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Boeiende mensen, boeiende verhalen...

Igor Byttebier neemt je in het dossierartikel van deze 
AGENDA Plus mee voorbij de beperkte en beperkende 
grenzen van geld. Stof genoeg om een boompje over op 
te zetten in een discussie of debat.

Dos Winkel spreekt in een aangrijpend interview over de 
toestand van de zeeën en oceanen door overbevissing. Dat 
het allemaal zover is kunnen komen!

Vind je het moeilijk om tot een goed gesprek te komen? 
Om anderen 'juist' te begrijpen? Heb je soms de indruk dat 
zij jou niet goed verstaan? Eric Schneider leert ons hoe 
neuro-linguïstisch programmeren (NLP) je kan helpen om 
de kwaliteit van communicatie te optimaliseren.

Anita Van Broeck heeft het over Energetische Antropologie, 
dat de mens als energetisch wezen bestudeert. Daaruit 
blijkt dat de 'wet van overleving' en de 'wet van zijn' met 
elkaar verweven zijn en geïntegreerd worden tot een har-
monisch geheel.

Naturopathica bestaat dit jaar 10 jaar. André Roelants, 
de voorzitter van deze organisatie, schrijft in dit nummer 
hoe je met naturopathie harmonie kunt brengen tussen 
het fysieke, het emotionele, het mentale en het spiritu-
ele. AGENDA Plus viert trouwens mee op het congres in 
Blankenberge op 2 oktober.

En tenslotte: gezonde ogen door een gezonde voeding. In 
een artikel van de hand van Bruno Liesen van de Brailleliga 
kom je er alles over te weten.

Veel leesplezier en een schitterend najaar!

Yves Nevelsteen

Money money money...
Geld: doel of middel?
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andere kijk geld'Een bank is een instelling die je pas geld leent, 
als je kan bewijzen dat je het niet nodig hebt.'

In de crèche De Biotoop in Gent eten de kindjes sinds juli elke dag vegetarisch. 
Vroeger werd er al drie van de vijf dagen vegetarisch gegeten, maar nu heeft 
de biologische kribbe besloten om elke dag een uitgebalanceerde en volwaar-
dige veggie maaltijd te voorzien. Een primeur voor België! De biotoop is een 
biologische crèche, waar kindjes tussen 0 en 2,5 jaar terecht kunnen. De kribbe 
werkt ook alleen met biologische producten, waardoor ze als eerste crèche van 
Vlaanderen het biocertificaat van Certisys kregen. www.biotoop.be

Crèche de Biotoop gaat volledig vegetarisch

Volgens recente studies liggen er 
meer dan 30 miljoen ongebruikte 

gsm’s ergens in een lade. Door de steeds 
evoluerende technologie zijn die gsm’s niet 
langer in trek en verdwijnen ze in de kast. 
Gooi je oude gsm niet weg, maar verkoop 
ze aan Zonzoo en schenk een deel of de vol-
ledige waarde van je gsm aan een goed doel 
van jouw keuze! www.zonzoo.be

Red het milieu...
met je oude gsm

Chinese bus rijdt 
over de files heen
Het chinees bedrijf Shenzhen Huashi Future 
Parking Equipment heeft een oplossing 
voor het fileprobleem voorgesteld: de 3D 
Fast Bus. Deze bus heeft geen benedendek. 
Daardoor ontstaat er een soort tunnel en 
kunnen auto’s onder de bussen door rijden. 
Zo’n 1.200 passagiers kunnen plaatsnemen 
op het bovendek. 
Reizigers stap-
pen in de bus 
door middel van 
een verhoogd 
platform. De bus 
heeft in totaal een 
hoogte van 4,5 
meter en rijdt op rails aan weerszijden van 
de weg. Het bovendek bevindt zich op een 
hoogte van twee meter, waardoor auto’s 
gewoon kunnen blijven rijden. Volgens de 
fabrikant kan deze uitvinding het aantal 
files in China met zo’n 20 tot 30 procent 
verminderen. Verder zou de bus, die deels 
ook rijdt op zonne-energie, de jaarlijkse 

CO2-uitstoot met 2640 ton redu-
ceren. [Bron: De Standaard]

In Denemarken schreef een 
inwoner enkele weken 

geleden de minister van 
Financiën aan met het 
aanbod om vrijwillig 
meer belastingen te beta-
len. Met dit geld dient de 

regering de welvaartsstaat 
uit te bouwen, aldus de 

briefschrijver. Erg opmerkelijk, 
omdat de Denen bij Europese 

vergelijkingen zowat de fiscale koplopers 
zijn met de hoogste belastingen. De hoog-
ste aanslagvoet bedraagt er bijna 67 pro-
cent. Dagdagelijks leven Denen met een 
btw-voet van 25 procent. Het ministerie van 
Financiën in Kopenhagen liet zich niet sme-
ken en richtte een speciale rekening op. Dat 
nummer is inmidddels door meerdere hon-
derden Denen gespijsd, meestal wel slechts 
kleinere bedragen. [Bron: De Standaard]

Rijke Denen betalen  
vrijwillig meer belastingen

Het milieufonds van de 
Wereldbank heeft in Tsjaad 
95 miljoen euro beschikbaar 
gesteld voor een project dat 
de oprukkende Sahara tot 
stilstand moet brengen. Het 
gaat om een 'bomenriem' die elf Afrikaanse 
landen moet doorkruisen, en zo’n 15 kilo-
meter breed en ongeveer 7.100 kilometer 
lang wordt. De bomen moeten de bodem-
erosie vertragen, windsnelheden verminde-
ren en regenwater in de bodem opnemen. 
[Bron: Het Laatste Nieuws]

Grote groene muur  
tegen de Sahara
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''Time is money!'' is
één van dé spreuken 

van de 20ste eeuw. 
Maar zal dit ook 
gelden voor de 

toekomst? 

Wat is geld?

Hoe raar het ook mag klinken, geld is 
niets meer dan een overeenkomst binnen 
een groep om een gestandaardiseerd 
iets (bv. een munt) als ruilmiddel te 
gaan gebruiken. Voor ons 'geldt' dat de 
regeringen binnen de Eurozone hebben 
afgesproken dat hun inwoners de euro 
als ruilmunt hanteren. Dat staat wettelijk 
vast en is zelfs afdwingbaar. Als iemand 
tegenover jou een schuld heeft die hij wil 
aflossen in euro’s, dan ben je verplicht die 
te accepteren. In het andere geval zou 
deze schuld bij wet vervallen en hoeft je 
schuldenaar jou dus niets meer. Wist je dat?  
Wel, zo zijn er nog misvattingen over 
geld die je maar beter kan  weten. We 
zetten er enkele op een rijtje.

1. Geld is een neutraal ruilmiddel;
2. Geld wordt uitgegeven door de over-
heid;
3. De waarde van het geld dat je in je hand 

dossierartikel

© Thomas Weißenfels - Fotolia.com

Een andere kijk op
gg€€ldld
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houdt, is verzekerd  door waarden of goud 
in bankkluizen of door de overheid;
4. Intrest maakt mensen rijker;
5. Schaarste is een noodzaak voor geld-
systemen.

Elk ontwerp van een geldsysteem is geba-
seerd op een aantal keuzes. Door bijvoor-
beeld intrest toe te laten, door geld schaars 
te maken, door banken (privé-instellingen) 
als uitgever van het geld te mandateren, 
door belastingen in euro’s te eisen, door 
euro’s zowel voor sociale als voor commer-
ciële doelen te gebruiken, enz., bepaal je 
hoe het systeem gaat lopen.

Pervers systeem

In ons financieel landschap zijn historisch 
een aantal elementen binnengeslopen 
die zonder meer pervers mogen worden 
genoemd. Bijvoorbeeld: door intrest te 
hanteren in het geldsysteem stroomt het 
geld altijd van de armen naar de rijken. 
Anders gezegd: gemiddeld worden 
rijken altijd rijker en armen altijd armer. 
Dit mechanisme is onontkoombaar. Zo 
zie je dat jonge mensen het meestal 
heel moeilijk hebben om hun carrière 
te starten en dit vaak niet kunnen 
zonder hulp van hun ouders. Of dat 
vele, nochtans actieve, gezinnen in een 
schuldenspiraal terechtkomen waar ze 
niet meer uit kunnen. Dit hoeft niet zo te 
zijn! Is geld zonder intrest dan denkbaar? 
Jazeker. Intrest was in vroegere eeuwen 
vaak verboden, zelfs bestempeld als ‘een 
uitvinding van de duivel’. Er bestaan 
in de wereld honderden financiële 
gemeenschappen waarbinnen geen 
intrest wordt gevraagd als je een lening 
aangaat. Dat kan perfect.

De vicieuze geldspiraal

In tegenstelling tot wat we denken is het 
niet zo dat de overheid de ‘geldproductie’ 
in handen heeft en controleert. In feite 
wordt het overgrote deel van het geld 
gecreëerd door de banken. Deze privé-
instellingen hebben de toelating van de 
overheid om volgens een aantal regels 
geld uit te geven. Vroeger werd als 

garantie tegenover het geld dat in omloop 
was, goud of andere tegoeden in kluizen 
bewaard. Deze noodzaak is echter jaren 
geleden losgelaten. Praktisch betekent 
dit dat 'vertrouwen in het systeem' het 
enige is waarop de waarde van ons 
geld op dit moment is gebaseerd. Dus 
onze euro’s zijn een euro waard als en 
zolang iedereen die met euro’s werkt, 
erin gelooft dat ze een euro waard zijn. 
Dit is uiteraard een kwetsbare situatie en die 
kwetsbaarheid nam in de laatste decennia 
alleen maar toe. Het vertrouwen is immers 
danig aangetast door handelingen van 
banken en overheden: regeringen (zoals 
de VS) gingen excessieve leningen aan, 
banken creëerden enkel en alleen uit 
winstbejag perverse financiële producten, 
spaargeld van argeloze burgers kwam 
via ondoorzichtige systemen in hoog 
risico beleggingen terecht, enz. Dit leidde 
tot onvermijdelijke financiële fiasco’s die 
de aanleiding vormden tot de grote 
bankcrisis van 2009.
 
Het vertrouwen in het financieel systeem 
diende ten allen prijze gegarandeerd 
maar dat heeft diverse overheden nu in 
heel moeilijke schoentjes gebracht. In de 
VS stelde de regering zich garant voor 
4300 miljard dollar, meer dan wat ze 
in de tweede wereldoorlog hebben be-
steed. De Belgische regering verzekert bij 
de drie grootste banken vermogens ter 
waarde van meer dan 500 procent van 
het BNP (Dat is dus vijf keer meer dan 
hetgeen we in het hele land allen samen  
jaarlijks produceren). IJsland ging al over 
kop en we weten (of misschien niet) 
hoe het met Griekenland is gesteld. Ons  
financieel systeem is gebouwd op los 
zand en is aan het wegschuiven!

Koning Economie

Maar er is méér aan de hand. Vandaag 
de dag beheerst de economie ons 
individuele en collectieve leven. We 
leven om te werken in plaats van te 
werken om te leven. Daarenboven is de 
economie die we sinds de industriële 
revolutie hebben uitgebouwd, 
gebaseerd op schaarste enerzijds en het 
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Voorbeelden genoeg

Bestaan er zo’n systemen? Is dit niet 
enkel fantasie van idealistische dromers 
die niet weten hoe de wereld écht in 
mekaar zit? Kan dit werkelijk? Jazeker. 
Wereldwijd bestaan er nu reeds meer 
dan 6.000 complementaire coöperatieve 
systemen die met een complementaire 
munt, naast de officiële munt, bijdragen 
tot de welvaart en het welzijn van 
de inwoners van die gebieden. Die 
complementaire munten richten zich 
op een diversiteit aan toepassingen: 
sociale, klimaats-, economische, 
gezondheids- ,  duurzaamheids- , 
toeristische-, gemeenschaps-, regionale 
issues. En dagelijks komen er nieuwe 
toepassingen bij. Er zijn meer dan 50 
soorten verschillende complementaire 
munten, een hele jungle. We kunnen dus 
beter een aantal voorbeelden beschrijven. 
We richten ons in dit artikel op de meer 
sociale munten, maar er zijn ook tientallen 
voorbeelden te geven van munten die 
tussen bedrijven worden gegenereerd 
en puur de regionale economische 
ontwikkeling als doel hebben.
 
De Japanse Fureai Kippu – een zorgmunt –  
wordt gebruikt in 280 steden en helpt 
de financiële gevolgen van de vergrijzing 
op te vangen. Buren kunnen ouderen bij-
staan in hun dagelijkse problemen en zo 
Fureai Kippu ontvangen, die uitgedrukt 
worden in een aantal uren. Ze kunnen 
die sparen tot ze ze zelf nodig hebben of 
direct doorsturen naar hun ouders of ver-
wanten elders in Japan die dezelfde noden 

nastreven van eigenbelang anderzijds. 
Door de werking van de vrije markt 
zou dit tot meer welvaart voor allen 
hebben moeten leiden. Maar niet veel 
mensen geloven nog in dat sprookje. 
Het is duidelijk dat dit niet zo heeft 
uitgepakt en dat de fysieke slavernij van 
weleer zich heeft getransformeerd tot 
economische afhankelijkheid van steeds 
meer mensen. 

Kan het anders? 

Jazeker, en daarvoor hoeven we het 
bestaande systeem zelfs niet overboord 
te gooien. Alleen dienen we te beseffen 
dat we met het monopolie van één soort 
economie gekoppeld aan één soort geld 
niet alle maatschappelijke problemen 
kunnen oplossen. Naast concurrentiële 
economieën bestaan er immers ook 
coöperatieve systemen. In deze 
economieën regeren andere waarden 
dan in ons huidig hard systeem. [zie het 
kader hieronder]

In een coöperatieve economie is klein-
schaligheid een voordeel. Alle deelne-
mers zijn verbonden met mekaar, met 
het geheel en met de natuur. In afspraken 
en samenwerking streef je naar vormen 
waar iedereen voordeel bij heeft. Groei 
is geen doel op zich en is enkel nuttig als 
daarmee de hele gemeenschap gediend 
is. Transparantie is een logisch element 
in deze economie en cocreatie wordt ge-
stimuleerd. Langdurige samenwerking is 
in zo’n systeem slimmer dan winstbejag  
op korte termijn.

Concurrentieel systeem
• Concurrentie
• Meer voor mezelf
• Hebben, doen
• Piekbeleving
• Lineair
• Groter is beter 
• Expansie
• Hiërarchie werkt het best
• Centraal gezag
• Technologie domineert

Coöperatief systeem
• Samenwerking
• Samen groeien
• Zijn
• Duurzaamheid
• Organisch
• Klein is mooi 
• Conservering
• Gelijkwaardigheid werkt het best
• Wederzijds vertrouwen
• Interpersoonlijke vaardigheden  

domineren
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dat centraal wordt beheerd. Het handige 
aan de ruil-transacties is dat je niet met-
een iets terug hoeft te doen voor de per-
soon die net iets voor jou deed. Jij geeft 
gewoonweg een aantal 'eenheden' in 
ruil, waarmee die persoon in het systeem 
weer iets anders kan verkrijgen. Jij doet 
daarna voor iemand anders een dienst, 
waarvoor die je zal waarderen. De meeste 
LETS-kringen gebruiken een uur als een-
heid, maar sommigen met een koppeling 
met euro’s door bepaalde transacties. Er is 
geen intrest in het systeem.

In Gent zijn twee boeiende pilootprojecten 
aan de gang. In de wijk Rabot-Blaisantvest 
ondersteunt de stad vanaf oktober met de 
'Torekes' burgers die ertoe bijdragen om 

hun wijk mooier, properder, groener en 
aangenamer te krijgen. Taken als zwerfvuil 
ruimen, toezicht op speelpleinen, je gevel 
'vergroenen', boodschappen doen voor je 
bejaarde buurvrouw worden alle gewaar-
deerd met Torekes.  Inwoners kunnen die 
Torekes benutten voor duurzame aankopen 
of kleine diensten in de wijk, bijvoorbeeld 
bij de kruidenier inkopen doen of naar de 
kapper gaan. Een heel ander voorbeeld in 
Gent is in de onderwijssector te vinden. In 
het Atheneum Wispelberg start dit school-
jaar een experiment met een leermunt in 
het eerste jaar. Klassen zijn opgedeeld in 
gemengde teams van vijf leerlingen en 
'spelen' om de twee weken leuke fysieke 
spellen rond Frans en wiskundekennis. Met 

hebben. Onderzoek wijst uit dat de zorg 
binnen het Fureai Kippu systeem hoger 
wordt gewaardeerd door de ontvangers 
dan de zorg die met Yen wordt vergoed. 
In het Oostenrijkse Vorarlberg verbindt de 
Talente-tauschkreis 1500 deelnemers die 
hun talenten aanbieden – auto’s herstel-
len, aardappelen telen, breien,…  Ze wor-
den vergoed in de lokale munt die door 
honderd winkelzaken als betaalmiddel 
wordt aanvaard. De lokale munten ver-
sterken contacten tussen mensen en be-
nutten de aanwezige talenten. Er zit geen 
rente op deze munt.

Vlaanderen

Maar we hoeven niet meer uitsluitend 
naar het buitenland voor 
het vinden van mooie 
nieuwe initiatieven. Ook in 
ons land bestaan diverse 
complementaire munten 
en nieuwe groeien 'als 
paddestoelen uit de 
grond'. In 17 Limburgse 
gemeenten kunnen 
inwoners gebruik maken 
van hun e-portemonnee. 
Dat is een gemeentelijk 
spaar- en beloningssysteem 
waarbij inwoners punten 
kunnen verdienen met 
milieusparend gedrag 
zoals 100% groene stroom 
gebruiken, goederen naar 
kringwinkel brengen, Ecodriving-cursus 
volgen, Energierenovaties plegen,…  Die 
punten kunnen ze uitgeven aan  producten 
en diensten aangeboden door de overheid: 
bibliotheek, zwembad, culturele centra, 
musea, sport, voetbal, openbaar vervoer, 
milieusparende producten.
 
LETS-kringen bestaan in België sinds de 
jaren ‘80 en zijn in Vlaanderen gegroeid 
tot 20 locaties, van Oostende tot Tienen. 
LETS (Local Exchange Trade System) be-
staan als een kring waarbinnen mensen 
met elkaar spullen, tijd, diensten en kennis 
uitwisselen op een geheel vrijwillige ba-
sis. Een ruil-netwerk dat verloopt volgens 
een zeer eenvoudig 'eenheden'-systeem 
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want dan zijn ze al in voege wanneer 
het geldsysteem in een mondiale diepe 
crisis zal terechtkomen. En zowat alle 
geldexperts wereldwijd achten de kans 
dat dit gebeurt als heel reëel.

Wat kan jij nu al doen?

Hangt ervan af wat je vaardigheden 
zijn en waar je interesses liggen. Een 
eerste zaak en wellicht belangrijkste is 
bewustwording dat het anders kan, en 
dat er andere mogelijkheden zijn, ook op 
financieel gebied. Verder kan je in jouw 
buurt gaan kijken wat er al bestaat en 
eraan deelnemen. Wellicht is er reeds meer 
aan de hand dan je nu weet. Onderaan 
voegen we een paar websites toe die je 
wegwijs kunnen maken. De kansen zullen 
vanaf nu alleen maar groeien.
 
Anders kijken naar geld. ''Yes, we can.'' En 
beter vroeg dan laat.

Igor Byttebier 
new shoes today

www.muntuit.eu
www.letsvlaanderen.be

www.transitie.be

de leermunten die ze hiermee bij mekaar 
spelen, kunnen ze tips 'kopen' in een groot 
en spannend zoekspel dat over het hele 
schooljaar loopt.  De doelen van dit expe-
riment zijn: spelend leren, interculturaliteit 
bevorderen, zelfvertrouwen stimuleren, 
originele combinaties van vaardigheden 
en uiteraard vooruitgang boeken in Frans 
en wiskunde.

Ecologie van munten

Wat is bijzonder aan alle bovenstaande 
voorbeelden? Dat ze op een andere 
manier dan in het eurosysteem naar 
geld, naar waardering kijken. Het gaat 
nog steeds om ruil maar de doelen en de 
afspraken zijn anders. Bij LETS en Fureai 
Kippu bijvoorbeeld is er nooit geld tekort 
in het systeem. Het geld ontstaat op het 
moment dat er een inter-actie is. Dat heet 
mutueel krediet. 

De bovenstaande voorbeelden zijn in meer 
of mindere mate coöperatieve systemen. 
Idealerwijze zijn ze door de gebruikers zelf 
mee gecreëerd, zijn ze heel transparant, 
hebben ze een democratische controle, 
zijn ze gebaseerd op 'voldoende' in 
plaats van op schaarste, bevorderen ze 
samenwerking in plaats van concurrentie, 
is er een incentive voor 
circulatie van de munt, 
en is er altijd voldoende 
'geld' in het systeem.

Bernard Lietaer, een 
Vlaming die wereldwijd 
wordt geconsulteerd 
als expert in monetaire 
systemen, voorspelt dat 
we naar een samenleving  
gaan waarbij we naast de 
euro nog een aantal andere 
munten zullen gebruiken. 
Deze munten zullen 
bijdragen aan aspecten 
van ons leven die door de 
euro niet worden ingevuld. 
Daarenboven acht hij het 
noodzakelijk om nu al 
te gaan experimenteren 
met deze nieuwe munten 
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avant-première

Christine Moens   
Waterconsulente

Op 22 en 29/9 organiseert Christine 
open wateravonden rondom het 
Brusselse.  Meer info vind je in de agen-
da bij 'Zuiveren en beschermen' en op 
www.haa2ooh.be.

Christine Moens was reeds als kind 
zeer intuïtief op zoek naar meer even-
wicht, eenvoud & harmonie. Door-
heen de jaren, vele reizen en ver-
scheidene kennisgebieden, leerde zij 
aanvoelen wat van belang kan zijn op 
weg naar innerlijke rust en vrede op 
lichamelijk vlak en bewustzijnsniveau. 
De cirkel in alle natuurlijke elementen 
was voor haar pas rond bij het erva-
ren en beleven van een nog zuiverder 
lichaam, zuiverder denken en voelen 
dankzij het ervaren van gezuiverd en 
gevitaliseerd water. Als gepassioneerd 

bewustwordingscoach, voedings- en 
waterconsulente raakt zij de ziel, het 
hart en tal van natuurlijke elementen 
aan waarvan zuiver en vitaal water een 
eenvoudige maar zeer belangrijke basis 
is. Maandelijkse  organiseert Christine 
open wateravonden.

Waarom een eigen waterfilter- en vitaliseringssysteem?
Omdat je dan water krijgt dat:
· Vrij is van ongezonde stoffen!

· Zacht is en goed smaakt

· Leeft en vitaliteit geeft

· Lekker is om mee te koken

Vergeleken met flessen:
· Milieuvriendelijk

· Goedkoper op termijn

Extra voordelen:
· Kalkvrije apparaten

· 30 jaar garantie

Voor meer informatie over water, 
gratis lezingen en een waterconsulent 
in jouw buurt ga naar www.eoli.be 
of www.haa2ooh.be
Telefoon: 016 69 60 29

14
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avant-première

   Terry Oldfield 
Muziek voor hart & ziel

Terry is een diep spiritueel geïnspireerde 
fluitspeler. Als broer van superster Mike 
Oldfield maakte Terry in 1970 op het 
Griekse eiland Hydra voor het eerst ken-
nis met de fluit. De roep van de oceaan 
en het geklingel van geitenbelletjes op 
het eiland deden hem bruisen van inspi-
ratie. In die tijd kwam hij ook in contact 
met meditatie. Terry ging vaak naar In-
dië. Hij leerde muziek spelen en compo-
neren, zonder enige formele opleiding of 
begeleiding. Hij spendeerde vele dagen 
met improviseren, het ontdekken van 
verschillende toonaarden, en leerde zelf 
deze muziek neer te schrijven. Terry's 

carrière kwam pas echt op gang toen hij 
door de BBC werd gevraagd om muziek te 
schrijven voor hun natuurdocumentaires. 
Sindsdien heeft Terry de muziek gemaakt 
voor meer dan 80 film- en TV-producties, 
wat hem verschillende Emmy- en andere 
nominaties opleverde. 

Op 1 en 2/10 geeft Terry Oldfield een 
Sound Journey concert bij Merlyn in Erpe-
Mere. Meer info vind je in de agenda 'Van 
dag tot dag' en op www.merlyn.be

Op 10/9 geeft Jon Sandifer een lezing in 
het Oost West Centrum in Antwerpen. Op 
13/11 start hij er met een opleiding Feng 
Shui. Meer info vind je in de agenda 'Van 
dag tot dag' en op www.owc.be

Jon Sandifer (Londen) is een internationaal 
erkende expert op het vlak van Feng Shui. 
''Ik begon mijn reis in de wereld van Feng 
Shui in 1977; ik verdiepte me in shiatsu,  
macrobiotiek en Chinese astrologie. In 
1997 begon ik te schrijven. Dat leidde tot 8 
boeken, o.a. 'Verander uw leven met Feng 
Shui' en 'Feng Shui Astrologie'. In die tijd 
werd ik ook gevraagd om les te geven in 
de VS, Europa en Engeland. Ik volgde een 
tweejarige hogere studie van klassieke Feng 
Shui bij een Chinese meester. Hoewel ik ge-
dacht had dat ik alles al wist, opende hij 

mijn ogen voor nieuwe formules en leerde 
hij me heel deskundig omgaan met het Lo 
Pan kompas. De laatste 15 jaren heb ik een 
drukke praktijk en geef ik tal van Feng Shui 
trainingen over de hele wereld. Het is altijd 
mijn droom geweest om de echte basis en 
essentie van Feng Shui door te geven.''

