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Leonardo da Vinci (1452 -1519)
schilderde vele malen het hoofd en
aangezicht van Christus. Niet zelden
zijn hierop een schrikken, een daarmee verbonden veelzeggende blik in
een bepaalde richting en een diepe
onmacht en lijden vanuit wijsheid te
ontwaren. Ook al is Christus’ aangezicht in vele werken omgeven van
donkere duisternis en is er deze diepe
smartelijke beleving op afgebeeld,
toch straalt het aangezicht en is het
helder doorgloeid en doorlicht.
Christus’ gelaat en borst lichten op
als goud, alles doorademend en
doorwarmend. Ontzetting, ontroering en ontsteltenis grijpen hem aan.
Diepe bewogenheid, vervoering,
medevoelen, mededogen en een
hieruit ontstane wil tot verlossing
zijn in de uitdrukking van het gelaat
af te lezen. Het zijn grondhoudingen
voor een liefdewereld. Vanuit deze
lichtkrachten van zijn aangezicht,
strottenhoofd en hartstreek stralen
leven en ordening. Onbaatzuchtig
schenkt hij genezende verlossing.
Wat verstard is laat hij weer stromen, wat uitstroomt en zich verliest
geeft hij vorm. Kan dit beeld ons tot
opstandingskrachten wekken?
Emil Bock schrijft hierover in zijn
boek ‘De Apocalyps’:“Het aangezicht,
dat ‘als de zon in haar volle kracht
straalt’, wil laten zien dat ieder mens
zelf zon kan zijn. Hoe doe ik dat dan?
Ik kan in mij het bewustzijn opwekken van Hem, die de Heer van de
geestelijke zonekrachten is. Dit
bewustzijn kan worden tot een
lichtbron die de wereld helderder
maakt en al het duistere langzaam
doordringt en overwint. Het middelpunt van de wereld vind ik in Hem –
en Hem vind ik in mij. Zo kan ik in mij
een bron aanboren van waaruit
levenschenkende
en ordenende
krachten de wereld kunnen instromen.” A.S.

Leonardo Da Vinci, Christushoofd
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“Gouden Liedjes & Versjes voor de Goudskinderen”
€ 24,00
NU MET CD!!! 8,00 € (bestelling gaat in: 27 april ’13
- de Cd kan ook apart besteld worden)

JE kan je LIDMAATSCHAP nog
steeds VERNIEUWEN VOOR 2013
zo u wil.
15 euro
“Wil U mee zorgen voor een gezonde
kindertijd voor de allerkleinsten?”
Door uw lidmaatschap steunt u onze werking,
het geven van cursussen voor ouders en opvoeders van het kleine kind en de uitbouw van
kleinschalig kinderonthaal. Hiervoor onze
dank!

Mail ons: salutogenese@skynet.be
reknr.Saluto-Genese vzw 523-0456682-81

Wij kunnen U met blijdschap melden dat alle Gouden Liedjes uit ons
boekje nu werden ingezongen door de zangeres (mezzosopraan)
Guinevere Schneider. Ze studeerde vanaf jonge leeftijd stemvorming
en zang. Ze behaalde in het Koninklijk Conservatorium te Gent
(School of Arts) een onderscheiding voor klassieke zang. Daarna
studeerde ze nog bij verschillende grote zangers in New York en
London voor de verdere ontwikkeling van haar zangkunst. Haar stem
voelt zich het beste thuis in de Keltische muziek alsook in de oude
muziek tot de vroege romantiek. Ze heeft reeds veel ervaring in
vroege opera, oude muziek, kamermuziek en werkt met haar muziek
mee aan tal van projecten. Ze componeert eigen liederen voor zang
en akoestische instrumenten. Haar eerste cd “Guinevere’s Song”
wordt in meer alternatieve kringen zeer goed onthaald. Haar muziek
werd reeds in verschillende projecten zoals in film en theater gebruikt en wordt tevens uitgezonden door de “Peaceful Radio” uit
Haarlem. Ze leent ook haar stem en muziek aan het project “MILAAP” waar een spektakel wordt gecreëerd door internationale
muzikanten en dansers. Een spektakel waar oost en west samenkomen (première december 2013). Guinevere geeft zangles in privé
of groep. Ze wordt ook gevraagd voor het opluisteren van uitvaart,
huwelijk, evenement en concert op maat. “Als ik zing en componeer
ga ik zo dicht mogelijk naar mijn eigen waarheid om zo de creatieve
energie zo zuiver mogelijk te laten stromen. Ik volg geen opgelegde

stijlen, enkel mijn hart!” GUINEVERE SCHNEIDER

Saluto-Genese v.z.w www.salutogenese.be
Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd
Aangesloten bij de International Alliance for Childhood
Bankrekening voor buitenland:
BIC: TRIOBEBB
IBAN: BE36 523-0456682-81
Redactieadres:
Houwaartsebaan, 55
B – 3220 - Holsbeek
salutogenese@skynet.be
Aan deze Nieuwsbrief werkten mee:
Annelies Sysmans,
Rik Fagard
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KALENDER

 Nationaal:Cursussen van vzw Saluto-Genese voor 2013!
GEBAREN VAN LEVEN -

Hoe groei- en omhullingsgebaren uit de embryologie ons kunnen inspireren
bij de opvoeding van het
kleine kind van 0 tot 3 jaar.

“IK LEG MIJN LEVENSWIL NEER IN UW ONTVANGENDE GEBAAR.”
WAAR? Holsbeek – kinderonthaal ‘De Goudskinderen’
(zie adres bij ‘inschrijven’)

27 april 2013

Onthaal vanaf negen uur
09.15 euritmische opmaat - Patricia van der Molen
09.30 WELK MOTIEF WEKTE JOUW GEEST TOT
HERGEBOORTE? Over ongeborenheid. Over
het voorgeboortelijke wezen van het kind.
Annelies Sysmans
10.45 Pauze met koek, koffie en thee
11.00 werkgroep: Samen zingen – pentatonische
liederen en liederen in kwintenstemming LENTE &
ZOMER –
met Guinevere Schneider
(mezzo-sopraan en componiste)
12.00 kringgesprek - vragen
12.30 Het Credo van Rudolf Steiner
25 mei 2013
Onthaal vanaf negen uur
09.15 euritmische opmaat - Patricia van der Molen
09.30 GEBAREN VAN LEVEN - deel I
van ongeborenheid tot zygote.
Annelies Sysmans
10.45 Pauze met koek, koffie en thee
11.00 Werkgroep: boetseren: omhullingsgebaren.
12.00 kringgesprek – vragen
12.30 Het Credo van Rudolf Steiner
28 september 2013 Onthaal vanaf negen uur
09.15 euritmische opmaat -Patricia van der Molen
09.30 GEBAREN VAN LEVEN - deel I I
Van zygote tot het sferische embryo.
Annelies Sysmans
10.45 Pauze met koek, koffie en thee
11.00 Werkgroep: euritmie – omhullingsgebaren
en gebaren van leven.
Patricia van der Molen (euritmiste).
12.00 kringgesprek – vragen
12.30 Het Credo van Rudolf Steiner

26 oktober 2013 Hele dag! Onthaal vanaf 9 uur
09.15 euritmische opmaat - Patricia van der Molen
09.30 GEBAREN VAN LEVEN - deel III
Van sferisch embryo tot centraal embryo
en foetus.
Annelies Sysmans

10.45 Pauze met koek, koffie en thee
11.00 Werkgroep: euritmie – omhullingsgebaren
en gebaren van vertrouwen en loslaten.
12.00 kringgesprek – vragen
12.30 Het Credo van Rudolf Steiner
Middagpauze met lekkere warme soep
13.30 tot 15.30 u werkgroep: Transparanten:
rozetten maken met gekleurd vloeipapier.
met Cristina Agace

WELKOM!
Inschrijven
p/a De Goudskinderen
Houwaartsebaan, 55
3220 – Holsbeek
salutogenese@skynet.be
tel 0032-(0)16-62 32 84
www.salutogenese.be
De inschrijving is pas geldig na betaling van het
inschrijvingsgeld
op rekeningnummer 523-0456682-81
BIC: TRIOBEBB / IBAN: BE 36 5230 4566 8281

met vermelding: jaarcursus 2013 en datum(s)
Cursusgeld voor één zaterdag:
Voor halve dag:
leden: € 25,niet-leden: €30,Voor hele dag (26 oktober!):
leden: € 35,niet-leden: €40,Voor de gehele reeks:
leden:€ 100,niet-leden: € 120,-

meebrengen: openheid voor de taal van gebaren,
euritmiepantoffels en voor 26 oktober ook
broodmaaltijd , klein goed papierschaartje, zwart
potlood, droge lijmstift.
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 Cursussen van de Federatie Steinerscholen:
zie www.steinerscholen.be
Kijken naar angst en onrust bij het jonge kind
We trachten de kleuter te begrijpen vanuit de fysiologie en de vier basiszintuigen (tastzin, bewegingszin, evenwichtszin en levenszin) en zoeken van daaruit naar handvaten binnen de Steinerpedagogie om met fenomenen als onrust, angst en verdriet bij kleuters om te gaan. Doelgroep: Deze
cursus bouwt voort op ‘Kinderen waarnemen’ maar kan ook een introductie vormen voor beginnende leerkrachten. Klaar Aerts en Dr. Edmond Schoorel
zaterdag 2/3, 9/3, 16/3/ en 23/3/2013 van 9u tot 12.30u Middelbare Steinerschool De Es, Diksmuidelaan 227, 2600 Berchem € 150
Inschrijven met vermelding: kleuters karen.voets@steinerscholen.be 03/213 23 33.
pdf en inschrijvingsformulier en ook voor meer info: www.steinerscholen.be

Dreumesen in de peuterklas
Hoe kijken we naar het jongste kind op school, hoe begrijpen we het en wat mogen we ervan verwachten? Vanuit deze vragen kijken we in deze cursus naar hoe we kunnen omgaan met peuters
in de lespraktijk van de Steinerschool.
Doelgroep: peuter- en kleuterleraren zaterdag 20/4, 27/4 en 4/5/2013 van 9u tot 12.30u
Middelbare Steinerschool De Es, Diksmuidelaan 227, 2600 Berchem € 120
Inschrijven met vermelding: peuters

ALS JE ME HELPT, KAN IK HET ALLEEN - Gezonde ontwikkeling
mogelijk maken.
Zaterdag 27 april 2013 in de Vrije Rudolf Steinerschool Michaeli
Affligemdreef 71 9300 Aalst van 10u – 13u (met pauze) Lezing met gelegenheid voor gesprek door Pia leurs
bijdrage: 15 euro aanmelden: miekedetroyer@hotmail.be O53/703592 0473/578196

Internationaal:
 Pfingsttagung te Hannover:18 – 21 mei 2013 in Hannover
Thema: De eerste 7 jaren vanuit het gezichtspunt van de metamorfose van de wil.(4 de voordracht
‘Algemene Menskunde’) Ingericht door Vereinigung der Waldorfkindergärten.
Je kan je dadelijk aanmelden op www.pfingsttagung.info . We verheugen ons op uw inschrijving!

