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Met dank aan Jill Frijters voor de afbeeldingen van de wolwerken <jillfrijters@me.com> verbonden met het
kinderonthaal ‘De Kinderkamer’ te Kapellen.
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kinderen schrijven hun handtekening in, in de aarde…

Aarde, ik voel jou

Aarde, ik voel jou
Zachtjes beroer ik jou
Voel nieuw mijn mensenvoet
Hoor zacht mijn liefdesgroet:
“Draag mij bij elke stap en stee
Draag ook mijn last nu mee
Geef mij een huis hier en nu
Aarde, ik dank U!”
Hedwig Diestel (vertaling, A. Sysmans)
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ook de etherwereld grift haar eigen wezenlijkheid in, in de aarde….
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“We kunnen het kind best zo opvoeden dat
de mens later weet hoe hij oud moet worden. Je moet je oud geworden lichaam nog
kunnen gebruiken! Oude mensen blijven
maar al te veel ‘kinds-hoofden’. Niet altijd
hebben oude mensen in hun jeugd geleerd
te ontwikkelen. De pedagogie moet terug
op haar VOETEN worden gezet – want ze
staat op haar KOP (door het intellectualisme in het onderwijs) …
Alles wat je doet met kinderen is aanleg
voor het latere, verdere leven. Wat als kind
op gemoedsvolle wijze en met enthousiasme in je is ingelegd, dát blijft jong in je
eigen constitutie (dat gaat niet mee in de
sclerose). Als leerstof buigzaam en levendig is gebracht draag je deze steeds levendig in je.
…. Weten dat de goddelijke krachten in je
werken als leraar, dat is je bron! De levensbron! Als leraar ‘reflecteer je alleen
maar’ deze goddelijke Christelijke Kracht
als je les geeft. Zelfbescheidenheid, dat
betekent: “niet Ik maar Christus in mij”.

gesproken voor leraren en opvoeders
(R. Steiner GA306 voordracht 8 april 1923)
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Inademen van beeldend licht.
Zo mogen staan,
in het licht –
inademend mijn beeldgestalte.
Zo mogen staan
vanuit het licht –
vormend mijn zijnsgehalte.
Zo mogen staan
samen met het licht –
boetserend vanuit wijdheid en hoogte.

Zo mogen staan
als het licht –
zichtbaar makend wat is.
Is het hier dat ik al eerder,
beeldend werkzaam,
vóór mijn eigen leven stond?
het leven dat ik hier vond?

Eben 3 april 2014
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Kalender.
Binnenland

Het kleine kind leert doordat het in een harmonische en liefdevolle relatie mag zijn met zijn
vertrouwenspersoon en ook voldoende tijd en ruimte in deze relatie mag genieten om tot
zelf-leren en zelfwerkzaamheid te komen. Hoe zetten we dit om in praktijk? We willen ons
samen verdiepen in de menskunde die Rudolf Steiner ons aanreikte en we proberen hieruit
de meest gezondheidsondersteunende conclusies te trekken voor onze allerkleinsten aan de
hand van onze vragen. Werken met kinderen onder het derde levensjaar vraagt ook van de
opvoeders en begeleiders een goede gezondheid en voldoende reservekrachten. Ieder stelt
zijn vragen die hem bezighouden – in gesprek zoeken we samen naar richtingwijzers. Thema’s zoals: zelfsturing, ontdekken van de wereld, zelf goed in je vel zitten, assertiviteit, hoe
denk je over opvoeding, verbondenheid en relatie, preventief opvoeden, natuurlijke en gezonde voeding, vrije bewegingsontwikkeling en buitenspel, mijn gezondheid en immuniteit
opbouwen,… zullen hierbij zeker aan bod komen.
Vzw Saluto-Genese reikt deze ‘uitwisselingsgroep’ aan voor hen die met de allerkleinsten in
een praktijk werken. Er is het aanbod tot ontmoeting en bijscholing (4 x per jaar) en ook
het aanbod om begeleiding aan te vragen voor jouw praktijk (als crèche of als onthaalouder).
Dit alles wordt realiteit, mede door uw ledenbijdrage voor deze Uitwisselingsgroep. (heb je
vragen hierover, bel 016/ 62 32 84 Annelies Sysmans)
Ledenbijdrage uitwisselingsgroep:
overschrijven met ingang van 1 september ’15 (voor het jaar 2015-’16)
Triodos-rekeningnummer vzw Saluto-Genese: 523- 0456682- 81
Onthaalouder: 20 € (per ‘thuis’, dus ook al neemt u met twee deel)
Kinderdagverblijf of mini-crèche: 50 € (ook al neemt u met het hele team deel)