Jon Sandifer
Feng Shui
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Opleidingen vanuit een holistische visie 
Erkenning: CEDEO, Lloyds, Vlaamse Overheid

25 jaar ervaring, 94 % klanttevredenheid

Rekegemstraat 32    9630 Munkzwalm   
055 23 22 63    www.deNLPacademie.be

• Info-avonden op ma. 30 aug. en wo. 22 sept. (20u)
• Introductiedag Neuro-Linguïstisch Programmeren:
  ‘kraak jouw intuïtie-code’ - zat. 4 sept.
• NLP-opleiding weekendformule; start: okt.
• Open opleiding tot coach en consulent
 (min. 200 uur zelfontplooiing gevolgd hebben)
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hebt, wat is dan nog het probleem (enkele 
uitzonderingen daargelaten)? Zo bekeken is 
NLP eerder vormend dan wel therapeutisch. 
Laten we mensen leren hoe ze een geluk-
kig leven kunnen leiden, en veel proble-
men behoren definitief tot de geschiedenis. 
NLP is daarom vooral toekomstgericht. Hoe 
kunnen we voor onszelf een creatieve zin-
volle toekomst creëren i.p.v. – zoals het veel 
gebeurt – steeds maar in hetzelfde soort 
problemen terecht te komen?
 
De kwaliteit van de communicatie 
met onszelf, de anderen en het andere
Dit is de eerste van de drie grote pijlers die 
bepalend zijn voor de kwaliteit van ons leven. 
Het ontwikkelen van de kwaliteit van die com-
municatie is dus de opdracht. NLP leert ele-
gant effectief, efficiënt en verantwoord met 
respect de communicatie in te gaan. Respect 
is hierbij een sleutelwoord. Dat is belangrijk 
omdat meesterschap over communicatiemo-
gelijkheden – net zoals elke andere effectieve 
kennisvorm – kan leiden tot misbruik. Spij-
tig genoeg hebben sommigen niet aan die 
verleiding kunnen weerstaan, waardoor NLP 
bij nogal wat mensen een slechte naam heeft 
gekregen. Maar misbruik van een middel 
zegt niets over de kwaliteit van het middel. 
We zouden kunnen zeggen dat NLP ons leert 
'manipuleren', maar dan in de juiste betekenis 
van het woord, nl. 'behandelen met voorzich-
tigheid'. Respect in communicatie betekent 
doordrongen zijn van het uniek zijn zowel 
van de ander als van jezelf, steeds dat uniek 
zijn in absoluut respect en voorzichtigheid in  
rekening brengend.

beter leven

NLP  

leven vanuit 
het hart

Wat betekent NLP of neuro-
linguïstisch programmeren? 

Letterlijk vertaald gaat het over 
het neurologisch programmeren 
en deprogrammeren van onszelf 

door middel van taal. Velen 
schrikken van dit woordje 
'programmeren'. Maar we 

zouden dat gemakkelijk kunnen 
vervangen door: versneld leren, 

effectiever trainen enz.  
NLP helpt beter loslaten en 

pijnlozer loskomen van oude 
patronen die ons leven 
min of meer vergallen.

Therapeutisch bekeken, betekent het dat 
NLP veel sneller tot definitieve resultaten 
komt dan klassiekere benaderingen. De 
belangrijkste reden hiervoor is het oplos-
singsgericht zijn. De analyse van een pro-
bleem leidt niet vanzelfsprekend tot een 
genezing. We krijgen echter problemen, 
omdat we er niet in slagen te realiseren wat 
we echt nodig hebben. Dus zegt NLP: la-
ten we mensen leren hoe ze op een goede 
en efficiënte manier kunnen waarmaken 
wat hun échte behoeften zijn. Als je echt 
hebt – of meester bent over – wat je nodig 
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Heart Systems nv – Paul Liekens
NLP-opleidingen, bewustwording, communicatie

• NLP Practitioner: start 16 sept. 2010
• NLP Master: start 30 sept. 2010
Meer info: 09 362 41 18
www.paulliekens.be - heart@paulliekens.be

Internationaal Training Instituut 
voor communicatie en NLP

Eric Schneider en zijn team bieden een groot aanbod opleidingen, 
workshops en individuele coachings aan vanuit, door en met een Hart. 

Practitioner NLP – Master Practitioner NLP
Trainers Training NLP – TCC (Transpersoonlijke Coaching & Counseling). 

Gratis introductieavonden NLP: 3 sept. 2010 – 18 nov. 2010 telkens om 19u. 
Inschrijven noodzakelijk! telefonisch of via e-mail.

www.arcturus.be  ●  info@arcturus.be
T 03 488 40 54 ● Lierse Steenweg 105 ● 2560 Kessel - België
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Door die ontwikkeling kom ik meer op het 
spoor van wat ik zélf wil, i.p.v. te gaan voor 
wat me is voorgehouden en/of aangepraat. 
Dat leidt tot meer geluk en zelf zijn. Dus in 
het kader van de kwaliteit van mijn leven is 
het mijn verantwoordelijkheid mijn talenten 
te ontwikkelen. Dit is NLP op niveau van ca-
paciteit. Niet alleen 'hoe doe ik het' (eerste 
niveau), maar ook 'wat kan ik'. Ontwikkelen 
wat ik kan, optimaliseert het doen nog meer 
maar dit eist meer bewustwording.

Een derde niveau werkt op de kwaliteit van 
mijn denken. Bij de twee vorige kan je zeg-
gen: als ik blijf doen wat ik altijd al gedaan 
heb, ga ik blijven krijgen wat ik altijd al gehad 
heb. Dus om die vicieuze cirkel te voorkomen, 
moet ik de verantwoordelijkheid opnemen 
het 'doen' te ontplooien tot maximale flexibi-

liteit in de zo volledig mogelijke ontwikkeling 
van wat ik kan. Op het derde niveau kunnen 
we zeggen: als ik blijf denken zoals ik altijd al 
gedacht heb, ga ik blijven doen wat ik altijd 
al gedaan heb, om te blijven krijgen wat ik al-
tijd al gehad heb. Dus: zuiverheid van denken 
ontwikkelen. Als – zoals bij de meesten – mijn 
denkinhoud overwegend negatief is (vooral 
ook over mezelf ), kan ik bezwaarlijk een po-
sitief leven verwachten. Maar, dat denken is 
grotendeels onbewust. Dit vraagt dus een 
veel diepere bewustwording, een bewust-
wording die een groot veranderend effect op 
mijn leven kan hebben, ten goede. Dit is een 
veel diepere vorm van NLP. NLP op niveau 
van denken. Hier begint het echte meester-
schap over mijn leven, wat onmiddellijk leidt 
tot de volgende verdieping.

Leren doelen stellen en ze realiseren
Dit is de tweede pijler, die je leert op een 
adequate manier, in respect voor jezelf en 
alle betrokkenen, waar te maken wat je no-
dig hebt. Dit leidt tot een leven dat meer en 
meer een expressie is van vervulling, vrijheid, 
authenticiteit, enz. Dit dwingt tot onderzoek 
van eigen waardepatronen. Waar sta je voor, 
wat wil je realiseren in je leven, wat betekent 
dat concreet en hoe doe je dat?

Bewustwording
Dit brengt ons bij de derde pijler: bewustwor-
ding. Het ligt voor de hand dat ik geen effec-
tieve communicatie kan ontwikkelen wanneer 
ik niet bewust word van mijn eigen patronen 
en daaraan leer te werken. Hetzelfde geldt 
voor onze doelen en waarden. Ik moet eerst 
weten wat voor mij belangrijk is alvorens ik 
me dat zelf ten doel kan stel-
len. Dit eist een grote groei in 
bewustzijn. Veel mensen zijn 
zich eerder bewust van wat 
anderen belangrijk vinden, 
dan van hun eigen essentiële 
noden. Als ik dan een leven 
leid in functie van wat anderen 
waardevol vinden, leid ik het 
leven van anderen, niet mijn 
eigen leven. Daarom kon Os-
car Wilde zeggen: 'De meeste 
mensen zijn andere mensen'. 
Zo’n leven kan nooit tot geluk 
leiden. Bewustwording is de 
noodzakelijke voorwaarde om 
uit deze valkuil te ontsnappen 
en er definitief uit te blijven.
 
Bewustzijnsniveaus
Deze drie pijlers kunnen we ontwikkelen op 
verschillende niveaus van 'gewaar-zijn' of be-
wustzijn. 

Het eerste niveau is NLP als techniek. Als ik 
de technische instructie van NLP volg, wordt 
mijn communicatie effectief beter, realiseer ik 
meer wat ik wil, kan ik succesvoller worden, 
maar niet noodzakelijkerwijze gelukkiger (zie 
het citaat van Oscar Wilde). Qua bewustzijn 
blijf ik nog aan de oppervlakte.

Een tweede niveau maakt mij bewust van 
mijn talenten én hoe ik daar zelf over denk.
Door de ontwikkeling van die talenten, ga 
ik ze meer beginnen te waarderen en ga ik 
ook leren mezelf meer naar waarde schatten. 

© Sergey Lavrentev - Fotolia.com
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mogelijk maken en zo de doorbraak van dat 
hogere bewustzijn bewerkstelligen.
 
Nieuwe levenskwaliteit
Tegenover de pijn, het pessimisme en soms 
zelfs de wanhoop van deze tijd kan NLP in 
ons leven het verschil uitmaken en daadwer-
kelijk bijdragen tot een nieuwe betekenis, 
een nieuwe kwaliteit. NLP kan ons helpen in 
ons hart te komen. Het hart, de zetel van wie 
we zijn (zoals ons hoofd de zetel is van wat 
we kennen en denken), de plaats van verbin-
ding met eeuwigheid en oneindigheid, het 
begin van onze toekomst nù. NLP helpt ons 
die toekomst creëren vanuit ons hart. Door 
het uitklaren van ons denken, het zuiveren 

van negativiteit, zelfdestructie 
en zelfafwijzing, krijgen we niet 
alleen een gelukkiger en een rij-
ker leven. We realiseren in ons-
zelf ook de noodzakelijke stilte 
die ons helpt te luisteren naar 
ons hart. Naar onze authen-
tieke intuïtie, ons eigen dieper 
weten: 'De Stem van de stilte'. 
In plaats van door het leven 'on-
der de voet' gelopen te worden, 
kunnen we samen met de oude 
Egyptenaren schrijven: 'Pas 
wanneer je leert luisteren naar 
je hart, kan het leven je een weg 
onder de voeten geven!'
 
Geluk is een zaak van het 
hart
De Dalaï Lama zegt dat het 
onze levensopdracht is ge-

lukkig te worden. Geluk is een zaak van 
het Hart. NLP leert je het Leven ten vol-
le te be-leven als een pad met een Hart. 
NLP is een van de beste moderne wegen naar 
het hart. En daar gaat het toch om? Als er 
iets in deze harde wereld ontbreekt, is dat het 
'Hart', wat staat voor bewustzijn, integriteit, 
zelf-zijn, liefde, vrijheid, authenticiteit, vreug-
de, dankbaarheid en vooral ook mededogen. 
Het zo noodzakelijke mededogen dat nodig 
is in deze wereld in transformatie. Een wereld 
die in weeën bezig is een nieuwe tijd – een 
tijd met een Hart – te baren.

Eric Schneider
Psycholoog

Internationaal Trainer NLP
www.arcturus.be

Zie ook de rubriek NLP van de agenda op p. 53

Het vierde niveau, is mijn identiteit. Na 'wat 
doe ik', 'wat kan ik' en 'wat denk ik' volgt 'wie 
ben ik'. Als er denken is, wie is dan de den-
ker? Als ik mijn denken echt wil uitklaren in 
functie van een verhoogde levenskwaliteit, 
moet ik bewustzijn ontwikkelen over wie ik 
ben; het fameuze 'Mens ken uzelf'. Dit is een 
essentieel spirituele uitdaging. Door deze 
bewustwording kan mijn denken en doen in 
overeenstemming gebracht worden met wie 
ik ben. Ik demonstreer integriteit, coheren-
tie, authenticiteit. I walk my talk!

Alleen integere mensen kunnen een effec-
tieve bijdrage leveren aan meer vrede, om-
dat ze niet meer leven vanuit een innerlijke 
tegenspraak. Daardoor zijn ze 
geen deel meer van het pro-
bleem, maar van de oplossing. 
Alleen dit niveau kan leiden tot 
duurzaam geluk en vervulling 
in het leven. Daarom is de re-
alisatie van dit bewustzijn zeer 
belangrijk. Integriteit vanuit 
zelfbewustzijn leidt tot meer 
liefde, mededogen, vrijheid, 
vreugde, vrede, enz. Vanop dit 
niveau kunnen we stellen dat 
NLP helpt die spirituele doelen 
te realiseren en te demonstre-
ren. Dit is NLP met visie, NLP 
die helpt onszelf te overstijgen 
en spiritueel volwassen te wor-
den. Het leren leven vanuit 'Ik 
Ben'. Hier overstijgt NLP het 
denken en wordt het een hou-
ding tegenover het Leven.
 
Die houding leidt ons nog verder naar een 
vijfde niveau van diepere bewustwording: 
ikzelf, als wie ik bèn, waar ben ik zèlf een ex-
pressie van? Wat is het hogere Zijn waar ik uit 
voortkom? Als 'Ik Ben', wat is dan de grotere 
innerlijke 'Eenheid' of 'Goddelijkheid' waar ik 
uit voortkom? Én, hoe dat demonstreren? 
Hoe die expressie, dat kosmische bewustzijn 
dat we in wezen zijn, laten doorstralen? Hoe 
leren beseffen dat ikzelf de missie bén, dat 
ikzelf het cadeau aan de wereld bén, dat ik-
zelf die engel bén die anderen kan raken? 
Dat ik van anderen houd, omdat ik geleerd 
en ervaren heb dat ik Liefde bén? Die vragen 
overstijgen in feite NLP, maar het is wel dié 
bewustwording waarop diepgaande NLP 
zich richt. Zo kan NLP de voorwaarden creë-
ren die een hogere bewustzijnsontwikkeling 
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Daniëlle Raeymaeckers Deurne   03/3245977
Vera Goris  Schriek   0473/922513
Hildegarde Roymans Turnhout   014/415763
Christel Lombaerts  Hove   0475/596554
Isabelle Leirs  Langdorp   0476/467545
Angela Boeringa  Zelem   0477/505954
Geert Desmet  Waregem   056/603813
Christel Heyndrickx  Beveren   0476/345316
Nadia Azzuz  Temse   0494/600697
Nadine Buysse  Deurle   09/2823043
Aimé Cocquyt  Aalter   09/3751744
Floor Devriendt  Maldegem  0474/931385
Patricia Vaeremans* Halle   02/3563609
Eric Verbustel*  Erpe   053/807419

* in opleiding
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interview

Tot voor kort was je fysiotherapeut, 
maar je bent ook al een kwarteeuw 
lang onderwaterfotograaf.
Dos Winkel: ''Inderdaad. Precies de reden 
waarom ik gestopt ben met medisch werk, 
want wat ik zag gebeuren met de oceanen 
was te gek voor woorden.  De onderwater-
wereld is doorheen de jaren zo dramatisch 
veranderd dat in mijn optiek – en veel 
wetenschappers delen die mening – het 
einde van de wereld nabij is. Klinkt drama-
tisch, maar volgens mij stevenen we daar 
echt op af.''
 
Dat vraagt om een woordje uitleg. 
''Niemand kan ontkennen dat er teveel 
CO2 en andere broeikasgassen uitgestoten 
wordt, waaronder een enorme hoeveel-
heid afkomstig van de intensieve veehou-
derij. Die gassen worden voor 50% door 
de oceanen opgenomen, maar omdat er te 
weinig kalk is – en dus onvoldoende buffer-
mogelijkheid – verloopt die opname steeds 
moeizamer en wordt het water steeds 
zuurder. Er zit heel veel kalk in de oceaan, 
maar als dat blijft oplossen aan het huidige 
sneltempo, zijn in 2060 alle koraalriffen 
wereldwijd verdwenen. Het gevolg: 500 
miljoen tot 1 miljard mensen – die duur-
zaam hun eigen vis vangen om die dag te 
overleven – komen zonder eten te zitten. 
Zonder het koraal zijn er immers geen vis-
sen meer, want die zijn gebonden aan dat 
ecosysteem. Verder blijkt dat kalkhoudende 
dieren, zoals schelpen en plankton, het eer-
ste oplossen. Een dreigend probleem, want 

zuurzuur  
zicht op zicht op 

zeezee  

Hij houdt als geen ander 
van de oceanen en is diep 

verontwaardigd over 
hun evolutie. Eerder dit 

jaar liet hij de film 'Sea 
The Truth' en het boek 

'De Huilende Zee' op het 
publiek los. Een gesprek 

met Dos Winkel, 
man met een missie. 
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Europese visbestanden zwaar overbevist 
is, gecrasht is of dreigt te crashen. Twee: 
er wordt gewerkt met zwaar vernietigen-
de vismethodes. Neem de boomkorvis-
serij, waarbij een zware metalen balk over 
de bodem en onder het zand gesleept 
wordt om alles mee te nemen wat er te 
vinden is. Elke vierkante meter van het 
Belgische deel van de Noordzee wordt 
twee keer per jaar omgeploegd. Dat 
heeft niets met duurzaamheid te maken, 
maar alles met verregaande destructie. 
Omdat er steeds minder te vangen is, gaat 
men ook steeds dieper vangen, tot wel 600 
meter diep. Zelfs in de diepzee sterven de 
dieren nu uit, iets wat mij diep verontwaar-
digt.
Er zijn ook de longlines: lijnen van meer dan 

100 kilometer lang, 
met om de 50 centi-
meter een grote haak. 
Daarin raken onge-
looflijk veel dieren 
verstrikt, die tot wel 
48 uur moeten vech-
ten voor hun leven en 
dan pas sterven. Dan 
heb ik het niet alleen 
over vissen, maar ook 
over haaien, dolfijnen 
en zeeschildpadden 
– dieren die men ei-
genlijk niet wil heb-
ben. Tot 40% van wat 
wereldwijd wordt ge-

vangen, is bijvangst. We praten over meer 
dan 40 miljard kilo vis en andere zeedie-
ren die dood overboord gaan. Momenteel 
hangt er zo’n 22 miljoen kilometer longline 
permanent in zee.''
 
Is dat legaal?
''Deels wel, deels niet. Maar niemand con-
troleert buiten de officiële beschermde zo-
nes. En dan moet je weten dat slechts 1,6 % 
 van de wereldoceanen beschermd is. Dat 
moet 40 % worden, zo zeggen wetenschap-
pers. Kortom: op open zee doet iedereen 
wat ie wil. De illegaliteit in de visserij is zo 
gigantisch, dat houd je niet voor mogelijk. 
Ook keuringen op contaminanten als dioxi-
nes, PCB’s en zware metalen zijn zo goed 
als onbestaand. Er zijn inmiddels duizenden 
gifstoffen in vissen ontdekt. Dat vis eten 

plankton is niet alleen de basis van de vol-
ledige voedselketen in de oceanen, maar 
zorgt ook voor 70% van de zuurstofvoor-
ziening op aarde. Zonder plankton luid je 
het einde van de mensheid in.''
 
En wat is volgens jou 
dan de oplossing?
''Een van de voornaamste oplossingen is 
volgens mij de vermindering of staking van 
vlees- en visconsumptie. De vleesindustrie 
is verantwoordelijk voor minimaal 18% 
van alle broeikasgassen en voor de groot-
ste CO2-vervuiling op aarde. De vleescon-
sumptie neemt ook exponentieel toe, wat 
betekent dat steeds meer regenwouden 
worden gekapt om soja en maïs voor vee-
voeder te verbouwen. Je hebt 15.000 liter 
water nodig om 1 kilo 
rundsvlees te krijgen! 
De oplossing – gek ge-
noeg – voor de verzu-
ring van de oceanen, is 
dus minder vleescon-
sumptie. En geen vis-
consumptie.''
 
Wat heeft vis met die 
verzuring te maken? 
' ' C a l c i u m c a r b o n a a t , 
een belangrijk onder-
deel van de uitwerpse-
len van vissen, kan CO2 
heel makkelijk bufferen. 
Dus hoe meer vis in de 
zee, hoe minder verzuring. Kweekvis werd 
een tijdlang als oplossing beschouwd, maar 
door de viskweek worden de mangrove-
bossen, die de kraamkamers zijn van hon-
derden rifvissoorten en andere openwa-
tervissoorten, op enorme schaal verwoest 
om er scampi- en andere viskwekerijen te 
starten, waardoor de hoeveelheid vis nog 
kleiner wordt. Kweekvis wordt bovendien 
gevoederd met wilde vis. Dat maakt de 
moderne visserij tot de domste en meest 
ondoordachte menselijke handeling ooit – 
een uitspraak van David Suzuki, recordhou-
der in eredoctoraten.''
 
Wat moeten we ons dan precies 
voorstellen bij die moderne visserij? 
''Eén: er is een gigantische overbevissing. 
In Europa alleen al blijkt dat 88% van de 

© Dos Winkel
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de wereld mee uit, stopt de verzuring van 
de zeeën en bent van een belangrijk deel 
van de armoede af. Als we met zijn allen we-
reldwijd twee dagen in de week vegetarisch 
eten, zou dat al een wereld van verschil ma-
ken. Dat is toch geen moeite? Vegetariërs  
zijn vandaag pioniers. We kunnen niet an-
ders dan naar een wereld gaan waarin geen 
vlees meer wordt gegeten. Dat is de toe-
komst. Want nu zijn we al onze bronnen 
aan het opgebruiken alsof er geen morgen 
bestaat.''
 
Je klinkt boos.
''Dat ben ik ook. Heel boos. Schrijf dat maar 
op: Dos Winkel is boos.''

 
Lien Van Laere

gezond is, en vooral dan vette vis, is voor 
mij dus te krankzinnig voor woorden. Als 
je vis koopt, moet je kijken naar een label 
van duurzaamheid. Eén: die labels kloppen 
niet. Twee: er zijn veel te veel labels. Drie: 
je weet vaak niet waar de vis gevangen is, 
wat ook de hoeveelheid gifstoffen bepaalt 
die erin zitten. Vier: vis wordt sowieso quasi 
niet gekeurd! Slechts 0,8 % van alle vis die 
aan land wordt gebracht, wordt gecontro-
leerd. Hoe kun je als consument dan weten 
wat je eet?''
 
Hoe komt het volgens jou 
dat er zo weinig controle is? 
''Voor de film Sea The Truth, die dit jaar 
is uitgekomen, hebben we twee stukjes 
vis gekocht op de markt van Amsterdam 
en die hebben we wetenschappelijk laten 
onderzoeken op kwik en brandvertragers. 
Voor dat ene piepkleine onderzoekje heb-
ben we duizenden euro’s betaald. Niemand 
heeft het geld ervoor over om alle vis in 
Europa te keuren, dus blijft het bij steek-
proefjes. Ook over visolie worden we als 
consument ongelooflijk belazerd. Omega 3 
zou kinderen rustig maken, het zou goed 
zijn voor de hersenen en voor meer sere-
niteit… die claims zijn stuk voor stuk door 
de EFSA (Euraopean Food Safety Autority) 
afgewezen, er is in Europa nog nooit een 
omega 3-deficiëntie bij iemand vastgesteld 
en toch staat het nog altijd op de verpak-
kingen. Een hype waarvoor de zee volko-
men onterecht wordt geplunderd.''
 
Als wat je vertelt waar is, waarom 
blijft dit ongecontroleerde plunde-
ren dan bestaan?
''Omdat met de hele industrie gigantische 
budgetten gemoeid zijn. Het gaat om geld. 
En de consument, die wordt helemaal ge-
hersenspoeld.''
 
Wat raad je mensen aan die ervoor 
kiezen om vis te blijven eten? 
''Hen raad ik aan om op zaken zoals duur-
zaamheid, hoeveelheid contaminanten en 
dierenwelzijn te letten. Labels zijn onbe-
trouwbaar, maar toch ben je iets beter af 
met een MSC-gelabelde vis dan met een an-
dere. Maar eigenlijk is mijn boodschap: pro-
beer je consumptie van vlees, vis en zuivel 
sowieso te beperken. Je helpt er de honger 

Wie is Dos Winkel?Wie is Dos Winkel?

Dos Winkel doet al 25 jaar aan onderwater-
fotografie, bracht ruim 4000 uren van zijn 
leven onder water door en schreef meer 
dan 70 boeken. Tot voor vier jaar was hij 
fysiotherapeut, vandaag besteedt hij al zijn 
tijd aan het beschermen van de oceanen.  

