .   belgium@chi-
neng.eu   - www.chineng.nl    Mo-
gelijkheid tot carpoolen vanuit 
België.  

  Quantum Touch  

  [S]   [OV]   Quantum Touch.   
14/5 en 28/5.   9u - 17u.   Een 
zeer krachtige manier om 
de energie te laten stromen 
waar er blokkades zijn. Ook 

effectief bij pijn of scheef-
stand (bv. scoliose) van het 
lichaam.   Wendy Meul.       Ro-
sanja. Merelbekestationsplein 
10. 9050 GENTBRUGGE.     
0477 51 64 96  .   wendy@ro-
sanja.be   - www.rosanja.be  

  Reflexologie  

  [S]   [AN]   Handreflexologie.   
30/5.   10u - 18u.   Door de reflex-
punten van de geblokkeerde of 
verzwakte organen te behan-
delen, worden de blokkades 
opgeheven zodat de energie 
weer kan stromen.   Heinrike 
Bergmans.       Arcana. Deurne-
leitje 6. 2640 MORTSEL.     03 
325 00 40  .   vorming@arcana-
web.be   - www.arcana-web.be  

  Regressietherapie  

  [S]   [LI]   Een ontdekkingsreis 
naar jezelf.   31/5.   10u - 16u. 
  De focus van deze workshop 
ligt in het opsporen en her-
ontdekken van soms onver-
moede, in onze herinnering 
aanwezige verborgen talen-
ten en vaardigheden.   Marion 
Boon,    regressietherapeut. 
    DE BERG. Borloweg 18. 3800 
KERKOM-BIJ -S INT-TRUI -
DEN.     0495 300 949 - 0475 
345 089  .   www.opdeberg.be  

  Reiki  

  [C]   [OV]   Reiki 1e graad.   
9/5.   10u - 17u.   Ambrosial Je-
wel geeft je de mogelijkheid 
om je te laten afstemmen op 
reiki 1ste graad.   Ivo Bue-
kers,    reiki master.     Ambro-
sial Jewel. Klein Parksken 
6. 9300 AALST.     0499 151 
662  .   lotusbloem@msn.com   - 
www.ambrosialjewel.be   Lunch-
pakket meebrengen.  
  [C]   [AN]   Open Reiki.   12/5, 
28/5 of 9/6.   19u30 - 22u.   Ken-
nismaking met reiki door te er-
varen hoe een behandeling bij 
je overkomt en met praktische 
informatie.   Marcel Bastianen. 
      ‘t Nieuw Begin. Schaapsbaan. 
2910 ESSEN.     03 677 06 
50  .   tnieuwbegin@scarlet.be   - 
www.tnieuwbegin.be  
  [C]   [AN]   Reiki Usui 1e graad.   
12/5 en 13/5.   10u - 17u.   Rei-
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wordt en losgelaten kan worden. 
  Tomas Vieira, Nouk Sanchez. 
      Koningsteen. Oxdonkstraat 168. 
1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS.     
015 71 00 52  .   info@jouwvor-
ming.nu   - www.jouwvorming.nu   
steven@koningsteen.be  
  [C]   [VB]   Tsa lun.   16/5 en 17/5. 
  10u - 17u.   Lama Lobsang leert 
ons via ademhalingstechnieken 
en bewegingsoefeningen hoe 
we de wind in onze kanalen kun-
nen vrijmaken en laten stromen. 
  Tulku Lama Lobsang.     JUVE-
NESCO.   De Kluizerij. Aalsterse 
Dreef 1. 1790 AFFLIGEM.     www.
tulkulamalobsang.be  
  [C]   [BT]   Vakantieworkshop in 
Ibiza.   16/5 tot 23/5 of 23/5 tot 
30/5.     Een schitterende plek op 
aarde die je doet ervaren dat 
de hemel écht bestaat. De plek 
bestaat nog steeds en is nu nog 
mooier dan voorheen. We gaan 
deze keer met een kleine groep 
mensen.   Ingeborg Sergeant. 
      IBIZA.     050 67 90 77  .   zien@te-
lenet.be   - www.ingeborg.ws  
  [S]   [WV]   Thema-dag: pijn en 
depressie.   16/5.   10u - 17u.   Veel 
mensen krijgen van hun arts te 
horen dat ze maar moeten «le-
ren leven» met hun pijn. Maar 
vaak, te vaak, wordt hun niet ge-
leerd hóé. Met veel oefeningen. 
      Crien Heyde.   Coppieterstraat 
27. 8340 SIJSELE.     050 67 60 
83  .    crienheyde@telenet.be   - 
www.crienheyde.be  
  [S]   [BR]   Spiegelogie oefen 
avonden.       19/5 of 2/6. Heb je 
Handboek Spiegelogie van Wil-
lem de Ridder gelezen en wil je 
de principes die hij beschrijft in 
praktijk brengen? Kom oefenen 
in Fanclub Brussel!       Nymphaea. 
  Odon Warlandlaan  20. 1090 
JETTE.     0497 638 357  .   fanclub.
brussel@gmail.com  
  [S]   [AN]   Clownworkshop: 
de lokroep van het podium.   
    21 tot 23/5. Je wilt graag het 
toneel op, maar je durft niet 
goed? Je was nog nooit clown, 
maar je bent nieuwsgierig? Je 
clown geeft je een duwtje.   An-
nemie Missinne,    theaterpeda-
goge.     ‘t Verhaal. Dorpstraat 12. 
2070 BURCHT.     03 253 08 94  .   
karlien.missinne@gmail.com  
  [S]   [LI]   Bewust-Zijn / Be-
wustleven.   22/5 tot 24/5.     Een 

inspirerende, driedaagse trai-
ning gericht op persoonlijk 
meesterschap vanuit bewust-
zijn.   Stef Van Campenhout, 
Henk Waltman.       Kasteel Nieu-
wenhoven. Engelbamp 55-57. 
3800 SINT-TRUIDEN.     011 
68 64 10  .   info@magpeya.nl   - 
www.kasteelnieuwenhoven.be  
  [C]   [VB]   Je innerlijke drive 
ontdekken.   26/5, 2/6 en 9/6. 
  19u - 22u15.   Hoe meer je je met 
die drive verbindt, hoe meer je 
je leven kunt sturen in de rich-
ting van «waar maken» wie je 
bent en wat je aan mogelijkhe-
den in je hebt.   Patrick Jossa,    
PRH-vormingswerker.   Vorming-
plus Oost-Brabant.   CC Begijn-
hof. Infirmeriestraat z/n. 3290 
DIEST.     016 52 59 04  .   info@
vormingplusoostbrabant.be   - 
www.vormingplus.be  
  [C]   [VB]   Herbronningsarran-
gement.   26/5 tot 28/5.   8u - 22u. 
  Herbronnen en dichter bij je 
kern komen aan de hand van 
mini-workshops, stilte, verwen-
ning en tijd voor jezelf.         Koning-
steen. Oxdonkstraat 168. 1880 
KAPELLE-OP-DEN-BOS.     015 
71 00 52  .   info@herbronning.
nu   - www.herbronning.nu   www.
jouwvorming.nu  
  [S]   [OV]   De kracht van het 
ademen.   26/5.   20u.   Kennis-
makingsworkshop.   Griet Van 