 Kleinkindtagung Dornach,20.–23. Juni 2013
Studiedagen van de Medische Afdeling in samenwerking met de Pedagogische Afdeling te Dornach in het Goetheanum
Voorbereidingsgroep: Claudia Freytag, Claudia Grah Wittich, Birgit Krohmer.
Ingericht door de Medische Sectie Dornach Info voordrachten en werkgroepen + inschrijvingsformulier: http://www.medsektiongoetheanum.org/EYED2/files/file/pdf/Programm_Kleinkindkongress_2013.pdf
een Nederlandse vertaling aanvragen bij : salutogenese@skynet.be
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*

Ik proef en ruik de aarde! Stilaan lente op komst!

*
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Ook de dag daarna ga ik naar mijn zelfde onderzoeksplekje en vindt daar opnieuw die goed geurende
aarde en de zachtgekleurde eerste krokusjes.

“Alle weer is goed weer, er bestaan alleen slechte
kleren.” Juf Claudia te Gent
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Het kleine kind en zijn gezondheid.

A. Sysmans

Ook in het kinderonthaal is het mogelijk om het kleine kind tussen 0 en 3 jaar verzorgend en met
aandacht de eigen ‘gezondheid’ te laten uitbouwen. Gezondheid moet immers dag na dag, uur na
uur verworven worden, net zoals ook het kleine kind stapje per stapje het lopen leert, het fantasievol
en geconcentreerd spelen leert, het zelfstandig slapen leert of leert hoe het zich verhouden kan met
een ander. Er is geen wezen zó leergierig als het hele kleine kind onder het derde levensjaar. Als ik
probeer om na een dag voor de ouders op te schrijven wat hun kindje weer allemaal heeft ontdekt,
heeft ‘be-grepen’, heeft onderzocht of tot welke nieuwe inzichten het vandaag weer gekomen is, dan
is mijn blad steeds te klein en de tijd steeds te kort die ik voor dit schrijven heb. Onbeschrijflijk leerbereid en opnamekundig is het kleine kind! Zo is dit pasgeboren mensje dus ook bereid en in staat
om de eigen autonome gezondheid zachtjesaan uit te bouwen, met onze hulp wel te verstaan. Hierbij is veel ondersteuning nodig van buitenaf. Je zou het kunnen noemen: ‘huidnabije, liefde- en zielsvolle lichaamsverzorging. Je gezondheid verwerven en je gezondheid behouden zou je kunnen
vergelijken met het langzame, langdurige proces van het leren evenwicht lopen over een dunne en
lange, soms ook wat te slappe of te strakke touw. Als het ons dan gelukt, na heel wat oefenbeurten,
om in ‘balance’ te zijn op dit touw, is dit ook slechts voor een kort ogenblik. Dan vallen we weer van
het touw af en beginnen opnieuw. Na iedere oefenbeurt kunnen we onszelf dan steeds enkele stapjes meer in evenwicht houden. We ontwikkelen souplesse en elasticiteit. En dat is nu net het verschil
met het kind dat mag ‘oefenen’ om gezond te leren worden en het kind dat deze kansen niet (of
weinig) ter beschikking krijgt. Door te mogen ziek worden, koorts te krijgen, even in bed te moeten
blijven ontwikkelt de mens vanaf de allereerste prilste levensdag de innerlijke souplesse van het zelf
opbouwen van een eigen immuniteit en zelf weer mogen te genezen . ‘Genezen’ is een zich oprichtende kracht vanuit de diepst liggende eigen levenskrachten, vanuit de eigen vitale bron van levensoorsprong en levensenergie.
Het kleine kind balanceert voortdurend tussen ziek zijn en gezond zijn. Deze twee uitersten liggen
veel dichter bij elkaar dan bij het 10-jarige schoolkind. Heel onverwachts kan ons kindje uit bed komen met vuurrode wangen, koorts en onbehagen. Het is niet altijd van groeiende tandjes. Het blijkt
heel onverwachts aan een buikinfectie te lijden of een insectensteek op zijn armpje geeft hem zoveel
pijn en onrust dat er moet worden ingegrepen. Een beginnende verkoudheid kan bij ons kindje moeilijke nachten veroorzaken en de verkoudheid wordt niet dadelijk zomaar van zichzelf ook weer beter.
Hoe kunnen we hier eerste hulp aanbieden? We willen toch wel vlug beterschap zien of verlichting
aan de pijn geven en aan het onbehagen dat het kind ervaart, maar de ziekte zo plots laten verdwijnen als ze gekomen is, of de koorts onderdrukken, dat is ook weer de bedoeling niet. Wat kan de
antroposofische geneeskunde hier aanbieden? Bij hevige en langdurige klachten of als je als ouder
onzeker wordt, is het goed om de arts erbij te halen.
In het tijdschrift ‘Erziehungskunst’ juli/augustus 2010 gaf Wala www.wala.de en Weleda
www.weleda.be www.weleda.de de volgende raadgevingen voor een kindvriendelijke huisapotheek.
Bij griep
Bij acute verkoudheid helpt Ferrum phosphoricum, dat de ziekte uitbreekt of maakt ze milder. (Ferrum phosphoricum comp. Globuli Weleda of Meteoreisen Globuli velati van Wala)
Bij oorpijn
Als een verkoudheid langer duurt, neigen kinderen er dikwijls toe om oorpijnen te krijgen. Hier zijn
Aconitum en Levisticum heel werkzaam, ook bij ontsteking van het middenoor. (Aconit Ohrentropfen van Wala of Levisticum Rh D3 vloeiende verdunning - waterig – van Weleda)
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Bij oogvliesontsteking
Euphrasia-oogdruppels van Wala of van Weleda verzachten lichte, ook door allergie veroorzaakte
bindweefselontsteking met tranenvloed.
Bij buikloop
Berkenhoutskool helpt zeer vlug bij acute buikloop, daar zij lucht, vloeistof en daarmee ook giftstoffen opzuigt in de darm. (Bolus alba comp. poeder van Wala, Birkenkohle comp capsules – vanaf 12
jaar – van Weleda)
Bij misselijkheid, overgeven, maagpijn
Muskaatnoot (braaknoot) helpt bij misselijkheid en verlicht het braken en de maagpijnen of maagkrampen. Bitterstoffen uit de gele gentiaan zorgen voor het leegmaken van de maag en spoort de
afscheiding van verteringssappen aan. Muskaatnoot werkt rustgevend en ontkrampend. ( Nux vomica D6 van Weleda of Gentiana Magen Globuli velati van Wala)
Bij schaafwonden, oppervlakkige huidwonden
Calendula bevordert de snelle genezing van wonden en de regeneratie van de huid, werkt ontzwellend en ontsmettend. Calendula Wundsalbe van Weleda of Calcea Wund- und heilcreme van Wala)
Bij verstuiking, zwellingen, builen, blauwe plekken
Bij verstuikingen helpt Arnica Essence; ze werkt pijnstillend, ontzwellend, doet blauwe plekken verdwijnen en verkoelt aangenaam. Arnica geeft nieuwe structuur aan verwond weefsel en stimuleert
de stofwisseling. Zeer belangrijk hierbij is de snelle behandeling. Arnica Essence zal pas vanaf de leeftijd van 1 jaar gebruikt worden. (Arnika Essenz of Arnika gelee van Weleda, Arnika-Wundtuch of Arnika- Salbe alsook inwendig Arnica e planta tota Globuli velati van Wala. Bij een langdurig
genezingsproces is de zalf Arnika 10% heel goed).
Bij zonnebrand, insectensteek,verbranding
Bij lichte verbranding, zonnebrand of een insectectensteek helpt Combudoron Gel. Deze verkoelt,
verzacht de pijn en de zwellingen en werkt ontsmettend. Het gel bevat substanties uit Arnica montana en Urtica urens (kleine brandnetel). (Combudoron Gel van Weleda of Wund- und Brandgel van
Wala).
Koorts bij verkoudheid
De koorts respecteren, binnen blijven, het is een genezingsproces van enkele dagen.
Voor kinderen: Kinfludo (Weleda) Ferrum / Phosphoricum comp 15kr-5x/d Voor baby’s: 2kr- 5x/d
Citroenschijfjes in de kousjes onder voetzool
Of bij warme voetjes kuitwikkels leggen met citroenthee. (warm inpakken met wol (kousen of sjaal)
gedurende 20 min. – ev. herhalen)
Aconitum China comp. Suppo’s.
In het neusje: fysiologisch water , eucaluptusbalsem (Wala)
Rhinodoron Spray (Weleda) of
Berdonia neusspray (Wala)
Voor volwassenen: Infludo (Weleda) Aconitum Sabadilla comp ( 7dr /2u - dan 5dr- 5x/d) is ook
voor koorts.
Stomen met Chamomilla onder grote handdoek
Niet eten, zeker geen melkproducten of eiwitten.
Veel drinken! Vlier, salie, tijm, lindethee.
Veel rusten.
In acute gevallen bij dichte neus: - Alium Sepa D3 druppels
Rhinopulsan (Requeweg)
Kinderen na het baden volledig inwrijven met St. Jansolie, bronchiaalbalsem, verwarmende olies.
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Naverzorging!: Ferrum Siderium D20 (10dr 2x/d gedurende 2 weken)
Bij koorts (uit het boekje van vzw saluto-genese: “Een raadgever voor het gebruik van homeopathische en antroposofische geneesmiddelen voor zieken thuis.”)
Indien lager dan 38,5°C: Rustig en vertrouwensvol blijven. Koorts op zich is een geneesmiddel: het
desinfecteert, zuivert en heelt. Koorts geeft de patiënt de nodige plasticiteit om in de harmonieuze
toestand van ‘gezond zijn’ weer te keren. Koorts geneest als we haar begeleiden (niet onderdrukken). Het onderdrukken van koorts kan tot allerlei allergieën leiden. Kinderen hebben gemakkelijk tot
40°C, vooral in het eerste levensjaar! Bij volwassenen is dit vaak fataal. Gaat de koorts te hoog (bv.
39°C) dan wordt al het mogelijke gedaan om ze organisch te laten zakken oa. met citroenkuitwikkels. (zie verder).
Steeds de koorts 4x daags meten. Rond 18u is de koorts op haar hoogtepunt.
- Is de patiënt warm en rood?: Belladonna
- Is de patiënt wit en koel?:
Ferrum/Fosphor
- Is de patiënt onrustig?:
Aconitum
Platte rust en veel slapen.
Dieet: (beetje rijstwater, beetje geraspte appel, geen eiwitten), en heel veel drinken oa. Linde-, kamille, vlierthee....
Goede stoelgang stimuleren - obstipatie vermijden (lavement met kamille)
Voel aan de voetjes, indien ze warm zijn is alles OK. Zijn ze koud, dan kan dit een aanwijzing zijn dat
de koorts toch nog hoger gaat gaan en gaan we citroenwikkels leggen. Eerst echter de voeten weer
warm maken ( dmv warmwaterkruik of voetbadje). Je mag pas koude citroenwikkels leggen als het
kind zelf in staat is om warmte te ontwikkelen in de voetjes!
Indien hoger dan 38,5°C:
Chamomilla-zetpillen (Weleda) of
Aconitum comp – zetpillen (Wala)
Infludo (10dr/2u)
Voor kinderen: Kinfludo (5dr/2u)
Niet baden (zeker ook niet baden bij ziekten met huiduitslag)
Citroenwikkels:
Voetjes eerst warm maken door voetbadje en verwarmende olie-inwrijving en warme kruik in het
bed. Patiënt op het rustbed, citroen uitpersen in warm water (bio met schil), oude katoenen lap (luier) erin dompelen, licht uitwringen en rond de kuiten en voetjes wikkelen, handdoek eromheen,
warme wollen sjaal eromheen of warme wollen kousen, de patiënt onderdekken en laten rusten, na
een half uur herhalen. De patiënt zal verlicht aanvoelen. Nu de koorts nameten of ze gedaald is. Zo
nodig meerdere malen herhalen.
Indien de koorts toch blijft stijgen en boven de 39°C komt:
Chamomilla- of Aconitum suppo opsteken en de arts raadplegen voor een juiste diagnose. Is het een
oorontsteking, keelontsteking, een kinderziekte, koorts van tandjes, griep.....?
Indien de koorts zéér snel oploopt:
Onmiddellijk! de arts waarschuwen. Er is dan kans op koortsstuipen. De arts zal de stuipen onderbreken met valiumampulles via de anus, als deze langer dan 10 min. gaan duren. Té lange koortsstuipen kunnen schade aan de hersenen geven. Een normale koortsstuip is onschadelijk. Je kan
koortsstuipen vermijden door steeds weer natte citroenwikkels te leggen.
Bij koortstuipen het kind afkoelen in een lauwwarm zitbad 36 °C tot 37°C.
Rond 18u is koorts steeds op haar hoogtepunt.
Koortsstuipen krijgen kan een familiale aanleg zijn.
Na elke koortsige ziekte als ‘kuur’:
Ferrum Siderium D10/ Pankreas D4 (3x1mesp – ged. 3 weken)
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Wist je datjes?
Wist je dat? de internationale Vereniging van kleuterleidsters te Stuttgart een prachtige
aanbieding van DVD’s heeft over de opvoeding van het kleine kind, met o.a. de volgende
titels: ‘Met alle zintuigen’
‘Ritme in het leven’
‘Uw kind is uniek’
www.waldorfkindergarten.de
Wist je dat? energetisch therapeut Karen Samsom maandelijks een retraite 6-daagse aanbiedt in een landhuis gelegen op de Kalmthoutse Heide? Naast het aanbod van consulten,
cursussen en lezingen werkt Karen tijdens deze 6-daagse met het individu aan het herkennen van de thema’s die naar het eigen levensplan leiden. Tot de mogelijkheden behoren o.a.
deelname aan meditatie oefeningen, geïnspireerd door de leer van ’Ongedeelde Aandacht’
van Roland van Vliet, bij wie het academiejaar ‘Sociale Kunst’ werd gevolgd. Als kunstzinnig
werk wordt er met pastelkrijt gewerkt, op een wijze die verdiepend werkt. Men kan vrijwillig
deelnemen aan energetische oefeningen, waarbij de chakra’s gezien worden als zintuigen
van de ziel.
Rondom het huis liggen grote tuinen die doorlopen in het natuurreservaat; een stiltegebied
met heide, zandvlakten, vennen en beboste delen. Bij interesse vind u alle informatie betreffende mijn werk en retraites op de website: www.mesura.be karensamsom@base.be
Wist je dat? www.texelwol.be info@texelwol.be ongekamde en ongewasssen wol in vacht
aanbiedt (met lanoline) 7€ /kg
Wist je dat? www.herbalana.com alles biologisch en plantaardig geverfd aanbiedt, oa biologische Merino viltwol, ook opvulwol, spinwol, weefwol, wollen dekbedden, pantoffels,… .
Wist je dat? om breiwerk te vervilten tot stevige warme winterpantoffel(tje)s je best de zeer zacht
getwijnde, natuurlijke Noorse schapenwol ‚Eskimo‘ van het merk ‚DROPS‘ gebruikt.
http://www.garnstudio.com/lang/nl/kategori_oversikt.php en je deze draad aan democratische
prijzen kan krijgen bij ‚Het Zwarte Schaap‘ te Zichem- Okselaar. hetzwarteschaap@hotmail.be
bij Garnstudio vind je ook tal van breipatronen voor truien, jassen, ….