WELKOM!
o Zaterdag, 10 oktober 2015
Uitwisselingsgroep – van 09.30u tot 12.15u

Waar?

kinderdagverblijf ‘DE GOUDSBLOEM’ (Koetsweg, 13 Kessel-lo bij Leuven) – (een
ontmoetingstijd en bijscholing voor crècheleid(st)ers en onthaalouders die geïnspireerd zijn
voor hun opvoedingswerk door de antroposofie). Thema: “De motorische ontwikkeling in het
eerste levensjaar van het kind” (in innige verbondenheid naar zelfredzaamheid) .

o Zaterdag, 14 november 2015
Uitwisselingsgroep – van 09.30u tot 12.15u
Verder info van deze dag volgt nog.

Buitenland
‘HOF’ in Niederursel: 19 – 21 november 2015
Fachtagung Kleinkind “Wie kann beziehungsvolle Pflege und selbstlernen im
Krippenalltag gelingen?”
Aanmelden: Freie Bildunsstätte der Hof, Andrea Staudacher , Alt-Noiederursel
51, 60439 Frankfurt 069 – 957 75 639 / a.staudacher@der-hof.de
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Publicaties. (een volledige lijst is verkrijgbaar bij salutogenese@skynet.be)
	
  
NIEUW!	
  	
  Het	
  ‘embryologie-‐studieschrift’	
  is	
  klaar	
  en	
  zal	
  weldra	
  verschijnen!	
  Nog	
  even	
  geduld.	
  

‘GEBAREN VAN LEVEN’ - Hoe groei- en omhullings- gebaren ons kunnen inspireren bij de
opvoeding van het kleine kind.
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	
  
Het verlangen van de ongeborenen.
Over het voorgeboortelijke bestaan van de mens.

Een salutogenetische visie op de opvoeding van het kleine kind van 0 tot 3 jaar.

bundel 24
een uitgave van Saluto-Genese vzw

	
  

Bundel	
  24:	
  Het	
  verlangen	
  van	
  de	
  ongeborenen.	
  Over	
  het	
  voorgeboortelijke	
  bestaan	
  van	
  de	
  mens.	
  
Bij	
  de	
  omslag:	
  Imaginatie	
  voorgeboorte	
  -‐	
  Gerard	
  W.	
  Rietbergen	
  -‐	
  Gouda	
  
De	
  ongeborenheid	
  van	
  de	
  mens.	
  De	
  ongeborenen	
  hebben	
  ons	
  nodig.	
  Van	
  de	
  zwangerschapsecho	
  naar	
  een	
  luisterend	
  hart.	
  
Geborgen	
  geboorte.	
  De	
  overgang	
  van	
  het	
  voorgeboortelijke	
  naar	
  het	
  aardse	
  bestaan.	
  Eilanden	
  bouwen	
  in	
  de	
  levensstroom	
  
voor	
  het	
  kind.	
  Opvoeden	
  van	
  hart	
  tot	
  hart.	
  Over	
  het	
  hart.	
  Op	
  de	
  aarde	
  aankomen.	
  Over	
  het	
  leven	
  na	
  de	
  dood	
  
Verkoopprijs:	
  €19	
  
De levensgebaren van de ongeborenen.

Een salutogenetische visie op de opvoeding van het kleine kind van 0 tot 3 jaar.

bundel 29
een uitgave van Saluto-Genese vzw

	
  
Bundel	
  29:	
  De	
  levensgebaren	
  van	
  de	
  ongeborenen	
  -‐	
  in	
  verband	
  gebracht	
  met	
  gebaren	
  en	
  spelmotieven	
  in	
  een	
  opvoeding	
  
en	
  ontwikkeling	
  tot	
  liefde	
  en	
  tot	
  vrijheid	
  van	
  het	
  kleine	
  kind	
  van	
  0	
  tot	
  3	
  jaar.	
  