Dingenen,    ademcoach.     Am-
brosial Jewel. Klein Parksken 
6. 9300 AALST.     0499 151 
662  .   lotusbloem@msn.com   - 
www.ambrosialjewel.be  
  [S]   [Na]   Contact met bomen, 
een ontmoeting met jezelf.   
27/5 tot 31/5.     Een praktische 
stage, waarin je het energieveld 
van bomen leert waarnemen, 
hun leven ontdekt en ook jezelf 
ontmoet.   Patrice Bouchardon. 
    Solsties - Lieve Bonne.   Mo-
nastère Notre Dame d’Hurtebise. 
6870 ST HUBERT.     050 33 87 
54  .   lieve.bonne@gmail.com   - 
www.bloesemremedies.be  
  [S]   [VB]   Uisca vertical rea-
lity 101.   28/5 tot 31/5.     Leven 
in verticaliteit helpt je afstem-
men op jouw ware essentie. 
Over leren getachyoniseerde 
vortex (in kristal) en met tech-
nieken die je naar een hogere 
trilling brengen.   Greet Luy-
paert.       De Kluizerij. Aalsterse 
Dreef 1. 1790 AFFLIGEM.     052 
46 27 36  .   info@juvenesco.be   - 
www.juvenesco.be  
  [C]   [VB]   Zelfmanagement.   
30/5, 6/6 en 13/6.   10u - 17u. 
  Doel: je mogelijkheden vergro-
ten om je eigen leven te leiden, 
in relatie met jezelf en met an-
deren.   Steve Van Roy,    lic. 
Moraalwetenschappen en free-
lance trainer.     30CC - Romaanse 
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ki I inwijding in het traditio-
nele Usui-systeem.   Marcel 
Bastianen,    Reiki-master.     ‘t 
Nieuw Begin. Schaapsbaan. 
2910 ESSEN.     03 677 06 
50  .   tnieuwbegin@scarlet.be   - 
www.tnieuwbegin.be  
  [C]   [LI]   Reiki-cursus.   Elke 
dinsdagavond.   20u - 22u30. 
  Om te behandelen, te delen, 
mediteren en Reiju te ontvan-
gen. Elke reikistroming is wel-
kom!   Cor De Weger, Titia De 
Roos,    Reikimasters.     Centrum 
Inguz. Tongersesteenweg 98. 
3770 RIEMST.     012 45 88 
72  .   inguz@euphonynet.be   - 
www.harthreiki.centerall.com  
  [S]   [AN]   Reiki bijscholings-
dag.   14/5.   10u - 17u.   Deze dag 
gaat over de vele vormen van 
communiceren tijdens de reiki 
behandelingen. Voor reiki II en 
masters.   Marcel Bastianen. 
      ‘t Nieuw Begin. Schaapsbaan. 
2910 ESSEN.     03 677 06 
50  .   tnieuwbegin@scarlet.be   - 
www.tnieuwbegin.be  
  [C]   [VB]   Reiki 1 cursus.   16/5 en 
17/5.   10u - 17u.   Leren afstem-
men op de reiki-energie (The 
Usui System) en toepassen van 
technieken; jezelf en anderen 
behandelen, stenen opladen en 
programmeren,...    Els Verhas-
selt,    reiki master.     Reiki Cen-
trum. Processiestraat 87. 1742 
TERNAT.     02 582 36 17  .   els.
verhasselt@reikihealing.be   - 
www.reikihealing.be  
  [C]   [WV]   Initiatie Tera-Mai  
reiki 1.   17/5.   10u - 17u.   Tera-
Mai reiki is verbonden met het 
element aarde. De energie 
werkt op het fysieke lichaam en 
grondt alle helingswerk.   Leen 
Joseph.       De hoeve. Zevenker-
ken 4. 8200 SINT-ANDRIES 
BRUGGE.     0476 861 192  .   
heartoftherainbow@gmail.com   - 
www.heartoftherainbow.be  
  [C]   [AN]   Open reiki.   17/5 of 14/6. 
  10u - 12u30.   Kennismaking met 
reiki door te ervaren hoe een be-
handeling bij je overkomt en met 
praktische informatie.   Marcel Bas-
tianen.       ‘t Nieuw Begin. Schaaps-
baan. 2910 ESSEN.     03 677 06 
50  .   tnieuwbegin@scarlet.be   - 
www.tnieuwbegin.be  
  [C]   [WV]   Tera-Mai ™ reiki 1.   
17/5.   10u - 17u.   Inwijdingscur-

sus voor Tera-Mai reiki 1, met 
bijbehorende informatie.   Leen 
Joseph,    Tera-Mai Master.   Heart 
of the Rainbow vzw.   DE HOEVE. 
Zevenkerken 4. 8200 SINT-AN-
DRIES BRUGGE.     0476 861 192  .   
heartoftherainbow@gmail.com   - 
www.heartoftherainbow.be  

  [C]   [AN]   Reiki 1 inwijdingen in 
de Usui-traditie.   23/5 en 24/5. 
  10u - 17u.   Gedurende dit weekend 
ontvang je de 4 reiki 1 inwijdingen 
binnen de Usui-traditie, leer je de 
geschiedenis en werken met deze 
krachtige healingsvorm.   Griet 
Heylen.     Anam Cara.   Centrum 
Rising Spirit. Langlaarsteenweg 
45/1. 2630 AARTSELAAR.     03 
488 52 24.     info@anamcara.be   - 
www.anamcara.be  
  [C]   [VB]   Reiki 1.   6/6 en 7/6.   10u - 
16u30.   Je maakt op een speelse 
manier kennis met reiki en leert 
een volwaardige behandeling ge-
ven.   Petra Welkenhuysen,    Rei-
ki Master.   Reikihaacht.   Stations-
straat 77. 3150 HAACHT.     0476 
972 037  .   reikihaacht@gmail.com   - 
www.reikihaacht.be  
  [S]   [LI]   Reiki ontmoetings-
avond.   9/6.   19u30 - 22u30. 
  Reiki-avond, elke 2e dinsdag vd 
maand. Iedereen met reiki van 
welke master of stroming dan 
ook, is welkom. Meditatie, behan-
deling, Reiju, samenzijn.   Titia De 
Roos, Cor De Weger,    Reikimas-
ters.     Tongersesteenweg 98. 3770 
RIEMST-HERDEREN.     012 45 
88 72  .   inguz@euphonynet.be   - 
www.harthreiki.centerall.com  
  [C]   [WV]   Open reiki oefenavond.   
16/6.   19u15 - 21u45.   Gans de 
avond oefenen we doorlopend in 
een rustige sfeer. Ook toeganke-
lijk voor mensen die eens willen 
kennis maken met reiki.    Veroni-
que Van Moortel,    gezondheids-
therapeute.     Barrièrestraat 39. 
8200 BRUGGE.     050 38 07 67  .   
www.veroniquevanmoortel.be  

  Relaxatie  

  [C]   [VB]   Verwennen en ver-
wend worden. De kunst van 
het genieten.   20/5 tot 22/5.   
  Door de verzorgingen en de 
energetische oefeningen word 
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je op een serene manier ge-
holpen om fysieke spanningen 
en emotionele blokkades los 
te laten.   Dirk Maertens, Ré-
gine  Vanebelle.       Koningsteen. 
Oxdonkstraat 168. 1880 KA-
PELLE-OP-DEN-BOS.     050 39 
06 54  .   secr@ogcbrugge.be   - 
www.ogcbrugge.be  

  Sjamanisme  

  [C]   [AN]   Dreamtime healing.   
15/5.   20u - 22u.   Tijdens deze sja-
manistische klankhealing-cere-
monie, krijg je de kans om in de 
innerlijke werelden te reizen op 
genezende klanken en healings-
liederen.    Roel Crabbé.       Centrum 
Rising Spirit. Langlaarsteenweg 
45/1. 2630 AARTSELAAR.     03 
488 52 24.     info@anamcara.be   - 
www.anamcara.be  
  [S]   [AN]   Gevorderde training 
Sjamanistisch healingswerk 
«Pad van de gewonde gene-
zer».   16/5 en 17/5.   10u - 17u.    
  Roel Crabbé.       Centrum Rising 
Spirit. Langlaarsteenweg 45/1. 
2630 AARTSELAAR.     03 488 
52 24.     info@anamcara.be   - 
www.anamcara.be  
  [C]   [VB]   Maak je eigen sjama-
nen trommel.   16/5 en 30/5.   10u 
- 17u.   Je maakt je eigen unieke 
sjamanentrommel tijdens een 
2-daagse workshop. Een sja-
manentrom wordt gebruikt ter 
ondersteuning van transreizen 
en healing.   Sandra Goris,    Yo-
ga-leraar.   Integral Yogacentrum 
Sattva.   La RiPoSa. Warotstraat 
54. 3020 VELTEM-BEISEM.     
016 35 63 35  .   info@lariposa.be   - 
www.lariposa.be  
  [C]   [WV]   Ontsluier de sjamaan 
in u.   20/5, 3/6, 24/6 en 1/7.   19u30 
- 22u.   Ontdek jezelf, in een open 
geest, werk met wie u werkelijk 
bent via Sjamanistisch Journey 
Werk in de Boven-, Middel-, en 
Onderwereld, met life drum. 
  Leen Joseph.     Heart of the Rain-
bow vzw.   DE HOEVE. Zeven-
kerken 4. 8200 SINT-ANDRIES 
BRUGGE.     0476 861 192  .   
heartoftherainbow@gmail.com   - 
www.heartoftherainbow.be  
  [S]   [LI]   Munay-ki inwijdin-
gen.   30/5.   13u - 17u.   Ontvang 

de 9 initiaties van de Q’eros 
ter voorbereiding op de tijd na 
2012, het «Gouden Tijdperk». 
Om een persoon van wijsheid 
en kracht te worden.   Cor De 
Weger, Titia De Roos.       Cen-
trum Inguz. Tongersesteenweg 
98. 3770 RIEMST.     012 45 88 
72  .   inguz@euphonynet.be   - 
www.harthreiki.centerall.com  
  [C]   [AN]   Dancing Spirit.   30/5 
en 31/5.   10u - 17u30.   Sjama-
nistische Dansworkshop, opge-
dragen aan de ontvouwing van 
de ziel en leven van je ware 
kracht. Dans, Klankhealing, 
en rituelen voor transformatie. 
  Roel Crabbé, Griet Heylen. 
    Anam Cara.   Centrum Rising 
Spirit. Langlaarsteenweg 45/1. 
2630 AARTSELAAR.     03 488 
52 24.     info@anamcara.be   - 
www.anamcara.be  
  [S]   [AN]   Open zweethutce-
remonie ‘Ontwaken’.   6/6. 
  11u - 19u30.   Een krachtig zui-
veringsritueel waarin we los-
laten, verbinden, ontvangen 
en thuiskomen.   Roel Crabbé. 
      Klaplaar 2. 2500 LIER.     03 488 
52 24  .   info@anamcara.be   - 
www.anamcara.be  
  [C]   [LI]   Sound Healing.   10/6.    
  Sjamanistische soundhealing. 
Ook het energetisch zuiveren 
van ruimtes en als het leren 
werken met stem en klank.  
  Jean-Paul Claes.       Holistische 
praktijk. Hazerikstraat 20. 3582 
KOERSEL.     011 42 45 88  .   
jean-paul.claes@telenet.be   - 
www.holistischepraktijk.be        