Zelfgemaakt naar patroon van Garnstudio– héél
verrassend!

Wist je dat? Een ethisch- morele waardecompetentie een zeer waardevolle eigenschap is van
ieder pedagoog. Kinderen zowel als volwassenen hebben zielsmatige, geestelijke oriëntering nodig
en een wereldbeeld en -opgaven waarmee ze zich innerlijk kunnen verbinden. Kinderen hebben regels, waarheid, klaarheid, rituelen en waarachtigheid nodig, maar géén morele preken. Wie kinderen
moraal predikt leert ze hoogstens het prediken zelf, maar niet de moraal.
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“Niet morele uitleg, geen vernuftige beleringen werken op het kind, maar datgene wat de volwassenen zichtbaar voor het kind zijn ogen doet in de omgeving van het kind. Het kind bouwt zich een
juist ‘zien’ op, als men de juiste kleuren- en lichtverhoudingen in zijn omgeving brengt. De juiste fysieke voorwaarden in de hersenen en de bloedsomloop voor een gezonde moreel zintuig worden aangelegd als het kind morele handelingen, morele taal en morele gedachten opneemt uit het voorbeeld
van zijn omgeving.” (R. Steiner: “De opvoeding van het kind in het licht van de antroposofie.”)
Zo willen kinderen volwassenen beleven, die de natuur liefdevol verzorgen. Ze willen dankbaarheid
waarnemen bijvoorbeeld door middel van een tafelspreuk vóór en na het eten. Ze willen ouders en
opvoeders ontmoeten die zich bekommeren om oude en zieke mensen, die het sociale leven oefenend vorm geven, met weinig haat, nijd, afgunst,…
Kinderen hebben ouders en mensen nodig die zich voor de wereld engageren en deze wereld liefhebben, ook in zijn minder goede kanten. Kinderen die mogen beleven dat volwassenen zich steeds
weer voor klaarheid en waarachtigheid inzetten en inspannen, die werken aan een ethisch-morele
levensoriëntering, hebben veel kans om als jeugdige en volwassenen mee te werken aan een méér
menswaardige wereld.

Wist je dat? De bevindingen van de relatie tussen ‘tonale synchroniciteit' en sociale betrokkenheid
tussen moeder en baby recent in het gespecialiseerde Amerikaanse tijdschrift, Infancy.verschenen?

Tonal synchrony in mother-infant interaction based on harmonic and pentatonic series

The interplay between tonal synchrony and social engagement in mother-infant interaction.
Onderzoekster Martine Van Puyvelde ontdekte dat wanneer moeders met hun baby's van drie
maanden praten er niet zozeer contact wordt gelegd via de woorden, maar via de melodie. Met behulp van computerprogramma's waarmee frequentieanalyses werden uitgevoerd en een team van
twaalf professionele musici (o.l.v. musicus/filosoof Pol Vanfleteren), werden 854 babbelmomenten
van moeders en baby's geanalyseerd. In plaats van naar de woorden te luisteren, concentreerden de
onderzoekers zich op de klanken of ‘de muziek achter de woorden'. In een eerste fase van het onderzoek werd vastgesteld dat moeders en baby's klanken uitwisselen die voor bijna 85% van de gevallen
harmonieus klinken. In de andere 15% is er geen enkele harmonie te vinden. Eenvoudiger gezegd,
moeders en baby's zoeken 85% van de tijd samen klanken op die goed bij elkaar passen en componeren op die momenten als het ware hun eigen korte stukjes muziek. Terwijl ze tijdens de andere 15%
een kakofonie lijken te produceren. Opzienbarend is dat melodietjes die moeder en baby samen
voortbrengen, lijken op populaire deuntjes als ‘obladi oblada' van de Beatles. De onderzoekers
noemden hun ontdekking ‘tonale synchroniciteit' en publiceerden hun bevindingen in 2010 in het
gespecialiseerd Amerikaans vaktijdschrift, Infant Behavior & Development.
In de tweede fase van het onderzoek werd nagegaan of de babbelmomenten ook betekenis hebben
voor het emotionele contact tussen moeder en baby. Om dit na te gaan werd in een microanalyse
iedere kleine verandering in gezichtsexpressie en lichaamshouding van zowel moeders als baby's
genoteerd en vergeleken. Uit deze analyses bleek dat de harmonieuze babbelmomenten gepaard
gaan met sociaal emotioneel herstel van de band tussen moeder en baby. Een bijzonder, essentieel
facet in de ontwikkeling van het kind. Bij de niet-harmonieuze momenten leken moeder en baby
elkaar emotioneel even kwijt te raken. De onderzoekers vermoeden dat het fenomeen een initieel
sociaal leerproces is.
"We moeten in de toekomst onderzoeken of hiermee de basis wordt gelegd voor hoe mensen met
elkaar communiceren op latere leeftijd", aldus onderzoekster Martine Van Puyvelde.
In het artikel "De muzikale macht van het geheugen" in ‘De Standaard' van 14 december 2012 werd
de vraag gesteld waarom sommige melodietjes levenslang blijven hangen in ons geheugen en zich
razendsnel kunnen ontpoppen tot een hit. Misschien blijven melodieën dus wel gegrift in ons geheugen, omdat ze gelinkt zijn aan onze vroegste ervaringen van sociale omgang en emotionele veiligheid.
De recentste bevindingen van Martine Van Puyvelde over tonale synchroniciteit en sociale betrokkenheid tussen moeder en baby verscheen in het gespecialiseerde Amerikaanse tijdschrift Infancy. Mo-
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menteel wordt onderzocht of hart- en ademritme van moeder en kind op elkaar worden afgestemd en
of muziek hierop invloed kan uitoefenen.
*Onderzoeksgroep Interpersonal, Discursive and Narrative Studies (IDNS), promotoren prof. Gerrit
Loots en prof. Nathalie Pattyn
13/02/2013 Auteur: MM Bron: Persbericht VUB
Dit duidt op het belang van spraakmelodie reeds van in de allereerste levensuren van het kind.
Wist je dat? Dietiste~Herboriste Lutje Van Boxelaer www.lutje.be
LOUTER 7 DAGEN inricht, een milde reinigingsweek in het midden tussen midwinter en midzomer (paastijd) van 4 t/m 11 april 2013. Genieten van rust, regelmaat en reinheid, In een ritme van
inspanning/ontspanning, samen doen/alleen zijn, geven/ontvangen met voldoende ruimte voor
jezelf. Onze voeding bestaat uit sobere en lekkere biovegetarische maaltijden. Dagelijkse waterbehandeling en weldadige individuele massage met ondersteunende kompressen. Zuiverende dranken, eutonische rust en beweging, dans, creatieve schrijfoefeningen, meditatie en wandelen in de
prachtige natuur van “het land der valleien”. In de authentieke sfeervolle hoeve ‘Ferme du Château’
uit 1849, te Malvoisin in de Belgische Ardennen.
Kosten voor deelname:
€ 595,- op basis van 2-3-4 persoonskamer
€ 720,- voor een privékamer
Vroegboekkorting € 30,- (vóór 3 februari
Lutje Van Boxelaer
2013).
DIËTISTE~HERBORISTE
Aanmelding
e-mail : lutje.van.boxelaer@telenet.be
telefoon: (+32)(0)499-31 65 32