Meer info op www.seafirstfoundation.org 
en www.seathetruth.nl
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beter leven

informatie kan de cliënt de juiste keuzes 
maken die leiden tot het proces van zelf-
kennis en zelfverwerkelijking. Naturopathie 
is geschikt voor iedereen die op een bewuste 
en natuurlijke wijze aan zijn of haar gezond-
heid wil werken om alzo ziektetoestanden 
te  voorkomen. Het preventieve aspect komt 
steeds weer aan bod door het stimuleren van 
het zelfgenezende vermogen van het mense-
lijk lichaam en de menselijke geest. Naturo-
pathie werkt ondersteunend en aanvullend 
en is geen vervanging van welke medische 
behandeling dan ook.
 
Begeleidingsvormen
Afhankelijk van de hulpvraag zal de naturo-
paat opteren voor één of meerdere begelei-
dingsvormen. Enkele voorbeelden:
• Voedingsadvies
• Relaxatietechnieken
• Gespreksbegeleiding
• Bach-bloesems
• Fytotherapeutische ondersteuning
• Reflexologische technieken
• Energetische begeleidingsvormen
• Psychische en psychodynamische be-

geleidingsvormen 
 
De naturopaat kijkt niet alleen naar de 
klacht, maar vooral naar de persoon achter 
de klacht. In de behandeling leer en ervaar 
je hoe je het beste voor jezelf zorg kan dra-
gen op lichamelijk, emotioneel, psychisch, 
en spiritueel vlak. Het therapieplan is spe-
cifiek op de cliënt afgestemd en omvat 
diverse therapieën of begeleidingsvormen 
die elkaar ondersteunen en versterken. Als 

NATUROPATHIENATUROPATHIE
natuurlijke begeleiding 

en coaching naar 
een evenwichtig leven

Naturopathie omvat 
diverse natuurlijke 

begeleidingsvormen en 
coachingtechnieken om 

klachten op te ruimen en 
te voorkomen. Gezondheid 

is voor de naturopaat niet 
alleen de afwezigheid van 

ziekte, maar eerder  
een toestand van  

harmonie en welbevinden.  
Zowel op fysiek, emotioneel, 

mentaal als op  
spiritueel vlak.
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In deze holistische visie gaat de aandacht uit 
naar een evenwicht in deze vier domei-

nen en dan voelen we ons goed en kun-
nen we optimaal functioneren. Gezondheid 
kan ook aanzien worden als een mogelijk 
gevolg van een individueel proces van zelf-
kennis en zelfverwerkelijking.

Naast het in evenwicht brengen van de per-
soon in zijn totaliteit, is correcte informatie 
geven een belangrijk deel van het werk van 
de naturopaat. Enkel op basis van de juiste 
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of onevenwichtige voeding en levensstijl.  
In het geval van medische behandelingen 
kan er aanvullend en ondersteunend gewerkt 
worden. Het genezingsproces en de weer-
stand worden op een natuurlijke manier ge-
stimuleerd.

De betekenis van ziek zijn
In de Naturopathie wordt veel aandacht 
besteed aan het stimuleren van bewustwor-
dingsprocessen. Ziekte, lichamelijke klach-
ten en emoties kunnen  beschouwd worden 
als obstakels, maar ze kunnen  eveneens de 
cliënt uitnodigen om stil te staan bij zichzelf 
en het leven dat hij leidt. De betekenis die 
men aan ziek zijn geeft, bepaalt hoe men 
ermee omgaat en welke begeleidingstech-
niek men kiest. Kiezen voor een natuurlijke 
begeleiding biedt evenwel de ruimte en de 
tijd om zowel ziek- als gezond-zijn in al haar 
facetten te doorgronden. Dit is een weg van 
bewustwording waarbij het inzicht ontstaat 
dat ziekte, lichamelijke signalen en emoties 
kunnen dienen als wegwijzers om op een 
gepaste manier in balans te komen en te 
blijven.

André Roelants

je ervoor openstaat, leer je luisteren naar je 
lichamelijke signalen in plaats van ze te ne-
geren of te onderdrukken met emotioneel 
eten, alcohol, medicatie of op andere wijze. 
De signalen bevatten een belangrijke bron 
van informatie over je leven. Door te luiste-
ren en ze niet meer te beschouwen als hin-
dernissen kan je er op een gepaste manier 
mee omgaan.

Van echte genezing kan maar sprake zijn als 
alle oorzaken behandeld worden. Zo wordt 
een ziekte niet alleen veroorzaakt door een 
virus, een bacterie, een microbe of een slecht 
werkend orgaan. Het ontstaan wordt mo-
gelijk gemaakt doordat je op dat moment 
niet in balans bent en je immuunsysteem 
verzwakt is. De ziekte kan als het ware als 
secundair worden beschouwd. Hoe komt 
het dat je niet in balans bent? Waarom is je 
weerstand verminderd? De bedoeling van 
Naturopathie is de oorzaken van de klachten 
te achterhalen en deze op een natuurlijke 
manier te behandelen, zodat herhaling ervan 
voorkomen kan worden. De oorzaken heb-
ben meestal te maken met een combinatie 
van emotionele problemen, niet verwerkte 
trauma’s en  ook met een onoordeelkundige 
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positieve actualiteit

Het Catalaanse parlement heeft onlangs in 
Barcelona gestemd voor een verbod op stie-
rengevechten. Catalonië is de eerste regio 
op het Spaanse vasteland waar deze traditio-
nele sport wordt verboden. In het Catalaanse 
parlement werd voor de stemming een fel 
debat gevoerd. Het verbod werd uitein-
delijk gesteund door 68 parlementsleden, 
55 stemden tegen, 9 onthielden zich. Het 
verbod gaat in op 1 januari 2012. Het was 
niet alle voorstanders van het verbod om het 
welzijn van de stieren te doen: Catalonië, 
de regio van Barcelona, geniet sinds 2006 
een ruime mate van autonomie en veel 
inwoners zijn van oudsher tegen traditionele 
nationale Spaanse symbolen, stierenvechten 
is uiteraard zo’n symbool. Catalonië is de 
tweede Spaanse regio die het stierenvechten 
verbiedt. Op de Canarische eilanden werd 
een dergelijk verbod in 1991 al ingesteld. 
'Prou' ('Genoeg!') had meer dan 180.000 
handtekeningen verzameld in een petitie 
voor een verbod op stierenvechten, dat als 
dierenmishandeling wordt bestempeld. Dat 
is meer dan driemaal wat nodig is om het 
Catalaanse parlement te dwingen over een 
verbod te stemmen. [Bron: De Standaard]

Geen stierengevechten 
meer in Catalonië

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel plaatst 
16.000 zonnepanelen op het dak van de 3,4 
kilometer lange spoorwegtunnel ter hoogte 
van Brasschaat en Schoten. De werken zijn 
midden augustus gestart, en de geprodu-
ceerde energie zal gebruikt kunnen worden 
vanaf eind december. De totale kost van het 
project bedraagt 14,5 miljoen euro. Infrabel 
zal de geproduceerde zonne-energie vooral 
benutten voor de voeding van zowel de klas-
sieke treinstellen als de hogesnelheidstreinen 
op deze as. [Bron: Belga]

Zonnepanelen op dak 
Antwerpse spoorwegtunnel

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 Europese Unie gaat een gestandaardi-
seerde oplader ontwikkelen voor elektrische 
wagens. Dat moet chauffeurs de mogelijk-
heid bieden om in heel de Unie en onaf-
hankelijk van het automerk elektriciteit te 
''tanken'' met één lader. Eurocommissaris 
voor Industrie Antonio Tajani heeft de 
Europese Standaardiseringsorganisaties 
de opdracht gegeven om zich over de 
kwestie te buigen. Halfweg 2011 zou het 
systeem klaar moeten zijn.
[Bron: Het Laatste Nieuws]

Standaardlader  
voor elektrische wagens

Op vrijdag 25 juni nam Cambio in Gent een 
eerste elektrische deelwagen in gebruik. 
Een primeur voor Vlaanderen en België. Het 
betreft een proefopzet binnen het kader 
van het Europese Civitas-project. Bedoeling 
is na te gaan of deze elektrische tweezit-
ter een plaatsje kan vinden binnen het al 
bestaande keuze-aanbod van Cambio. 
Met de Tazzari Zero verschijnt 
daarmee één van de eerste 
elektrische wagentjes in het 
Gentse straatbeeld. Hiermee 
wil Cambio de ecologi-
sche bandafdruk van de 
Cambio-gebruikers nog 
verder verkleinen en een 
eerste ervaring opdoen 
met deze alternatief aan-
gedreven voertuigen. De 
Dienst Mobiliteit van de 
stad Gent zal in eerste fase 
als 'proefkonijn' fungeren 
om het voertuig uit te testen. 
Na deze eerste fase kan het 
gebruik dan opengesteld worden 
voor een ruimere groep van cambio-
gebruikers. www.cambio.be

Cambio autodelen lanceert 
eerste elektrische deelauto
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In 2009 is de inzameling van frituuro-
liën en -vetten met 11 procent gestegen 
tegenover 2008, goed voor een totaal van 
25.598 ton. Sinds 2006 worden er elk jaar 
meer frituuroliën en -vetten ingezameld. 
Dat blijkt uit het jaarverslag 2009 van de 
vzw Valorfrit. Wat de recyclage van deze 
frituuroliën en -vetten betreft, werd in 
2009 25.598 ton ingezameld, een stijging 
met 2.472 ton in vergelijking met 2008. De 
doelstelling voor 2012 is om 27.500 ton 
in te zamelen. Ondanks de ''crisis'' werden 
in 2009 59.985 ton frituuroliën en -vetten 
gebruikt, dat is 2,8 procent meer dan in 
2008. De inzameling via de container- 

parken is met 7 procent gestegen 
in vergelijking met 2008 en 

ligt nu op 8.327 ton, een 
kwart meer dan in 2006. 

Marktonderzoek heeft vol-
gens Valorfrit wel aan-
getoond dat de groep 
van goede 'sorteerders' 
met 4 procent gestegen 
is. ''Maar nog te veel 
gebruikte frituuroliën 

en -vetten belanden in 
huisvuilzakken, afvoeren, 

tuinen of toiletten'', luidt 
het nog. [Bron: Het Laatste 

Nieuws]

Meer frituuroliën en 
-vetten ingezameld in 2009 

Al te vaak horen jeugdwerkers van kinderen 
dat ze een spel niet willen spelen omdat ze 
'niet vuil' mogen worden. Voetballen op 
een modderweide en elkaar half onder 
het zand begraven. Of kliederen met verf, 
zonder bang te zijn voor verfspatten op de 
kleren: kan en mag het nog? Jeugdwerkers 
signaleren dat de ouders bezorgder zijn 
dan vroeger. Ze vinden het jeugdwerk 
aan de ene kant wel fantastisch, maar ze 
geven ook aan dat het spelen voor hen 
liefst binnen bepaalde grenzen gebeurt: 
het mag niet te vuil zijn, en niet te gevaar-
lijk. Jeugdorganisaties reageren met de 
campagne 'Goe gespeeld!' Dat is bewust 
zonder de eind-d van 'goed', omdat er aan 
goed spelen altijd wel 'een hoek af' is: een 
schram, een buil, een blauwe plek of vuile 
kleren. Ze vragen dat ouders hun schrik 
en hun overbezorgdheid wat zouden laten 
varen. Alle info: www.goegespeeld.be

Kleren vuil? 
Goe(d) gespeeld!
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Alle artikels die zijn verschenen in 
vorige uitgaven van AGENDA Plus 
vind je terug op onze website.

  ... en MEER!

Nog artikels, positieve 
actualiteit, enz. op

www.agendaplus.bewww.agendaplus.be

Mensen die een hoge bloeddruk hebben, 
doen er goed aan om groenten en fruit 
te eten die rijk zijn aan kalium. Dit zeg-
gen voedingsexperts van University of Texas 
Southwestern Medical Center. Vooral meloe-
nen, zoals bijvoorbeeld een cantaloupe of 
een watermeloen, bevatten veel kalium.
Een kwart meloen bevat 800 tot 900 mil-
ligram kalium. Dat is zo’n 20 procent van de 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Andere 
groenten en fruit waar veel kalium in zit 
zijn: gedroogde abrikozen, avocados, vijgen, 
kiwi’s, sinaasappels, rozijnen, dadels, bonen, 
aardappelen, tomaten en grapefruits.
[Bron: happynews.nl]

Meloen helpt 
de bloeddruk verlagen

Koerierdienst UPS biedt in 35 landen, waar-
onder België en Nederland, een klimaatneu-
trale verzendingsoptie aan. Klanten kunnen 
daarmee de CO2-uitstoot van hun verzen-
ding laten compenseren door bijvoorbeeld 
het planten van bomen te financieren. De 
optie bestond al sinds eind vorig jaar voor 
Amerikaanse klanten van de koerierdienst en 
is nu uitgebreid naar Europa en grote landen 
zoals India, China en Brazilië. UPS maakt 
zich sterk dat het met dat kleine bedrag 
de hele CO2-uistoot van de verzending 
kan neutraliseren, inclusief de uitstoot van 
de verdeelcentra en van externe bedrijven 
die voor UPS werken. [Bron: happynews.nl]

Klimaatneutrale verzending
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de vrije radicalen neutraliseren, namelijk 
de antioxidanten. Oxidanten zijn volop 
aanwezig in natuurlijke voeding zoals 
groenten en fruit. In het lichaam van 
een gezond persoon zijn de vrije radi-
calen en de antioxidanten in evenwicht. 
Maar hoe ouder men wordt, hoe lager 
de weerstand van het lichaam en hoe 
groter de door de vrije radicalen aan-
gerichte schade wordt. Ook onze ogen 
dragen het gewicht van de jaren. Vrije 
radicalen hebben gemakkelijk toegang 
tot het oog en bevorderen de vorming 
van cataract en maculadegeneratie. Een 
voeding rijk aan antioxidanten blijkt dus 
bijzonder nuttig te zijn, aangezien een 
beschermend schild wordt opgebouwd 
dat de oxidatieschade tegengaat.
 
Het oog wil ook wat
In België zijn de belangrijkste oorzaken 
van gezichtsproblemen gelinkt aan de 
leeftijd: LMD, diabetische retinopathie, 
glaucoom, cataract, ... Het zijn ziekten 
die in de meeste gevallen pas na 60 jaar 
opduiken. Uit een studie uitgevoerd in 
2009 blijkt eveneens dat acht Belgen op 
tien tussen 65 en 79 jaar er bijzonder 
slechte voedingsgewoonten op na hou-
den: teveel suiker, teveel vet, teveel zout 
en onvoldoende groenten en fruit1. Die 
slechte gewoonten vindt men helaas in 
alle leeftijdscategorieën terug, maar de 
gevolgen ervan zijn veel ernstiger bij se-
nioren. Dat geen enkel voedingsschema 

M en gaat ervan uit dat het oxidatie-
proces een grote rol speelt in het 

slijtageproces van onze organen. Tot de 
oxidanten behoren onder meer de vrije 
radicalen. Dit zijn zeer reactieve en agres-
sieve chemische stoffen die eiwitten, 
celmembranen en het DNA onderhevig 
maken aan oxidatie. Een deel van die 
vrije radicalen wordt geproduceerd door 
ons organisme, een ander deel wordt 
voortgebracht door externe bronnen 
zoals bv. tabak, alcohol, luchtvervuiling, 
giftige producten, ultraviolette stralen 
enz. Gelukkig beschikt het lichaam over 
efficiënte verdedigingsmechanismen die 

 voeding & gezondheid
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Uit recent wetenschappelijk 
onderzoek is gebleken dat 

de voeding een rechtstreekse 
impact heeft op heel wat 

oogaandoeningen, zoals bv. 
leeftijdgebonden maculadegeneratie 

(LMD). LMD is de belangrijkste 
oorzaak van blindheid in de 

westerse wereld. Een gezond oog
 in een gezond lichaam... hoe 

kan een gezonde voeding 
daartoe bijdragen?

gezondegezonde
OGENOGEN
door een  

gezondegezonde 
VOEDINGVOEDING
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De referentie op het vlak van 
ergonomisch slapen

Handelskaai  48A -1000 Brussel  
Tel. 02 203 45 07
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Wortelen zijn goed voor de ogen... maar 
klopt die volkswijsheid wel? Zeker en 
vast! Deze groente uit de familie van de 
carotenoïden is rijk aan bètacaroteen, 
een pigment dat zich in het organisme 
omzet in vitamine A. Ook voor andere 
pigmenten uit de familie van de carote-
noïden, vooral luteïne en zeaxanthine, is 
een belangrijke beschermende functie 
weggelegd. De geelkleurige luteïne en 
zijn nauwe verwant zeaxanthine vindt 
men in hoge concentraties terug in de 
macula, beter gekend als de gele vlek. 
Deze centrale zone van het netvlies zorgt 
voor een scherp zicht en voor de waar-
neming van kleuren.  Luteïne en zeaxan-
thine filteren de ultraviolette stralen en 
neutraliseren de vrije radicalen. Beide 
pigmenten vinden we terug in eigeel, 
gele of oranje groenten en fruit zoals bv. 
wortelen, maïs, pompoen, mandarijn, 
meloen, ... en in groene groenten zoals 
spinazie, broccoli, erwtjes, zurkel, ... Uit 
bepaalde studies blijkt dat het eten van 
grote hoeveelheden groenten en fruit 
die rijk zijn aan luteïne en zeaxanthine 
het risico op LMD indijkt en de vorming 
van cataract vertraagt.
 
Oligo-elementen (bv. magnesium, 
zink, selenium, …) zijn mineralen die in  
uiterst kleine hoeveelheden in ons  
lichaam voorkomen, maar onmisbaar en 
bijzonder heilzaam voor de ogen zijn. 
Vlees is een belangrijke bron van sele-
nium, maar opgelet: het bevat ook veel 
ijzer, dat een oxiderende werking kan 
hebben. Selenium vindt men tevens te-
rug in schaaldieren, vis, volle granen en 
in het algemeen in eiwitrijke producten. 
Voedingswaren rijk aan magnesium zijn 
zwarte chocolade, volle granen en peul-
vruchten (bv. erwten, linzen, bonen, 
soja, …) en droge vruchten zoals noten, 
amandelen enz. Zink haalt men o.a. uit 
vis en schaaldieren, vlees, volle granen, 
volkoren brood, soja, en tarwekiemen.
 
Vetstoffen zijn onmisbaar voor een ge-
zond lichaam, en in het bijzonder voor 
onze hersenen en onze ogen. Toch moe-
ten ze met een gepaste doordachtheid 

je ogen kan vrijwaren voor de gevolgen 
van veroudering of ze kan beschermen 
tegen allerlei ziekten, staat vast. Die ge-
volgen kunnen immers te maken hebben 
met andere, genetische of omgevings-
factoren. Maar dat de voeding een factor 
is waarop we wél greep hebben en die 
ons kan helpen de risico’s in te dijken om 
op die manier onze ogen langer gezond 
te houden, staat eveneens als een paal 
boven water. 
 
De vrienden van je ogen
Bepaalde vitaminen hebben een 
rechtstreekse invloed op de gezond-
heid van de ogen. Dat geldt onder 
meer voor het vitaminentrio A-C-E.    
Vitamine A is van cruciaal belang voor 
het zicht, meer bepaald voor de omzet-
ting van het licht in de zenuwinfluxen. 
Een tekort aan vitamine A kan leiden 
tot stoornissen van het nachtzicht of tot 
het droge ogen syndroom. Vitamine A 
vindt men onder meer terug in eigeel, 
lever, boter, volle zuivelproducten en als 
provitamine A in heel wat groenten en 
fruit. Vitaminen C en E zijn uitstekende 
antioxidanten en helpen het ontstaan 
en de ontwikkeling van cataract en LMD 
te voorkomen. Uit wetenschappelijk on-
derzoek is gebleken dat vitamine C de 
druk in de ogen vermindert, een pro-
bleem waar mensen met glaucoom last 
van hebben2. Vitamine C vindt men in 
heel wat fruit  en groenten terug, zo-
als bv. in sinaasappelen, pompelmoes, 
zwarte bessen, kiwi, ... maar ook in di-
verse koolsoorten, paprika, waterkers, 
zurkel,… Vitamine E haalt men uit plant-
aardige oliën, volle granen, groene blad-
groenten, oliehoudende vruchten zoals 
walnoten, hazelnoten en amandelen.  
Het vitaminentrio A-C-E kan men best 
aanvullen met riboflavine, beter gekend 
onder de naam vitamine B2. Vitamine B2 
speelt een cruciale rol in de activiteit van 
de enzymen die de ogen beschermen en 
behoeden voor de vorming van cataract. 
Riboflavine vindt men terug in biergist, 
volkorenbrood, zuivelproducten, groene 
groenten, lever en amandelen. 
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De Postelein • Holstraat 40 • 8790 Waregem • www.postelein-waregem.be
056 60 55 03 • 0478 568 491

BIO-GROENTEN- EN FRUITKRAAM
Woensdag: 16u-19u, parking achter 

restaurant. 
Zaterdag: 8u-12u, markt Waregem

BIO-RESTAURANT
OPEN van 11u30-14u30. Op 

vrijdag- & zaterdagavond ook van 
18u tot 22u

Gesloten op maandag

De Postelein 

Versheid troef…
Omdat wij samenwerken 

met bio-boeren uit de regio 
(Kortrijk-Brugge). Verse bio-
groenten en –fruit, recht van 
het veld in ons marktkraam 

op woensdag en zaterdag.

Een uniek concept…
Uw dagelijkse portie biologische voeding: 

keuze uit 2 dagschotels; 
een vlees- of vegetarische variant, met een 

zeer ruim assortiment koude & 
warme groenten, vanaf 9.50 euro p.p.

Specialiteiten: dagschotels, 
stoofpotjes à la carte, seizoenssalades.
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vooral in groenten en fruit. Zonder he-
lemaal te moeten overschakelen op een 
vegetarisch voedingspatroon is het toch 
van zeer groot belang om het plantaar-
dige aandeel in ons dagelijks menu op 
te drijven: minstens 5 porties (tussen 
80 en 100 g) groenten en fruit per dag, 
en dit bij elke maaltijd. Wees creatief 
en gebruik groenten en fruit in een mix 
van kleuren en een variatie van rauw en 
bereid. Vergeet ook de volkoren graan-
producten niet en maak in het menu 
regelmatig plaats voor kleine porties 
peulvruchten (bonen, erwten, linzen).  
Let dus op de samenstelling van wat op 
je bord terecht komt, maar vooral... eet 
smakelijk!

Bruno Liesen
Brailleliga vzw

1 « 65+ en voeding: eetpatroon niet steeds op smaak », 
Testaankoop, 537, 2009, p. 24-28.
2  «  Les vitamines et les yeux  », Le Rétino, 53, 2005 
[http://www.retina.fr/ret53-vitamines.html, versie van 
18 mei 2010].

worden gekozen en goed worden gedo-
seerd, want de slechte reputatie die vet-
ten hebben opgebouwd, is vaak terecht. 
Belangrijk voor gezonde ogen zijn in het 
bijzonder de omega-3 vetzuren die we in 
plantaardige oliën (vooral koolzaad- en 
notenolie), maar ook in vele vissoorten 
en dan in het bijzonder de vettere vissen 
zoals zalm, haring, makreel en sardines  
aantreffen. 
 
De flavonoïden zijn gekend om hun anti- 
oxiderende eigenschappen. Men vindt 
ze in de meeste groentensoorten terug, 
alsook zijn zij in grote hoeveelheden 
in rode vruchten (bv. donkere kersen, 
braambessen, blauwe druiven), kof-
fie, rode wijn en zelfs zwarte chocolade  
(cacao) aanwezig.
 
Gezond en evenwichtig eten is een 
goed begin voor een fit lichaam en 
gezonde ogen! 
 
Antioxidanten vinden we in alle lagen 
van de voedselpiramide terug, maar 
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beter levener leven

Doorheen de studie van deze energieën ver-
werven we dieper inzicht in ons energetisch 
bestaan, zowel op lichamelijk vlak (Psycho-
logie van de Biologie) als op spiritueel vlak 
of Zielsniveau (Psychologie van het IK).                                                                         
Op een logisch opgebouwde manier wordt 
uitgelegd hoe Lichaam en Ziel, die elk be-
antwoorden aan hun eigen wetmatigheden 
(respectievelijk de Wet Van Overleving en de 
Wet Van Zijn), met elkaar verweven zijn en 
hoe ze geïntegreerd worden tot een harmo-
nisch geheel.
 
Wie is Prof. Zeberio?
Prof. Zeberio was een Argentijns fysicus 
en filosoof. Tussen zijn geboorte (1912) 
en dood (2007) was zijn leven één grote 
zoektocht naar antwoorden op levens-
vragen die hem als kind al bezig hielden. 
Levensvragen zoals onder andere: Waar ko-
men wij vandaan? Waarom zijn wij hier op 
aarde? Waar gaan we heen in de ruimte na 
de dood en hoe is het Leven daar gevormd? 
Wat is het doel van het leven zelf? Hij werd 
van jongs af aan gedreven door een  inner-
lijk verlangen erachter te komen waarom de 
dingen zijn zoals ze zijn. Qua opleiding be-
haalde hij een licentie in wiskunde en fysica, 
een doctoraat in de filosofie, en studeerde 
hij bijkomend antropologie, psychologie en 
geneeskunde. Studies die hij nodig achtte 
als voorbereiding op zijn 'Studie van het do-
mein van de menselijke energie'. Hij wijdde 
zijn ganse verdere leven aan dit onderzoek, 
waaraan hij ook zijn opmerkelijk helderziend 
vermogen ten dienste heeft gesteld.
 