  Spiritualiteit  

  [C]   [WA]   Weekcursus gnosis/
gnostiek.   5/5 tot 12/5.     Met deze 
cursus wordt de eerste belang-
rijke steen gelegd voor de bouw 
van onze eigen tempel van be-
wustwording.   Rudolph Berger. 
    Goddelijk Plan.   6870 MIR-
WART.     rudolfbg@gmail.com   - 
www.hetgoddelijkplan.nl  
  [S]   [BT]   Bewust genieten op 
Lesbos.   11/5 tot 18/5.     Een len-
teweek met tijd om tot jezelf 
te komen, te herbronnen en te 
genieten van de overvloed van 
schoonheid om je heen.   Ben 
Eyckmans.       Sapphohuis.  LES-
BOS. GRIEKENLAND.     0486 
323 772  .   info@padvandepas-

sie.be   - users.telenet.be/hrc/
sapphohuis.htm  
  [S]   [WV]   Het gouden pad.   
13/5 en 14/5.   9u - 17u.   Een 
spirituele reis van zelfontdek-
king, doorheen een begrip-
volle dialoog en  een zorgvul-
dig creatief ervaringsproces. 
  Ben Risby-Jones.     Gino Van-
neste.   Menenstraat 529. 8560 
WEVELGEM.     056 51 94 82  .   
gino.vanneste@belgacom.net   
  [S]   [WV]   Soul Purpose.   16/5 
en 17/5.   9u - 17u.   Een ener-
getische reis doorheen de 
verschillende gebieden van de 
menselijke bio-energetica.   Ben 
Risby-Jones.     Gino Vanneste. 
  Menenstraat 529. 8560 WE-
VELGEM.     056 51 94 82  .   gino.
vanneste@belgacom.net   
  [C]   [WV]   Zaai een zaadje, 
welke siersels ga je oogsten?   
18/5 of 8/6.     Leer het geheim 
van zaaien en oogsten. Leer je 
hart, ziel en geest voeden om 
je innerlijke groei en transfor-
matie van oud lijden te beko-
men.   Hugo Van Verdegem. 
      Doornstraat 300/1. 8200 SINT 
ANDRIES-BRUGGE.     0474 
976 204  .   warezelf@skynet.be   - 
www.warezelf.be  
  [S]   [AN]   Reconnective Hea-
ling Seminar.   22/5 tot 24/5.   
  Ontdek deze zeer efficiënte 
energetische genezingsme-
thode. Eric zal zijn opmerke-
lijke verhaal met u delen, live 
demonstraties doen en vragen 
beantwoorden.   Eric Pearl. 
    Bliz Events.   Zuiderkroon. 2000 
ANTWERPEN.     0031 626 026 
364  .   info@bliz.nl   - www.bliz.nl   
The Reconnection® Level I/II.  
  [C]   [AN]   Orakels: hoe werkt 
het en wat is hun boodschap 
voor jou?   23/5.   10u30 - 17u. 
  We werken met orakels ter ver-
dieping van inzicht in jezelf en je 
omstandigheden. Verschillende 
technieken komen aan bod. 
  Margot Dorren.       Vrijdagmarkt-
straatje 3. 2000 ANTWERPEN.     
03 225 02 27  .   info@dekleine-
bron.be   - www.dekleinebron.be   
Vooraf inschrijven.  
  [S]   [BR]   Eenheids-Deeksha.   
24/5.   18u30 - 20u.   Transmissie 
van spirituele energie die tot 
eenheidsbeleving, vreugde en 
rust leidt.   Hilda Van Mulders, 
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KRISTALLEN 

SCHALEN
trillingskoppeling 
tussen kwarts en 
klankentherapie!

Zoutlampen uit 
Polen

Pendels. Tibetaanse, 
Ayurvedische, Japanse 
en Indische wierook-

stokjes...
Tibetaanse 

instrumenten

OORKAARSEN
1 paar: 6,75 €  

(3p/17,70 € - 12 p/63 €)

  Sint-Pieterssteenweg 157 
1040 Etterbeek

00 32 (0)2 734 98 46
Di. tot zat. van 12 tot 18u30 

• Op maandag gesloten • 
GEEN BANCONTACT 

jlganeshe_jlmineraux@hotmail.com

  Sint-Pieterssteenweg 157   Sint-Pieterssteenweg 157   Sint-Pieterssteenweg 157 

promo v/d maand   
HANGERS : 

gezondheidsstenen voor 
chakraʼs - astrologie 

vanaf 5 €  
Bij aankoop van 5 hangers : 

1 hanger GRATIS 
ter waarde   van 5 €

Doc JL Ganèshe A+04.indd   1 24/04/09   14:22:10
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Gaëlle Tribout, Dieter Comos,    
geïnitieerde Deeksha-gevers.. 
    1150 ST PIETERS WOLUWE.     
0476 208 411  .  
  [S]   [AN]   The Reconnection® 
Level III Seminar.   25/5 en 26/5.   
  Ontdek deze zeer efficiënte 
energetische genezingsme-
thode. Eric zal zijn opmerke-
lijke verhaal met u delen, live 
demonstraties doen en vragen 
beantwoorden.   Eric Pearl.     Bliz 
Events.   Zuiderkroon. 2000 ANT-
WERPEN.     0031 626 026 364  .   
info@bliz.nl   - www.bliz.nl  
  [C]   [WV]   Omhels je ware zelf, 
herinner je echte Ik.   1/6.   10u - 
17u.   Omarm je ware zelf. Je diep-
ste ik is je eigen puurheid, je eigen 
schoonheid, de stilte in jou. Leer 
verbinding maken met die bron, 
die kern in jou.   Hugo Van Ver-
degem.       Doornstraat 300/1. 8200 
SINT ANDRIES-BRUGGE.     0474 
976 204  .   warezelf@skynet.be   - 
www.warezelf.be  
  [C]   [AN]   Diepere oorzaken van 
de klimaatsverandering.   4/6. 
  20u.   Wordt de klimaatsverande-
ring alleen maar beïvloed door 
vervuiling of is er ook een spiri-
tuele verklaring?   Eric Schnei-
der.       Letterkundestraat 133. 
2610 ANTWERPEN.     03 225 
02 27  .   info@dekleinebron.be   - 
www.dekleinebron.be  
  [C]   [OV]   Energiebewustzijnsdag.   
7/6.   10u - 17u.   Een ervaringsdag, 
waarin je energetisch, spiritueel 
en lichamelijk wordt gestimuleerd 
en kennis maakt met aarde en 
kosmische energie.   Ronald van 
de Peppel.       9120 VRASENE.     03 
225 02 27  .   info@dekleinebron.be   - 
www.dekleinebron.be   Vooraf in-
schrijven.  

  Tai-Ji-Quan  

  [C]   [OV]   Taiji 37 seminarie.   4/4, 
5/4, 6/4 en 7/4.   10u - 18u.   Ge-
detailleerde uitleg en beoefening 
van taiji basishoudingen, waar-
door innerlijke energiekrachten 
sterk worden ontwikkeld.   Shen 
Dr. Hongxun.       OC St Jozef. E. 
De Deynestraat 1. 9000 GENT.     
0486 931 122  .   sofie@buqi.net   - 
www.buqi.net  
  [S]   [BT]   Herbronningsweek.   
9/5 au 16/5.     Tai-Chi herbron-

ningsweek aan de voet van de 
Pyreneeën. Zowel voor begin-
ners als gevorderden.       De Essen-
tie.    JOIA. FRANKRIJK.     059 27 
46 96  .   www.joiawelcome.com  
  [S]   [WV]   Tai-chi initiatiedag.   
21/6.   9u30 - 18u.   Je kan de rust-
gevende effecten uit de Tai-chi 
ervaren, waar ook elementen uit 
de geschiedenis, gezondheids-
aspecten, filosofie,… aan bod 
komen.   Paul Liekens.       De evolu-
tie. Gerard Davidstraat 50. 8000 
BRUGGE.     050/ 67 90 77  .   zien@
telenet.be   - www.ingeborg.ws  