Levensgebaren	
  van	
  de	
  mens	
  na	
  de	
  dood	
  –	
  kunnen	
  ze	
  ons	
  misschien	
  inspireren	
  voor	
  het	
  begeleiden	
  van	
  de	
  mens?	
  (een	
  
vóórstudie).	
  Gebaren	
  van	
  Leven	
  van	
  vóór	
  de	
  geboorte	
  –	
  kunnen	
  ze	
  ons	
  inspireren	
  voor	
  het	
  begeleiden	
  van	
  het	
  jonge	
  
kind?	
   De	
   pre-‐conceptionele	
   levenssituatie	
   in	
   de	
   geestelijke	
   wereld.	
   	
   De	
   embryologische	
   levenssituatie.	
   Uit	
   de	
   geest,	
   in	
  
de	
  aarde.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Verkoopprijs:	
  €19	
  
Verbondenheid – ook verbonden zijn in mezelf
zo kan ik aanmeren.

Een salutogenetische visie op de opvoeding van het kleine kind van 0 tot 3 jaar.

bundel 30
een uitgave van Saluto-Genese vzw

	
  

Bundel	
  30:	
  Verbondenheid	
  –	
  ook	
  verbonden	
  zijn	
  in	
  mezelf,	
  zo	
  kan	
  ik	
  aanmeren.	
  
o.a.	
  Vorming	
  en	
  ontwikkeling	
  in	
  de	
  warmte	
  van	
  een	
  veilige	
  hechting	
  en	
  binding	
  Philippe	
  Gelitz.	
  Ouder	
  en	
  kind	
  –	
  een	
  
geboden	
  kans.	
  A.	
  Sysmans	
  	
  Over	
  de	
  drie	
  oerdeugden	
  R.	
  Steiner.	
  Over	
  hechting,	
  diepe	
  verbondenheid	
  en	
  relatie	
  R.	
  Steiner	
  .	
  
Vorming	
  ontstaat	
  uit	
  binding.	
  Dr.	
  Armin	
  Krenz.	
  Wat	
  nieuwe	
  relatievorming	
  en	
  verbondenheid	
  bevordert.	
  Zelfwerkzaamheid.	
  
Onze	
  baby’s	
  in	
  het	
  storingsveld	
  van	
  G.S.M.,	
  TV	
  en	
  computer.	
  Het	
  belang	
  van	
  duurzame	
  relaties.	
  Maken	
  crèches	
  agressief?	
  	
  	
  
Claudia	
  Grah-‐Wittich.	
  Oefeningen	
  voor	
  de	
  ziel	
  tot	
  het	
  sterken	
  van	
  de	
  gezondheid.	
  Husemann	
  Friedwart…….	
  
Verkoopprijs:	
  €19	
  
Kindertekeningen,
een aller-individueelst geschrift over incarnatie.

Een salutogenetische visie op de opvoeding van het kleine kind van 0 tot 3 jaar.

bundel 32

	
  
Bundel	
  32:	
  Kindertekeningen,	
  een	
  incarnatieverhaal	
  van	
  het	
  kind.	
  	
  	
  In	
  opmaak	
  !	
  	
  
	
  
	
  
een uitgave van Saluto-Genese vzw
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"Mijlpalen in de kinderlijke ontwikkeling
en hun betekenis voor de menselijke biografie."
Deelverslag lezing Geseke Lündgren
Kleuterleidsters-studiedag 4 februari 2015 ‘De Zonnewijzer’ Wijgmaal.
door Annelies Sysmans

Het belang van de toepassing van de vier basiszintuigen.
De pasgeboren baby is nog universeel – alles is nog ongedifferentieerd - alles is nog rond –
nog niet aangeraakt.
De geestelijke wereld (de geestwezens) stuurt de conceptie en ‘houdt a.h.w. de adem in’ als
de ‘dans’ van de eicel, die omcirkeld wordt door aftastende spermazoïden, begint. De bevruchting zal plaatsgrijpen in een empathische samenwerking tussen de vele zaadcellen. De
eicelwand wordt dan uiteindelijk op één bepaalde plek het meest gepenetreerd en opent zich
daar. Dit zich ‘de ademinhouden van de geestelijke wezens’ is dus een herhaling van ‘het
zich de adem inhouden van de geestwereld’ bij de terugkeer van een geestwezen naar de
aarde, bij een nieuwe incarnatie.
Bij de geboorte is alles aanwezig in zijn aanleg: hoofd, zintuigen, hersenen, en alle innerlijke
organen. De longen en oogjes zijn het minst af. Het gehele universum is in zijn perfectie
daar! Als we zo’n boreling zien liggen, voelen we hoe het ‘universum daar ligt’, je kan het
universum a.h.w. optillen.
De vier basiszintuigen zijn daar nu de eerste poorten voor het contact, de relatie en verbondenheid met de aardse wereld en zijn omstandigheden: de vertrouwenspersoon en eerste
opvoeders, de omgeving, de natuurwetten,… .
1.