ENERGETISCHE ENERGETISCHE 

ANTROPOLOGIEANTROPOLOGIE

De Energetische 
Antropologie is 'de studie 

van de mens als energetisch 
wezen' volgens Prof. 

José Tomás Zeberio. Ze 
beschrijft het ontstaan en 

het functioneren van de 
energieën waaruit zowel 
alle biologische vormen 

alsook de bezieling ervan 
bestaan. Die inzichten 

staan gedetailleerd 
beschreven en geïllustreerd 

in zijn twee boeken 
'De Wetten van de 

Creatieve Evolutie'.
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CHIness
Centre

Graystraat 4 - 1040 Brussel

Opleidingen
• Quantum Touch en 
   andere energetische   
   helingstechnieken.

• Tao seksuele 
   praktijk
• Chi Nei Tsang 
   massage
• Qi Gong leraren 
   opleiding
• Feng Shui, enz.

www.chinesscentre.be
info@chinesscentre.be

0474 269 862

Lessen met meester Shen Jin 
       Gratis initiatielessen Taijiwuxigong 

27 sept. Brussel,  28 sept. Gent, 
5 okt. Mortsel (19u30)     

Hervind welzijn en verminder spanningen 
door spontane bewegingen  en active-

ren  van  energiecentrum dantian
Info: 

buqibelgium@buqi.net
0475 78 02 48
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Deze recente inzichten geven o.a.  
-  een duiding over het onderscheid tussen 
brein- en denkvermogen, 
-  een verklaring voor de noodzaak van de 
dood van ons lichaam in functie van evo-
lutie, 
-  inzicht in de essentie en de praktijk van 
evolutie, 
-  informatie over onze fysische en psychi-
sche erfelijkheid, 
-  complementaire inzichten omtrent de 
kracht van de gedachte, en de invloed 
ervan op onder meer de conditie van ons 
lichaam, 
-  info over onze ontwikkeling doorheen de 
verschillende levensfasen toegelicht vanuit 
de energetische anatomie en fysiologie, 
-  inzicht in het onderscheid tussen de 'Wet 
van Overleving' en de 'Wet van Zijn', en hun 

onderlinge interactie.

Kennis van deze materie kan 
leiden tot een beter begrip 
van het eigen leven en van 
het leven in het algemeen. 
De inzichten van de Ener-
getische Antropologie zijn 
toepasbaar in alle domei-
nen van het persoonlijk le-
ven, gaande van conceptie 
en zwangerschap, voeding, 
opvoeding, relaties, ge-
zondheid, beroepskeuze, … 
tot begraven of cremeren! 
Deze inzichten helpen ook 
om onszelf op een bewuste 
manier te ontwikkelen met 
respect voor het grote ge-
heel, en geven bovendien  
reële impulsen tot crea-

tieve vrijheid, schoonheid, liefde en hoge 
moraliteit. 
 
Een opstapje kan helpen
Toegang krijgen tot de materie van de Ener-
getische Antropologie is niet eenvoudig. 
Daarom is een inleidende cursus waarin de 
basisideeën worden toegelicht, een dankbaar 
opstapje. Dit heeft ondermeer tot doel om de 
studie van de boeken te vergemakkelijken.

Anita Van Broeck
De Walnoot vzw

www.dewalnoot.be

Zijn Energetische Antropologie is dus een re-
cente wetenschap vanuit concrete waarne-
mingen, inzichtelijk onderbouwd en met de 
voeten op de grond, ademend van Vrijheid 
en Schoonheid!
 
Hoe valt de Energetische Antropolo-
gie te koppelen aan de huidige weten-
schappelijke ontdekkingen?
Vele grote wijsheidstradities hebben altijd al 
gesproken over de drie energetische structu-
ren: Lichaam – Ziel – Geest, en hun onder-
linge interactie. De wetenschap zoekt daar 
bewijs voor en is nu bezig door te dringen tot 
de kern van het functioneren van het lichaam 
en van het bewustzijn. Daaruit volgt dat de 
evolutietheorie van Darwin, hoe waardevol 
ook, meer en meer genuanceerd wordt, voor-
al n.a.v. recent wetenschappelijk onderzoek 
door diverse kwantumfysici.  
Deze wetenschappelijke on-
derzoeken hebben inmid-
dels aangetoond dat het 
bewustzijn iets anders is dan 
het lichaam, en dat bewust-
zijn zich niet beperkt tot de 
hersenen, zoals men lange 
tijd heeft gedacht. Maar 
wat is Bewustzijn? En waar 
situeert het zich dan wel? 
Energetische Antropologie 
geeft o.a. hierover bijko-
mende informatie en ver-
schaft ons ook inzicht in 
de energetische opbouw 
van deze 3 structuren: Li-
chaam, Ziel, Bewustzijn.  
Prof. Zeberio beschrijft waar 
en hoe de energetische 
bouwstenen gevormd wor-
den waaruit het lichaam (de Psychologie van 
de Biologie) en de Ziel (de Psychologie van 
het IK) zijn samengesteld. Deze nieuwe inzich-
ten tonen ons niet alleen hoe de biologische 
vormen zijn geëvolueerd maar ook hoe de 
evolutie van het IK (de Ziel) zich door middel 
van een steeds groeiend Bewustzijn voltrekt. 
 
Welke meerwaarde bieden de inzichten 
van de Energetische Antropologie ons?
De Energetische Antropologie is geen nieu-
we filosofie of een bepaald geloof, maar wel 
een exacte beschrijving van de dieperliggen-
de energetische werkelijkheid. 
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"De wereld zal misschien vrede ken-
nen, op de dag dat de mens zal weten 
hoe en waarom hij leeft." J.T. Zeberio



van dag tot dag

  ANTWERPEN  

  Wat is Feng Shui?   10/9.   19u30-
22u.    Feng Shui is een fascine-
rend systeem om de plek van 
de mens in de levende wereld 
te begrijpen. Maar hoe pas-
sen we dit systeem toe op de 
21ste eeuw?   Jon Sandifer  .   Van 
Schoonbekestraat 148. 2018 
ANTWERPEN.   Oost West Cen-
trum.    03 230 13 82  .     www.owc.be  

      Open dag Ayurvedaschool 
Antwerpen.   12/9.   12u-17u.   Ge-
legenheid tot kennismaking met 
de docenten en de cursussen. 
  Anil.k Mehta, Peter Van Herck  . 
  Ayurvedaschool Antwerpen. Eli-
aertsstraat 25. 2140 BORGER-
HOUT.   Uveda nv.    0475 767 725  .   
  www.ayurvedaschool.be  
  Verandering als uitdaging.   15/9. 
  20u.     Adriaan van Zelst  .   Valaarhof. 
Letterkundestraat 133. 2610 WIL-
RIJK.   De Kleine Bron.    03 225 02 
27  .     www.dekleinebron.be  
  De Maya-kalender en de trans-
formatie van bewustzijn.   15/9. 
  20u-22u30.     Eric Huysmans  .   Van 
Schoonbekestraat 148. 2018 ANT-
WERPEN.   Oost West Centrum.    
03 230 13 82  .     www.owc.be  
  De spirituele basis van de sek-
suele omhelzing.   16/9.   20u-
22u30.      Maarten Ghysels  .   Valaar-
hof. Letterkundestraat 133. 2610 
WILRIJK.   De Kleine Bron.    0486 
201 926  .     www.dekleinebron.be  

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

  Een nieuw licht op goed en 
kwaad.   16/9 en 23/9.   20u-22u30. 
  Voorstelling en toelichting van dit 
boek op deze gespreksavond. 
  Genevieve Cooreman  .   Turn-
houtsebaan 381. 2110 WIJNE-
GEM.   De Lichtbron vzw.    03 354 
56 28  .     www.delichtbron.be  
  Mindfulness in de dialoog.   20/9. 
  20u-22u30.   Hoe zuiver leren waar-
nemen en in ik-boodschappen 
communiceren.   Genevieve Coor-
eman  .   Turnhoutsebaan 381. 2110 
WIJNEGEM.   De Lichtbron vzw.    03 
322 47 43  .     www.delichtbron.be  
  Remmingen oplossen met 
EFT.   22/9.   20u-22u30.     Koen Van 
Reeth  .   Café Refuge. Zimmerplein 
12. 2500 LIER.   De Kleine Bron.    03 
225 02 27  .     www.dekleinebron.be  

  Infoavond Holistic Pulsing.   
22/9.   19u30.   Een uitnodiging 
tot ontspanning, bewustwor-
ding en ondersteuning van 
de gehele mens.   Koen Van 
De Moortel  .   Lippelodorp 55b. 
2890 LIPPELO.     Imelda Van 
De Moortel. 0476 603 427  .   
  www.imelda-vandemoortel.be  
  Woede.   23/9.   20u-22u.   Irritatie, 
ergernis, boosheid, kwaadheid, 
woede, razernij. Het bouwt lang-
zaam op of ontploft plots met een 
kracht waar we zelf verbaasd 
over zijn.   Rik Vermuyten  .   Van 
Schoonbekestraat 148. 2018 
ANTWERPEN.   Oost West Cen-
trum.    03 230 13 82  .   info@owc.
be - ww.owc.be  
  Vollemaanmeditatie.   23/9.   20u-
22u.   Samenkomen bij volle maan. 
Een stenenritueel doen. Ontspan-
nen en zich openstellen voor ener-
gieën van engelen, meesters en de 
maan zelf natuurlijk!   God&Lieve 
Van Der Taelen  .   Bredabaan 734. 
2170 MERKSEM.   Drie Veren.    
0475 904 762  .     www.drieveren.be  
  Buikdans Open Deur.   25/9. 
  14u-18u.   Egyptische buikdans 
voor lijf en ziel: verrijkend, ver-
diepend en inspirerend. Demo’s 
en proeflessen.   Vera Van Den 
Berghe  .   A2o-cultuur(t)huis. A. 
Van de Wielelei 65. 2100 DEUR-
NE.   Amana Dance Theatre.    03 
324 20 91  .     www.buikdans.net  

  In dialoog met het Rozenkruis.   
27/9.   20u-22u.   Reeks gespreks-
avonden door de Internationale 
School van het Gouden Rozen-
kruis.       Arcana. Deurneleitje 6. 
2640 MORTSEL.   Lectorium Rosi-
crucianum.    09 225 43 16  .   info@
rozenkruis.be    -   www.rozenkruis.be  
      21 Meesters op een rij, da´s 
22 met jou erbij!   27/9.   20u-23u. 
  Kennismaken en mediteren met 
de 21 Meesterenergieën van 
LichtWesen.   God&Lieve Van 
Der Taelen  .   Bredabaan 734. 
2170 MERKSEM.   Drie Veren.    
0475 904 762  .     www.drieveren.be  
  Je bent goed precies zoals je 
bent!   29/9.   20u-22u30.      Maarten 
Ghysels  .   Café Refuge. Zimmer-
plein 12. 2500 LIER.   De Kleine 
Bron.      www.dekleinebron.be  
  De zin van ziek zijn.   30/9.   20u-
22u.   Als niets toeval is, dan heeft 
ook ziekte zijn betekenis.   Bert 
Cools  .   Van Schoonbekestraat 
148. 2018 ANTWERPEN.   Oost 
West Centrum.    03 230 13 82  .   
info@owc.be   - www.owc.be  
  Chartres - Beauvais - Amiens 
-  Een minitrip in stijl.   1 tot 
3/10.     We bezoeken 3 van Frank-
rijks mooiste kathedralen en 
komen een stukje van onszelf 
tegen. Een kleine pelgrimstocht 
in stijl met gelijkgestemden. 
  God&Lieve Van Der Taelen  . 
  Bredabaan 734. 2170 MERK-
SEM.   Drie Veren.    0475 904 762  .   
  www.drieveren.be  
  Wegwijzers in opvoeding.   
5/10, 12/10 en 19/10.   20u-22u. 
  Mijn kind voelt zich niet goed in 
zijn vel. Thema’s als faalangst, 
pesten, echtscheiding, kwaad-
heid, verdriet, ADHD en autisme 
kunnen aan bod komen.   Mar-
leen Augusteyns, Inge Malef  . 
  Turnhoutsebaan 381. 2110 WIJ-
NEGEM.   De Lichtbron.    03 354 
56 28  .     www.delichtbron.be  
  Mijn kind is meer dan zijn 
leerprobleem.   7/10.   20u-22u.   
Deze lezing doet je kijken naar 
de totaliteit van je kind en helpt 
je om het leerprobleem zijn 
juiste plaats te geven. Bena-
dering vanuit de PRH-visie. 
  Guy Naegels  .   Otto Venius-
straat 15. 2000 ANTWERPEN. 
  PRH vzw.    0475 347 190  .   guy.
naegels@prh.be   - www.prh.be  

www.imelda-vandemoortel.be
  ANTWERPEN  

‘Van dag tot dag’ is een rubriek 
waarin je alle activiteiten terug-
vindt waarover je de dag zelf kan 
beslissen of je zin hebt om deel te 
nemen of niet. Normaal gesproken 
is inschrijven niet noodzakelijk.

Deze activiteiten worden inge-
deeld per provincie  en per datum.  
In principe worden alleen activi-
teiten van de 10de van de maand 
van verschijning tot de 9de van de 
maand erop opgenomen. 

De redactie kan de juistheid van 
de gegeven informatie niet garan-
deren. We nodigen je uit om be-
hoedzaam te zijn en enig oordeels-
vermogen aan de dag te leggen.

www.ayurvedaschool.be
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van dag tot dag

Voordrachten - Opendeurdagen - Tentoonstellingen - Evenementen - Optredens

  BRUSSEL  

  Degustatie kokosbloesemsuiker.   
11/9.     Kom proeven van de fijne sui-
kersmaak en de overheerlijke ca-
caodrank met Gula Java!       Biomarkt. 
Jourdanplein. 1040 ETTERBEEK. 
  Noble-House.    03 653 25 41  .  
  Transmissie, een meditatie voor 
de nieuwe tijd.   Elke di. avond. 
  20u.   Een eenvoudige groepsme-
ditatie als dynamische dienst aan 
de wereld en een krachtige vorm 
van geestelijke ontwikkeling.       1160 
OUDERGEM.   Transmissions.    02 
538 21 61  .   transmisssions@sky-
net.be   - www.sharenl.org   Ook op 
andere plaatsen in Vlaanderen en 
Brussel.      
  Feldenkrais opendeurdag.   
3/10.   10u-17u.   Beleef nieuwe 
ervaringen, laat je verrassen, 
ontdek het gemak in dagelijkse 
bewegingen.       De Markten. Oude 
Graanmarkt 5. 1000 BRUSSEL. 
  Feldenkrais België.    0497 079 
613  .   www.feldenkrais-belgique.org  

  LIMBURG  

  Spirituele beurs.   12/9.   10u-18u. 
  Heel de dag demonstraties met 
o.a. Naomi Apachi  .   CC Elckerlyc. 
Pastorijstraat 4. 3500 HASSELT. 
  Spiritueel Onderweg.    0499 267 
085  .     www.spirituelebeurs.be  
    Persoonlijke ontwikkeling 
opendeurdag.   19/9.   10u-17u. 
  Op deze opendeurdag kan 
je gratis proeven van allerlei 
workshops rond persoonlijke 
ontwikkeling en relaties op het 
kasteeldomein.       Kasteelstraat 
18. 3680 OPOETEREN.   Kas-
teel De Schans.    089 62 92 
62  .     info@kasteeldeschans.be 
- www.kasteeldeschans.com  

  Mezelf zijn: wat betekent dat?   
6/10.   19u45-22u.   Verneem hoe 
PRH je kan helpen om meer je-
zelf te worden en hoe de vorming 
concreet in elkaar zit.   Annick 
Jossa  .   CC Lanaken. Aan de En-
gelse Hof 10. 3620 LANAKEN. 
  PRH vzw.    0496 04 43 03  .   an-
nick.jossa@prh.be   - www.prh.be  

  VIVO-beurs.   8 tot 10/10.   10u-
18u.   Beurs voor gezin, ge-
zondheid en vrije tijd.       Limburg-
hal. Jaarbeurslaan 6. 3600 
GENK.   Provincie Limburg.    011 
23 82 51  .   www.vivo2010.be  

  OOST-VLAANDEREN  

  Een  gezond, energiek leven 
vol vreugde en plezier dankzij 
de wondere plant “Aloë Vera”   
16/9.   20u-22u30.   Maak vrijblijvend 
kennis met de wondere plant Aloë 
Vera en de verschillende produc-
ten van Forever.   Nadia Jacob  . 
  Sint - Pietersaalststraat 74. 9000 
GENT.   Centrum Jana.    0474 522 
725  .     www.janaweb.org  
  Overkom je angst!   17/9.   19u-
21u30.   Velen van ons groeiden 
op in angst en leven hun hele 
leven vanuit angst. Hoe kunnen 
we die angsten overkomen en de 
patronen doorbreken?   Marijke 
De Coninck  .   Geldmunt 32. 9000 
GENT.   Restaurant Avalon.    09 
224 37 24  .   tine@restaurantavalon
.be   - www.restaurantavalon.be
Info-avond NLP Academie .  
22/9. NLP Academie. Rekegem-
straat 32. 9630 MUNKZWALM. 
www.deNLPacademie.be - 055 
23 22 63
  De goede dood, hoe je optimaal 
voor te bereiden op overgang.   
22/9.   20u-22u45.   Wat gebeurt er 
met onze psyche tijdens het ster-
ven? Wat kunnen we doen om 
dit proces zo bewust en harmoni-
eus mogelijk te doorlopen?   Dirk 
Gysels  .   A Capella. Godshuizen-
laan 33. 9000 GENT.   Gentse 
Esoterische Vriendenkring Uni-
verseel.    0499 733 610 - 0499 
182 179  .   vriendenkring@univer-
seel.org   - www.universeel.org  

  De anatomie van het bewust-
zijn.   25/9.   10u-17u.   Dit sympo-
sium wil enkele gezichtspunten 
naar voor brengen die verband 
houden met een hogere levens-
realiteit. Bewustzijn speelt hierin 
een sleutelrol.       Lindenlei 12. 
9000 GENT.   Lectorium Rosicru-
cianum.    09 225 43 16  .   info@
rozenkruis.be   - www.rozenkruis.be  
  Bezinningsbijeenkomst.   28/9. 
  20u-22u.   Het Grote in het kleine 
en het kleine in het Grote.       Mechel-
sestraat 80. 9000 GENT.   Lecto-
rium Rosicrucianum.    09 225 43 
16  .   info@rozenkruis.be  
  Goed kiezen geeft kracht.   29/9. 
  20u-22u. Reflectie   over het hoe 
en waarom van beslissingen ne-
men.   Martine Andries  .   CC Vrije 
Ateliers. Rodekruisstraat 25. 
9100 SINT-NIKLAAS.   PRH vzw.    
03 755 44 01  .     www.prh.be  
  Munay-ki initiaties.   30/9.   20u-
22u30.   Negen initiaties als een 
energetische kwantumsprong in 
de menselijke evolutie met de in-
tentie om te leven vanuit het hart 
van ons bewustzijn…   Martine 
Claeren  .   De voedingspyramide. 
Stationsplein 13. 9500 GER-
AARDSBERGEN.      0474 477 114  .   
  www.martineclaeren.be  
  Kanker en de vorderingen van 
de orthomoleculaire genees-
kunde.   30/9.   20u-22u30.   Er is 
een doorbraak in het onderzoek 
naar kanker bewerkstelligd, 
waardoor het mogelijk wordt om 
op een natuurlijke wijze het on-
der controle te krijgen.   Lizzy Tu-
erlinckx  .   Sint-Pietersaalststraat 
74. 9000 GENT.   Centrum Jana.    
0474 522 725  .     www.janaweb.org  
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van dag tot dag

Voordrachten - Opendeurdagen - Tentoonstellingen - Evenementen - Optredens

  Sound Journey concert.   1/10 
en 2/10.   20u-22u30.   Terry & So-
raya brengen songs uit hun vele 
cd’s. Na de pauze worden ze 
bijgestaan door Patrik voor een 
heuse ‘klankreis’.   Terry Oldfield, 
Soraya, Patrik Niels  .   Merlyn -
“Hof ten Dale” (nieuwe locatie!). 
Daalstraat 2. 9420 ERPE-MERE. 
  Merlyn.    02 452 88 04  .   info@
merlyn.be   - www.merlyn.be  

  Spirapa beurs.   3/10.     Spiritue-
le, paranormale en wellness-
beurs.       De Brug. Hertshage 11. 
9300 AALST.   ‘T Filosoofke.    
053 21 40 06  .   www.spirapa.be  
  Degustatie kokosbloesemsui-
ker.   8/10.     Bioshop De Korenaar. 
Weggevoerdenstraat 34. 9400 
NINOVE.  

  VLAAMS BRABANT  

  Degustatie kokosbloesemsui-
ker.   10/9.     Kom proeven van de 
fijne suikersmaak en de ove-
rheerlijke cacaodrank met Gula 
Java!       Ontdek de natuur. Sint J. 
Berghmansstraat 8. 3290 DIEST.    
  ADHD, depressieven en alz-
heimer   14/9.   19u30.   De voorge-
schreven chemicaliën zijn in feite 
partydrugs die drogeren i.p.v. te 
genezen. Hoor de waarheid over 
rilatine e.a.   Fernand Haesbrou-
ck  .   Kluizerij. Aalsterdreef 1. 1790 
AFFLIGEM.   Magnolia Federation 
vzw.    0474 625 598  .   magnolia.
federation@skynet.be  

  Infoavond Ramtha School.   
17/9.   19u-22u.   Op deze avond 
krijg je informatie over de Ramtha 
School en bekijken we video’s 
waarop Ramtha les geeft.   Jo 
Linmans  .   De Kluizerij. Aalster-
sedreef 1. 1790 AFFLIGEM.      0475 
959 534  .     www.rambenelux.com  

  Kennismaken met emotioneel 
lichaamswerk.   23/9.   19u30-
21u30.   Wil je het leven door 
je lijf voelen stromen? Ben je 
nieuwsgierig naar je kracht en 
levenslust?   Dymfna De Leeuw  . 
  AUMruimte, Kolonel Begault-
laan 15. 3000 LEUVEN.   De 
Sprankeling.    016 20 16 10  .   
dymfna.deleeuw@skynet.be  
  K e n n i s m a k i n g s m o m e n t 
groepsdynamica.   27/9.   15u-
18u.   Groepsdynamica bekeken 
vanuit 3 verschillende oogpun-
ten: organisatieopstellingen, en-
neagram en coaching @ work. 
  Andy Curinckx, Anemie Goe-
demé, Annemie Renson  .   Ko-
ning Leopold-I-Straat 30. 3000 
LEUVEN.   Systo.    0477 460 433  .   
  www.systo.be  
  Je baby vertelt - boekvoorstel-
ling.   30/9.   20u-22u.     Maarten 
Gysels  .   Boekh. Johannes. Alfons 
Smetsplein 10. 3000 LEUVEN. 
  Studiekring Orenda.    016 22 95 
01  .     www.johannes.be  
 Eerste Internationaal Geluks-
congres.  30/9. 13u. N.a.v. het ver-
schijnen van het boek. ''Geluk. The 
World Book of Hapiness''. www.
theworldbookofhappiness.com 
  Gewichtsbeheering volgens 
het fat burning principe.   5/10. 
  20u-22u30.   Een andere kijk op 
voeding en gewichtsverlies.   Kris 
Hens  .   Kadol 6. 1851 GRIMBER-
GEN.   Evolving Clarity.    0495 22 
83 44  .     www.evolvingclarity.be  

  WEST-VLAANDEREN  

  Zen of het konijn in ons brein.   
14/9.   19u30-22u30.   Over dit boek, 
de zen en wat dat te bieden heeft. 
  Tom Hannes  .   Ezelstraat 26. 8000 
BRUGGE.   Studiekring Orenda.    
050 33 70 04  .     www.littera.be  
      Leven met kleuren.   28/9.   20u-
22u30.   Hoe vinden we opnieuw 
een innerlijke verhouding tot de 
wereld van de kleur?   Ank De 
Graaf  .   Koek & Zopie. Dweersstraat 
3A. 8000 BRUGGE.   De Essentie.    
0495 551 416  .   info@deessentie.
be   - www.deessentie.org  
  Degustatie kokosbloesemsui-
ker.   4/10.   9u-18u.   Kom proeven 
van de verfijnde suikersmaak en 
de overheerlijke cacaodrank met 
Gula Java!       Biovita. Torhoutse-
steenweg 179. 8200 BRUGGE.    
  Life wereldmeditatie.   4/10.   20u-
22u.   Een maandelijkse bijeenkomst  

voor de heling van Moeder Aarde, 
de mensheid en wereldvrede.   Jo-
siane Burrick  .   Rapaertstraat 39. 
8310 BRUGGE.   Brighinda Hea-
lingsounds.    050 37 10 17  .     www.
brighinda-healingsounds.be  
  Degustatie kokosbloesemsui-
ker.   9/10.     Bio Shop Mordan. Chris-
tinastraat 69. 8400 OOSTENDE. 
  Noble-House.    03 653 25 41  .  