  Tarot  

  [C]   [AN]   De wijsheid van wer-
king van de tarot.   10/5 en 
24/5.   10u30 - 17u.   Intensieve 
cursus met praktijk, esoterie, 
zelfkennis, intuïtie... waarbij we 
leren veel informatie uit de ta-
rotkaarten halen.   Margot Dor-
ren.       Steenweg op Merksplas 
48. 2300 TURNHOUT.     03 225 
02 27  .   info@dekleinebron.be   - 
www.dekleinebron.be   Vooraf in-
schrijven.  
  [C]   [WV]   Wijsheid van de Tarot.   
15/5 en 16/5.   10u - 16u30.   Een 
cursus met praktijk en veel esote-
rie, zelfkennis en intuïtie. We le-
ren informatie uit de Tarotkaarten 
halen.   Margot Dorren.       SURYA. 
Beenhouwersstraat 119. 8000 
BRUGGE.     050 33 61 97  .   surya-
agelesswisdom@hotmail.com   - 
www.suryabrugge.be  
  [S]   [AN]   Groepsconsult.   20/5. 
  20u - 22u.   Antwoorden vinden 
op levensvragen adhv tarotkaar-
ten en de Reincarnation Cards. 
Een legging voor alle aanwe-
zigen; daarna kan iedereen 1 
vraag stellen.   Lieve Van der 
Taelen,    leerkracht en therapeut. 
    Drie Veren. Bredabaan 734. 
2170 MERKSEM.     0475 904 
762  .   info@drieveren.be   - www.
drieveren.be  
  [C]   [OV]   Kaartlegcursus: 
Kleine en Grote Lenormand 
kaarten.   25/5.   18u.   Je leert 
kaartleggen met de meest cou-
rante methoden. Er is een the-
oretisch en een praktisch ge-
deelte voorzien.   Ria Blondeel,    
parapsychologe en kaartlegster. 
    St. Gillisstraat 20/4. 9170 DE 
KLINGE.     03 233 27 56 - 0477 

922 554  .   info@riablondeel.org   - 
www.riablondeel.org  
  [C]   [AN]   De wijsheid van de Ta-
rot: reeks 1.   29/5.   10u - 12u15. 
  Over de diepere wijsheid die in 
de tarot te vinden is, met aan-
dacht voor praktijk, esoterie, 
zelfkennis, intuïtie,... We leren 
informatie uit de tarotkaarten 
halen ook voor onszelf.   Margot 
Dorren.       2300 TURNHOUT.     03 
225 02 27  .   info@dekleinebron.
be   - www.dekleinebron.be   Voor-
af inschrijven.  

  Tekenen & Schilderen  

  [C]   [AN]   Intuitief schilderen.   
Elke maandagnamiddag.   13u 
- 15u.   We werken met pas-
telkrijt en de nat/in/nat tech-
niek.   Ria Nys.       Oranjestraat 
122. 2060 ANTWERPEN.     03 
235 59 21  .   ria.nys@skynet.be   - 
www.rianys.net  
  [C]   [AN]   Intuitief werken met 
materialen op schilderdoek.   
16/5.   11u - 17u.   We werken met 
allerlei materialen zoals papieren 
zakdoekjes, zand,... op een schil-
derdoek.   Ria Nys.       Oranjestraat 
122. 2060 ANTWERPEN.     03 
235 59 21  .   ria.nys@skynet.be   - 
www.rianys.net  
  [C]   [AN]   Intuitief schilderen.   
Elke woensdagavond.   19u30 
- 21u30.   We werken met pas-
telkrijt en de nat/in/nat tech-
niek.   Ria Nys.       Oranjestraat 
122. 2060 ANTWERPEN.     03 
235 59 21  .   ria.nys@skynet.be   - 
www.rianys.net  

  The Journey  

  [S]   [BT]   Brandon Bays komt 
naar Nederland!   16/5 en 17/5. 
  8u30 - 20u.   De Journey intensive 
is de eerste stap op je weg naar 
vrijheid. Je maakt kennis met 
het Journey werk, en de krach-
tige impact die het kan hebben. 
  Brandon Bays.       Jaarbeurshallen 
Utrecht. Jaarbeursplein 6.  3521 
AL UTRECHT. NEDERLAND.     
+44 (0) 1656 890 400  .   neder-
land@thejourney.com   - www.
thejourney.com  
  [S]   [BT]   Advanced skills work-
shop met Brandon Bays.   18/5. 
  8u30 - 20u.   Je krijgt zelfvertrou-
wen in het proces van de helende 
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reis, voorbereid om met wie dan 
ook een reis te doen. De funde-
ring voor de volledige opleiding. 
  Brandon Bays.       Jaarbeurshallen 
Utrecht.. Jaarbeursplein 6.  3521 
AL UTRECHT. NEDERLAND.    
+44 (0) 1656 890 400  .   neder-
land@thejourney.com   - www.
thejourney.com  

  Therapeutische massages  

  [S]   [AN]   Koreaanse massage.   
10/5.   10u - 18u.   De Koreaanse 
massage is een dynamische 
vorm van massage zonder olie. 
  Hilde Koninckx.       Arcana. Deur-
neleitje 6. 2640 MORTSEL.     03 
325 00 40  .   vorming@arcana-
web.be   - www.arcana-web.be  
  [C]   [OV]   Zachte Oosterse 
massage.   12/5.   19u30 - 21u30. 
  We leren 8 technieken die diep 
doordringen tot in de cellen van 
het lichaam, waardoor het «ge-
luksgevoel» weer aan de opper-
vlakte komt.   Chris Withoeck. 
      Zakske 2. 9700 OUDENAARDE.     
055 30 03 05  .   info@de-ast.be   - 
www.de-ast.be  
  [S]   [BR]   Lichaamsverzorging.   
18/5 en 8/6.   9u - 18u30.   Massage 
volgens odorology, een biothera-
peutische techniek gebaseerd 
op homeopathie, accupuntuur en 
aromatherapie. Harmonisatie en 
welzijn door geuren.   Stéphane 
Evrard.     Cenaco.   Duisburgse-
steenweg 178A. 3090 OVERIJ-
SE.     0475 948 747  .   cenaco@
skynet.be   - www.odorology.com  
  [C]   [OV]   Bio-energetische 
hoofd-, nek- en schoudermas-
sage.   19/5.   19u30 - 21u30.   De 
hoofdhuid wordt heel traag en 
zachtjes aangeraakt met de vin-
gertoppen, waardoor klevende 
oude energie weggenomen wordt. 
  Chris Withoeck.       Zakske 2. 9700 
OUDENAARDE.     055 30 03 05  .   
info@de-ast.be   - www.de-ast.be  
  [C]   [WA]   Massage-wandel-
weekend.   21/5 tot 24/5.     Wande-
len en leren masseren; genieten 
van je lijf en de natuur. Je leert 
een volledige ontspannings-
massage te geven.   José Van 
De Wouw,    Massagetherapeut. 
    Ferme de Frandeux. Rue des 
Pelerins 6. 5580 FRANDEUX.     
0031 30 2436002  .   www.balans-
massage.nl  

  [O]   [OV]   Stoelmassage.   22/5, 
23/5 en 24/5.   9u - 16u30.   Leer een 
volledige stoelmassage waarbij je 
cliënt in 15 minuten ontspannen 
is.   Onno Brandjes.       ROSANJA. 
Merelbekestationplein 10. 9050 
GENTBRUGGE.     09 236 39 47  .   
info@massagewinkel.be   - www.
massagewinkel.be  
  [C]   [OV]   Relaxerende massa-
ge.   26/5.   19u30 - 21u30.   Je leert 
eenvoudige massagetechnieken 
aan op de rug, benen en voeten, 
om daarna te kunnen vertrouwen 
op je intuïtie.   Chris Withoeck. 
      Zakske 2. 9700 OUDENAARDE.     
055 30 03 05  .   info@de-ast.be   - 
www.de-ast.be  
  [O]   [WV]   Jadestone massage.   
25/3 en 26/3.   9u30 - 16u30. 
  Een nieuwe massagedimensie: 
balans in het fysieke, psychi-
sche, emotionele en spirituele 
lichaam.   Cathy Vandekerckho-
ve.       Massagehuis Carpe Diem. 
Kasteelstraat 1. 8760 MEULE-
BEKE.     051 48 56 55  .   info@
massagehuiscarpediem.be   - 
www.massagehuiscarpediem.be  
  [O]   [WV]   Kasaaih Hawa be-
doeienmassage.   2/6 en 3/6. 
  9u30 - 16u30.   Dieptemassage 
met theeglazen voor het opspo-
ren van spanningen en afvoeren 
van afvalstoffen.   Cathy Vande-
kerckhove,    Arabische massa-
gespecialist en trainer.     Massage-
huis Carpe Diem. Kasteelstraat 
1. 8760 MEULEBEKE.     051 48 
56 55  .   info@massagehuiscarpe-
diem.be   - www.massagehuiscar-
pediem.be  
  [C]   [OV]   Vlindermassage.   2/6. 
  19u30 - 21u30.   De zachte liefde-
volle aanraking brengt lichaam 
en ziel tot rust. Het is een medi-
tatief gebeuren, met schijnbaar 
weinig actie, maar met veel diep-
gang.   Chris Withoeck.       Zakske 

2. 9700 OUDENAARDE.     055 
30 03 05  .   info@de-ast.be   - www.
de-ast.be  

  Universal White Time
 Healing  

  [C]   [LI]   Universal White Time 
Healing.   23/5 en 24/5.   10u - 
18u.   Je openen voor je innerlijke 
kracht en vrijheid en leren hea-
len van jezelf, anderen, dieren 
en situaties zowel rechtstreeks 
als op afstand.    Annick Peeters. 
      De Cocon. Groenstraat 38. 3590 
DIEPENBEEK.     0473 36 06 
04  .   peeters.nicky@telenet.be   - 
www.de-cocon.be  

  Vakantie en vrije tijd in
 groenomgeving  

  [C]   [BT]   Lentewandelen op 
Kreta.   11/5, 18/5 of 25/5.   9u - 
14u.   Perfect onthaasten met de 
wandelingen van Amaltheia. Na 
de wandeling genieten we van 
een heerlijke maaltijd.   Eddy 
Smit.       Nerohori 1.  CHANIA. 
KRETA.     0499 364 810  .   creta-
amaltheia@live.com  