Wist je dat? zaterdag, 15 maart 2013 (Volksinitiative Grundeinkommen, 15.03.2013) bijna 300 bezoekers bij elkaar kwamen voor het initiatief van het basisinkomen in het Goetheanum te Dornach.
De 30 min lange film van Enno Schmidt “Stimmen zum Grundeinkommen” vierde zijn première in de
Grondsteenzaal.
http://mailings.info3.de/link.php?link=01_03_04_84_12
http://mailings.info3.de/link.php?link=01_03_04_84_13&id=9&L=1&id=9&tx_ttnews[tt_news]=104
6&cHash=253d99d669d048a4b8fb344ca14fe9ca
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Het kleine kind een stem geven.
Over liefde, vrijheid, respect, resonantie,
betrokkenheid, veilige hechting in warmte
en omhulling, omhullingstijd, omhullingsruimte, vrijheidsruimte, zekerheid, dynamiek, begrenzing, voorbeeld, nabootsing,
spiegeling, relatie, overgave en toewijding.

Met dank aan Brenda Gröbe. Ze richt kinderonthaal ‘ Zeeglans’ in onder de vleugels
van ‘Heemhuysstichting Nl”.
Ze is de moeder van dit mooie, ontroerende beeldje ‘Sea Lady’

Ode kijkt een beetje sip als ze haar vriendje niet meer ziet: “Waar is Arthur?”
Ik zeg een beetje spelend: “Oh, waar is Arthur nu toch?” Maar Ode, die echt niet weet waar Arthurtje is, antwoordt om me
gerust te stellen: “Je moet niet bang zijn hoor, Arthurtje komt wel weer terug hoor!”.
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Zo we kleine kinderen gewoon zouden laten zeggen wat ze te zeggen hebben en als ze fluisteren en tot zichzelf
spreken en stilletjes voor zich uit spelen en we hierbij dan ook gehoor zouden geven aan hun vele stilzwijgen,
dan zou de wereld er helemaal anders kunnen uitzien. We zouden vertrouwensvoller en positiever zijn, we
zouden creatiever en moediger zijn, we zouden wilskrachtiger en oefenender zijn, we zouden meer geloven in
hogere wezens en in een geestelijke wereld die louter goedheid uitstraalt.
Is het niet de hoogste tijd om kinderen nieuw te leren zien en nieuw te beluisteren, ook al zeggen ze nog niets
en/of spreken ze weinig, want hun wereld van de stilte en de stille verwondering is steevast onze opvoeder.
Wat kunnen we voor boodschappen bij hen horen? Wat kunnen we leren van het kind? Wat kunnen we zelf
ontwikkelen aan het kind?
In de Rudolf Steinerpedagogie tracht de pedagoog antennes, ja voelhorentjes te ontwikkelen om de fijne en
genuanceerde, de stille en kleine boodschappen waar te nemen die het kleine kind ons wil openbaren. Ieder
klein lichaamsgebaar en stemgebaar heeft al van in het allereerste begin een eigen betekenis, maar ook hun
spel, hun lied, hun tekening of schildering, hun wijze van stappen, dansen, bewegen, hun lach en hun traan zijn
een open boek voor hun lichaam, hun ziel en hun geest. Het kleine kind geeft al van in de moederschoot boodschappen aan zijn opvoeder, als de opvoeder zich hiervoor kan openen.
De zwangerschapstijd is gekenmerkt door iets zeer merkwaardigs: het kind is gedurende negen maanden in
een zeer lichaamsnabije en hartnabije hechte relatie met zijn moeder. Hij groeit in haar lichaam in en neemt
haar ziel en geest even intensief waar als haar hartkloppingen, ademhaling en stem. De moeder kent het kind
en het kind kent de moeder. Ook al hebben ze elkaar nooit ‘gezien’, toch is het allereerste wat het kind na de
geboorte herkent, het gelaat en de stem van de moeder en de moeder ervaart bij het kijken naar en voelen van
haar kind diepe herkenning, verwantschap en verbondenheid. Is het het moederlijke levenskrachtenlichaam,
haar energiestroom, haar ziele-geestwezen dat het kind herkent? De boreling herkent zijn moeder na de geboorte.
De omhullingsorganen die de kleine vruchtkiem vanaf het allereerste begin omgeven en behoeden, zijn de
ideale omgeving voor dit kleine vruchtje. Het is zelfs zo dat de kosmische kiem van het toekomstige fysieke
lichaam (de geestkiem van de mens noemt Rudolf Steiner dit), de kiem van zijn kosmisch bouwsel, vanuit zijn
voorgeboortelijk bestaan de nodige ruimten aanlegt en vormt die het vruchtje nodig zal hebben om te kunnen
de
ontwikkelen, en dit nog alvorens er van een menselijk embryo sprake is. Op de 7 dag na de conceptie, na de
eerste delingen (die nog volgens minerale wetten verlopen) van het bevruchte eicel- tot het morulastadium,
gaat de cel in haar geheel nu ook groeien en cellen bijvormen (volgens plantaardige wetten) en ontstaan de
eerste holten (van morula tot blastocyste): eerst de blastocysteholte (exocoel – latere dotterzak), dan de
amnionholte (latere vruchtwaterblaas). Pas nadat deze holten (omgevingsruimten) geschapen werden vanuit
de krachten van de geestkiem zal zich uit het spanningsveld tussen exocoelholte en amnionholte de driedelige
kiemschijf (het centrale embryo) gaan vormen.
Kunnen we hieruit de vraag stellen dat het het geestelijk wezen van het embryo en de foetus is dat de volgende
omhullingen, die nodig zullen zijn na de geboorte in het aardse bestaan, mee zal vorm geven, zoals de geestkiem dit deed voor de omhullingsorganen van het embryo en de foetus?
De blastocyste nestelt zich in en gaat zich diep en hecht ingraven in de baarmoederwand waar het al vlug chorionvlokkken gaat vormen. De implantatie en hierop volgende vorming van het chorion met de chorionvlokken kunnen we als vragende geste interpreteren: “Neem je mij zoals ik ben aan, onvoorwaardelijk,
onbaatzuchtig, met alles wat ik uit de geestelijke wereld meebreng aan nieuwe opgaven?” De vorming van de
placenta en de stevige doorbloeding van de baarmoederwand zijn op deze vraag het antwoord.
We kunnen voelen dat ieder kind dat bij ons komt, ons liefheeft. De liefde die wij het kind toedragen is hierop
het wederantwoord . De moeder stelt haar ruimte, tijd, ziele- en geestesinstelling ter beschikking van het zich
incarnerende kind. Hierdoor houdt ze zichzelf voor een deel terug. Ze tolereert de ‘vreemde’ cel met de eigen
eiwitten en probeert zich in te leven in het kind. De placenta voorziet in de noden van het kind (functies van
longen, lever, nieren, hormoonklieren tot de desbetreffende organen hiervoor rijp genoeg zijn bij het embryo).
de
Op de 17 dag na de bevruchting ontstaat de hechtsteel en allantois. De cellen van de nu driebladige kiemschijf zijn omgeven, bovenaan door de amnionholte, onderaan door de dooierblaas. Deze groeien steeds meer
en groeien in het omhullende exocoelweefsel met daar omheen het mesenchym met holtevorming.
Ontstaan hechtsteel: door een verdichting van het mesenchym tijdens de derde week ontstaat tussen de
kiemschijf en het trofoblast de hechtsteel die zich steeds meer verstevigd. Tegen het einde van de tweede
week treedt er tussen het amnion en de binnenlaag van de trofoblast, een celweefsel van dezelfde aard op als
het zojuist beschreven mesenchym, dat het exocoel omgeeft. Ook dit mesenchym wordt losser van structuur
en vormt heldere gebiedjes. Samen met het overige mesenchym is het een samenhangend geheel. Daardoor
lijkt het amnion nu van de trofoblast afgedrongen te worden. Maar op één plaats blijft het amnion in nauwer
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verband met de trofoblast. Daar verdicht zich tijdens de derde week het mesenchym. Deze weefselstreng
noemt men de hechtsteel.
de
Ontstaan van notochord en allantois (17 dag): Op hetzelfde moment als het notochord is ook de allantois
gevormd, een vingervormige uitstulping van de dooierzak in de hechtsteel. Dit kleine orgaan wordt de allantois
(allantois = worstje) genoemd. Hij speelt een rol bij het ontstaan van het bloed en de bloedsomloop. Later is hij
betrokken bij de vorming van de blaas. Bij mensen blijft hij klein, bij vogels is de allantois het orgaan voor de
ademhaling. Aan het eind van de vierde week, op de 28ste dag is de omhulling van het amnion voltooid en is
de navelstreng (met daarin bloedvaten, hechtsteel, dooierzak en allantois) zichtbaar.
de
De chorionholte (17 dag) omheen het gehele centrale embryo, dat omgeven is met het exocoelweefsel en nu
stevig gehecht is, ontstaat uit de holtevorming van het mesenchym.