  BUITENLAND  

  Sacred Contracts.   10/9.   20u-
22u30.   Een Heilig Contract om-
helst een serie afspraken op allerlei 
niveaus die te maken hebben met 
wat we dit leven te leren hebben. 
  Caroline Myss  .   P. Jacobs Theater. 
Harmonieplein 4. 3603BM MAARS-
SEN (NL).    Bliz Events.    +31 358 
884 628  .     www.blizevents.com  
  Het begin van een nieuwe be-
schaving.   22/9.   19u30.   Recht-
waardigheid en vrede door wereld-
wijd samendelen en internationale 
samenwerking als uitdrukking van 
onze innerlijke eenheid.   Creme 
Bejamin  .   Theater De Meervaart. 
AMSTERDAM (NL). Nederland.  
  Transmissions.    02 538 21 61  .   
  www.sharenl.org  
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  Alternatieve geneeskunde  

  [C]  [AN]   Genees jezelf.   23/9 tot 
25/11.   20u-22u30.   Het blijkt dat 
het beheer van onze gedachten 
en gevoelens bepalend zijn voor 
ons fysiek welzijn.   Genevieve 
Cooreman  .   De Lichtbron.   Turn-
houtsebaan 381. 2110 WIJNE-
GEM.    03 322 47 43 - 03 354 56 
28  .     www.delichtbron.be  

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

  Assertiviteit  

     [C]  [VB]  Help: mijn collega, 
klant,… wordt agressief!   15/9. 
  20u-22u30.   Hoe kom ik tot een 
constructief gesprek? Hoe blijf ik 
rustig en respectvol?   Liesbeth 
Michiels  .   Kadol 6. 1851 GRIM-
BERGEN.   Evolving Clarity.    0495 
228 344  .     www.evolvingclarity.be  

  Astrologie  

  [C]  [WV]   Hoe leer ik de Maya-
kalender lezen en praktisch toe-
passen?   13/9, 4/10, 8/11 en 6/12. 
  19u30-22u30.   Tijdens deze 4-deli-
ge cursus maak je kennis met het 
scheppingsverhaal van de Maya’s 
en leer je de 13-manenkalender en 
tzolkin lezen.   Bart De Jonghe  .   De 
Essentie.   Koek & Zopie. Dweers-
straat 3A. 8000 BRUGGE.    0495 
551 416  .     www.deessentie.org  
  [C]  [OV]   Basics PsychoAstro 
Jaarprogramma.   18/9 tot 19/6. 
  13u30-17u30.   Iedereen kan met 
astrologielessen beginnen, al 
was het maar om een portie filo-
sofie op te doen. BasicsPsycho-
Astro: Module I, II, III in 20 za-
terdagen.   Eline Rootsaert, Rini 
Verpraet  .   School Voor Astrologie. 
  Muntestraat 20. 9860 SCHELDE-
WINDEKE.    0476 374 372  .     www.
schoolvoorastrologie.be  
  [C]  [AN]   Astrologie.   25/9 tot 18/6. 
  10u-17u.   Astrologie is het oudste 
& meest diepgaande zelfkennis-
systeem op aarde. Deze opleiding 
biedt een grondige inleiding in de 
psychospirituele astrologie.   Bart 

Verstraeten  .   Arcana.   Deurnelei-
tje 6. 2640 MORTSEL.    03 325 00 
40  .     www.arcana-web.be  
  [C]  [WV]   Begincursus astrolo-
gie.   30/9 tot 23/12.   19u-21u30. 
  Spelenderwijs, stap voor stap, je 
geboortewiel leren interpreteren 
en begrijpen tot wat of wie je bent 
via planeten en sterrentekens. 
Inzicht in jezelf.   Fré  .   Het Orakel-
Huizeke.   Koning Albertstraat 68. 
8500 KORTRIJK.    0485 640 020  .  
  [C]  [AN]   Klassieke uurhoek-as-
trologie.   2/10 tot 18/12.   10u-16u. 
  Module 1 van de opl. klassieke 
astrologie: de regels en werkwij-
ze van de “vraag- en antwoord-
astrologie” vormen de basis van 
elke astrolog. praktijk.   Herman 
Van Roey  .   CSTM.   Geulincxstraat 
21. 2060 ANTWERPEN.    03 
449 61 94  .     www.hervaro.be  

  [C]  [AN]   Astrologie.   9 tot 10/10. 
  10u-17u.   Onze docent legt de 
leerstof uit vanuit het niets, vanuit 
het nulpunt. Inzicht in jezelf kan ik 
je garanderen. Je leert je sterktes 
en zwaktes en hoe ermee om te 
gaan.   Jos Maes  .   Wellnessconsult. 
  Hortensiadreef 28. 2920 KALMT-
HOUT.    0472 69 85 35 - 03 666 38 
89  .     www.wellnessconsult.be  

  Ayurveda  

  [C]  [OV]   Ayurvedische kruiden 
& recepten.   11 tot 12/9.     Deze 
cursus ayurvedisch koken spitst 

In deze agenda vind je acti-
viteiten die meestal vereisen 
dat je op voorhand contact 
opneemt met de organisator. 
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

www.wellnessconsult.be
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zich toe op speciale recepten met 
medicinale werking: kruidenthee, 
sausen, pickles & chutney’s, één-
pansgerechten.   John Marchand  . 
  Yoga & Ayurveda Health vzw.   Krui-
denboerderij. Bellestraat 55. 9280 
LEBBEKE.    0494 307 997  .     www.
yoga-ayurveda.be  
  [C]  [OV]   Zuiverende ayurvedi-
sche gezichtsmassage.   18 tot 
19/9.   10u-18u.   Gezichtsmassages 
met zelf-bereide natuurlijke & zui-
verende maskers en pasta’s.   El-
len De Waele  .   Yoga & Ayurveda 
Health vzw.   Kruidenboerderij. Bel-
lestraat 55. 9280 LEBBEKE.    494 
307 997  .     www.yoga-ayurveda.be  
  [W]  [OV]   Themadagen met Dr 
Sumir.   25 tot 27/9.     25/9: ontste-
kingsreuma. 26/9: kanker, 27/9: 
chronische vermoeidheid.       School 
Van Ayurveda vzw.   Molenaars-
straat 111-45. 9000 GENT.    051 51 
07 66  .   www.lies-ameeuw.be  
  [W]  [OV]   Kooklessen met Sapa-
na.   29 tot 30/9.     Sapana leert ons 
heerlijke Nepalese vegetarische 
recepten.   School Van Ayurveda 
vzw.   Molenaarsstraat 111-45. 
9000 GENT.    051 51 07 66  .   www.
lies-ameeuw.be  
  [C]  [OV]   Zuiverende ayurvedi-
sche lichaamsmassage.   2 tot 
3/10.   10u-18u.   De zuiverende 
lichaams-massages beoogen 
evenwicht in het zenuwstelsel te 
brengen, gifstoffen uit te drijven & 
de vitaliteit te verhogen.   John Mar-
chand  .   Yoga & Ayurveda Health 
vzw.   “De Bloeiende Gaarde”. Bel-
lestraat 55. 9280 LEBBEKE.    0494 
307 997  .     www.yoga-ayurveda.be  

  Bachbloesems  

  [C]  [AN]   Cursus bachbloesems 
bekeken vanuit de 6 levensfa-
sen.   16/9 tot 7/10.   9u30-12u.   Voor 
allen geïnteresseerd in verdieping 
van bachbloemen, gebaseerd op 
de antroposofie van Dr. Steiner. 
  Sabine Verbrugghe  .   Wellness-
consult.   Hortensiadreef 28. 2920 
KALMTHOUT.   03 666 38 89  .     www.
wellnessconsult.be  
  [C]  [AN]   Oefendag Bachbloe-
sems.   18/9.   9u-17u.   Via een grote 
variëteit van oefeningen uit de da-
gelijkse praktijk verdiepen we de 
kennis van de diverse gemoedtoe-
standen. Basiskennis is vereist.   Jef 
Strubbe .    De Walnoot vzw.   Hanen-
dreef 135. 2930 BRASSCHAAT.    
03 653 47 53  .   www.dewalnoot.be  

  [C]  [OV]   Erkende basiscursus 
Bach Bloemen Remedies.   25 
tot 26/9.   9u-17u.   Je leert alles wat 
nodig is om zelfstandig en correct 
te kunnen werken met de Bach 
Remedies.   Jef Strubbe  .   De Wal-
noot vzw.   Hotel Brasserie César. 
Markt 6. 9700 OUDENAARDE.    
03 653 47 53  .     www.dewalnoot.be  
  [C]  [AN]   Thematische verdie-
pingsdag bachbloemenreme-
dies.   26/9.   9u-17u.   Het thema 
van één van de zeven groepen 
Bach Remedies wordt toegelicht. 
Waarom hoort elke remedie in een 
bepaalde groep thuis?   Anita Van 
Broeck  .   De Walnoot vzw.   Hanen-
dreef 135. 2930 BRASSCHAAT.    
03 653 47 53  .   www.dewalnoot.be  
  [C]  [LI]   Erkende basiscursus 
Bach Bloemen Remedies.   9 tot 
10/10.   9u-17u  .   Jef Strubbe  .   De 
Walnoot vzw.   Muizendijkstraat 
93. 3960 BREE.    0476 619 517  . 
  www.dewalnoot.be  

      Biodanza®  

  [C]  [VB]   Biodanza® - Elke maan-
dag in Wilsele - Leuven.   13/9. 
  19u30-21u30.     Michèle De Moor  . 
    Aum Ruimte. 3012 WILSELE.    
0498 614 146  .     biodanzamdm.be  
  [W]  [AN]   Kennismakingles Bio-
danza.   13/9.   19u30-21u30.   Men-
selijke integratie gebaseerd op de 
combinatie van muziek, beweging 
en emotie.   Laurent D’Haeseleer  . 
  Dansbiodanza.   Hoeve Middenin. 
Buitensteinde 33. 2440 GEEL.    014 
50 65 65  .     www.dansbiodanza.be  
  [C]  [OV]   Biodanza.   Vanaf 13/9. 
  19u30-21u30.     Katharina Mer-
tens  .   Groeikracht.   de Ast. Zakske 
2. 9700 OUDENAARDE.    0496 

511 516  .     www.groeikracht.eu  
  [W]  [AN]   Kennismakingles 
Biodanza.   15/9.   19u30-21u30. 
  Laurent D’Haeseleer, Arlette 
Jacops  .   Dansbiodanza.   cc De 
Djoelen. Steenweg op Mol 3. 2300 
OUD-TURNHOUT.    014 50 65 65  .   
www.dansbiodanza.be      
  [W]  [AN]   Biodanza kennisma-
kingsdag.   18/9.   10u30-17u. 
Echt   ervaren wat een viven-
cia is, een Biodanza-beleving. 
  Laurent D’Haeseleer, Arlette 
Jacops  .   Dansbiodanza.   Hoe-
ve Middenin. Buitensteinde 
33. 2440 GEEL.    014 50 65 
65  .   info@dansbiodanza.be  
  [W]  [VB]   Ontdekkingsles Bio-
danza.   21/9.   19u30-21u.   Ontdek 
het plezier van dans en samenzijn. 
Geen stapjes te leren, geen part-
ner nodig. Een feest voor lijf en le-
den!   Greet Selderslaghs  .   Sunny 
Side Up.   Bibliotheek. Hoogstraat 
23. 1980 ZEMST.    015 62 06 35  .      
www.itworkstomove.eu  
  [W]  [AN]   Ontdekkingsles Bio-
danza.   22/9.   20u15-21u30.   Minder 
stress! Plezier van dans en samen-
zijn! Geen stappen te leren, geen 
partner nodig! Kom eens proeven! 
Drankje na.   Greet Selderslaghs  . 
  Sunny Side Up.   ‘t Kofschip. Kwak-
kelenberg 53. 2570 DUFFEL.    015 
62 06 35  .     www.itworkstomove.eu  
  [W]  [VB]   Ontdekkingsles Biodan-
za.   26/9.   14u-15u.   Biodanza is ple-
zierig en gezond, en maakt dat je 
minder stress hebt; geen passen, 
alleen jezelf zijn. Kom het ontdek-
ken tijdens de gezondheidsbeurs! 
  Greet Selderslaghs  .   Sunny Side 
Up.   D’oude School. Damstraat 49. 
1982 WEERDE.   015 62 06 35  .   
  www.itworkstomove.eu  
      [W]  [OV]   Biodanza: meer vreug-
de, minder stress, plezierig sa-
men.   28/9 tot 21/6.   19u30-21u30. 
  Meer en meer jezelf worden, je-
zelf uitdrukken zoals je bent, op 

AYURVEDASCHOOL ANTWERPEN

Anil K. Mehta – Peter Van Herck

Open dag 
12 september 12u-17u

www.ayurvedaschool.be
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pop, klassieke, Zuid-Amerikaan-
se muziek. Uitbundig dansen en 
stilstaan vol verwondering.   Greet 
Selderslaghs  .   Sunny Side Up. 
  Bibliotheek Zemst. Hoogstraat 
23. 1980 ZEMST.    015 62 06 35  .   
  www.itworkstomove.eu  

  BodyTalk  

  [W]  [VB]   BodyTalk Access.   12/9. 
  9u30-17u.   Ondersteun je gezond-
heid met 5 krachtige technieken 
en gebruik ze als snelle hulp. 
  Hannie Van Der Bos, Chantal 
Remmerie  .   Chan’Talk.   Domein 
Koningsteen. Oxdonckstraat 168. 
1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS.    
0476 207 646  .     www.chantalk.be  

  Coaching  

  [O]  [AN]   Lazuli-coach.   23/9 tot 
23/12.   9u30-16u30.   Wens je 
volwassenen en kinderen te coa-
chen vanuit je hart? Wens je te 
groeien in bewustzijn?  Wens je 
mensen te helpen vanuit de nieu-
we energie?   Eva Storm  .   Eye 
Contact bvba.   Opleidingscentrum 
Lazuli-Coaching. Lambert Bries-
straat 18. 2600 BERCHEM.    0475 
242 412  .     info@lazuli-coaching.
com - www.lazuli-coaching.com  

  [O]  [OV]   Open Coaching: start 
opleiding tot gecertificeerde 
professionele coach.   25/9.     Lei-
den door kennis van methodiek 
en techniek. Volgen door je af te 
stemmen op het unieke van je 
coachee.   Annick Noyens  .   Coa-
ching You.   Karmelietenklooster. 
Burgstraat 46. 9000 GENT.    03 
321 97 04  .   www.coachingyou.be   
9 dagen (za. en zon.) elke dag 
van 10 tot 17u.  
  [C]  [AN]   Coach je kind.   4/10, 
11/10, 18/10 en 25/10.   9u30-
16u30.   Hoe communiceer je met 
je omgeving en kind? Hoe spreek 
je de liefdestaal van je kind? Hoe 
kan je je beter afstemmen op je 
kind?   Eva Storm  .   Lazuli-Coa-
ching.   Lambert Briesstraat 18. 
2600 BERCHEM.   0475 242 412  .   
  info@lazuli-coaching.com - www.
lazuli-coaching.com  

  Creatieve expressie  

  [W]  [OV]   Intuïtief schilderen met 
Marha.   Elke di-wo-do-za.   14u-
17u.   Emoties worden omgezet 
in fantastische creaties op doek, 
papier, hout enz. Geen voorken-
nis vereist want het moet allemaal 
heel spontaan gebeuren.   Marha  . 
  Kunstatelier Berkana.   Rijststraat 6. 
9688 SCHORISSE.   0499 294 638  .   
  www.kunstatelier-berkana.be  

  Dans  

  [C]  [VB]   Forever Dance.   12/9, 
19/9 en 3/10.   10u-11u.   Een 
dansmeditatie voor jong en oud, 
man en vrouw, dat je energie 
doet stromen in je lichaam en je 
in beweging zet, hier en nu en 
zonder gedachten…   Eshwari  . 
    Cultureel centrum De Zandloper. 
Kaasmarkt 75. 1780 WEMMEL.    
0476 916 879  .     www.eshwari.be  
  [W]  [AN]   Sacrale Dans. Thema: 
eenheid.   12/9.   10u-16u30.   Sa-
crale Dans is meditatie in bewe-
ging: tijd om te ontspannen in de 
‘stilheid van Zijn’, tijd om lichaam 
en ziel te verbinden in contact 
met je bron.   Luc Van Acoleyen  . 
    Hoeve Middenin. Buitensteinde 
33. 2440 GEEL.    03 772 41 49  .   
madeliefje@busmail.net  
  [W]  [AN]   Dans en leef nu.   7/9, 
14/9 en 06/10.   20u30.   Voor wie 
meer passie wil in het leven en 
intens wil genieten van hier en 
nu.       Mary.   De Wegwijzer. Leeu-
werikstraat 20. 2018 ANTWER-
PEN.    0476 308 745 (20-21u)  .   
biodanzamary@telenet.be  
  [W]  [AN]   Trancedans-avond.   
16/9.   19u30-22u.   TranceDans is 
een hedendaags sjamanistisch 
ritueel, diep geworteld in oude 
tradities.   Frans Van Herck, Sara 
Dykmans  .   Oost West Centrum. 
  Van Schoonbekestraat 148. 2018 
ANTWERPEN.    03 230 13 82  .   
info@owc.be   - www.owc.be  
  [C]  [AN]   Buikdans Open Deur.   
18/9.   10u30-12u30.   Egyptische 
buikdans voor lijf en ziel: ver-
rijkend, verdiepend en inspire-
rend. Gratis demo en proefles. 
  Vera Van Den Berghe  .   Amana 
Dance Theatre.   Sportcom-

plex Heilig Graf. Baron Frans 
du Fourstraat. 2300 TURN-
HOUT.    03 324 20 91  .   a@buik-
dans.net   - www.buikdans.net  

  [C]  [AN]   Erotic Workouts.   18/9. 
  11u30-13u.   Erotische figuurtrai-
ning of sensuele BBB (Bewegen, 
Beleven, verBeelden): een plezier 
voor lijf én ziel.       A2o-Cultuur(T)
Huis.   August Van de Wielelei 65. 
2100 DEURNE.    0487 600 770  .   
nele@zintua.net   - www.zintua.net  
  [W]  [AN]   Trancedans.   20/9 tot 
6/12.   19u30-22u.   Ga je mee op 
een geblinddoekte dansreis? 
Elke avond komt een ander the-
ma aan bod, en dansen we weer 
op andere muziek.   Aernoudt 
Knecht  , begeleider.   Tools Voor 
Transformatie.   Arcana. Deurne-
leitje 6. 2640 MORTSEL.    0479 
423 411  .     www.trancedans.net  
  [W]  [AN]   Dans je magie.   21/9, 
5/10.   10u-12u.   Dans brengt je 
in dieper contact met de aarde, 
met je innerlijke kind, met je ziel, 
met je hartsverlangen, en met 
“al wat is”.   Caroline S’Jegers  . 
  Oost West Centrum.   Van 
Schoonbekestraat 148. 2018 
ANTWERPEN.    03 230 13 82  .   
info@owc.be   - www.owc.be  
  [C]  [AN]   Voeten, adem en open 
hart (De 5 ritmes van Gabriëlle 
Roth).   22/9 tot 15/12.   20u-22u. 
  In verbinding met je voeten & je 
hart meer bij jezelf blijven.  Om 
meer in je lichaam te komen 
is het heel belangrijk dat je je 
grondt bij het dansen.   Thea 
Spanjers  .   Vormingcentrum 
Arcana.   Deurneleitje 6. 2640 
MORTSEL.    03 325 00 40  .   w  ww.
arcana-web.be  
  [W]  [OV]   Trancedans.   23/9. 
  19u30-22u.   Twee trancedans-
avonden met muziek vanuit 
alle windstreken. Je hoeft geen 
ervaring te hebben om mee 
te doen!   Dimitri De Veerman, 
Aernoudt Knecht  , begelei-
der, begeleider.     Centrum Yalu. 
Land van Waaslaan 101. 9040 
ST-AMANDSBERG.    0485 914 
040  .   aernoudt@trancedans.net   
- www.trancedans.net  
  [W]  [AN]   Dans je leven.   26/9. 
  20u-22u.   Deze 5 ritmes ses-
sies en workshops zijn er voor 
iedereen die wil dansen en be-
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wegen.   Luc De Cuyper  .   Oost 
West Centrum.   Van Schoonbe-
kestraat 148. 2018 ANTWER-
PEN.    03 230 13 82  .   info@owc.
be   - www.owc.be  
  [C]  [VB]   Buikdans Open Deur.   
29/9.   19u30-21u30.   Egyptische 
buikdans voor lijf en ziel: ver-
rijkend, verdiepend en inspire-
rend. Demo en proefles.   Hilde 
Vandingenen  .   Amana Dance 
Theatre.   St.-Pieterscollege. 
Minderbroedersstraat 13. 3000 
LEUVEN.    0494 12 12 80  .     www.
buikdans.net  
  [C]  [AN]   Sacrale dans, zondag 
vieren.   3/10.   10u-12u.     Myriam 
Van De Ven  .   Bliya vzw.   Hoeve 
Middenin. Buitensteinde 33. 
2440 GEEL.    014 55 76 59  .   
  users.telenet.be/bliya  

  [C]  [AN]   Nia.   5/10 tot 14/12. 
  19u30-21u.   Oosterse en Wes-
terse bewegingsvormen waarbij 
de sensatie van je lichaam cen-
traal staat. Een mix van dans, 
krijgskunst en helende kunsten. 
  Sofie Mora  .   Arcana.   DEURNE-
LEITJE 6. 2640 MORTSEL.    03 
325 00 40  .     www.arcana-web.be  

  De dood en erna  

  [W]  [AN]   Seance-avond.   11/9, 
9/10.   19u30.   Avonden waar con-
tact met de overkant wordt opge-
nomen.   Isabelle Duchene  .   Tou-
ched Productions.   Deurnestraat 
162. 2640 MORTSEL.    03 326 
46 86  .   isabelleduchene@skynet.
be - www.ducheneisabelle.com  

EFT    

  [C]  [AN]   EFT - basiscursus.   16/9 
en 23/9.   10u-17u.   EFT is een 
eenvoudige methode om jezelf 
te bevrijden van angsten, pijn, 
depressie om zo meer vrij jezelf 
te zijn.   Inge Van Den Eynde  . 
    Welkomhoeve. Welkomhoeve 4. 
2280 GROBBENDONK.    014 51 
98 20  .     ingevandeneynde1@hot-
mail.com  - www.shangri-la.be  
 [W]  [AN]   EFT-zelfhulpwork-
shop.  30/9. 19u30. Deze avon-
den gaan we EFT in groep 

toepassen, met onmiddellijk 
resultaat! EFT-Academy, Sinaai-
dorp 19, 9112 Sinaai. 0495 443 
252. info@eft-online.be - www.
eft-online.be

  Emotioneel lichaamswerk  

  [W]  [LI]   Emotioneel Lichaams-
werk.   10 tot 12/9.     Door ELW ga 
je weer voelen, ervaar je via je 
lichaam met welke blokkades je 
leeft, welke patronen je hinde-
ren in het contact met jezelf en 
anderen.   Koos Broer  .   Kasteel 
De Schans.   Kasteelstraat 18. 
3680 OPOETEREN.    089 62 92 
62  .     www.kasteeldeschans.com  
  [C]  [OV]   Losse vakantiesessies 
Bio-Energetisch Lichaamswerk.   
21/9.   20u-22u.     Dirk Marivoet  .   In-
stituut Voor Bodymind Integration. 
  Centrum ES. Destelbergenstraat 
49. 9040 GENT.    09 228 49 11  .   
  www.bodymindintegration.com  
  [W]  [WV]   Energetisch lichaams-
werk.   30/9 tot 16/12.   19u-20u30. 
  Lekker ontspannen, stress los-
laten, jezelf verrijken, vol afwis-
seling zoals intuïtief bewegen, 
intense energie oefeningen, 
visualisatie, meditatie.   Chris-
tine Bruggeman  .   Cc De Steiger. 
  Waalvest. 8930 MENEN.    056 51 
58 91  .     www.pelic.be  
  [W]  [VB]   Avondreeks Emoti-
oneel Lichaamswerk.   30/9. 
  19u30-22u.   Wil je het leven door 
je lijf voelen stromen? Ben je 
nieuwsgierig naar je kracht en 
levenslust? Laat je dan mee-
nemen op deze reis door je 
lichaam.   Dymfna De Leeuw  . 
    AUMruimte, Kolonel Begaultlaan 
15. 3000 LEUVEN.    016 20 16 
10  .   dymfna.deleeuw@skynet.be  

  Engelen en gidsen  

  [C]  [WV]   21 Meesters op een 
rij, da´s 22 met jou erbij!   17/9. 
  19u30-22u30.   Een meesterlijke 
ervaringscursus waarbij we ken-
nismaken en mediteren met de 
21 Meesterenergieën van Licht-
Wesen. Een inwijdingsweg naar 
jezelf.   God&Lieve Van der Ta-
elen  .   Drie Veren.   Zeedijk 48 app 
6.2. 8370 BLANKENBERGE.    
0475 904 762  .     www.drieveren.be  

  Enneagram  

  [C]  [AN]   Enneagram.   1/10 tot 
17/12.   19u30-22u30.   Het enne-
agram biedt een sleutel om meer 
inzicht te verkrijgen in wie we zijn, 
en wat onze persoonlijke uitda-
gingen en sterke punten zijn.   Jan 
Akkermans  .   Timotheus.   De Kring. 
Jaak De Boeckstraat 73. 2170 
MERKSEM.    03 644 53 01  .   info@
timotheus.org   - www.timotheus.be  