  Vegetarisme  

  [C]   [AN]   Brood nodig? Heerlij-
ke vegetarische alternatieven 
(Raw food).    17/5.   10u - 13u.   We 
maken alternatieven voor brood 
klaar zoals lijnzaadcrackers en  
broden van gekiemde zaden. 
Ook voor wie een gluten-, suiker- 
of zuivelallergie heeft.   Serge 
Lenssens-Wynen, Inge Van 
Reusel.       L’Expo Café. Turnhout-
sebaan 214. 2970 SCHILDE.     
0473 995 206  .   serge.inge@raw-
living.be   - www.rawliving.be  
  [C]   [AN]   Power juices en sha-
kes (Raw Food).   17/5.   14u 
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- 17u.   Alles wat je moet weten 
over vloeibare voeding en de 
ontgiftende eigenschappen er-
van. We maken gezonde, ener-
gierijke drankjes.   Serge Lens-
sens-Wynen, Inge Van Reusel. 
      L’Expo Café. Turnhoutsebaan 
214. 2970 SCHILDE.     0473 995 
206.     serge.inge@rawliving.be   - 
www.rawliving.be  

  Verklarende 
wetenschappen  

  [S]   [OV]   Wat is de zin van 
jouw leven?   22, 23, 24, 30 en 
31/5.     Via 44 concrete en indi-
viduele schrijfoefeningen zal je 
daadwerkelijk antwoorden vin-
den op jouw existentiële vragen 
en hulp bij de zoektocht naar 
jezelf.   Ineke Van Lint.       Centrum 
Astro-Ohm. Lamstraat 6. 9820 
MERELBEKE.     09 239 90 79  .   
ineke@enthousiasme.info   - 
www.enthousiasme.info  
  [C]   [OV]   Esoterisch Pendelen.   
6/6 en 13/6.   10u - 17u.   Je leert 
op vele verschillende manieren 
pendelen, zoals bijvoorbeeld 
door het energetiseren van water 
en het werken met foto’s.   Domi-
nique Delaunoy.     Nadia Jacob. 
  Centrum Jana. Sint-Pietersaalst-
straat 74. 9000 GENT.     0474 
522 725  .   jacob_nadia@yahoo.
com   - www.janaweb.org  

  Vrouwelijkheid-
mannelijkheid  

  [S]   [VB]   YIN en YANG (dienst-
vaardigheid en verlangen).   
3/6.   19u30 - 21u.   Bewustwording 
door spel. Verlangen en dienst-
vaardigheid als drijfveer om je 
mannelijke en vrouwelijke pool te 
harmonisesen en zodoende vrij 
te worden.   Sono,    tantrika.     Ber-
gensesteenweg 143. 1600 SINT 
PIETERS-LEEUW.     02 305 3039 
- 0488 270 399  .   info@livingtantra.
be   - www.livingtantra.be  

  Yoga  

  [C]   [OV]   Dru Yoga en Meditatie.   
11/5, 18/5 en 25/5.   20u - 21u30. 
  Dru yoga is zeer toegankelijk 
en legt de nadruk op vloeiende 
bewegingen die je stress wegne-
men. Dru meditatie voert je naar 
diepe innerlijke stilte.   Paul Mus-
sche.       Kleuterschool Ter Leie (in-

gang Patijntjestraat). Gorduna-
kaai 58. 9000 GENT.     09 231 
27 77  .   druyoga@telenet.be   - 
www.druyoga.be  
  [C]   [WV]   Zwangerschapsyo-
ga.   12/5, 15/5, 19/5, 22/5, 26/5 
of 29/5.     Lekker genieten van 
je baby in je buik terwijl je je li-
chaam oefent, je voorbereidt op 
de bevalling en goed ademt en 
relaxeert.    Nadia Feys,    Lic ki-
nesitherapie, Lightbody leraar. 
    Pure Yoga studio. Langestraat 
127. 8000 BRUGGE.     0488 
412 338  .   info@pure-yoga.be   - 
www.pure-yoga.be  
  [C]   [WV]   Dru Yoga.   12/5, 19/5, 
26/5, 2/6 en 9/6.   19u30 - 21u30. 
  Dru Yoga is een stijl van yoga die 
ons naar stilte leidt door bewe-
ging, terwijl we tegelijkertijd onze 
geest kalm maken.   Ingeborg 
Sergeant.       De Evolutie. Gerard 
Davidstraat 5. 8000 BRUGGE.     
050 67 90 77  .   zien@telenet.be   - 
www.ingeborg.ws  
  [S]   [OV]   Yoga.   12, 19 en 26/5. 
  13u30 - 20u.   Yoga, meditatieve 
yoga, dansmeditatie, zwanger-
schapsyoga (ook voor koppels), 
postnatale yoga en helende 
yoga in een aangename rust-
gevende zaal.    Lut Van Melle,    
erkend yoga-docente.     Rosanja. 
Merelbekestationsplein 10. 
9050 GENTBRUGGE.     0484 
61 43 41  .   lut@rosanja.be   - 
www.zijnsdans-danszijn.be  
  [S]   [OV]   Lachyoga.   14/5.   20u - 
21u.   Elke 2de donderdag lachen 
we zonder reden in het lande-
lijke Munte. Lachyoga bestaat uit 
combinatie van ontspanning - en 
lachstimulerende oefeningen. 
  Geert Van De Vijver,    Certified 
Laughter Yoga Teacher.   Lachclub 
Merelbeke - Scheldevallei.   GOC 
Munte. Ruspoel 1. 9820 MUNTE-
MERELBEKE.     0477 07 25 51  .   
info@delachvanvlaanderen.be   - 
www.delachvanvlaanderen.be  
  [C]   [VB]   Yoga.   15/5, 23/5, 30/5 
of 6/6.   20u - 22u.   Yoga maakt het 
je mogelijk om jezelf dieper en 
beter te leren kennen. Het is een 
levensfylosofie, het brengt rust 
en verhoogt je levenskwaliteit. 
Wekelijks.   Rama Krishna,    Yo-
ga-leraar.   Integral Yogacentrum 
Sattva.   La RiPoSa. Warotstraat 
54. 3020 VELTEM-BEISEM.     
016 35 63 35  .   info@lariposa.be   
- www.lariposa.be  

  [S]   [VB]   Lachyoga voor bejaar-
den.   20/5.   10u - 11u.   Sessies 
lachyoga. Wij doen ademhaling, 
rekken en strekken maar vooral 
lachen, gezeten op een stoel. 
Zelfs rolstoelgebruikers.   Marie-
Louise Deschepper,    Lacha-
nimator.     Dienstencentrum Ter 
Borre. Sint-Amandsplein 7. 1853 
STROMBEEK-BEVER.     02 582 
27 92  .  
  [C]   [WV]   Dru yoga.   5 donder-
dagen vanaf 21/5.  10u - 11u30. 
  Voor wie yoga wat dieper en 
krachtiger wil ervaren is dit ze-
ker een aanrader. Inspanning 
en ontspanning in anderhalf uur 
om je lichaam weer helemaal op 
te laden en in beweging te laten 
komen.    Pol Bruneel.       De evolu-
tie. Gerard Davidstraat 50. 8000 
BRUGGE.     050 67 90 77  .   zien@
telenet.be   - www.ingeborg.ws  
  [S]   [WV]   Lachyoga.   29/5.   19u30 
- 21u.   Tijdens de lachsessie zijn 
mensen samen om zomaar te la-
chen, zonder reden. Als je voluit 
lacht stopt het denken vanzelf. 
Je ervaart dat je bent.   Andre 
Roelants,    erkende lachyoga 
instructeurs.     De evolutie. Gerard 
Davidstraat 50. 8000 BRUGGE.     
050/ 67 90 77  .   zien@telenet.be   - 
www.ingeborg.ws  

www.wakame.be
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nieuw: waterfontein met zuiver water
Deze unieke waterfontein is ontworpen door de Deense designer 
jacob jensen (Bang&Olufsen). Het is een elegante en gebruiks-
vriendelijke watercooler die uw zaak een imago van puurheid en 
hygiëne geeft. Het is de enige watercooler zonder voor- of achter-
kant. Hij kan in het midden van een ruimte worden geplaatst en 
wordt discreet op het leidingnetwerk aangesloten. EOlI (Elements 
of life) combineert het zuiverste water dankzij het proces van om-
gekeerde osmose, met een unieke watervitalisering en -levitatie 
(naar prof. Fritz-Albert Popp). Zo biedt u uw gasten elke dag weer 
zuiver en vitaal drinkwater.
Info: info@eoli.be of 03 899 05 55.