de

de
15 dag
17 dag
Vier omhullingensorganen zijn er nu:
Je kunt je de amnionholte voorstellen als de ruimte van het ‘klare water’, van de transparantie, van de eenduidigheid, de overzichtelijkheid, de waarachtigheid en de consequentie in de opvoeding. Het kind voelt een licht
en helder gevoel: het kind voelt zich zielsmatig gedragen. Het is de ruimte van de lichtdragende en kosmische
gedachten in de opvoeding van het kind. Het is de ruimte van de levende krachten, van de etherkrachtenwereld, van ritme, gezondheid en natuurlijkheid, van gedragen zijn en gewiegd worden. In rust en in gelatenheid
leert het zichzelf dan oprichten, met vallen en opstaan! Hierdoor vindt het zijn innerlijk en uiterlijk evenwicht.
Het kind oefent graag en wij begeleiden hem hierbij met de nodige humor en lichtheid.
De ruimte van het exocoel kan je je voorstellen als de ruimte van de gezonde en natuurlijke voeding in de
de
opvoeding later. Hierin groeit later, op de 14 dag de dooierblaas die veruitwendigd zal worden als het embryo zich afsluit.
De chorionvlokken, het chorion, het chorionvlies en de placenta kunnen we ons voorstellen als de omgeving
van het ‘Ik’, de vertrouwenspersoon waarmee het kind zich op alle vlak tas gen van de opvoeder. Als het kleine
kind in de eerste levensjaren voldoende tijd en rust van ons krijgt in opmerkzaamheid en met onze zielewarmte
dan gaat het de wereld in enthousiasme aftasten en zo begrijpen en verstaan. Als wij als opvoeder tevreden en
blij in de wereld staan, in deze wereld zoals hij is (ja, zoals hij is, zo is het goed!), kan het kind in deze wereld
ingroeien. Het kind ontwikkelt zelfzekerheid en kan zich zo langzaamaan afgrenzen en een eigen ‘Ik’ worden.
De hechtsteel en allantois kan je karakteriseren als de opbouw van een hechte en diepe relatie en hechting
tussen de volwassene en het kind. Ieder kind wil zich vanaf het allereerste levensuur geliefd voelen, voorwaardeloos aangenomen en begrepen voelen. Het is goed het kleine kind de eerste negen maanden vooral bij zijn
vertrouwenspersoon te laten zodat het heeft kunnen ondervinden en heeft mogen genieten van de opbouw
van een eenpersoonsrelatie in diepe hechting. Een goede relatie is de aanleg voor een gevoelsvol pulseren
tussen polariteiten, tussen jij en ik, tussen binnen en buiten, tussen sympathie en antipathie. Het is de werking
van krachtige astrale krachten.
Dit betekent voor ons een uitnodiging tot stil en eenduidig aandachtig worden, reeds van in de zwangerschapstijd, om de taal en de boodschappen van ons nog ongeboren kind te mogen horen. Het vraagt van ons een
ommekeer in ons multi-taskgedrag om onszelf te metamorfoseren tot een waarnemer, een babyluisteraar en –
fluisteraar in ongedeelde aandacht, overgave en liefde. Ieder kleine kind (en ook het grote kind) heeft hier
baat bij.
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We bundelen onze concentratie en focussen ons op vormgebaren en klankgebaren, hoe klein en fijn ze ook
mogen zijn. Vragen zoals: “Waar komt mijn misselijkheid vandaan? Heb ik voldoende gerust voor de groei van
de vrucht? Wat kan ik doen (en wat kan ik beter laten) voor mijn gezondheid en de gezondheid van de vrucht?
Welke ideeën heb ik over opvoeding? Waaraan denk ik, wat voel ik en wat doe ik tijdens mijn zwangerschap?
Kan ik mij reeds verbinden met het geestelijke wezen van het kind?
Kleine kinderen geven ons boodschappen en inhouden uit een andere, voor onze ogen onzichtbare wereld. Ze
brengen ons berichten uit een geestelijke onzichtbare wereld, waaruit zij neerdalen. Ze stellen ons vragen of
geven boodschappen over dingen en thema’s die ons lange, lange tijd niet zo erg hebben bezig gehouden maar
wel erg belangrijk blijken te zijn.
Ook maken ze voor ons vormgebaren zichtbaar uit een etherische wereld, een fijne, dunne etherwereld van
licht, transparantie, warmte, groei- en vormkrachten. De etherwereld is een stromende, op de tijd zich voortbewegende, levenswereld vol van zinderende, pulserende, zich op energie voortzettende golfbewegingen uit
de wereld van de levenssappen. Kinderen hebben met deze wereldether het eigen, zich zachtjesaan verzelfstandigende etherlichaam gemeen. Maar het duurt zeven volle jaren alvorens het kleine kind over een eigen
zelfstandig etherlichaam kan gaan beschikken. Allereerst leeft het in onze etherkrachten, in ons vormkrachtenlichaam, vooral in het vormkrachtenlichaam en tijdslichaam van de moeder en in het vormkrachtenlichaam van
de natuur. Het voelt de stroming en de energie hiervan haarfijn aan. Bij wind en storm is het kleine kind mee
eventjes ‘wind’ en opvliegend. Bij regen, sneeuw en zacht vallende mist is het kleine kind verdroomd en overmatig toebedeeld en vervuld. Het is gezellig binnen in het droge, knusse huis en het komt bij deze ‘neerslag uit
de geest’ tot verinnerlijking. Er valt precies een beetje troost en liefde over de groep. Bij warmte en zonnelicht
trekt het kind naar buiten en verenigt zich vol overgave en in openheid met zijn zintuigen met de wereld van de
natuurelementen. Het lost als het ware op in de warmte-, licht-, klank- en chemische ether van de natuur en
van het verdroomd-zijn.
Ik heb mogen ervaren hoe kinderen reageren op een eerste prille zonnige lentedag. Welke boodschap maakten
ze me duidelijk? Het was in maart. Drie maanden lang berenkoud geweest en nu voor het eerst een warme,
zonnige lentedag. Leila en Ode gooiden zich plots zomaar neer op de grond, op het nog wat door de gesmolten
sneeuw waterzuigende gras. De kleine Arthur volgde.
“Ik ben een zaadje, de grond is van mij! Het gras is precies mijn bed, hé!” (Ode bijna 3 jaar)
“ ’k Vallen!” (Arthurtje 1 ½ )
“Boem! Bloempje” (Leila 2 jaar)
“Kijk, Annelies, als ik recht ben is de aarde plat!” (Ode)
Ze lieten zich zomaar neervallen en rolden en rolden over de grond, staken hun beentjes hoog in de lucht of
bleven opgekruld als een slapend zaadje liggen op de grond met hun neusje en aangezicht plat in het voor het
eerst naar de lente geurende gras of soms ook in de natte aarde. Wat genoten zo alle ‘zaadjes’ van dat grote
moederlichaam dat de aarde voor hen was! Als de spetterbroekjes en laarsjes helemaal vol aarde en slijk hingen kwamen ze stilaan recht gekropen en staken, als een bloemenknopje, hun hoofdje en neusje de lucht in.
Kleine Arthur, voor wie het zelfstandig rechtkomen nog een hele karwei is, liet zich nog het meest van allen
vallen en kwam steeds weer fit en vrolijk recht. Telkens, na het even inslapen en het opsnuiven van de aardekrachten, voelden ze diep in zichzelf een opstandingskracht die hen weer tot leven wekte en vernieuwde.

Opstanding gaat altijd doorheen de Aarde!
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Foto’s kinderonthaal ‘De Goudskinderen’ (Holsbeek – België).