  Esperanto  

  [C]  [VB]   Snelcursus Esperanto.   
9/10 en 10/10.   9u-17u.   Speciale 
methode om snel een basisken-
nis te verwerven.   Esperanto 
3000.   3000 LEUVEN.    010 86 
01 12  .   www.esperanto3000.be  

  Eutonie  

  [C]  [AN]   Kennismaken met euto-
nie.   20/9, 27/9 en 4/10.   10u-11u30. 
  Eenvoudige oefeningen met be-
perkte toelichting en informatie ge-
ven u een voorproefje wat eutonie 
voor u kan betekenen.   Renild Van 
den Plas  , VES.   De Warande.   Stw. 
op Zevendonk. 2300 TURNHOUT.    
014 47 21 10  .   renild.vdp@gmail.
com   - www.eutonie.be  
  [C]  [AN]   Kennismaken met eu-
tonie.   24/9, 1/10 en 8/10.   9u30-
11u30.   Eenvoudige oefeningen 
met beperkte toelichting en infor-
matie geven u een voorproefje 
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wat eutonie voor u kan betekenen. 
  Renild Van den Plas  , VES.     Guido 
Gezellestr 21. 2400 MOL.    014 
32 27 87  .   renild.vdp@gmail.com   - 
www.eutonie.be  
  [C]  [AN]   Zenmeditatie en euto-
nie.   27/9 en 4/10.   10u-11u30.   Zen 
en eutonie spelen op elkaar in om 
ons beschikbaar, stil en soepel te 
maken naar lichaam en geest. 
  Mia De Walsche  , VES.     Hoeve 
Middenin. Buitensteinde 33. 2440 
GEEL-LARUM.    014 70 04 34  .   
  www.eutonie.be  
  [C]  [AN]   Basiscursus Eutonie.   
Vanaf 29/9.   9u15-11u15.   Reeks 
voor beginners: door het wekken 
van een groter lichaamsgevoel leer 
je spanningen afbouwen en rust 
vinden.   Mia Lenaert  , VES.     Spring. 
Winkelstraat 7. 2570 DUFFEL.    015 
31 09 22  .   mia.lenaert@telenet.be  

  Feldenkrais-methode  

  [C]  [WV]   Durf te zingen - Fel-
denkrais.   21/9, 28/9, 5/10, 12/10 
en 19/10.   19u30-22u.   Via bewe-
ging en gerichte aandacht wor-
den onze natuurlijke mogelijk-
heden gestimuleerd tijdens een 
ongewone lichamelijke ontdek-
kingsreis.   Catherine Delasalle  . 
  Magnolia Federation vzw.   Klui-
zerij. Aalsterdreef 1. 1790 AFFLI-
GEM.    0474 625 598  .     magnolia.
federation@skynet.be  - www.
magnolia-federation.org  

  Filosofie  

  [C]  [AN]   Cursus Praktische Filo-
sofie.   13/9 tot 29/11 en van 15/9 
tot 1/12.   19u30-22u.   Deze cursus 
van 11 weken biedt praktische in-
zichten voor de toepassing van 
filosofie in het dagelijkse leven. 
Ontworpen voor wie echt wil be-
grijpen.   A De Caluwe, A Van Men-
sel, M Brusseleers  .   School Voor 
Filosofie vzw.   Sint-Thomasstraat 
26. 2018 ANTWERPEN.    02 649 
90 29 - 03 230 04 10 - 0486 64 46 
35  .   info@schoolvoorfilosofie.be   - 
www.schoolvoorfilosofie.be  
  [C]  [BR]   Cursus Praktische Filo-
sofie.   15/9 tot 1/12.   19u30-20u.   P 
Fieuws  .   School Voor Filosofie vzw. 
  CC De Markten. Oude Graanmarkt 
5. 1000 BRUSSEL.    0486 64 46 
35  .     www.schoolvoorfilosofie.be  

  [C]  [VB]   Cursus Praktische Filo-
sofie.   15/9 tot 1/12.   19u30-20u.     M 
Born  .   School Voor Filosofie vzw. 
  Kasteel La Motte. Lumbeekstraat 
20. 1700 DILBEEK.    0486 64 46 
35  .     www.schoolvoorfilosofie.be  

  Healing  

  [W]  [BT]   Healing Beyond Rea-
son.   11/9.   10u-17u30.   Myss on-
derzocht de mystieke kwaliteiten 
die betrokken zijn bij de ervaring 
van genezing. Leren channelen 
van genade, speelt daarbij een 
vitale rol.   Caroline Myss  .   Bliz 
Events.   Pim Jacobs Theater. Har-
monieplein 4. 3603 BM MAARS-
SEN (NL).     +31 358 884 628  .   
  www.blizevents.com  
  [O]  [OV]   Aura en Chakra Hea-
ling.   16/9 tot 2/12.   20u-22u30. 
  We ontdekken een aantal hea-
lingtechnieken en je hebt de 
mogelijkheid jezelf te ontplooien 
op fysiek, emotioneel, mentaal 
en transpersoonlijk vlak.   Eva Gi-
raldo  .   Resonancia.   Schoolstraat 
11. 9040 GENT.    0476 392 207  .   
  www.resonancia.be  
  [W]  [AN]   De Kracht van de Inner-
lijke Heler.   24 tot 26/9.   19u-17u. 
  Een weekend waarin we ons ope-
nen en verbinden met de kracht 
van de innerlijke heler om ons 
vertrouwen in onze (zelf)helende 
vermogens te versterken.       Inge Van 
Den Eynde & Kris Jonckheere.   Vi-

aventura. Kuypenevijver 27. 2431 
VEERLE-HEIDE.    014 51 98 20 - 
  www.shangri-la.be  
  [W]  [VB]   Healing Cirkel.   29/9. 
  20u-22u30.   Een healing cirkel 
is een samenkomen in het NU. 
Na een begeleidingsoefening 
(Quantum Touch, EyeYoga, …) 
oefenen we bij elkaar allerlei hea-
lingsvormen.   Liesbeth Michiels  . 
  Evolving Clarity.   Kadol 6. 1851 
GRIMBERGEN.    0495 228 344  .   
info@evolvingclarity.be   - www.
evolvingclarity.be  

  Hypnose  

  [W]  [WV]   Zelfhypnose: werken 
aan jezelf.   21/9 tot 3/11.   19u-22u. 
  In zes avonden leren we de basis-
principes van hypnose en zelfhyp-
nose en leren we hoe je doelen 
kan bereiken.   André Roelants  , 
Hypnotherapeut.   Aran-Consulting. 
  ARAN-Centrum. Gouden-Boom-
straat 1. 8000 BRUGGE.    0478 
324 228  .     www.aranar.be  

  Kaartleggen  

  [W]  [AN]   Grondige weekend-
cursus De wijsheid van de 
Tarot.   11/9 en 18/9.   10u30-17u. 
  Door de tarot te leren begrijpen 
en wijs te gebruiken kun je je in-
zicht in jezelf, in anderen en in 
het leven verdiepen....   Margot 
Dorren  .   De Kleine Bron.   Vrij-
dagsmarktstraatje 3 bus 2. 2000 
ANTWERPEN.    03 225 02 27  .     
www.dekleinebron.be  
  [C]  [WV]   Basis lenormand- en 
zigeunerkaarten.   29/9 tot 21/12 
en van 5/10 tot 14/12.   19u-
14u12.   Deze cursussen bege-
leiden ons intuïtief in het zien en 
oplossen van problemen van ons 
alledaags bestaan en geven ons 
inzicht in de problematiek ervan. 
      Het Orakel-Huizeke.   Koning Al-
bertstraat 68. 8500 KORTRIJK.    
0485 640 020  .  

Deurneleitje 6 • 2640 Mortsel
03 325 00 40 • vorming@arcana-web.be

Toegangen tot bewust leven

• Schrijf in voor onze najaarscursussen en jaarreeksen:
  voetrefl exologie, astrologie, Touch for Health, NIA, e.a.
• We zoeken nog enthousiaste vrijwiligers.

Meer info: www.arcana-web.be
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  Massage  

  [C]  [LI]   Massage oefenavond.   
16/9.   19u-22u.   Een avond lang oe-
fenen vanuit je intuïtie en nieuwe 
massagetechnieken aanleren? 
Voel het in je vingers! je kan je ken-
nis uitwisselen en verdiepen.   Ellen 
van der Helm  , kinesiste.   Kasteel 
De Schans.   Kasteelstraat 18. 3680 
OPOETEREN.    089 62 92 62  .   
  www.kasteeldeschans.com  
  [C]  [AN]   Stoelmassage - basis-
weekend.   25 tot 26/9.   10u-17u. 
  Even vrij van de wereld en je be-
wust worden van jezelf, geraakt 
worden.   Alet Santman  .   Oost West 
Centrum.   Van Schoonbekestraat 
148. 2018 ANTWERPEN.    03 230 
13 82  .     www.owc.be  
  [W]  [AN]   Initiatiedag intuïtieve 
massage.   27/9.   10u-17u30.   Leer 
deze unieke benadering: we bren-
gen niet alleen bepaalde technie-
ken en vaardigheden aan, maar 
leren ook invoelen vanuit een intu-
ïtief perspectief.   Patricia Kegels  . 
  Timotheus.   De Kring. Jaak De 
Boeckstraat 73. 2170 MERKSEM.    
03 644 53 01  .     www.timotheus.be  
  [C]  [AN]   Relaxatiemassage.   29/9 
tot 20/10.   13u30-16u.   De massa-
getechnieken worden op de blote 
huid gedaan met olie en ev. ethe-
rische oliën.   Sabine Verbrugghe  . 
  Wellnessconsult.   Hortensiadreef 
28. 2920 KALMTHOUT.    0472 69 
85 35 -   www.wellnessconsult.be  
  [C]  [LI]   Training docent babymas-
sage.   1 tot 3/10.     In twee weekends 
leer je de Shantala babymassage, 
met aandacht voor de motorische 
ontwikkeling en hoe je dit kunt 
overdragen aan de ouder(s).   Ellen 
van der Helm  , kinesiste.   Kasteel 
De Schans.   Kasteelstraat 18. 3680 
OPOETEREN.    089 62 92 62  .   
  www.kasteeldeschans.com  

  Meditatie  

  [W]  [VB]   Stilte-avonden.   Om de 2 
weken vanaf 7/9.   19u30.   We gaan 
op weg naar een verdere opening 
van zelf-zijn: de ontplooiing van 
inzicht in non-dualiteit, van ont-
spanning en overgave.       Studiekring 
Orenda.   Boekhandel Johannes. 
A. Smetsplein 10. 3000 LEUVEN.    
016 22 95 01  .     www.johannes.be  
  [C]  [VB]   Vipassana Meditatie.   
Elke dinsdagavond.   20u-21u30. 
  Meditatie met instructies en on-
derricht. Mahasi methode.   Marie-

Cécile Forget, Gerda D’Hertefelt  . 
  Dhamma Group.   Sint Geertrui ab-
dij 6. 3000 LEUVEN.    016 23 36 
85  .   dhertefelt@yahoo.com  
  [W]  [OV]   The headless way.   
26/9.   13u-17u. Introductie   in 
de gewaarzijnsoefeningen van 
Douglas Harding: herontdek wie 
je werkelijk bent.   Luc Vermee-
ren  .   Studiekring Orenda.   Groot 
Brittaniëlaan 42. 9000 GENT.    
016 22 95 01  .     www.johannes.be  
 [W]  [VB]    Mantra- & meditatie-
avond.   29/9.   20u-22u30.   We le-
ren over mantra’s en hun bete-
kenis voor onze gezondheid. Er 
worden verscheidene mantra’s 
aangeleerd en we zingen sa-
men enkele Kirtans.   Terry Old-
field, Soraya  .   Merlyn - “Hof ten 
Dale” (nieuwe locatie!). Daal-
straat 2. 9420 ERPE-MERE. 
  Merlyn.    02 452 88 04  .   info@
merlyn.be   - www.merlyn.be  
  [W]  [VB]   Be cool! Ook bij exa-
menstress.   7/10.   20u-22u.   Me-
thode ‘Onbeperkt ontspannen’ 
met inzicht in non-dualiteit.   Pia De 
Blok  .   Studiekring Orenda.   30 CC 
Romaanse Poort. Brusselsestraat 
63. 3000 LEUVEN.    016 22 95 01  .   
  www.johannes.be  

  Mindfulness  

  [C]  [WV]   Mindfulness, 8 weken 
training.   Vanaf 13/9.   19u-21u45. 
  Leren je handelingen verrichten 
met aandacht, leven in het nu-
moment, i.p.v. piekeren, dromen, 
zorgen maken, onder stress le-
ven,...   Dirk Vieren  .   Levensstroom. 
  De Ruimte. Romestraat 71. 8400 
OOSTENDE.    056 32 39 69  .     www.
heartfulness.be  
  [W]  [AN]   Basistraining Mindful-
ness Sint-Niklaas.   14/9 tot 30/10. 
  19u-21u30.   Tijdens 8 sessies leer 
je gebruik te maken van lichaams-
gewaarzijn, ademfocus en integra-
tiemeditaties om met meer stabili-
teit in het leven te staan.   Katleen 

Janssens  .   Itam.   In Essens. Nas-
saustraat 21. 2000 ANTWERPEN.    
09  387 00 45  .     www.itam.be  
      [O]  [OV]   Ayam kindertrainersop-
leiding.   18/9 tot 15/1.     6 daagse 
training tot Mind- en heartful le-
ven met kinderen.Opleiding loopt 
over 6 maanden eigen proces in 
combinatie met het programma 
voor kinderen.   Pim Catry  .   One 
Aware.   Halewijnstraat 24. 9031 
DRONGEN.    0485 402 232  .     www.
oneaware.be  
  [W]  [OV]   Mindfulness studiedag: 
Mindfulness in je relatie.   18/9. 
  9u15-17u.   Wat verhindert ons om 
helemaal onszelf te kunnen zijn en 
uitdrukken? Hoe kunnen we heart-
ful in het leven staan?   David De-
wulf  .   IAM - Mindfocus.   Het Rust-
punt. Burgstraat 46. 9000 GENT. 
  0494 946 060  .     www.aandacht.be  
  [C]  [WV]   Mindfulness - 8 we-
ken sessie.   28/9 tot 16/11.   13u-
21u45.   Dit programma is geschikt 
voor iedereen die beter wil om-
gaan met de uitdagingen van ie-
dere dag. Het maakt je meer be-
stand tegen stress, angst,...   Ann 
Vansteenwinckel  .   IAM - Mindfo-
cus.   De Kluizerij. Aaltersedreef 1. 
1790 AFFLIGEM.    0494 946 060  .   
  www.aandacht.be  
  [C]  [OV]   Mindfulness - 8 weken 
sessie.   30/9 tot 25/11.       Hannelore 
Helmich  .   IAM - Mindfocus.   W. 
Churchilstraat 23. 9770 KRUIS-
HOUTEM.    0494 946 060  .     www.
aandacht.be      

  Muziek  

  [W]  [OV]   Flowering the heart.   
3/10.   10u-17u.   In deze workshop 
nodigen Soraya & Terry ons uit om 
het hart te openen en creativiteit, 
gevoel & emotie te laten stromen 
met de hulp van klank & muziek. 
  Terry Oldfield, Soraya  .   Merlyn. 
  “Hof ten Dale” (nieuwe locatie!). 
Daalstraat 2. 9420 ERPE-MERE.    
02 452 88 04  .     www.merlyn.be  
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  Natuurlijke geneeswijzen  

  [W]  [OV]   Zelfheling-technieken 
aanleren voor iedereen.   7/10. 
  20u-22u30. G  rondingstechnieken 
aanleren, ons energielichaam 
schoonmaken, balanceren en cha-
kra’s reinigen, energetisch opladen 
d.m.v. kleurvisualisaties.   Nadia Ja-
cob  .   Centrum Jana.   Sint - Pieters-
aalststraat 74. 9000 GENT.    0474 
522 725  .     www.janaweb.org  
  [C]  [AN]   Fysio Emotionele Ener-
getische Therapie.   7/10, 14/10, 
21/10, 28/10 en 4/11.   19u30.   Te-
rug naar de oorsprong van ziekte 
en gezondheid. Eén ziekte kan op 
veel verschillende wijzen benaderd 
worden. Enkel ons onderbewuste 
beslist.   Nand Van Ouytsel  .   Mag-
nolia Federation vzw.   Groenen-
borgerlaan 149  Lokaal S3. 2020 
ANTWERPEN.    014 26 64 79  .   
  www.magnolia-federation.org  

  Natuurlijke verven &
aanverwanten  

  [W]  [VB]   Verven met kalk.   24/9. 
  9u30.   Theoretische uitleg, voorbe-
reiding van de dragers, toepassen 
van de verschillende technieken 
en muurverven met kalk.   Hilde 
Killens  .   Spatio.   1600 SINT-PIE-
TERS-LEEUW.    02 378 25 28  .   
www.spatiobiodeco.be  
  [W]  [VB]   Tadelakt.   25/9.   9u30-
16u30.     Hilde Killens  .   Spatio.   Ber-
gensesteenweg 189B. 1600 SINT-
PIETERS-LEEUW.    02 378 25 28  .   
www.spatiobiodeco.be  
  [W]  [VB]   Binnenpleister - stucco 
en kalkfinish.   9/10.   9u30-16u30. 
        Spatio.   Bergensesteenweg 189B. 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW.    02 
378 25 28  .   www.spatiobiodeco.be  

  Natuurvoeding  

  [C]  [BR]   Living Foods.   1/10.     Prak-
tische lessen waarbij je leert om 
over te stappen van conventionele 
voeding naar biologische voeding 
met een hoge energiewaarde. 
  Mark Tucke  .   Tan Club.   Restau-
rant Tan. 1000 ELSENE.    02 537 
87 87  .     www.tanclubcooking.org  

  [C]  [AN]   Natuurlijke gezond-
heid.   5/10.   10u-17u.   In deze trai-
ning bekijken we hoe de energie-
en van hemel en aarde ons mee 
het vermogen geven om ons li-
chaam vorm te geven en gezond-
heid te creëren.   Rik Vermuyten  . 
  Oost West Centrum.   Van Schoon-
bekestraat 148. 2018 ANTWER-
PEN.    03 230 13 82  .     www.owc.be  
  [C]  [AN]   Voeding & vitaltiteit - 1ste 
jaar opleiding - weekend.   Vanaf 
9/10.   10u-17u.   Deze opleiding 
traint je in doelbewust omgaan met 
de energetische kwaliteiten van 
voeding.   Ingrid Debert  .   Oost West 
Centrum.   Van Schoonbekestraat 
148. 2018 ANTWERPEN.    03 230 
13 82  .   info@owc.be   - www.owc.be  

   NLP  

 [W]  [OV]   Kraak jouw intuïtie-
code.  4/9. Introductiedag NLP. 
NLP Academie. Rekegemstraat 
32. 9630 MUNKZWALM. 055 23 
22 63 www.deNLPacademie.be
  [W]  [WV]   Duurzame persoonlijke 
ontwikkeling.   21/9.   20u-22u. Leer    
jezelf en anderen ontwikkelingsge-
richt coachen.   Rudy Vandamme  . 
  Studiekring Orenda/Boekhandel 
Littera.   Parochiezaal Sint-Jacob. 
Jan Boninstraat 20. 8000 BRUG-
GE.    050 33 70 04  .     www.littera.be  
  [O]  [AN]   NLP/HNLP practitio-
ner.   23/9 tot 23/12.   9u30-16u30. 
  Wens je persoonlijk te groeien en 
te leren hoe je zintuigen werken 
en hoe je kan waarnemen, rap-
port maken en communiceren 
vanuit het onderbewuste?   Eva 
Storm  .   Eye Contact bvba.   Lam-
bert Briesstraat 18. 2600 BER-
CHEM.    0475 242 412  .     www.
lazuli-coaching.com  

  [O]  [OV]   NLP Practitioner.   
30/9 tot 8/5.     Dit is het eerste 
jaar; de kennismaking met 
NLP, haar basispredikaten en 
-technieken.   Paul Liekens  . 
  Heart Systems vv.   Kluizestraat 
3. 9860 OOSTERZELE.    09 
362 41 18  .     www.paulliekens.be  

  Numerologie  

  [C]  [WV]   Numerologie met be-
ginbasis Tarot.   29/9 tot 22/12. 
  19u-21u.   22 getallen bepalen je le-
vensweg, overeenkomstig de tarot 
zeggen je wie en waar je bent en 
waar je heen gaat. De symboliek 
ervan is magisch.       Het Orakel-Hui-
zeke.   Koning Albertstraat 68. 8500 
KORTRIJK.    0485 640 020  .  

  Opstellingen  

  [W]  [VB]   Organisatieopstellin-
gen.   10/9.     Met opstellingen kan 
men kijken naar processen bin-
nen een bedrijf of nieuwe moge-
lijkheden ontdekken voor proble-
men die onoplosbaar leken tot 
dusver.   Andy Curinckx  .   Systo. 
  Koning Leopold-I-Straat 30. 3000 
LEUVEN.    0477 460 433   - www.
systo.be  
  [O]  [VB]   Opleiding familieop-
stellingen.   11/9 tot 16/1.   9u30-
17u.   Je zal ervaren welke invloed 
je familie heeft op wie je bent en 
wat je doet. De opleiding is vooral 
gericht op het eigen proces (als 
facilitator).   Andy Curinckx, Ans 
Utens  .   Systo.   Koning Leopold-I-
Straat 30. 3000 LEUVEN.   0477 
460 433   -   www.systo.be  
  [W]  [AN]   Familieopstellingen 
weekend.   11 tot 12/9.   10u-18u. 
  Duidelijke oplossingen vinden 
voor persoonlijke -, relatie- en 
opvoedingsproblemen en ziektes. 
  Indra Torsten Preiss  .   Atelier Le-
venskunst.   August Van Daelstraat 
17. 2610 WILRIJK.    03 825 53 74  .   
  www.atelierlevenskunst.be  
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  [O]  [VB]   Facilitator Familieop-
stellingen.   25/9 tot 18/12.   9u30-
17u.   In vier cursusdagen kunnen 
ervaren facilitators van opstellin-
gen technieken verfijnen en het 
systemisch werk verder integreren 
in hun beroepspraktijk.   Andy Cu-
rinckx  .   Systo.   Koning Leopold-I-
Straat 30. 3000 LEUVEN.    0477 
460 433 -   www.systo.be  
  [O]  [LI]   Start jaartraining System 
Dynamics.   1/10.     Systemisch leren 
kijken en handelen met toepas-
singen voor relatie,gezin, werk. 
Opleiding van 22 dagen.   Ben 
Eyckmans  .     vzw Human Creation. 
Oudestraat 48 A. 3510 HASSELT.    
0477 61 78 83 - 0486 32 37 72  .   
www.systemdynamics.be  

  Persoonlijke ontwikkeling  

  [W]  [AN]   Haal meer uit jezelf.   
10/9.   19u30-22u.     Helena Mer-
mans  .   De Kleine Bron.   August Van 
Daelstraat 6. 2610 WILRIJK   www.
dekleinebron.be  
  [W]  [VB]   Paarden en ik...een er-
varing.   10 tot 11/9.     Het paard als 
verbinding met de natuurkracht in 
mezelf. Grondwerk met paarden. 
Geen ervaring vereist.   Klara Pee-
ters  .   Kheiron cvba.   Kasteelhoeve 
Wange. Eliksemstraat 26. 3400 
WANGE.    0496 523 588  .     www.
kheiron.be  
  [W]  [VB]   EyeYoga: free your 
mind.   17/9 (20u) - 19/9 (16u). 
    D.m.v. oogbewegingen volgens 
een bepaald patroon tot rust en 
nieuwe inzichten komen.   Andreas 
Jell, Liesbeth Michiels  .   Evolving 
Clarity.   Kadol 6. 1851 GRIM-
BERGEN.    0495 228 344  .     www.
evolvingclarity.be   (Engelstalig).  
  [O]  [VB]   Start jaartraject Duur-
zaam Leiderschap.   17/9. 
    Via theorie, praktijk en crea-
tieve verwerking word je on-
dergedompeld in alle aspecten 
van Duurzaam Leiderschap! 
      Vzw You.   Drielindenbaan 18. 
1785 MERCHTEM.    052 46 
27 36  .   www.bouwjemee.be  