Stop het snurken
Er zijn diverse methoden om iets te doen aan snurken: af-
vallen, niet roken, medische ingreep, snurkprothese, 
speciale pleisters en homeopathische middelen. Geen 
van allen zijn  makkelijk toe te passen of effectief. Een 
nieuwe spray is een groot succes: snore-End. sleepzz 
snore-End is een natuurlijke keelspray die het snurken 
en snurkgeluid effectief stopt in 87% van de gevallen. 
snore-End werkt direct, is makkelijk toe te passen, heeft 
een frisse munt-smaak en geen bijwerkingen.
Info: www.sleepz.nl

shopping plus   winkelen
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Weleda puur zwanger cadeau
Het Puur Zwanger cadeau van weleda bevat 

Zwangerschapsolie (100 ml), die de gespan-
nen huid intensief verzorgt en lavendel 
Ontspanningsbad (20 ml), dat ontspant en 
harmoniseert. Het weleda «Puur Zwanger» 
boek van Ineke van der Duyn schouten is 
een uitgebreid praktische gids en voor je 

toekomstige baby bevat de geschenkdoos 
een body gemaakt van 100% fairtrade en bio-

logisch katoen. Adviesprijs: 17,95 euro.



Zussen maken gelukkiger

 wist je dat? problemen
Zussen zorgen voor meer geluk en balans 
in een familie, dan broers. Dit zeggen Britse 
onderzoekers van The Ulster University. Voor 
het onderzoek ondervroegen de onderzoe-
kers 571 mensen tussen de 17 en 25 jaar 
over hun leven en zo komen ze erachter dat 
mensen die opgroeiden met zussen geluk-
kiger en meer in balans waren. Volgens 
het onderzoeksteam zorgen dochters in een 
familie er voor dat mensen meer open zijn en 
dat er meer wordt gesproken over gevoelens. 
Ook zeggen ze dat de invloed van meisjes in 
het bijzonder belangrijk is na bijvoorbeeld een 
scheiding in de familie. «Emotionele uiting 
is fundamenteel voor een goede mentale 
gezondheid en het hebben van zussen zorgt 
hiervoor in families», aldus hoofdonderzoeker 
professor Tony Cassidy. Veel van de deelne-
mers aan het onderzoek zijn opgegroeid in 
families waarvan de ouders gescheiden zijn en 
de impact van zussen bleek zich nog meer te 
onderscheiden onder deze omstandigheden. 
Volgens Cassidy kunnen de resultaten van 
het onderzoek gebruikt worden om families 
in moeilijke periodes bij te staan. Hij is van 
mening dat er goed nagedacht moet worden 
over hoe er omgegaan moet worden met 
families met veel jongens.
[Bron: www.waarmaarraar.nl]

Britse wetenschappers willen als eersten in 
de wereld bloed maken uit stamcellen van 
menselijke embryo’s. Ze hopen binnen drie 
jaar de eerste patiënten synthetisch bloed 
te kunnen geven. De wetenschappers pro-
beren de bloedgroep O-negatief te ontwik-
kelen. Dat bloed kan door iedereen wor-
den ontvangen, ongeacht de eigen bloed-
groep. slechts 7 procent van de bevolking 
heeft zelf deze bloedgroep. Hiervoor gaan 
de wetenschappers stamcellen gebruiken 
van embryo’s die over zijn gebleven bij 
IVF-behandelingen. De wetenschappers 
willen stamcellen stimuleren om uit te 
groeien tot rode bloedlichaampjes, die het 
transport van zuurstof door het lichaam 
voor hun rekening nemen en daarmee een 

van de belangrijkste functies van bloed 
vervullen. Theoretisch is één embryo 

genoeg om heel Groot-Brittannië 
van voldoende donorbloed te 

voorzien. Het risico besmet 
bloed te krijgen zou hier-

mee aanzienlijk kleiner 
worden.
[Bron: The Independent]

Synthetisch bloed

Autisme door vinylvloer 

Gerecycleerde tempel

Een vinylvloer in de kinderkamer is geen 
goed idee. Zweedse wetenschappers waar-
schuwen dat de kans op autisme toeneemt 
door de verwerkte chemische stoffen. Een 
onderzoeksteam van de Zweedse universiteit 
volgde bijna 5.000 kleintjes. De woonomstan-
digheden, de ventilatie en de vloerbekleding 
werden daarbij bekeken. 72 kinderen, waarbij 
vooral jongens, hadden autisme. Opmerkelijk 
is dat de kinderen bij wie een vinylvloer op 
de kamer lag, twee keer vaker deze stoornis 
ontwikkelden. Bij een houten of linoleumvloer 
was dat minder het geval. Oorzaak zouden de 
«ftalaten» zijn, chemische stoffen die in de 
vinyl worden gebruikt om de pvc zachter 
en flexibeler te maken. Volgens milieu-
organisatie Greenpeace leiden deze 
stoffen tot hormonale stoornis-
sen. In kinderspeelgoed zijn 
ze sinds 2005 verboden. 
Het Europese contro-
leorgaan voor chemi-
sche stoffen onderzoekt 
momenteel of de wetge-
ving moet aangepast worden.
[Bron: Het Laatste Nieuws]

Recyclage is belangrijk, en voor sommige 
mensen zelfs heilig - letterlijk. De wat Pa 
Maha Chedio Kaew tempel in de Thaise 
provincie sisaket is gemaakt van meer dan 
een miljoen gerecycleerde glazen flessen. 
De flessen zijn overal in het tempelcom-
plex verwerkt, ook in het crematorium, de 
omliggende gebouwen en de toiletten. De 
bouw van deze bijzondere tempel begon 
in 1984, toen de monniken de flessen als 
decoratie van hun onderkomen gingen 
gebruiken. Mensen begonnen flessen te 
doneren toen ze het effect van dit glan-
zende bouwmateriaal zagen. Het glas zorgt 
voor een natuurlijke lichtinval en is ver-
rassend makkelijk te onderhouden. 
Ook de doppen worden gebruikt, 
als mozaïek-«steentjes» in wand-
versieringen.
[Bron: Happinez] 
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«In plaats van proberen het probleem op te lossen, 
kijk eens of er echt een is.»

Het Verenigd Koninkrijk wil af van de ziek-
makende en geld verslindende medicijnen 
voor psychische problemen. Medicijnen zijn 
niet de enige oplossing en het is zelfs zo 
dat geavanceerde psychotherapie bij vrijwel 
de meeste patiënten (veel) effectiever is 
zonder de nadelige bijwerkingen. Onlangs 
heeft de Britse overheid aangekondigd dat 
er financiering zal zijn voor honderden 
extra psychotherapeuten die gespeciali-
seerd zijn in Cognitieve Gedrags Therapie 
(CBT), bovenop de eerder aangekondigde 
10.000 psychotherapeuten die twee jaar 
geleden zijn beloofd ter compensatie van 
de verminderde beschikbaarheid van medi-
cijnen. Medicijnen ter behandeling van 
ADHD gedrag bij kinderen zijn inmiddels 
verboden en mogen alleen nog in het 
uiterste geval aan oudere kinderen worden 
voorgeschreven. De eerstelijns behande-
ling voor ADHD-gedrag bij kinderen is nu 
ouders opvoedcursussen geven. Ook anti-
depressiva en antipsychotica zullen er op 
termijn aan moeten geloven. De national 
Institute for Health and Clinical Excellence 
(nice) heeft reeds aangekondigd dat er van-
uit de overheid geen financiële steun meer 
zal zijn voor de ontwikkeling van nieuwe 
medicijnen voor de behandeling van schi-
zofrenie of depressie. Psychiaters worden 
met sancties geforceerd om patiënten psy-
chotherapie te bieden. In een recente studie 
uitgevoerd door de Universiteit van Giessen 
in Duitsland is het aangetoond dat psycho-
therapie zonder medicijnen voor ten minste 
96% van alle psychiatrische patiënten, ook 
de meest ernstige gevallen, effectiever is 
dan de gebruikelijke medicatie + therapie- 
combinatie.
[Bron: www.zielenknijper.nl]

Priester en astronoom jose Gabriel Funes, 
directeur van de sterrenwacht van het 
Vaticaan, sluit het bestaan van buitenaards 
intelligent leven niet uit. In het Italiaanse 
wetenschappelijke tijdschrift «Focus» ver-
dedigt hij de stelling dat het heelal eindig 
is, ook al sluit hij het bestaan van parallelle 
universums niet uit. En over het prille begin 
zegt hij ondubbelzinnig: «De hypothose 
van de Big Bang is momenteel de meest 
aanvaardbare verklaring voor het ontstaan 
van het heelal». Funes is er overigens van 
overtuigd dat die wetenschappelijke verkla-
ring het geloof in het bestaan van een God 
niet overbodig maakt. 
[Bron: kerknet.be]

Astronoom vaticaan gelooft 
in mogelijk buitenaards leven

neen aan de pillen!

een medicijn tegen 
diefstal?

Het nieuwe medicijn naltrexon lijkt 
mensen te kunnen verlossen van een 

dwangmatige neiging om te stelen. 
naltrexon is geen nieuw medicijn. Het 
werd tot hier toe vooral voorgeschre-
ven bij alcohol- of drugsverslavingen, 
omdat het impulsief gedrag onderdrukt. 
wetenschappers van de University of 
Minnesota deden een onderzoek bij 25 
mensen met een ziekelijke drang tot 
stelen. naltrexon blokkeert de werking 
van endorfinen, een hormoon dat door 
het verslaafde brein wordt aangemaakt 
en een aangenaam gevoel geeft. Zonder 
endorfinen is een verslaving niet leuk 
meer. Vandaar dat naltrexon een uitste-
kend (hulp)middel is om van drank en 

drugs af te komen.   Vorig jaar toonde 
een ander onderzoek, ook al uit-

gevoerd in Minnesota, aan dat 
naltrexon heel goed ingezet kan 
worden tegen gokverslaving. 