Na het buitenspelen waren we zo vervuld van warmte en vreugde, maar ook vol van vernieuwde levenskrachten; Ode genoot ervan om alle laarsjes, schoentjes en pantoffels mooi geordend op een rijtje te zetten.
Als we na deze heerlijke ‘zaadjes-speledag’ naar huis gaan zegt Ode met opgewekt stemmetje:
tot Wonderdag Annelies! Ja, tot (d)Wonderdag Ode!
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De zoete verslaving – suiker.
(of hoe kan het beter voor onszelf en onze kinderen?)
Dr. Otto Wolff
Enkele jaren geleden verscheen in het tijdschrift "Die Drei" een artikel van Dr. Otto Wolff. Het is zeer interessant,
niet alleen omdat er gesproken wordt over ‘het wezen’ van suikers, maar ook omdat in het artikel duidelijk het
onderscheid gemaakt wordt tussen Ik-organisatie en Ik.
De laatste jaren wordt suiker meer en meer beschouwd als de oorzaak van verschillende ziektes. Voordien
schonk men er niet veel aandacht aan, alleen suikerzieken moesten het gebruik vermijden omdat ze suiker niet
goed kunnen verwerken en voor de rest was suiker slecht voor de tanden. Nu blijkt echter dat suiker een pathogene factor is, d.w.z. dat hij nagenoeg alle ziektes kan veroorzaken of verergeren. Daarbij schijnt hij nog de
oorzaak van levensmiddelallergieën en stofwisselingsstoornissen te zijn. Omdat er op geen enkel gebied zoveel
emoties en fanatismen heersen als op het gebied van voeding gaan we proberen op het spoor te komen van
het wezensbeeld van deze substantie.
Onder suiker in de gewone betekenis verstaan we de gezuiverde zoete substantie uit suikerbieten of suikerriet. De scheikundige duidt deze substantie aan als sacharose -een disacharide, dus een verbinding van glucose
en fructose. Chemisch gezien zijn suikers zeswaardige alcoholen waarvan er een groot aantal bestaan en die
zeer verschillend smaken. Zo is bvb. vruchtensuiker (fructose) driemaal zoeter dan glucose (druivensuiker).
Melksuiker, een verbinding van glucose en galactose, smaakt weinig zoet. Dan zijn er nog verschillende stoffen
die chemisch gezien suikers zijn maar die voor de mens niet zoet smaken.
Zoals de naam het al zegt vindt men melksuiker alleen in melk, vruchtensuiker vooral in vruchten, maar ook in
de nectar van de bloemen en dus ook in honing tot 50 %. Druivensuiker zit niet alleen in druiven maar in bijna
alle plantensappen en ook in het menselijk en dierlijk bloed - in dit laatste evenwel merkelijk minder. Ook in de
overige 50 % van de nectar en de honing. Glucose is de meest voorkomende suiker in de natuur. Het zetmeel,
de basissubstantie van het plantenleven, bestaat uit gepolymeriseerde d.i. compacte glucose en kan daardoor
bij de spijsvertering gemakkelijk terug in glucose omgezet worden. Het moet ons duidelijk zijn dat suiker in
geïsoleerde vorm in de natuur niet voorkomt en slechts in de relatief weinig zoete planten en vruchten tevoorschijn treedt, en dan nog in samenhang met andere substanties. De enige stof in de natuur die geconcentreerde suiker bevat is honing.
De mens is aangewezen op zijn bloedsuiker, ongeveer 100 mg glucose in 100 ml bloed. Daalt de suikerspiegel
dan treden zgn. hypoglycemische toestanden op zoals zwakte, beven, angst, onbeheerstheid, infecties enz.
(Door een overbelasting van het koolhydraatverwerkende systeem kan een stoornis ontstaan in het verwerken van suikers.
Er ontstaan dan te grote schommelingen in het bloedsuikergehalte. Dit kan gepaard gaan met allerlei verschijnselen. Deze
“hypoglycemische reactie” wordt ook “hypoglycemie” genoemd, maar dit ziektebeeld wordt in de reguliere geneeskunde
niet erkend. Vermoedelijk worden de verschijnselen veroorzaakt door de bijwerkingen van de hormonen die betrokken zijn
bij de pogingen die het lichaam doet om de overbelasting te bestrijden. Door adrenaline bijvoorbeeld worden hartkloppingen en versnelde ademhaling veroorzaakt. 0ok cortisol en endorfines zouden een rol kunnen spelen.)
Deze symptomen lijken trouwens veel op de eerste verschijnselen van hypoglycemie bij diabetespatiënten, bijvoorbeeld
prikkelbaarheid en motorische onrust.