  [W]  [OV]   Procesgeoriënteerde 
opstellingsdag.   11/9.   9u30-
18u.   Een krachtig middel om 
de innerlijke werkelijkheid van 
het systeem zichtbaar te ma-
ken. Zien wat is, vinden wat vrij 
maakt, aanvaarden wat kracht 
geeft.   Lia Verrees  .   Rosanja. 
  Merelbekestationplein 10. 9050 
GENTBRUGGE.    0485 824 103  .   
lia@rosanja.be   - www.rosanja.be  
  [O]  [VB]   Management- & Organi-
satieopstellingen.   16/9 tot 21/1. 
  9u30-17u. L  eer zelf een organisa-
tieopstelling te begeleiden en de 
systemische benaderingen in je 
werk te integreren.   Andy Curinckx  . 
  Systo.   Kon. Leopold-I-Straat 30. 
3000 LEUVEN.    0477 460 433 - 
  www.systo.be  
    [W]  [AN]   Familieopstellingen.   
18/9 en 2/10.   10u-17u.   Diep-
gaand inzicht in oude, onbewuste 
patronen en/of verstrikkingen die 
je leven beheersen.   Sylvie Oer-
lemans  .   Oost West Centrum. 
  Van Schoonbekestraat 148. 2018 
ANTWERPEN.    03 230 13 82  .     
www.owc.be  
  [W]  [WV]   Familieopstellingen.   
18/9.   10u-17u30.   Door het contact 
met je wortels te ervaren, kan je je 
eigen kracht voelen en in verbon-
denheid je vrijheid beleven.   Jan 
Timmerman  .   De Essentie.   Het 
Meersenhuis. Oostmeers 3. 8000 
BRUGGE.    0495 551 416  .     www.
deessentie.org  
  [W]  [VB]   (Familie) opstellingen.   
21/9.   19u30-22u30.   Een schaal-
model van de werkelijkheid (her)
ont-dekken wat jou kan helpen en 
hierdoor beweging initiëren zodat 
je leven terug gaat stromen.   Jo-
han Warmenbol, Titine Mignon  . 
  Evolving Clarity.   Kadol 6. 1851 
GRIMBERGEN.    0495 228 344  .   
  www.evolvingclarity.be  

  [W]  [AN]   Avondreeks familie-
opstellingen.   21/9, 5/10.   19u30-
22u30.   Familieopstellingen bie-
den oplossingen op een heel diep 
niveau en helpen om ons leven 
positief te veranderen.   Indra 
Torsten Preiss  .   Atelier Levens-
kunst.   August Van Daelstraat 
17. 2610 WILRIJK.    03 825 53 
74  .     www.atelierlevenskunst.be  

      [C]  [WV]   Durf te zingen - Fel-
denkrais.   21/9, 28/9, 5/10, 12/10 
en 19/10.   19u30-22u.   Via bewe-
ging en gerichte aandacht wor-
den onze natuurlijke mogelijk-
heden gestimuleerd tijdens een 
ongewone lichamelijke ontdek-
kingsreis.   Catherine Delasalle  . 
  Magnolia Federation vzw.   Klui-
zerij. Aalsterdreef 1. 1790 AFFLI-
GEM.    0474 625 598  .   magnolia.
federation@skynet.be  
  [W]  [VB]   Eenheid en grenzen.   
25/9 en 26/9.     Versmelten en toch 
je eigenheid bewaren. Wat leert de 
kudde ons? Grondwerk met paar-
den.   Klara Peeters  .   Kheiron cvba. 
  Kasteelhoeve Wange. Eliksem-
straat 26. 3400 WANGE.    0496 
523 588  .     www.kheiron.be  

  [W]  [AN]   Intuïtief je droomjob 
vinden.   27/9, 11/10 en 25/10. 
  19u30-22u30.   Laten we vooral 
ons creatieve intuïtieve brein 
voor ons werken. Via een aantal 
intuïtief/energetische oefeningen 
zoeken we samen naar een ant-
woord.   Philippe Vandevorst  . 
  Timotheus.   De kring. Jaak De 
Boeckstraat 73. 2170 MERKSEM.    
03 644 53 01  .     www.timotheus.be  
 [W]  [VB]   Contact met jouw 
Aarde.  2/10. Ervaringsgerichte 
en speelse workshop om meer 
fysiek, mentaal, emotioneel en 
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spiritueel te aarden. Erik De-
colvenaer. Hoogstraat 54. 3360 
BIERBEEK. 0471 912 140 www.
innerlijkezoektocht.be
  [C]  [AN]   Transformatiejaar.   
Vanaf 2/10.   10u-17u.   Het is een 
verlangen van ieder van ons om 
gelukkig te zijn, te bloeien in ons 
werk, te genieten in onze relatie, 
gezond en vitaal te zijn, voldoen-
de financiële middelen te heb-
ben.   Henk Dewitte  .   Oost West 
Centrum.   Van Schoonbekestraat 
148. 2018 ANTWERPEN.    03 
230 13 82  .     www.owc.be  
  [W]  [WV]   De pendel intuïtief leren 
aanvoelen, gebruiken en hante-
ren.   6/10 tot 15/12.   19u-21u30.   De 
pendel is een mystiek instrument 
die zelf bepaald wie zijn meester 
wordt. In 7 stappen begeleidt hij 
jou met zijn slingertechniek naar 
duidelijkheid.       Het Orakel-Huizeke. 
  Koning Albertstraat 68. 8500 KOR-
TRIJK.    0485 640 020  .  
  [O]  [WV]   Dans- en bewegings-
therapie.   7/10.     4-jarige deeltijdse 
prof. opleiding tot dans- en be-
wegingstherapeut. Internationaal 
docententeam.   Niek Ghekiere 
(B), Stephanie De Bruijckere 
(NL), Rachel Porter (VK)  .   Agape 
vzw.   Oude Heirweg 60. 8851 
KOOLSKAMP.   0498 529 552   -   
www.agapebelgium.be  
  [W]  [LI]   De Ont-dekking (jaartra-
ject).   7 tot 10/10.     Ont-dek jezelf 
in deze jaartraining, gebaseerd 
op Emotioneel Lichaamswerk 
en Systemisch Werken.Met ELW 
doorbreek je blokkades en voel je 
weer energie!   Koos Broer  .   Kas-
teel De Schans.   Kasteelstraat 18. 
3680 OPOETEREN.    089 62 92 
62  .     www.kasteeldeschans.com  
  [W]  [AN]   Soulsounds - omgaan 
met chronische aandoeningen.   
8/10, 22/10, 5/11 en 26/11.   13u30-
16u30.   Chronische aandoenin-
gen kunnen je opstandig of heel 
moedeloos maken. “Waarom ik? 
Hoe raak ik hieruit? Wat is mijn 
toekomst?”   Hendrik Duron  .   Oost 
West Centrum.   Van Schoonbekes-
traat 148. 2018 ANTWERPEN.    03 
230 13 82  .     www.owc.be  

  Persoonlijkheid & 
menselijke relaties  

  [C]  [BT]   Je innerlijke drive ont-
dekken.   21/9, 28/9 en 5/10.   19u-
22u15.   Aan de hand van inspi-
rerende teksten leer je in voeling 

komen met de stroom van leven in 
jezelf.   Jacqueline Hermans  .   PRH 
vzw.   Het Rivierenhuis. Ijsselstraat 
3. 4535 GT TERNEUZEN. Neder-
land.     0031 115 69 73 00  .     www.
prh-nederland.nl  
  [W]  [AN]   Als ik neen zeg, voel ik 
me schuldig.   21/9.   20u-22u.   We 
zoeken in deze workshop naar 
de oorzaken van dit schuldge-
voel en we leren beter omgaan 
met een vraag of een aanbod die 
op ons afkomt.   Hilde Simons  . 
  PRH vzw.   Wit-Gele Kruis. Non-
nenstraat 12. 2200 HEREN-
TALS.    014 22 36 06  .   hilde.
simons@prh.be   - www.prh.be  
  [C]  [AN]   Ik ben goed genoeg. Een 
exploratie van wie ik ben en hoe 
ik me toon.   22/9, 29/9 en 6/10. 
  19u-22u15.   Via creatieve oefenin-
gen ontdek je wat je hindert om je 
‘goed genoeg’ te kunnen voelen. 
Je leert van jezelf houden zoals 
je bent.   Ilse Op De Beeck  .   PRH 
vzw. Biobliotheek  . Heuvelstraat 
111. 2620 HEMIKSEM.    016 20 71 
00  .   ilse.odbeeck@prh.be   - www.
prh.be  
  [C]  [AN]   Bouwen aan vriend-
schap.   29/9, 6/10 en 13/10.   19u-
22u15.   Pas als je je eigen vriend 
kunt zijn, kun je in alle vrijheid met 
de ander contact maken. In deze 
cursus leer je dit stapsgewijs op-
bouwen.   Erika De Crom  .   PRH 
vzw.   Onder.Dak. Laaglandlei 50. 
2900 SCHOTEN.    03 293 62 61  .   
erika.dcrom@prh.be   - www.prh.be  
  [W]  [AN]   Leven vanuit mijn 
kracht: een kwestie van ...   30/9. 
  19u30-22u.   In deze workshop krijg 
je enkele sleutels tot zelfontplooi-
ing. Hoe kan je in contact komen 
met je capaciteiten en er daadwer-
kelijk iets mee doen?   Alex Sarlet  . 
  PRH vzw.   Zin in het leven. Boshoek 
35. 2560 NIJLEN.    03 464 14 55  .   
alex.sarlet@prh.be   - www.prh.be  
  [C]  [OV]   Anders omgaan met 
spanningen en conflicten.   30/9 
en 1/10.   9u30-17u.   Voorbij feiten 
en interpretaties zoeken we naar 
wat zich precies afspeelt. We leren 
de dialoog aangaan, de spanning 
verminderen en oplossingen zoe-
ken.   Thea Bombeek  .   PRH vzw. 
  CC De Werf. Molenstraat 51. 9300 
AALST.    0476 359 964  .   thea.bom-
beek@prh.be  
  [C]  [AN]   Wie ben ik? de eigen 
persoonlijkheid, basis voor een 
krachtige dynamiek.   1/10, 8/10, 
15/10, 22/10 en 29/10.   9u-18u. 

Ontplooi jezelf 
zoals je écht 

bent! 
Met de 

PRH-vorming 
(cursussen, coaching,...) 

• kom je in contact met je levens-
  kracht 
• leer je meer jezelf zijn in relaties

Je krijgt een bruikbare hand-
leiding in je zoektocht naar meer 

kwaliteit in je leven.

www.prh.be

EZUMA
Wellness centrum

Massages 
Medische voetverzorging,

kuren en baden
Rita Laurijssen
(gezondheidsadviseur)

Eeuwfeeststraat 24
3300 Tienen
0479 798 780

rita.laurijssen@hotmail.com

€ 5 korting met deze bon
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  Deze cursus helpt je meer bewust 
te worden van je capaciteiten. 
Je groeit naar meer autonomie 
en harmonie in jezelf. Je krijgt 
nieuwe levensenergie.   Gisele 
Cuyvers  .   PRH vzw.   Vivendum. 
Beemdenstraat 28. 2930 BRAS-
SCHAAT.    0477 768 822  .   gisele.
cuyvers@prh.be   - www.prh.be  
  [C]  [OV]   Groeien in zelfvertrou-
wen.   2/10 en 16/10.   9u30-17u. 
  Bepaalde gebeurtenissen kun-
nen ons zelfvertrouwen hebben 
aangetast. De cursus helpt je om 
daarin te groeien, aan de hand 
van concrete handvatten.   Martine 
Andries  .   PRH vzw.   Het evenwicht. 
Ijzerstraat 26. 9120 MELSELE.    03 
755 44 01  .   martine.andries@prh.
be   - www.prh.be  
  [C]  [AN]   Oefenen in dialogeren.   
2/10 en 3/10.   9u30-17u.   Hoe ga 
je een dialoog aan met iemand? 
In deze cursus krijg je tal van in-
zichten, praktische bagage en ook 
de kans om concreet te oefenen. 
  Lydia Etienne  .   PRH vzw.   Otto Ve-
niusstraat 15. 2000 ANTWERPEN.    
03 239 49 32  .   lydia.etienne@prh.
be   - www.prh.be  
  [C]  [AN]   De kracht van voe-
len.   4/10, 11/10 en 18/10.   19u-
22u15.   Gevoelens hebben je 
iets te zeggen. Je leert er zo 
mee omgaan dat ze een kracht 
worden, voor jezelf en in rela-
tie met anderen.   Greet Cox  , 
PRH-Vormingsmedewerker. 
  PRH vzw.   CC Baarle. Pastoor 
de Katerstraat 5. 2387 BAAR-
LE-HERTOG.    014 46 06 56  .   
greet.cox@prh.be   - www.prh.be  
  [W]  [AN]   Dynamisch leven!   4/10. 
  20u-22u.   In deze workshop leer je 
hoe je te verbinden met je inner-
lijke drive. Zo sta je krachtiger en 
dynamischer in het leven.   Gisele 
Cuyvers  .   PRH vzw.   Vivendum. 
Beemdenstraat 28. 2930 BRAS-
SCHAAT.    0477 76 88 22  .   gisele.
cuyvers@prh.be   - www.prh.be  
  [C]  [AN]   Je innerlijke drive ont-
dekken.   6/10, 13/10 en 20/10. 
  19u-22u15.   Aan de hand van 
inspirerende teksten leer je in 
voeling komen met de stroom 
van leven in jezelf. Deze kracht 
helpt je waar te maken wie je 
bent.   Alex Sarlet  .   PRH vzw.   Zin 
in het leven. Boshoek 35. 2560 
NIJLEN.    03 464 14 55  .   alex.
sarlet@prh.be   - www.prh.be  
  [C]  [AN]   Heb je even tijd... voor 
jezelf?   7/10, 14/10 en 28/10.     We 

gebruiken kleuren en vormen om 
rustig bij de positieve kracht in je-
zelf te komen. Zo leer je oasemo-
menten inbouwen en je draag-
kracht vergroten.   Jacqueline 
Hermans  .   PRH vzw.   CC Ter Dilft. 
Sint-Amandsesteenweg 41-43. 
2880 BORNEM.   +31 115 69 73 00  .   
jacqueline.hermans@prh-neder-
land.nl   - www.prh-nederland.nl  
  [C]  [OV]   De kracht van voelen.   
8/10, 15/10 en 22/10.   19u-22u15. 
  Gevoelens hebben je iets te zeg-
gen. Je leert er zo mee omgaan 
dat ze een kracht worden, voor 
jezelf en in relatie met anderen. 
  Thea Bombeek  .   PRH vzw.   CC 
Belgica. Kerkstraat 24. 9200 DEN-
DERMONDE.    0476 359 964  .   thea.
bombeek@prh.be   - www.prh.be  
  [C]  [AN]   Leven temidden van 
een wereld in beweging.   9/10 
en 10/10.   9u30-17u.   In deze 
cursus sta je stil bij jouw eigen-
heid, bij wat jouw bijdrage kan 
zijn in de vooruitgang van de 
samenleving. We werken o.a. 
met kleur en verf.   Hilde Simons  . 
  PRH vzw.   Wit-Gele Kruis. Non-
nenstraat 12. 2200 HEREN-
TALS.    014 22 36 06  .   hilde.
simons@prh.be   - www.prh.be  

  Qigong  

[W] [AN]      Introductie Chi Neng 
Qigong.   15/9.   20u-22u.   Info over 
en kennismakende oefeningen 
van deze eenvoudige maar ef-
ficiënte bewegingsmethode ge-
baseerd op de holistische tota-
liteitstheorie.   Tilla Van Opstal  . 
  Atelier Levenskunst. August Van 
Daelstraat 17. 2610 WILRIJK.     03 
288 45 08  .     www.chineng.be  
  [W] [AN]  Introductie Chi Neng 
Qigong.   16/9.   20u-22u.     Tilla Van 
Opstal  .   Het Arsenaal. Sint Cordu-
lastraat 23. 2900 SCHOTEN.   Chi 
Neng Institute Belgium.    03 288 45 
08  .     www.chineng.be  

[W]  [OV]   Chi Neng Qigong voor 
beginners.   17 tot 19/9.   12u-17u. 
  Tijdens deze driedaagse work-
shop ligt de aandacht vooral op 
trainen onder persoonlijke aan-
dacht, worden de bewegingen 
verfijnd, kom je in balans en tot 
rust.   Tilla Van Opstal  .   Chi Neng 
Institute Belgium.   ‘t Leerhof. Hol-
lebeekstraat 6. 9661 PARIKE.    03 
288 45 08  .   ww.chineng.be  
  [C]  [AN]   Chi Neng Qigong 
start lessenreeks.   21/9.   20u-
21u30.   Met eenvoudige diep-
werkende bewegingen die je 
welbevinden heel snel verbe-
teren, brengen we lichamelijke 
evenwicht en innerlijke rust. 
  Tilla Van Opstal  ,.   Chi Neng In-
stitute Belgium.   ‘t Groen School-
tje. Boechoutsesteenweg. 2540 
HOVE.    03 288 45 08  .   tilla@
chineng.eu   - www.chineng.be  
  [C]  [AN]   Chi Neng Qigong start 
lessenreeks.   22/9.   20u-21u30. 
  Tilla Van Opstal  .   Chi Neng Insti-
tute Belgium.   Atelier Levenskunst. 
August van Daelstraat 17. 2610 
WILRIJK.    03 288 45 08  .   tilla@chi-
neng.eu   - www.chineng.be  
  [C]  [AN]   Chi Neng Qigong start 
lessenreeks.   23/9.   20u-21u30. 
  Tilla Van Opstal  .   Chi Neng Insti-
tute Belgium.   Het Arsenaal. Sint 
Cordulastraat 23. 2900 SCHO-
TEN.    03 288 45 08  .   tilla@chineng.
eu   - www.chineng.be  

  Quantum Touch®  

  [W]  [VB]   Quantum Touch: een 
aanwezige, ondersteunende 
aanraking!   9 tot 10/10.   9u30-
17u.   Via ademhaling, bewustzijn, 
aanraking ...je  levensenergie bij 
jezelf en de andere opwekken en 
versterken, mét behoud van je ei-
gen energie/kracht!   Liesbeth Mi-
chiels  .   Evolving Clarity.   Kadol 6. 
1851 GRIMBERGEN.    0495 228 
344  .     www.evolvingclarity.be  

BIOLOGISCHE VOEDING • VERZORGING  
SPEELGOED • GEBOORTELIJSTEN

BIO-NATUURSLAGERIJ

Opendeurdagen
10% korting op alles

Ma 04 t.e.m. zat 9 oktober '10 te Sint-Andries
Ma 11 t.e.m. zat 16 oktober '10 te Sint-Kruis 

  Torhoutsesteenweg 179, 8200 Sint-Andries • 050/39 54 74
  Maalse Steenweg 299, 8310 Sint-Kruis • 050/54 54 20

www.biovita-brugge.be
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men en een grotere verbonden-
heid te voelen.   Koos Broer, 
Jannie Broer-Grijzen  .   Kasteel 
De Schans.   Kasteelstraat 18. 
3680 OPOETEREN.    089 62 92 
62  .     www.kasteeldeschans.com  

  Restaurants & gastentafels  

  [C]  [OV]   Gastronomisch, vegeta-
risch dineren in Avalon.   1/10 en 
2/10.   19u.   Elke eerste vrijdag- en 
zaterdagavond van de maand kan 
je genieten van een gastrono-
misch, vegetarisch en biologisch 
diner!     Restaurant Avalon.   Geld-
munt 32. 9000 GENT.    09 224 37 
24  .   tine@restaurantavalon.be  

  Shiatsu  

  [C]  [WV]   Shiatsu Basiscursus.   2 
tot 17/10.     Ontdek de basisprincipes 
van shiatsu en leer een complete 
lichaamsbehandeling in 2 week-
ends.   Dominique Respens  .     Le-
vensboomschool. Bruyning-straat 
56B. 8500 KORTRIJK.    0498 246 
633  .     www.4dimkortrijk.be  

  Sjamanisme  

 [W]  [A]   Basiscursus sjamanis-
me.  11/9 en 12/9. 10u-18u. Kennis 
maken met enkele krachtige ba-
sisprincipes en technieken. Roel 
Crabbé. ‘Rising Spirit’. Langlaar-
steenweg 45/1. 2630 AARTSE-
LAAR. www.anamcara.be
  [W]  [OV]   Munay-ki initiaties.   11/9, 
9/10 en 6/11.   13u-19u.   Negen ini-
tiaties als een energetische kwan-
tumsprong in de menselijke evo-
lutie met de intentie om te leven 
vanuit het hart van ons bewust-
zijn...   Martine Claeren  .     Centrum 
‘De Druïde’ . Donkerhofstede 3. 
9190 STEKENE.  0474 477 114  .   
  www.martineclaeren.be  
  [W]  [OV]   Munay-ki initiaties.   12/9, 
17/10 en 14/11.   13u-19u.   Negen 
initiaties als een energetische 
kwantumsprong in de menselijke 
evolutie met de intentie om te le-
ven vanuit het hart van ons be-
wustzijn…   Martine Claeren  .     Sja-
manistisch Centrum ‘De Druïde’ 
- Stekene. Donkerhofstede 3. 9190 
STEKENE.    09 355 90 87 - 0474 
477 114  .   info@martineclaeren.be   - 
www.martineclaeren.be  

  [W]  [LI]   Sjamanistische natuur-
beleving.   18 tot 25/9.   10u-17u. 
  Guy Wauters  .   De Kleine Bron. 
  Berkenlaan 51. 3500 HASSELT.    
    www.dekleinebron.be  
  [W]  [LI]   Mannenzweethut.   25 tot 
26/9.     Een Indiaans reinigingsritu-
eel waarin er een zuivering plaats-
vindt op lichamelijk, emotioneel, 
rationeel en spiritueel niveau.       Kas-
teel De Schans.   Kasteelstraat 18. 
3680 OPOETEREN.    089 62 92 
62  .     www.kasteeldeschans.com  
  [W]  [VB]   Munay-ki.   26/9 tot 12/12. 
    Inca sjamanistische inwijding ter 
voorbereiding van de evolutie 
na 2012.   Paul Liekens, Brigitte 
Meuwissen  .   Heart Systems nv. 
  Koningsteen. Oxdonkstraat. 1880 
KAPELLE-OP-DEN-BOS.    09 362 
41 18  .     www.munay-ki.be  
  [W]  [OV]   Munay-ki initiaties.   27/9, 
25/10 en 22/11.   13u-19u.   Negen 
initiaties als een energetische 
kwantumsprong in de menselijke 
evolutie met de intentie om te leven 
vanuit het hart van ons bewust-
zijn…   Martine Claeren  .     Reibroek-
straat 58. 9940 EVERGEM.    0474 
477 114  .     www.martineclaeren.be  
  [W]  [LI]   Vrouwenzweethut.   2 
tot 3/10.     De zweethut is een in-
diaans reinigingsritueel waarin 
er een zuivering plaatsvindt op 
lichamelijk, emotioneel, rationeel 
en spiritueel vlak.       Kasteel De 
Schans.   Kasteelstraat 18. 3680 
OPOETEREN.    089 62 92 62  .   
  www.kasteeldeschans.com  

  Spiritualiteit  

      [W]  [BR]   Opleiding Stadsver-
lichter.   11/9, 9/10, 13/11 en 11/12. 
  14u-18u.   Jezelf helen, je me-
demens, de stad, de natuur, de 
planeet. Grenzen ontdekken, be-
noemen, verkennen en opheffen. 
Tweetalig NL-FR.       Ateliers.   W. Van 
Perckstraat 6. 1140 EVERE.    0477 
186 813  .     www.ateliers-evere.be  
[O]  [OV]   Training in Psychospi-
ritueelwerk.   Vanaf 16/9.   19u-22u. 
  Oriëntatiejaar programma 2010 - 
2011. Het ontwikkelen en wakker 
maken van de essentie.   Douwe 
Nutterts  .   School Voor Psycho-

  Rebirthing  

  [W]  [OV]   Rebirthing.   11/9.     Door 
het bewustzijn te combineren met 
het energie-ademen krijg je de 
kans oude blokkades, trauma’s, 
angsten... op te lossen.   Patrick 
Van Hoorne  .   Vzw Spirit.   Baaigem-
straat  116. 9890 GAVERE.    09 
366 66 36  .   info@vzwspirit.be  

  Reflexologie  

  [C]  [AN]   Oorreflexologie.   30/9. 
  10u-17u.   Dat oren met horen te 
maken hebben, is bekend. Dat ze 
je ook inzicht geven in je aangebo-
ren kracht en je leiderschapskwa-
liteiten, is minder bekend.   Gerard 
Heijnen  .   Oost West Centrum.   Van 
Schoonbekestraat 148. 2018 ANT-
WERPEN.    03 230 13 82  .   info@
owc.be   - www.owc.be  
  [C]  [AN]   Voetreflexologie.   1/10. 
    Leer de energiedoorstroming via 
hun reflexzone op de voeten in de 
overeenkomstige organen, klieren, 
gewrichten en spieren van het li-
chaam bevorderen.       Arcana.   Deur-
neleitje 6. 2640 MORTSEL.    03 325 
00 40  .     www.arcana-web.be  
  [C]  [VB]   Voetreflex opleiding.   
7/10, 14/10, 21/10, 23/10, 28/10, 
18/11, 25/11, 2/12, 9/12, 16/12, 
12/1.   19u30-22u30.   Voetreflexolo-
gie is een natuurlijke, eenvoudige 
en efficiënte therapie.   Els Vanda-
ele  .   Oost West Centrum.   Voetre-
flexruimte. Geldenaaksebaan 127. 
3001 HEVERLEE.    03 230 13 82  .   
info@owc.be   - www.owc.be  

  Reiki  

  [W]  [WV]   Reiki oefenavond.   
21/9.   19u15u.   Open reiki oefe-
navond; ook voor mensen die 
graag eens willen kennismaken. 
  Veronique Van Moortel  .   Art-
design bvba.   Barrierestraat, 39. 
8200 BRUGGE.    050 38 07 67  .   
  www.veroniquevanmoortel.be  

  Relatietherapie  

  [W]  [LI]   Echtgenoten/Echt-
genieten.   1 tot 3/10.     Een jaar-
training voor jezelf en je partner 
om je weer) meer open stellen 
voor elkaar, liefde te voelen stro-

Reiki
Encaustic

www.dezonnedrager.be
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spiritueel Werk.   VCOK. Raas Van 
Gaverestraat 67a. 9000 GENT.    09 
223 57 54  .   dnutterts@skynet.be   
- www.psychospiritueelwerk.com  

[W]  [WV]   Creëer je persoon-
lijke realiteit weekend.   18 tot 
19/9.   9u-17u.   Introductieweek-
end Ramtha School. Hier leer 
je technieken om je dromen 
om te zetten in werkelijkheid. 
Ramtha’s boodschap is zeer 
krachtig en direct.   Jo Linmans  . 
    De Kluizerij. Aalstersedreef 
1. 1790 AFFLIGEM.    0475 
959 534  .   rambenelux@gmail.
com   - www.rambenelux.com  
      [W]  [VB]   Realisatie van de bron 
van zelf en wereld.   7/10.   20u.   Wie 
ben ik, wat is de aard en oorsprong 
van mijn ervaren werkelijkheid? 
  Douwe Tiemersma  .   Studiekring 
Orenda.   30 CC Romaanse Poort. 
Brusselsestraat 63. 3000 LEUVEN.    
016 22 95 01  .     www.johannes.be  

  Stressbehandeling en 
-beheersing  

  [W]  [WV]   Hoe word ik stressbe-
stendig? De weg naar stressvrij-
heid!   2/10 en 16/10.   10u-16u.   De 
weg naar stressvrijheid in je leven 
is niet door stress te vermijden, wel 
door stress te ‘veranderen’.   Eva-
Maria Bisschop  .   De Essentie.   Het 
Meersenhuis. Oostmeers 3. 8000 
BRUGGE.    0495 551 416  .     www.
deessentie.org  

  Symboliek  

  [C]  [OV]   Grondige cursus ziek-
tesymbolieken.   25/9.   10u-17u. 
  Deze cursus geeft een grondig 
inzicht in de ziektebeelden en de 
symbolentaal v/d ziekte. De sym-
bolentaal, de taal v/h kosmische en 
ons onderbewuste.   Adriaan van 
Zelst  .   Centrum Jana.   Sint - Pieter-
saalststraat 74. 9000 GENT.    0474 
522 725  .     www.janaweb.org  

  T’ai-Chi-Chuan  

  [C]  [WA]   Tai chi weekend.   10 
tot 12/9.     Dit weekend wordt 
opgevat als een open week-
end, wat wil zeggen dat geen 
basiskennis vereist is.   Guido 
Pyl  .   Oost West Centrum. 