Van de vijftig deelnemers (compulsieve 
gokkers) die naltrexon kregen, gaf de helft 
aan dat de gokbehoefte sterk was vermin-
derd. Bij dit nieuwe onderzoek ondervon-
den proefpersonen dat ze veel minder 
zin hadden in stelen. Criminologen raken 
er steeds meer van overtuigd dat naast 
dwangmatig gedrag, ook impulsief risico-
zoekend gedrag een belangrijke oorzaak is 
van crimineel gedrag.
[Bronnen: De Pers, www.twincities.com]

5756



SOS conflict 

58 59

Corry Laura van Bladel
waarom heb ik het met een 
bepaald kind/jongere zo moei-
lijk? waar loop ik vast? wat wil 
ik graag bereiken? Hoe kan ik 
met mijn partner beter «samen-
werken» in de opvoeding van 
mijn kind? Hoe kan ik mijn kri-
tiek beter verwoorden? waarom 
gooien we oordelen heen en 
weer in conflicten? wat kunnen 
mijn oordelen me leren? waarom 
heb ik snel de indruk dat iemand 
me aanvalt? Of hoe kan ik beter 
voor mezelf opkomen? Op al 
deze, en veel meer vragen kan 
je een antwoord vinden in dit 
boek.
(164 p. - Abimo)

Opvoeding en zelf-
opvoeding
Heinz Grill
Heinz Grill neemt de lezer mee 
langsheen de ontwikkelingsweg 
van kleuters, kinderen en jonge-
ren. Hij wekt hierbij op een leven-
dige wijze een omvattend begrip 
en realistisch gevoel op betref-
fende deze te doorlopen ontwik-
keling. Het boek brengt echter 
geen nieuwe methode naar voren 
maar laat de vraag rijzen over de 
invloed van de ouders, leerkrach-
ten en opvoeders op het kind. 
Opvoeding en zelfopvoeding is 
een echte aanrader voor ouders, 
leerkrachten, opvoeders en kin-
derpsychologen. Een uniek boek 
voor wie verder zoekt dan een 
goede methode. 
(144 p. - Aurum)

Slow kids
Carl Honoré
Carl Honoré laat ouders aan het 
woord, vertelt over zijn eigen 
ervaringen als ouder en komt tot 
de conclusie dat wij met al onze 
goede bedoelingen de neiging 
hebben om onze kinderen te 
overladen, onbedoeld klem zet-
ten en het van hen overnemen. 
Ouderschap lijkt steeds meer op 
een competitie: kinderen moeten 
het beste van het beste krijgen 
en de beste in alles zijn. je kunt 
het zo gek niet bedenken of het 
wordt gemaakt – en verkocht – 
om een kind maar beter te laten 
presteren en zich beter te doen 
manifesteren.  
(228 p. - Lemniscaat)

pim van Lommel
In zijn boek Eindeloos bewustzijn 
legt Van lommel stap voor stap 
uit hoe mensen die klinisch dood 
zijn toch een indringende ervaring 
kunnen hebben. Hij doorspekt zijn 
betoog met verhalen van mensen 
die een bijna-doodervaring hebben 
meegemaakt. Met de meesten van 
hen heeft Van lommel persoon-
lijk contact gehad. Kern van Van 
lommels betoog is dat de heersen-
de, materialistische visie van artsen, 
filosofen en psychologen op de 
relatie tussen hersenen en bewust-
zijn te beperkt is om het verschijn-
sel te kunnen duiden. Volgens Van 
lommel zijn er goede redenen om 
aan te nemen dat ons bewustzijn 
niet altijd samenvalt met het functi-
oneren van onze hersenen.
(403 p. - Uitgeverij Ten Have)

lezen «Elke goede opvoeding is erop gericht 
de leraar overbodig te maken.»

eindeloos bewustzijn

Gezonde 
verhoudingen 
Indra T. preiss
Mensen stuiten in hun leven vaak 
steeds weer op dezelfde problemen. 
Meestal hebben ze geen idee waar-
om ze iedere keer dezelfde verkeer-
de keuzes maken, last hebben van 
angstgevoelens of hun relaties zien 
mislukken, en ze weten niet wat ze 
ermee aan moeten. In Gezonde ver-
houdingen laat Indra Torsten Preiss 
zien dat het in deze gevallen gaat 
om patronen die het individu over-
stijgen en die onbewust van de ene 
generatie op de andere overge-
dragen worden. Aan de hand van 
duidelijke achtergrondinformatie en 
praktijkvoorbeelden maakt hij dui-
delijk dat familieopstellingen deze 
patronen aan het licht kunnen bren-
gen. En niet alleen dat: deze opstel-
lingen dragen ook oplossingen aan 
waardoor mensen hun leven echt 
positief kunnen veranderen.
(328 p. - Uitgeverij Archipel)

dvd Je kunt je leven helen
Louise L. Hay
De film biedt diepgaande inzich-
ten in de ideeën van louise l Hay 
over zelfvertrouwen, overvloed en 
de metafysische oorzaken achter 
fysieke aandoeningen. De film laat 
bovendien zien hoe ze deze con-
cepten toepast in haar eigen emo-
tionele, spirituele en professionele 
leven: een fascinerend levensver-
haal ontplooit zich! Een aantal ster-
ren op het gebied van self-help, 
filosofie, gezondheid, spiritualiteit 
en het nieuwe denken geven hun 
eigen visie op succes, geluk en de 
verscheidene manieren waarop je 
je eigen leven kunt helen. na het 
bekijken van deze eerlijke, liefdevol-
le film voel je je niet alleen tevreden, 
rustig en vol zelfvertrouwen, maar is 
je ziel opgeladen met de fijne, posi-
tieve energie die uitgaat van louise 
en haar collega’s. je hebt geleerd 
hoe je zelf je leven kunt helen, en je 
hebt vele voorbeelden gezien van 
mensen die hun levens volledig 
konden omdraaien door het toe-
passen van de wijsheid van louise 
Hay. Een wegwijzer voor positieve 
verandering in je leven!
Info: www.jekuntjelevenhelen.nl

lezen & kijken

peter Jonckheere
Dit is een boek, geschreven ten 
behoeve van de patiënt, alsook 
voor de arts en therapeut met 
interesse voor acupunctuur. Het 
heeft tot doel, in een voor ieder-
een begrijpelijke taal, uit te leg-
gen wat acupunctuur is en hoe 
een acupuncturist te werk gaat 
om te komen tot een energe-
tische analyse en behandeling. 
Acupunctuur, een eeuwenoude 
geneeswijze, is het waard om door 
iedereen begrepen te worden. 
«Acupunctuur - wetenswaardig» is 
zeer toegankelijk, helder geschre-
ven en goed uitgewerkt door de 
auteur Peter jonckheere die zich 
als acupuncturist kan beroepen op 
20 jaar ervaring.
(96 p. – Acu-Qi)

Acupunctuur 
wetenswaardig 

Cd Het bloemenelfje 
en de vlinder
Briony vanden Bussche
Het Bloemenelfje en de Vlinder 
nemen je mee in de wondere 
wereld van Tainala, het elfenmeer, 
en Mu lai, een toverbos vol kabou-
terbomen. Ze ontmoeten er een 
wolkenengel, nala het waterelfje, 
Honu de reuzeschildpad, de zee-
meerminnen van het elfenmeer en 
een dolfijn... De kinderen worden 
tijdens het elfenverhaal uitgenodigd 
om mee te zingen en te dansen.
Info: bloemenelfje.tempelstralen.
be
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q  Ik wens de volgende aankondiging te plaatsen aan de prijs van e 26 incl. btw voor 4 lijnen van 

36 tekens (interpunctie en spaties inbegrepen), e 6,50 incl. btw per extra lijn.

ORGAnIsATIE................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
naam & voornaam..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Adres...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Postcode.............................. Plaats.........................................................................................................
.............................................................................. Tel.......................................................................................

sTUUR DEZE PAGInA OP nAAR AGEnDA PlUs
Maaltebruggestraat 156A - 9000 GEnT of fax 070 41 45 39

AGEnDA PlUs BIj U THUIs OnTVAnGEn

ZOEKERTjEs

Ik wens AGEnDA Plus gedurende 1 jaar bij me thuis te ontvangen en stort e18 op het 
rekeningnummer 363-0341596-02 van Uitgeverij ACCORDIA bvba. (nederland: e25, 
andere landen: e28). Dit bedrag dekt uitsluitend de verzendkosten.

Plaats mijn aankondiging   q 1 keer     q 2 keer (10% korting)    q 3 keer (20% korting)
q Ik wens een achtergrondkleur  (+ e 15) :   q groen    q blauw     q geel     q roze
q Ik wens de antwoorden via de kantoren van Uitgeverij ACCORDIA bvba ontvangen (+ € 3)
q Ik wens een kleurenadvertentie te plaatsen van ................ cm hoog (e 50,00  excl. btw/cm) 
   op een hoogte/kolom van 42 mm: q in de  «Zoekertjes»  q in de activiteitenagenda
q Ik wens een factuur (+ e 5). Mijn btw-nummer is ..................................................................