Het tastzintuig

Alle aanraking geeft ZIN!
Het kleine pasgeboren kind wil liefdevol aangeraakt worden. De gehele huid is een tastorgaan. De oogjes ontvangen al lichtsignalen en na vier weken is de blik gekruist en wordt de
blik gericht. De oortjes nemen al van in de moederschoot geluid-, klank- en stemsignalen
waar en het gehoor wordt gericht (vooral op de herkenning van de moederlijke stem in het
begin). De smaak is aanwezig en vooral nog gericht op zeer milde indrukken (moedermelk,
rustgevende thee), de geur is ontwikkeld vooral ook voor het moederlichaam, het woord- en
klankzintuig geeft het eerste talent voor taal en communicatie, het gedachtenzintuig is nog
een volledig etherisch waarnemen van de etherische gedachtengestalten, het ik-zintuig verschaft het kind rust, veiligheid, geborgenheid en zelfervaring. De kleine boreling herkent zijn
vertrouwenspersoon al heel vlug.
2. Het evenwichtszintuig

Het eerste evenwicht wordt verworven bij het zoeken van de ogen van de vertrouwenspersoon. De baby draait het hoofdje. Hij oriënteert zich naar de geur, de stem, de blik. Hij draait
zijn hoofdje, tilt het later op om de liefdevolle ogen te vinden van zijn opvoeders.
3. Het bewegingszintuig

De ontwikkeling van het bewegingszintuig begint dus al bij het eerste draaien van het hoofdje, het zoeken van het licht, de stem, de klank, de ‘toon’ van de kamer, de ‘toon’ van de omgeving waarin het zich bevindt. Het is zeer goed om veel en zacht te zingen in de omgeving van
het kleine kind, daar diep in het hardste gedeelte van het gehoororgaan (het rotsbeen) ook
het evenwichtsorgaan verborgen ligt. Balans, evenwicht innerlijke stabiliteit heeft ook te maken met het horen en dus met onze oren en gehoorzintuig. Leren luisteren, leren fluisteren,
leren stil staan bij de dingen zijn in die eerste levensdagen, weken en maanden van zeer
groot levensbelang. Als het kleine kind immers het zelfstandig opgerichte eigen ‘staan’ leert,
gaat ook de taalontwikkeling plots met rasse schreden vooruit gaan. De eerste levensuren,
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dagen, weken, maanden zijn dan ook van zéér groot belang voor de integriteit. Zingen, rust
en stilte zijn gouden sleutels voor de innerlijke balans in de eigen ziel.
Het gaat er bij het kleine kind eigenlijk om de innerlijke toon en de innerlijke muziek in de
opvoeding te brengen en te behouden. Het kleine kind ‘stemt zich af’ op zijn omgeving.
Vanaf het ogenblik dat er iets ánders afgestemd is in de omgeving van de boreling, raakt
hij eigenlijk tot diep in zijn levenszintuig verstoord. (Het levenszintuig is het zintuig van het
welbevinden, van de gezondheid en van de genezingskrachten of reservekrachten – de etherische gezondheid metamorfoseert zich later in het beeldende denkvermogen en dan in het
abstracte denkvermogen).
4. Het levenszintuig