Beneden een bepaalde waarde sterft de mens. Alle symptomen kunnen op enkele minuten verholpen worden
door suiker in te nemen. Suiker is dus levensnoodzakelijk. Het probleem ligt erin dat hij zo vlug opgenomen
wordt door het organisme. Men kan snel en zeker een hypoglycemische toestand die door overwerktheid of
oververmoeidheid ontstaan is, verhelpen met suiker, en dus denkt men dat men dit zoveel als nodig mag herhalen, men denkt zelfs een echt tekort aan suiker aldus te verhelpen. In werkelijkheid geschiedt echter het
volgende: in tegenstelling tot andere voedingsmiddelen wordt suiker onmiddellijk opgenomen, hij komt direct
in het bloed. Bij een groot suikeraanbod wordt het organisme met suiker overspoeld. De suikerspiegel stijgt
plots, de lever begint al die suiker uit het bloed te halen en blijft dit doen ook als het suikeraanbod al verdwenen is. Daardoor daalt na het suikergebruik de suikerspiegel onder de normale waarde, waardoor opnieuw de
behoefte aan suiker ontstaat. Op deze manier kan een echte verslaving ontstaan. De bevrediging van een zgn.
behoefte wordt aldus de oorzaak van een nieuwe, meestal nog sterkere "behoefte". Een hypoglycemische
toestand moet men dus niet tegemoet komen met suiker hoewel men daarmee direct geholpen is, maar men
moet juist suiker vermijden. In principe hetzelfde als bij een alcohol- of andere verslaving.
Als men geen suiker maar zetmeel tot zich neemt (zoals in brood en groenten) dan wordt dit zetmeel langzaam
omgezet in suiker, er vindt dus geen plotse stijging en daling van de suikerspiegel plaats. Overigens bezit de
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lever steeds een rijkelijke voorraad glycogeen dat overeenkomt met zetmeel en dat steeds omgezet wordt
naarmate er behoefte aan is, zodat een directe toevoer van suiker zeker niet nodig is.
Suiker kan uit iedere plant, uit ieder levend wezen geïsoleerd worden; economisch gezien zijn alleen suikerrijke
planten interessant zoals suikerbiet en suikerriet. Die vormen geen glucose maar wel sacharose, veel zoeter,
die gezuiverd verhandeld wordt als de gewone fabriekssuiker. De zgn. druivensuiker (glucose) komt helemaal
niet van druiven, dat zou veel te duur zijn. Maïszetmeel of aardappelzetmeel wordt gesplitst tot glucose en
komt zo als "druivensuiker" in de handel. Sinds enkele jaren is er ook vruchtensuiker (fructose) als stroop of in
kristalvorm te verkrijgen. Die is zoeter dan glucose, wordt door het organisme gemakkelijker verwerkt en is
daarom voor diabetici beter geschikt. Maar ook deze suiker wordt niet uit vruchten gewonnen. De producent is
niet verplicht om dit aan te geven, omdat men ervan uitgaat dat alleen de chemische samenstelling telt en die
is bij al deze suikers identiek; maar voor de verbruiker, die dat niet weet is het misleidend, hij weet niet dat de
verschillende benamingen niets met druiven of vruchten te maken hebben, maar alleen een bepaalde chemische substantie aanduiden.
Alle suikersoorten hebben de eigenschap dat ze kristallen vormen. Daarop berust ten dele het raffineren: het
suikerbiet- of suikerrietsap wordt ingedikt totdat zich kristallen vormen. Bij doorgedreven raffinage zijn die
identiek zodat men niet meer kan uitmaken of ze van suikerriet of suikerbiet afkomstig zijn. Het is vooral de
gewone handelssuiker uit biet en riet die gemakkelijk kristalliseert, men kan er reuzenkristallen mee maken.
Kandijsuiker bestaat uit zo'n kristallen. Wat betekent dit fenomeen ? Kristallen zijn de vorm van de dode minerale wereld. Nooit zal een levende substantie zich in de vorm van een kristal manifesteren. Aangezien suiker in
ieder geval uit iets levends ontstaat, dan moet dit leven eruit verdwenen zijn, tenminste bij het vormen van de
kristallen. Om misverstanden te vermijden moet vermeld worden dat men tegenwoordig ook eiwitkristallen,
aminozuurkristallen en vitaminekristallen produceert, en dat die in een levend organisme werkingen veroorzaken die dicht bij het leven staan. Maar toch, wanneer een eiwit in kristalvorm overgaat dan is het niet meer
drager van actuele levensprocessen, net zo min als een geslacht dier nog levend is; maar zijn vlees bevat nog in
die mate leven dat het als levensmiddel kan dienen. Overigens moet men een onderscheid maken tussen de
soorten kristallen: vitaminekristallen bvb. zijn altijd klein en broos, nooit "echte" kristallen zoals bij kandijsuiker, kwarts, veldspaat enz. Aan de vorm van het kristal kan men aflezen hoe ver het van het leven verwijderd is.
Bij de fabriekssuiker met zijn reuzenkristallen is dat zeer ver, bij vruchtensuiker die moeilijk en dan nog kleine
kristallen vormt, minder. Desalniettemin is iedere geraffineerde suiker een geïsoleerde substantie die neigt
naar kristallisatie. Maar een geïsoleerde substantie is altijd dood, er is geen levende substantie die uit maar
één element bestaat. Als dusdanig wil raffineren zeggen "doden".
Dat brengt ons op de fysiologische werking van suiker: onze levensmiddelen kunnen ons slechts voeden in de
mate dat ze nog leven bevatten, vandaar de naam levensmiddelen. Een kristallijne stof, dode substantie bevat
geen leven meer. Ze bevat wel nog calorieën. Die kunnen de mens energie leveren, maar geen leven. Het moderne caloriebegrip is zuiver kwantitatief, heeft niets te maken met het leven. Suiker bevat een precies bepaalde hoeveelheid calorieën, nl. 4,1 cal/g, maar geen leven. Daarom kan een uitgeputte mens, bvb. een
bergbeklimmer, door suiker weer vlug de nodige energie krijgen om zijn zware arbeid verder te zetten. Maar
toch kan van suiker alleen geen mens (en ook geen dier) leven. De wetenschap verklaart dat dan zo dat suiker
geen vitamines en mineralen bevat, maar zelfs als men die erbij doet heeft men geen levende substantie. Het
leven heeft altijd een veelvoud van elementen nodig om te kunnen bestaan ...
Hoever fabriekssuiker wel verwijderd is van het leven kan men zien aan het feit dat hij ander leven conserveert. Men maakt gebruik van deze eigenschap om confituren, fruitsappen en gekonfijt fruit te maken. Als er
minstens 60 % suiker in zit, dan zijn deze producten houdbaar, d.w.z. dat er geen micro-organismen kunnen in
gedijen.
Geeft men een mens suiker dan geeft men hem eigenlijk stenen in plaats van brood - namelijk een dode kristallijne substantie die geen enkel leven meer bevat. Totaal anders ligt dit wanneer hij een zoete vrucht eet. Men
zou kunnen zeggen dat die toch ook suiker "bevat". Aldus versimpeld is de tegenwerping misleidend want een
vrucht is geen samenstelling van componenten, het is zelf een organisme dat leven bevat. Dat leven wordt
vernietigd wanneer een substantie geïsoleerd wordt. De huidige chemische denkwijze ziet het zo: in suikerhoudende natuurproducten vindt men ook de vitamines, mineralen en sporenelementen die ons organisme nodig
heeft om de suiker te verwerken. Maar de mens wil alleen de zoetstof, de suiker, en daarom halen we die eruit.
Dat gebeurt trapsgewijs: het verse vruchtensap is nog een bijna intact organisme, alleen de cellulose die de
structuur geeft is eruit. Dan worden door raffinage alle "overbodige" nevenproducten, de dragers van het
specifieke plantenleven verwijderd, totdat tenslotte alleen de suiker overblijft. Als die echt zuiver is, dan is er
niets meer van de plant in terug te vinden. Het is daarom ook om het even of fabriekssuiker nu van suikerriet of
van suikerbiet stamt, de substanties die specifiek zijn voor een bepaalde plant zijn toch verwijderd. Vele mensen verkiezen bruine suiker omdat ze denken dat die natuurlijker is. Hij bevat weliswaar nog iets plantaardigs,
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maar in verhouding tot de witte suiker is dat verschil zo miniem, dat men het even goed zonder kan doen.
Anders ligt dat bij melasse en suikerbietenstroop, die we kunnen beschouwen als ingedikte plantensappen.
Waarom heeft de mens -en ook menig dier- zo'n uitgesproken behoefte aan zoetigheid ? Die "behoefte" is in
ieder geval kunstmatig want in de natuur bestaat er geen zuivere suiker zoals de mens hem gebruikt. De levensnoodzakelijke fysiologische betekenis van suiker waar we hierboven op wezen duidt op een gebied dat
bekend is uit het geesteswetenschappelijk onderzoek: "Waar suiker is, daar is Ik-organisatie", aldus Rudolf
Steiner. Hij doelt op het geestelijke principe dat de mens juist tot mens maakt. Een Ik-organisatie is een voorwaarde om een organisme op te bouwen dat een drager van een individualiteit kan worden. Zo is bvb. het
menselijk skelet zodanig gebouwd dat het kan rechtop lopen, wat bij dieren niet het geval is. Daarom ook is het
skelet de fysieke uitdrukking van de Ik-organisatie.
Het spreekt vanzelf dat deze Ik-organisatie, hoewel ze geestelijk is, toch in het fysieke moet ingrijpen om bvb.
het skelet te kunnen vormgeven. Drager van deze Ik-organisatie is nu de suiker, die ook meewerkt aan het
vormen van het skelet. De Ik-organisatie is de algemeen menselijke inrichting die het verschil tussen mens en
dier uitmaakt. Het is de basis voor het Ik, de geestelijke wezenskern van de mens, maar er toch niet mee identiek. Aldus kan men de Ik-organisatie als een instrument beschouwen, een lichaam voor het Ik.
Wanneer de mens suiker eet dan voelt hij onmiddellijk een versterking van zijn krachten. Dat komt niet alleen
doordat hij plots kan beschikken over extra energie, dat komt vooral omdat hij voelt dat hij een breder fundament voor zijn ‘actief zijn’ heeft. Hij voelt zich niet alleen fysiek tot meer prestaties in staat, maar ook geestelijk, want zijn Ik kan zich uitbreiden dank zij de suiker. De mens voelt zich superieur, sterker. Maar het is een
misverstand te denken dat het Ik zelf nu sterker is geworden, dus dat de suiker het Ik sterker maakt. Het is niet
mogelijk om de individualiteit van de mens, zijn Ik, op zo'n eenvoudige, materiële wijze te sterken. De individualiteit kan op een hogere trap komen te staan, dat is waar, maar wel alleen door levenslange oefening, arbeid,
lijden enz. Suiker versterkt wel het Ik-gevoel, d.i. het gevoel sterk te zijn. Dat is de reden waarom kinderen zo
verlekkerd zijn op snoepgoed: de suiker geeft hun de mogelijkheid om zich in hun organisme goed thuis te
voelen, hij geeft hun een gevoel van kracht en zelfzekerheid, wat ze eigenlijk nog moeten ontwikkelen in de
toekomst. Ook oudere mensen lusten graag zoet: ze voelen hun krachten afnemen en suiker geeft hun terug
een zeker krachtgevoel.
We benadrukken nogmaals dat er hier wel sprake kan zijn van een fysieke krachttoename, maar niet van een
versterking van het Ik, dus van de geestelijke persoonlijkheid. Er is wel een gevoel van een versterkte aanwezigheid van het geestelijke. Suiker is nu eenmaal niet de drager van het Ik maar van de Ik-organisatie, dat is
iets wat Rudolf Steiner duidelijk onderscheidt. Als voorbeeld nemen we diabetes, suikerziekte. Het gaat hier om
een ziekte van de Ik-organisatie, niet van het Ik, want het Ik , een geestelijke entiteit, kan niet ziek worden.
Maar natuurlijk kan het Ik alleen maar zijn werkzaamheid ten volle ontplooien als zijn instrument, de Ikorganisatie, en de andere wezensdelen in orde zijn en ter beschikking staan.
Hoewel de mens aangewezen is op suiker als levensnoodzakelijke substantie en als drager van de Ikorganisatie, toch heeft hij het niet nodig om extra suiker tot zich te nemen. Eet hij brood, groenten of iets dergelijks, dan werken deze producten stimulerend op de levenskrachten omdat ze zelf nog leven bevatten. Uit
het zetmeel, dat niet zoet is, ontstaat tijdens de spijsvertering suiker (glucose); die komt slechts in het lichaam
naarmate de spijsvertering vordert. Daardoor treedt het verschijnsel van de hypoglycemie niet op. De vertering
van zetmeel vraagt activiteit van het lichaam. Eet men direct suiker, dan is deze activiteit niet meer nodig.
Daarmee zitten we bij het zielenaspect van de zaak: men doet een kind geen plezier als men hem inspanning,
activiteit "bespaart". Men ontneemt het de mogelijkheid om zelf iets te oefenen, meer bepaald: de kans om
zelf zijn Ik te versterken wordt niet geboden. Telkens men het kind iets geeft dat "af" is (vitamine D, suiker,
gedetailleerde poppen, beeldmateriaal enz.) verzwakt men zijn eigenactiviteit, d.i. het Ik. Die afgewerkte producten geven wel de illusie van zelf sterk te zijn, alles te kunnen, te hebben, te bezitten. Juist suiker ondersteunt dit gevoel, doordat effectief een krachttoename optreedt - maar het vermogen van het Ik om daarmee
te kunnen omgaan wordt niet vergroot.
De conclusie ligt voor de hand: het is vooral een Ik dat nog niet volgroeid of werkzaam is, zoals bij het kind, dat
gevaar loopt om dit versterkt Ik-gevoel verkeerd aan te wenden. Als een persoon zelf een berg beklimt en een
ander neemt de kabelbaan, dan bereiken ze alle twee de top, het "resultaat" is hetzelfde, maar de beleving en
de betekenis voor de ontwikkeling verschillen enorm.
Rudolf Steiner heeft er meermaals op gewezen dat de ontwikkeling van de beschaving (niet van de cultuur !)
parallel loopt met het suikerverbruik. Het is zo dat voedingsgewoonten de manier van leven bepalen - en omgekeerd. Dat geldt voor vlees, alcohol, maar ook voor suiker. "Door suiker wordt er een soort onschuldige egoïteit gevormd die een tegengewicht kan zijn tegen de noodzakelijke onzelfzuchtigheid op moreel-geestelijk
gebied. Anders zou er teveel het gevaar voorhanden zijn dat de mens niet alleen onzelfzuchtig zou worden,
maar dat hij ook dromerig zou worden, fantaserend, dat hij de samenhang zou verliezen met een gezond ver-
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mogen om te oordelen over de aardse omstandigheden. Een bepaalde hoeveelheid suiker in de voeding draagt
ertoe bij om ondanks het opstijgen in de geestelijke werelden, toch nog met beide voeten op de grond te blijven
staan en een gezond standpunt over aardse zaken mee te ontwikkelen. Men kan stellen dat de suiker fysisch het
persoonlijkheidskarakter in de mens verhoogt."
Deze woorden werden in 1913 gesproken. Sindsdien is het suikerverbruik geweldig gestegen.* Het gevaar dat
mensen "alleen maar onzelfzuchtig, dromerig, fantaserend" zouden worden bestaat nog nauwelijks, maar ze
staan wel zeer stevig met beide voeten op de grond! In een andere voordracht: "Suiker houdt de mens innerlijk
sterk als hij op de juiste manier in het organisme komt". Hier wordt ook aangegeven dat volkeren die veel suiker verbruiken zelfbewust en egoïstisch zijn, andere die weinig suiker verbruiken onegoïstisch maar krachteloos. Krachteloos verwijst niet naar de fysieke krachten, maar naar het persoonlijkheidskarakter, het Ik.
Vandaag de dag is het zo dat de manier van leven in onze beschaving de behoefte naar suiker stimuleert, want
het leven verloopt sneller. Het organisme verbruikt effectief meer suiker. Hoger suikerverbruik geeft een beter
gevoel waarmee men dan terug sneller kan gaan leven: de prestatiedruk stijgt, men eet suiker, men presteert
meer, de verwachtingen worden terug hoger gelegd enz. enz. Er ontstaat een vicieuze cirkel die tenslotte uitmondt in een echte verslaving. Het is een feit dat vele mensen tegenwoordig suikerverslaafde zijn.
Natuurlijk zijn er nog meer oorzaken. Van kleins af aan worden kinderen gewoon gemaakt aan voeding met
suiker (flessenmelk is zoeter dan moedermelk). Het gezonde voedingsinstinct, de natuurlijke smaak wordt
bedorven. Er is ook het feit dat suiker, zoals zout de smaak (beter gezegd: het genot) van de voeding verhoogt.
Daardoor bevatten ook zoute spijzen nu al suiker (ketchup, visconserven, salades en -in de V.S.- ook het brood).
Ook zoekt de mens in suiker de mineralen die hij in zijn gewone voeding te weinig vindt. Eet men gezond met
veel rauwkost en zonder suiker dan kan de behoefte volledig verdwijnen. Maar misschien is er ook een gebrek
aan contact of liefde. Suiker kan een ersatz bieden voor die ontgoocheling.
Suiker is dus niet alleen een ziekmakende factor die lichamelijke gebreken kan veroorzaken, een groter gevaar ligt op het geestelijke vlak doordat hij de ontwikkeling van de mens beïnvloedt. We moeten niet alle
suiker vermijden of zelfs bestrijden. We moeten vanuit een inzicht proberen terug een middenweg te bewandelen die tegenwoordig zonder kritiek en op wereldschaal werd verlaten.
Alternatieven voor suiker: beetje honing, mout, melasse, appel-perensiroop, rozijntjes, abrikozen, dadelstroop,
agavesiroop, esdoornsap (ahornsiroop), stevia. (in gebak méér dan de helft minder van het aangegeven gewicht nemen).