  Bois-Le-Comte - Orval. Bois-
le-Comte 1. 6823 VILLERS-
DEVANT-ORVAL.    03 230 13 
82  .   info@owc.be   - www.owc.be  

  [C]  [AN]   Taichi-Chuan.   13/9. 
  20u45-22u.   Gratis proefles. Ont-
dek en ervaar deze chinese be-
weginsleer die je gezondheid be-
vordert en je helpt om geestelijk 
en lichamelijk te ontspannen.       Inge 
Van Den Eynde.   School Boelar-
park. Brierstraat. 2100 DEURNE.    
014.51.98.20  .  
  [W]  [AN]   Tai chi voor gezondheid 
en herstel.   13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 
18/10 en 25/10.   16u-17u.   Een in-
troductie in de helende kracht van 
taichi.   Liev Van Mechelen  .   Oost 
West Centrum.   Van Schoonbekes-
traat 148. 2018 ANTWERPEN.    03 
230 13 82  .     www.owc.be  
  [W]  [A]   Kennismakingsles Taiji 
en Taijiwuxigong.   13/9. 19u30-
20u30.     Voel je beter, lichter, 
vrijer. Leer je lichaam beter ken-
nen en efficiënter gebruiken door 
oefeningen die de spieren ont-
spannen en gewrichten openen. 
  Shen Zhengyu  .   Buqi Institute 
Belgium. Sporthal KTA. Martou-
ginlei. 2930 BRASSCHAAT.     03 
281 05 32. www.chinesehealing.
be Voor andere data en locaties, 
vraag sofie@buqi.net       
      [C]  [A]   Proefles Tai Chi-Chuan.   
15/9.   9u15-10u30.   Ontdek en er-
vaar deze chinese beweginsleer 
die je gezondheid bevordert en je 
helpt om geestelijk en lichamelijk te 
ontspannen.       Inge Van Den Eynde. 
  O.L.V. Parochiezaal. Zandlaan 42. 
2560 NIJLEN.    014 51 98 20  .  
  [W]  [AN]   Tai chi - 1ste jaar.   Elke 
donderdag van 16/9 tot 2/12. 
  10u30-11u30.   T’ai Chi Ch’uan is 
een eeuwenoude Chinese bewe-

gingskunst ter bevordering van 
de gezondheid en een lang leven. 
  Guido Pyl  .   Oost West Centrum. 
  Van Schoonbekestraat 148. 2018 
ANTWERPEN.    03 230 13 82  .   
info@owc.be   - www.owc.be  
      [W]  [AN]   Taiji Sanshou.   25 tot 
26/9.   10u-17u.   Oefeningen met 
partner ter ontwikkeling en hante-
ring van taiji krachten.   Zhengyu 
Shen  .   Buqi Institute Belgium.   Athe-
neum. Hof Van Riethlaan. 2640 
MORTSEL.    03 281 05 32  .     sofie@
buqi.net - www.taijicentrum.org  

  Tachyon  

  [W]  [AN]   Tachyon praktijkdag.   
11/9.   10u-17u.   Maak zelf je tachy-
on-antennes en ontdek de crea-
tieve mogelijkheden om Tachyon 
toe te passen in je dagelijks leven. 
  Jimmy Lanssens  .   Healing Sour-
ce.   2800 MECHELEN.    0473 191 
344  .   www.healingsource.be  

  Tekenen & schilderen  

  [W]  [AN]   Zentangle®, een me-
ditatieve kunstvorm.   10/9. 
  19u30-22u.   Een tekenmethode 
met een degelijke theoretische 
en filosofische basis die per-
soonlijke ontwikkeling en groei 
stimuleert en bijdraagt tot het 
welzijn.   Jella Verelst  .   Paper-
artstudio.   Kijkuitstraat 141. 2920 
KALMTHOUT.    0477 642 163  .   
  www.paperartstudio.be  
  [W]  [VB]   Meditatief schilderen.   
Vanaf 7/10.   13u-16u.   De Elemen-
ten water, vuur, aarde, lucht, me-
taal hebben alle hun eigen krach-
ten.   Rita Bellens  .   Oost West 
Centrum.   Leuven Crea-Ruimte. 
Elfnovemberlaan 58. 3010 KES-
SEL-LO.    03 230 13 82  .   info@
owc.be - ww.owc.be  
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  Transformational 
Breathing®  

  [W]  [AN]   Veranderen door te 
ademen.   11/9.   14u-17u.   Maak 
kennis met de helende mo-
gelijkheden van je ademha-
ling.   Griet Van Dingenen  .   De 
Kleine Bron.   Zaal Timotheus. 
Jaak de Boeckstraat 73. 2170 
MERKSEM.    03 225 02 27  .   
  www.dekleinebron.be  

  Vastenkuren en onthouding  

  [C]  [WA]   Vasten en wandelen op 
de Eau d’heure.   11 tot 17/9.     Vas-
ten en wandelen (Water- & groen-
tesap-vasten) op de Eau d’heure, 
leren over voeding en levend 
voedsel (in het Engels).   Mark 
Tucker  .     Lakes of l’Eau D’Heure. 
6440 VERGNIES.    0497 921 911  .     
www.vasten-en-wandelen.eu  

  Vegetarisme  

  [W]  [OV]   Opleiding Koken... 
Natuurlijk!   Vanaf 12/10. 10 
dinsdagen tussen okt. en maart 
2011. Maak   kennis met de ve-
getarische keuken in al zijn as-
pecten. Leer hoe je gevarieerd 
en evenwichtig kan koken. Leer 
over energie in de voeding. 
    Restaurant Avalon.   Geldmunt 
32. 9000 GENT.    09 224 37 
24  .     www.restaurantavalon.be  

      Vrouwelijkheid-
mannelijkheid  

  [W]  [AN]   Moonlodge - Volle 
Maan.   24/9.   20u-22u30.   Sjama-
nistisch geïnspireerde vrouwen-
cirkel (geen zweethut!). Geniet 
van het ongedwongen samenzijn 
met andere vrouwen en kom thuis 
in je vrouwenziel.   Mieke Polfliet  . 
  Thuis In Jezelf.   J.E. Claeslaan 
1. 2560 NIJLEN.    03 366 46 16  .   
  www.thuisinjezelf.be  
  [W]  [AN]   Vrouw en Aardbewust-
zijn.   5/10 tot 14/12.   19u30-22u30. 
  De diepere verbinding met ons 
vrouw-zijn staat centraal. We 
focussen ons op het ruime vrou-
welijke krachtveld dat aldus ont-
staat.      Magma.   De Kring. Jaak De 
Boeckstraat 73. 2170 MERKSEM.    
03 644 06 60  .     www.magmanet.be  
  [W]  [LI]   Vrouwen. De Magie van 
de Moederschoot.   7 tot 10/10. 
    Maak contact met je passie, je in-

nerlijke bron, je vrouwelijke kracht 
door ELW, systemisch werk, ade-
men en rituelen samen met andere 
vrouwen.   Diana Van Rietschoten  . 
  Kasteel De Schans.   Kasteelstraat 
18. 3680 OPOETEREN.    089 62 
92 62  .     www.kasteeldeschans.com  

  Wellness  

  [W]  [VB]   Druïdemengsels maken.   
12/9.       Patricia Wuyts  .   Levens-
stroom vzw.   De Druïde. Jan Van 
Avondtstraat 25. 3012 WILSELE.    
0495 540 379  .     www.dedruïde.com  

  Yoga  

  [C]  [VB]   ShantiYogaFlow.   Elke 
ma. (20u-21u en 21u-22u) en do 
(19u30-20u30 en 21u-22u).     Ont-
dek jouw kracht in 2010! Stel jezelf 
voor sterk in je lichaam en alert in 
je geest.       Chantal Pawelec.   3010 
KESSEL-LO.    0473 934 803  .   
  www.ShantiYogaFlow.be  
  [C]  [OV]   Dru Yoga.   Elke di. van 20u 
tot 21u30 en elke do. van 13u30 
tot 15u.     Gebaseerd op vloeiende 
bewegingen, unieke bewegings-
reeksen en gecontroleerde adem-
haling, de perfecte manier om 
lichaam en geest te ontspannen. 
  Rika Decock  .     Devosstraat 15. 
9700 OUDENAARDE.    055 30 36 
86  .   w  ww.drudocent.nl/rikadecock  

     [C]  [WV]  Jaartraining Tibetaan-
se yoga .  27/9. In een continu 
proces aan jezelf te werken via 
oeroude Tibetaanse technieken. 
Souldance. Overheulestraat 
237 - 8560 MOORSELE. 056 
44 47 96 www.souldance.be
      [C]  [AN]   Okido yoga avondreeks.   
4/10.   19u-20u30.   Okido Yoga werd 

ontwikkeld door de Japanse mees-
ter Masahiro Oki, die studeerde en 
oefende in o.a. Japan, China, India 
en Tibet.   Paul Schuur  .   Oost West 
Centrum.   Van Schoonbekestraat 
148. 2018 ANTWERPEN.    03 230 
13 82  .     www.owc.be Ook voor- en 
namiddagreeks.              

  Zang & stem  

  [W]  [VB]   Playshop.   2/10.   9u30-
18u30.   Zingen met vrouwen uit 
alle windrichtingen.   Els Cuypers  . 
  Vzw You.   Drielindenbaan 18. 
1785 MERCHTEM.    052 46 27 36  .   
www.bouwjemee.be  

  Zuiveren & beschermen  

 [W]  [OV]   De waarheid over water.  
13/9   13/9.   20u-22u.   Over de rol 
van gezond én vitaal drinkwater 
in het leven van mensen die keu-
zes maken.   Raphaël Claessens  . 
  Shambho. Zuiderlaan 1. 9000 
GENT.   Leef-Voel-Groei.    0495 229 
850  .     www.leefvoelgroei.com  
   [W]  [OV]  De Waarheid over Wa-
ter.   24/9.   20u-22u.     Raphaël Clae-
ssens  .   Natuurlijk en Gezond. Ro-
zenlaan 3. 9185 WACHTEBEKE. 
  Leef-Voel-Groei.    0495 229 850  .   
  www.leefvoelgroei.com  
 [W]  [WV]    De Waarheid over 
Water.   28/9.   20u-22u.     Raphaël 
Claessens, Sabine Martens  . 
  Sabine Martens, Centrum voor 
gezond leven. Hoefijzerlaan 
58. 8000 BRUGGE.   Leef-Voel-
Groei.    0495 229 850 -   www.
leefvoelgroei.com  
 [W]  [BR]   Open wateravond.  
29/9. 19u. Welk systeem sluit 
het dichtst bij natuurlijk water 
aan? Wat is omgekeerde os-
mose? Water en cellen - het 
verhaal. Christine Moens. 
Haa2ooH. Jubelfeestlaan 147. 
1080 Brussel. 0486 280 799 - 
www.haa2ooh.be

 [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
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Naar het hart van 
communicatie 
Eric Schneider
Dit boek beschrijft NLP niet – zoals 
de meeste boeken – uitsluitend 
als een psychologische technolo-
gie, maar als een levenshouding, 
een manier van denken en com-
municeren die ons leert te leren 
van het succes van anderen. Dat 
versnelt onze spirituele ontplooiing 
en zelfrealisatie, los van alle religi-
euze, ideologische en theologische 
beschouwingen en formuleringen. 
Als spiritualiteit de ontwikkeling 
van liefde is, dan is NLP een weg 
van liefde. Dat is de essentiële 
boodschap van dit boek. 
[210 p. Ankh-Hermes]

Brent Kessel

Geld. Je hebt veel verloren. Je hebt 
nooit genoeg. Je geeft sneller uit 
dan je verdient. Je geeft weg wat 
je zelf nodig hebt. Bijna iedereen 
heeft een problematische relatie 
met geld. Of met zijn partner 
omwille van geld. Brent Kessel, 
een financiële raadgever met een 
spirituele instelling, geeft je een 
verfrissende nieuwe kijk op geld. 
Hij beschrijft acht financiële arche-
typen en legt uit welke kansen en 
problemen zich bij elk type voor-
doen. [287 p. Ten Have] 

lezen «Als je begint met spirituele ontwikkeling en je wordt met 

de dag serieuzer, mag je van 1 ding zeker zijn: 

je zit nièt op de goede weg»

uit «Naar het hart van communicatie» [zie hieronder]

Geld is niet 
waar het om draait

Wat is er mis met vis?
Dos Winkel
De zee raakt leeg! Dit probleem, 
de uitleg over Omega 3 & 6  vet-
zuren, gezondheidsclaims over vis 
en visolie samenhangend met de 
vervuiling van de wereldzeeën, de 
pijnlijke dood die vissen sterven 
enz. worden door Winkel en een 
aantal andere auteurs helder uit-
gelegd. [239 p. Uitgeverij Elmar]

Vergeven als kracht
Annie Wyffels
Het boek ''Vergeven als kracht'' 
onderscheidt zich van eerdere 
publicaties rond dit onderwerp 
door de nuchtere en praktische 
benadering. Dit boek, dat wordt 
uitgegeven met een begeleiden-
de audio-cd, is geschreven voor 
een ruim publiek en staat los van 
geloofsovertuiging of religie.
[115 p. - info: www.telesforos.be]
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  Jaaropleiding Aura en Chakra 
Healer.   Healingtechnieken ontdek-
ken en jezelf ontplooien op fysiek, 
emotioneel, mentaal en transper-
soonlijk vlak. Info-avond 09/09/10 
www.resonancia.be  
  Cursus Praktische Filosofie. 
  Deze cursus van 11 wekelijkse le-
zingen biedt praktische inzichten 
voor de toepassing van filosofie 
in het dagelijkse leven. Ontwor-
pen voor wie zichzelf en de wereld 
waarin we leven beter wil begrij-
pen. Meer info : 02 649 90 29 en 
www.schoolvoorfilosofie.be  

 Herbronnen 

  Op zoek naar een ontspan-
ningsmassage?   Massage vanuit 
een holistische benadering als ca-
deautje aan jezelf of voor iemand 
die je lief is. www.i-massage.be  
  Voetreflexologie-Vlindermas-
sage-I.E.T.healing.   Kom tot rust 
en breng lichaam, geest en ziel 
terug in balans. Liefdevolle coa-
ching en zalig genieten! Anne 
0494 928 930 www.vlinder-licht.be  

 Persoonlijke ontwikkeling 

  Multidimensionele balancering 
en heling.   Individuele energieses-
sies : EMF Balancing Technique, 
Dans der Energieën of Shamballa 
13D. Eva Van den Broeck, The 
Bridge of Singing Light - eva.micha-
ele@skynet.be  - 02 344 76 00.  
  Spiritueel yonitantra voor 
vrouwen.   Initiatisch one to one, 
voor vrouwen die willen groeien 
in liefde : tantramassage, chakra-
psychologie, spirituele begelei-
ding, tantra cfr www.yonitantra.org  
  Dru Yoga te Gent, Merelbeke, 
Oosterzele.   Ervaar de zachtheid 
van Dru en hoe je los van leeftijd 
of conditie sterker in het leven kan 
staan. www.yoga-aandacht.blogs-
pot.com of 0496 749 019  

 Te huur 

  Huis te huur op de Kalmthoutse 
Heide.   De Mellie Uyldert Stichting 
verhuurt haar huis midden op de 
Kalmthoutse Heide aan groepen 
t.b.v. bewustwordingsbijeenkom-
sten, workshops e.d. Overnach-
ting mogelijk voor 12 personen. 

Info: karensamsom@xentic.nl  of  
tel. 03 666 84 72  
  Op zoek naar een mooie, com-
fortabele ruimte?   Te huur: 2 nieu-
we zalen: 115m2 en 40m2 te Beerse 
(Turnhout) voor workshops, lessen, 
sport of hobby. Groot terras en tuin. 
www.innerlijkebron.be  

  Sfeerfolle praktijkruimte in Ro-
sanja.   Een fijne en aangename 
werkplek voor therapeuten op zelfst. 
basis. Lia Verrees: 0485 824 103 of 
lia@rosanja.be - www.rosanja.be  
  Praktijkruimte Leuven te huur. 
  Rustige praktijkruimte op 2 min. 
van Leuven station. Ideaal voor 
gesprekstherapie, coaching, 
massage, reiki. Meer info: www.
praktijkleuven.be  

 Therapeutische massages 

  In Bali...? Nee, in Saintes (Halle). 
  Relaxatiemassage zal je in hogere 
sferen brengen! Even een moment 
voor jezelf; een warm en zacht con-
tact. 0488 143 076 www.ammyris.be 
 Energetische massages Shu-
nyata Prana.  Afrikaanse Vun-
kuwamassage, Chinese orgaan-
massage, cupping, oorkaarsen, 
counseling. Ommegangstraat 12. 
8511 Kortrijk. 0495 720 104 

 Therapieën 

  Synergio. Energetische Zonda-
gen en Gids. www.synergio.be
Cranio Sacraal Integraalthera-
pie.   Bij cvs, uitputting, migraine, 
slaapstoornissen, rug- en nekklach-
ten, hormonale problemen, stress... 
maar ook angsten, verdriet, depres-
sie en trauma’s. Michel Lootens 
0477 510 101 en 056 41 03 13.  
  Kiowa, de alternatieve praktijk 
voor mens en dier opent de 
deuren!   U kan er terecht voor voe-
treflexologie, reiki, cranio sacrale 
therapie, chakrahealing met edel-
stenen en/of bloesems, voedings-
therapie en als 2e in België hoort 
de Jassentechniek ook in dit rijtje 
thuis. Meer info: www.kiowa.be  
  Liefde op het tweede gezicht. 
  Relatietherapie omdat onbe-
grip en ruzie vanuit onbewuste 
systemen belemmeren om lief-
devol met elkaar om te gaan. 
lia@rosanja.be - 0485 824 103.  

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.

 Cursus-Opleiding-Workshop 

  De uitvinder van het Tachyon-
iseringsproces komt naar Bel-
gië. Prof. David Wagner zal in 
België zijn voor een lezing en cur-
sussen van 29/10 tot 12/11. Alle 
activiteiten vinden plaats in Ko-
ningsteen, Oxdonkstraat 168, 1880 
Kapelle-op-den-Bos. Meer info bij 
agenda op www.hadiqa.be
  Oogyoga - www.oogyoga.be. 
  Yoga voor de ogen bestaat uit een-
voudige oefeningen die je gemak-
kelijk kan doen tijdens je dagelijkse 
activiteiten en die vlug positieve re-
sultaten geven, zoals een ontspan-
nend gevoel, verbetering van het 
gezichtsvermogen,...  
  Wat moet ik met mijn kind?   Is je 
kind niet zoals je zou willen dat het 
is, kan je er moeilijk mee om? In-
schrijven/info:alle workshops:www.
fm-balance.be of 0478 823 758  
Ria Blondeel Br Parapsycho-
loog Medium kaarten.   Ik leg de 
tarot, kleine en grote lenormand-
kaarten enz. engelenkaarten. Ik 
ben reiki-master en geef reikiinwij-
dingen. Geef healingen meditatie 
en visualisatie, Bach-en limanbloe-
sems, engelenessences,meestere
ssences, en engelen-kristallen, Ik 
geef allerhande cursussen in pri-
vee nl kaartleggen-tarot Beline en 
grote en kleine lenormand, pende-
len. Ik ben docente light-body waar 
ik ook deze cursussen van geef. 
Tel. 03 233 27 56 www.ria blondeel.
org e-mail ria.blondeel@telenet.be  
  Mineraaltherapie.   Gedurende 5 
avonden leren we op welke manier 
mineraaltherapie kan helpen bij li-
chamelijke kwalen. start op 29/9/10 
Meer info: www.dedruïde.com  
  Master Mind Training in 10 ses-
sies.   Krijg in-zichten in je bewust- 
en onderbewustzijn. Begrijp beter 
waarom je doet wat je doet en leer 
de Wetten van het Universum toe-
passen. Info: 0494 331 166  

zoekertjes

De redactie is niet verantwoordelijk 

zoekertjes
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zoekertjes

 Vacatures 

   Rosanja zoekt therapeuten & 
yogadocenten.  Zoek je een fijne 
en aangename werkplek waar 
je op zelfstandige basis wilt wer-
ken, contacteer dan Lia Verrees: 
0485 824 103 of lia@rosanja.be

Word jij waterconsulent?   Ben je 
een bewust persoon op zoek naar 
een nieuwe uitdaging en verdien-
ste? Of past zuiver en vitaal water 
perfect in je praktijk of bij je huidige 
activiteiten? Neem dan gauw con-
tact op met ons! www.haa2ooh.be      

 Vakantie 

  Eenvoudig, natuurlijk huisje. 
  1 / 4 pers. voor stilteverblijf mid-
den op de Kalmthoutse Heide. 
Mellie Uyldert Stichting -  info : 
karensamsom@xentic.nl of tel. 
03 666 84 72  
  (Be)Leef je vakantie op Gran 
Canaria!   Inspirerende thema-
reizen. Kom tot rust onder de 
palmbomen. Stel je open voor 
meer levensvreugde! Ga naar 
huis met andere inzichten! www.
fuente-energetica.com  

 Varia 

  Boek “Uit het leven gegrepen” 
Mieke en Sarah.   Dit boek gaat 
over “zielevriendschap” - zowel tus-
sen mensen als in verbinding met 
het Hogere. Het is het aangrijpend 
verhaal van hun leven, hun ziek-
tes, vreugde en moed. Te bestellen 
voor 18 euro in de boekhandel of 
via info@uithetlevengegrepen.be.  
  Feng Shui consultaties.   Regio 
Limburg, Luik en Vlaams Brabant. 
Gezondheidsproblemen, liefde, 
geld, carrière, enz. Verbeter je le-
ven en harmoniseer je woning via 
Feng Shui - FS Line: 0494 150 
745.  

www.agendaplus.be/jobs

Vertegenwoordigers gezocht 
voor Ginseng Deluxe Koffie

op zelfstandige basis. 
Meer info: 0495 189 581.

GRAANCIRKEL- 
KALENDER 2011
Deze magnifieke kalender toont 80 
adembenemende foto’s van de mooiste 
graancirkels die de voorbije tien jaar zijn 
verschenen in Engeland! Het is tevens 
een introductie tot het fenomeen.

Ontvang hem bij u thuis voor € 19 
(inclusief portkosten - België. Nederland:  € 24)

Stort het bedrag met de vermelding «Kalender 2011» 
op rekeningnummer 363-0341596-02 van :

Uitgeverij ACCORDIA • Maaltebruggestraat 156a
9000 Gent • 09 330 84 30

Alle info: www.agendaplus.be/kalender2011
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Meer weten over onze kennismakingsdagen en vormingscyclus rond intuïtie? 
Voor de meest actuele en complete informatie, kijk op 

www.timotheus.be