Opgelet: de aankondiging zal pas verschijnen na ontvangst van de betaling
q  Ik stort het bedrag van ........................... vóór de 15de van de maand voorafgaand aan de 

verschijning op het rekeningnummer  363-0341596-02 van Uitgeverij ACCORDIA bvba.

q Plaats mijn zoekertje in de volgende rubriek:
q Cursus - Opleiding
q workshop - Voordracht
q Herbronning
q Vakantie

q Persoonlijke ontwikkeling
q Therapieën
q Gezondheid
q Therapeutische massage

q Over te nemen
q Te huur
q Te koop
q spiritualiteit

q Vacatures
q Ontmoetingen
q Internet
q Varia

q

ABonnement - Zoekertjes nerlijke Christus - 3 energetische 
behandelingen die de Liefdeskern 
van uw Wezen raken. mimiste-
vens@skynet.be - 02/479.38.48  .   

Te huur  
  Mooie, stemmige ruimte. 
 Met zicht op de Schelde. 60m2, 
6 km van Antwerpen. Afge-
werkt met natuurlijke.mat.  Info: 
karl ien.missinne@gmail.com 
  Seminarieruimte in mooi 
park.   Voor workshops, lezingen 
en cursussen. Capaciteit: max. 
50 pers. Gezellige lounge, smart-
board e.a. audiovisuele midde-
len. Info: www.huisvanadinda.eu      

 Therapeutische massage 

   Ontspanning en herstel.  Do-
Balance biedt een veelheid aan 
ontspannings- en herstelbehan-
delingen die gebaseerd zijn op 
technieken die al duizenden jaren 
hun werkzaamheid bewezen heb-
ben. www.do-balance.be 0476 
517 471. info.marl1@gmail.com  

 Therapieën 

Emotionele en traumatische 
deblokkering.  Therapeutische fa-
milieopstellingen. www.eccae.be - 
jaren professionele ervaring. 
  Geen energie? Moe?   MOBIELE 
praktijk «Uw vitaliteit in beeld !» 
komt naar u toe ! (Meridiaanbehan-
deling) www.thevitalitycoach.be  
0486/427.226.  
  De Helende Reis van Brandon 
Bays.   Wie dit prachtige boek ge-
lezen heeft en weet hoe ziektes 
en emotionele moeilijkheden ver-
bonden kunnen zijn met blokka-
des in ons celgeheugen, en wie 
met deze methode wil werken 
aan bevrijding en genezing, kan 
ik begeleiden. Hilda Van Mulders, 
psychotherapeute gevormd door 
Brandon Bays.Tel 0476.20.84.11  
  Healing/coaching.   Energetische 
behandeling gericht op herstel, 
re-integratie, re-organisatie van 
essentiële levenskracht-energie. 
www.nelecools.be 0477 42 45 14  
  Cranio-sacrale therapie.   Een 
zachte manuele techniek waar-
door het lichaam ontspant en het 
zelfgenezend mechanisme wordt 
aangesproken om energieblok-
kades op te heffen. Info: tina@
rosanja.be - 0498 08 60 17  

 Vacatures 

  API-AR INTERNATIONAL n.v.  
  Deskundige in bijengeneeskun-
de en aromatherapie, zoekt een 
perfect tweetalige  Product Agent 
Support  (M/V) voor Nederlands-
talige regio en Brusselse gewest. 
Aangeboden: een gevarieerde 
job, een aangenaam en gebrui-
kersvriendelijke omgeving, een 
aantrekkelijk loon, extra-legale 
voordelen. C.V. + foto te zen-
den naar nmaterne@api-ar.com  
  Innerlijk kind.   Zoek samenwer-
king voor workshop Innerlijk Kind. 
Reageer via www.je-ro.be of op 
0474 39 49 91.  

    Vakantie 

  Kruidenstage in de Katharen. 
 22/5 - 29/5 wandelen - herkennen - 
plukken - koken - genieten - herbron-
nen. 061 32 84 54 www.homeoca.
be/artsenparamedici/cocquyt.htm 
  Spaanse Pyreneeën 5-18/7 
& 19/7-1/8.   Spirituele kam-
peertrek hoog in de bergen in 
je rugzak enkel het noodzake-
lijke, natuurmeditatie, levens-
bezinning, www.pyreneeen.org   
  Dru Yoga in Torri Superiore-
Italië 5-11/7.   Yoga én vrije tijd in 
ecologisch dorp in Ligurië.Info: 
www.yoga-aandacht.blogspot.
com 0496/74.90.19  
  Alchemie van de Stilte.   Va-
kantiestage in de Provence 
van 2 tot 10/7. Info: www.cian-
be.com of www.arteyoni.be  
  Vakantie-basiscursus Eutonie 
in Frankrijk.   19 – 25 juli Eutonie 
voor beginners in een prachtig ka-
der en een gezellige sfeer. 30 uren 
eutonie gespreid over 7 dagen. 
Info: therese.windels@eutonie.
org www.eutonie.org/therese-win-
dels. htm Inschrijven vóór 20/5.    

Varia 

Feng Shui consultaties    Regio 
Limburg, Luik en Vlaams Brabant. 
Gezondheidsproblemen, liefde, 
geld, carrière, enz. Verbeter je leven 
en harmoniseer je woning via Feng 
Shui - FS Line: 0494 150 745.  
 Iriscopie: aflezen van de ge-
zondheid uit de ogen.  Con-
sulten: Opstal 15,2650 Edegem. 
Telefonisch afspreken: 03 457 58 
12. € 25,00 per consult (met ad-
viezen).

De redactie is niet 
verantwoordelijk voor de 

inhoud van de zoekertjes. We 
nodigen je uit behoedzaam te 

zijn en enig oordelingsvermogen 
aan de dag te leggen.

Cursussen & opleidingen  

 Spiritueel tantra.  Initiatische op-
leiding voor vrouwen die hun sek-
sualiteit, liefde en zorg willen inte-
greren tot duurzame vriendschap 
en liefde. www.yonitantra.org

 Gezondheid 

    Energietekort?   Je in balans en 
je goed in je vel voelen door voe-
dings- en gezondheidsadviezen 
op maat. Info: Daphne Breedveldt 
op www.rosanja.be    

 Herbronnen 

   Ardennen.  Onthaasting, mas-
sage, dieper gesprek, tot je li-
chaam, jezelf, je Weg (terug)
komen www.jeweg.org Richard 
van Egdom tel. 060 456 497      

Over te nemen

  Natuurvoedingswinkel over 
te nemen.   Reeds 22 jaar een 
vaste waarde. Gelegen in Bree. 
Overname-voorwaarden tel 
089/473552.  

Persoonlijke ontwikkeling

    Introductiejaar psychospi-
ritueel werk.   Start op donder-
dagavond 17 september 2009. 
Leer contact maken met de ver-
schillende kwaliteiten van je es-
sentie Douwe Nutterts, School 
voor Psychospiritueel werk.
www.psychospiritueelwerk.com    

 Spiritualiteit 

  Tekenen van een nieuwe tijd 
en de Wederverschijning.   Gra-
tis nr. Transmissions VZW PB 
50 Sint-Gillis 2. Transmissions@
skynet.be. 02/5382161. www.
sharenl.org.   
 Overdracht van de Christo-
senergie.  Op zoek naar uw in-

zoekertjes
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Naam van de organisatie : ..................................................................................                                                              

q voordracht
q workshop
q cursus
q professionele opleiding

Rubriek (zie rubriekenlijst op de website) die het best past bij uw activiteit:  .....................
Titel van de activiteit : ............................................................................................... 
Datum (vereist): ............................... Uur: ..................... (einde: ....................)

Beschrijving (max. 150 tekens): ................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
Spreker(s), begeleider(s) of lesgever(s): ...................................................................
..................................................................................................................................... 
Kwalificatie(s) : ........................................................................................................... 
Organisator: ............................................................................................................... 
Plaats van de activiteit: .............................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

Telefoonnummer van de organisator: ......................................................................

q Vermelding van e-mailadres: ..................................................................................
(gratis)

q Vermelding van website: .........................................................................................
 (gratis)

q Achtergrondkleur + bovenaan de zoekresultaten op onze website 
(30 € excl. btw - € 36,30 incl. btw)

1 formulier per activiteit - maximum 4 activiteiten gratis per editie
Kies een achtergrondkleur vanaf een 5de activiteit

Formulier «activiteitenagenda» 2009
Terug te sturen naar: AGENDA Plus, Maaltebruggestraat 156A - 9000 Gent

of te faxen naar +32 (0)70 41 45 39 vóór de 10de van de maand voorafgaand aan de publicatie.

Opgepast: verschijnt niet in januari en augustus. bestaat ook in het Frans!

Interesse? 
Contacteer Jean Annet

081 43 24 80 • jean@agendaplus.be • www.agendaplus.be

gratuit

Bien avec soi, mieux avec le monde !

www.agendaplus.be

      

  

mieux avec le monde !mieux avec le monde !

venir auvenir auvenir auvenir auvenir auvenir auvenir au
  Monde...
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