Paasrecept: Speltcake met honing en appel
Speltcake, recept en benodigdheden








250 gram speltbloem (of half spelt-/half tarwebloem)
250 gram roomboter
125 gram honing (of minder)
4 eieren
1 appel (zoete, versgeplukte)
8 gram wijnsteenpoeder
snufje zeezout

 voor paasversiering: nestje van slagroom met agavesap en amandelschilfers + paaseitje
Verwarm 250 gram boter en laat het smelten, voeg 125 gram honing toe en de 4 eieren, roer
het met een garde goed door elkaar. Doe het mengsel in een schaal. Meng 8 gram wijnsteenpoeder met 250 gram speltbloem. Zeef het daarna beetje bij beetje door het mengsel van boter/honing/ei. Als laatste snufje zout en de (zoete, verse) appel in kleine stukjes door het
beslag mengen. Giet het cakebeslag op een ingevet bakblik en bak op 160 graden in 50 tot 60
minuten goud bruin. (spelt moet langzaam en lang rijzen).Nadien snijden tot vierkantjes.
Eventueel versieren met een nestje van zacht gezoete (met agavesap) slagroom en amandelschilfers + paaseitje er bovenop. Deze kleine cakejes hebben kleine kinderen graag!
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http://www.ethop.be/
Relationele psychomotoriek te Brussel.
La Psychomotricité Relationnelle.
Pour l’enfant de 0 à 6 ans, découvrir et
partager en petit groupe ou en
individuel, le plaisir de grimper, glisser,
sauter, se déguiser en toute sécurité.
Découvrir son corps et l’espace autour de
soi
Expérimenter les différents plans

Quelque chose est difficile pour votre
enfant, votre famille ? J’écoute …, puis
j’accompagne.
Nous allons vers plus de bien-« être »,
ensemble!
Pour plus d’information, appelez-moi.
L’atelier « sons » parent/enfant

incliné, horizontal, vertical.
Se rouler au sol
se jeter dans les coussins… courir, rire.
se poser…
Oser,
S’amuser…
Créer.
La psychomotricité en groupe:
Jouer avec les autres, accompagnés d’un
parent.
Pour les enfants de 0 mois à 15 mois: bébéhop

Le mardi de 15 h 30 à 16 h 30

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans : hop et
hop

Le mercredi de 16 h 15 à 17 h

15
Lieu

Centre Les Bégonias,

55 rue des Bégonias, 1170 Boitsfort
Les séances individuelles :
Un accompagnement personnalisé pour
mieux gérer son corps, sa relation à l’espace
et aux autres, ses peurs et ses frustrations.

Un moment de jeu avec les sons…
Le son de notre propre voix
Puis ceux que l’on crée avec des instruments
de musique.
Pour couronner le tout,
les sons deviennent des mots dans les
comptines que l’on chante ensemble.
Pour les enfants de 10 mois à 3 ans
le 4 ième samedi du mois (sauf exception)
de 9 h 45 à 11 h
Lieu : Salle paroissiale,
68 av Des Archiducs, 1170 Boitsfort
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Stages vacances scolaires :

Contact et prix :

Carnaval, Pâques, vacances d’été

Pour plus d’information, contactez- moi,

pour les enfants de 3 à 4 ans

le prix ne peut pas être un obstacle.

De 8 à 17 h / activités de 9 à 16 h



: 0485 97 64 98

Psychomotricité le matin, atelier d’Arts



: sylvie.marlier@skynet.be

Plastiques l’après-midi



: www.ethop.be (prix)

Indien u Nederlands- of Engelstalig bent,
kan u deze informatie in uw moedertaal op
mijn website terugvinden.
Dankzij mijn drietaligheid (Fr/Ne/En) kan
ik u zonder probleem tewoord staan.

Sylvie Marlier

Danse en famille :
Le bonheur de danser, chanter, rire,
ensemble avec maman, papa, d’autres enfants
et d ‘autres adultes...
Pour les petits de 1 à 3 ans accompagnés
d’un parent
Le mardi / une semaine sur deux
de 17 à 18 h aux Bégonias
en co-animation avec Valérie Hanssens

Dans ma boîte à trésors il y a …
* la Pratique Psychomotrice de Bernard
Aucouturier.
* la psychomotricité du petit enfant selon les
chaînes musculaires de Godelieve Struyf.
* de l’ Eutonie, un geste de méthode Vittoz
et un peu de méthode de libération des
cuirasses.
* du massage chantala et sensitif
* la biodanza et la danza sensibile
* la joie et la richesse d’avoir rencontré
beaucoup d’enfants dans plusieurs écoles,
créches et asbl.
Photos : Zoë Namêche
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Der therapeutische Blick Rudolf Steiner sieht Kinder
Peter Selg € 12
In dit boek wordt ‘de therapeutische blik van Rudolf Steiner
methodisch opgenomen. Hij toont ons de signatuur vaneen
nieuwe ontmoetings- en relatiemogelijkheid, waarbij de
andere zijn individualiteit en zijn behoefte aan uitdagingen
te voorschijn kan komen.
«Du sollst sein Rätsel lösen …» Gedanken zur Kunst der
Kinder- und Schülerbesprechung.
Christof Wiechert € 18
Het is een waarheid als een koe, dat iedere leraar/opvoeder
zich zal inspannen om zijn scholier/kind te leren verstaan.
Want zonder een diep begrijpen van het kind is al het leren
eerder een toevalsprodukt. Hoe kan je een dag gestalte
geven als je je kinderen maar oppervlakkig kent?

Entwicklung erkennen, begleiten, fördern
Kleiner medizinisch-pädagogischer Ratgeber für das Kindesund Jugend-Alter
Erdmut J. Schädel € 12
Een begrip krijgen voor de afzonderlijke ontwikkelingsstappen van het kind en de jeugdige die volgens wijsheidsvolle
wetten aflopen. Zo ontwikkel je zekerheid n vertrouwen
voor de alledaagse omgang en situaties met het kind.

http://www.gesundheit-aktiv.de/shop/
Linda Thomas
Putzen!?
Von der lästigen Notwendigkeit zu einer Liebeserklärung an die Gegenwart
Best.-Nr. 1146 / 264 Seiten / € 22,00*
Lüder Jachens
Vom Umgang mit dem Sonnenlicht
Heilende und schädigende Wirkung des Sonnenlichts.
“Hoe ons verhouden met het zonnelicht? De helende en ook schadelijke werking
van het zonnelicht.”
Best.-Nr. 163 / 36 Seiten / € 4,00*

24

Karl-Reinhard Kummer
Impfungen. Hilfen zur freien Entscheidung. Grundlegende Informationen zum
Impfen.
‘Belangrijke informatie rond inentingen voor het kleine kind en hulp tot zelfbeslissing.’
9. durchgesehene und aktualisierte Aufl. 2010
Best.-Nr. at2/2 / 48 bladzijden 5,00 €
Markus Sommer
Grippe und Erkältungskrankheiten natürlich heilen
Vorbeugen – behandeln – auskurieren
“Natuurlijk genezen (preventie, behandeling en kuren) van griep en verkoudheden.”
Best.-Nr. 1411 / 191 Seiten / € 15,90*

‘Kinderen, ouders en kinderopvang · Samen
opvoeden in de driehoek’
Martine Delfos 978-90-885003-6-7
Martine Delfos is psycholoog/therapeut/wetenschapper en is onder
andere gespecialiseerd in het werken met
meervoudig getraumatiseerde kinderen en
volwassenen. Zij werkt onder andere binnen de
jeugdhulpverlening en verzorgt nascholing aan
psychologen, orthopedagogen, artsen, maatschappelijk werkers en groepsleiders. Ze
schrijft ook therapeutische kinderboeken,
waarvoor ze ontving de Wilhelminaprijs kreeg.
101 opvoedingsvragen
Auteur:REMES JAAK is orthopedagoog en
gestalttherapeut met een eigen praktijk in
Gent ISBN:9789033491733
Pagina's:120 19,95 bij ACCO

http://www.abc-antroposofie.nl/ voor Nederlandse boeken
Een vooruitblik in onze digitale tijd, die ons het NU beter leert verstaan.
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Rudolf Steiner

Der elektronische Doppelgänger
Eingeleitet von Andreas Neider
Seiten: 176, Broschur
978-3-85636-364-2
Rudolf Steiner Verlag http://www.steinerverlag.com
Preis: CHF 17.80 / EUR 11.90
Voordrachten uit het jaar 1917 die ons de visionaire blik op de
technologische ontwikkeling van het industriële tot het digitale
tijdperk duidelijk maken. Hij spreekt over het perspectief van de
westelijke mensheid in de 20ste eeuw die “gedachten zal overbrengen op machines” waardoor mens en machine steeds meer
met elkaar zullen versmelten. Dat het zenuwstelsel in ons menselijk organisme hierbij een bijzondere rol speelt en spreekt hierover
als de werkzaamheid van ‘een Ahrimanische dubbelganger’. Vandaag is duidelijk welke aard van techniek Steiner hier bedoelde. Hij
had de ontwikkeling van de computertechniek in vooruitblik maar
maakte ons in een andere context ook opmerkzaam op een alternatief.
Elisabeth Beringer
Rudolf Steiner
Leben, Gedankenwelt, Impulse
Info3 Verlag / Futurum Verlag, Frankfurt am Main und Basel, 110 Seiten,
kartoniert, € 14,80

Natuurwol verven en vervilten, haasjes zijn met de priknaald vervilt.
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Lijdenstijd en Pasen
“Wie het lijden van een ander of het objectieve lijden van de mensheid echt kan
meelijden, kan zijn eigen leed gemakkelijker dragen. Niets geeft zoveel kracht
om opgewassen te zijn tegen de moeilijkheden van het leven als het zich oefenen in het vermogen tot overgave en offering.
Wanneer de lijdensweken een periode worden, waarin het mensenhart zich in
het bijzonder kan oefenen in het offeren, dan zullen van daaruit echtheid en
diepgang zich met het gehele leven van de mens vervlechten.”
Emil Bock

Niettegenstaande de bittere lange koude, de driekleurige viooltjes ontvouwen zich even
in het zonnelicht van Palm-Pasen!

‘Sterft gij niet graag , oh mens, dan wilt gij ook niet leven,
want ’t leven wordt U slechts door ’t sterven heen gegeven.”
Angelus Silesius
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*

Leonardo da Vinci, Het laatste Avondmaal.

“Hij, die zich geofferd heeft voor ons lot en zich diep in de aarde heeft
begeven tot Grondsteen voor een nieuwe Stad, een Stad van God.”
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Een Zalig en levenskrachtig Paasfeest
voor u allen!
voor het bestuur van Saluto-Genese vzw www.salutogenese.be
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