Het kind heeft dus ook een zintuigorgaan waarmee het aftast of het in harmonie is met zijn
omgeving en met zichzelf als organisme. Dat is het levenszintuig. Het levenszintuig tast af
hoe de eigen muzikale afstemming is met de ‘toon’ van de omgeving. Met het levenszintuig
tast het kind de eigen muzikale innerlijke toongeaardheid van zichzelf af en vergelijkt deze
a.h.w. ook nog eens met de ‘muziektoon’ van de omgeving. Zo weet het kind of het zich ergens en in zichzelf goed voelt (ontwikkeling van het eigen gezondheidszintuig).
Dat het ‘Ik’ van het kind veel groter is dan zijn kleine fysieke lijfje, dat voelen we als we bij
een wiegje mogen staan, of als we het kind in zijn blik mogen ontmoeten. Maar om het levenszintuig in zijn werking te kunnen aanschouwen, moeten we de etherkrachten, het etherlichaam van het kind leren waarnemen. Dat is meestal ook veel groter dan het fysieke
lichaam.
Waar zijn nu die etherkrachten aan het werk?
IN DE BUIK!
Het is het gebied van de stofwisselingskrachten, de verteringskrachten, de groeikrachten, de
hartslag, de spiertonus, de bloedsomloop en de ademhaling.
Een kindje dat zich goed en behaaglijk voelt, zich met een groot ‘welbevinden’ in zijn lichaampje en omgeving voelt, merkt niets van deze ‘buik’. De stofwisselingskrachten zijn stil
werkzaam, zwijgen en ondersteunen zijn gezondheid, spel, groei en slaap.
Wanneer een kindje ziek is of buikklachtjes heeft, dan voelt en hoort de baby alles van wat
zich in dit stofwisselingsgebied afspeelt. Het geraakt hierdoor niet in slaap (of doet slechts
korte hazenslaapjes), het voelt pijn en de turbulentie van de verterings- en uitscheidingskrachten, het is koortsig en slap. Er zijn nog te weinig levenskrachten om zelf vanuit een
zekere reserve en vanuit het etherlichaam, de genezing van de ziekte of van de ontsteking
aan te gaan.
Een kind, en ook een volwassene, voelt zich goed als het niets voelt en hoort van onze buik.
Op een goed ontwikkeld gezondheidszintuig, kan het kind een latere goede staat van gezondheid uitbouwen. Hij heeft geleerd, reeds vanaf de allereerste levensdagen om met het
levenszintuig de eigen gezondheidsstaat waar te nemen, en zal hiervoor nu ook steeds de
nodige aandacht hebben.
Warmte in en om het lichaam, rust en regelmaat in het dagverloop, een levendig, pittig zich
herhalend ritme in de dag en voldoende kwaliteitsvolle slaap ondersteunen de waarneming van de eigen goede gezondheid.
Het zich kunnen uiteenzetten met de wereld en het in relatie kunnen treden met de medemens en wereld is slechts mogelijk voor het kleine kind als het metabolisme in orde is.
Het zich uiteen zetten met de wereld – het IN de wereld kunnen gaan - is een enorm etherisch scheppingsproces in de buik!
In de stofwisseling (het metabolisme) (Zijn de juiste enzymen in de darmen en is er een rijke
darmflora? Is er erfelijke belasting…?)
2. In de voeding (Ontvangt het kindje een gezonde, natuurlijke, verse voeding? Zijn er
allergieën? Zijn de voedingstijden goed? Is de voeding lekker warm en mild? Drinkt het kind
1.
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voldoende, niet te weinig, maar zeker ook niet té veel en té dikwijls? Is er één of andere
intolerantie? Is er glutenintolerantie? Eet het kind niet nog een te zware kost laat op de
avond?...)
3. In de ademhaling. (Is de lucht fris? Worden de ruimten voldoende verlucht (meerdere malen
per dag alle deuren open, overdag enkele ramen op ‘kip’? Wordt er gerookt? Is er ook een inen uitademen in het dagverloop? Zijn er niet te veel inademende zintuigprikkels? Slaapt het
kind voldoende en slaapt het door?....)

We zijn in onze tijd vooral bezig met de opvoeding van het hoofd. We praten zoveel met
kleine kinderen en leggen zoveel uit.
Waar het kleine kind werkelijk steun aan heeft is het sterken van zijn buikje en stilte in het
buikje mogen ervaren - een rustige stofwisseling en goede verteringskracht!
ü Ritme en regelmaat.
ü Etherkrachten voeden door herhaling en gewoonten, rituelen en herkenbaarheid,
door continuïteit en rustig en procesmatig verloop van ambachtelijke handelingen.
ü Oefenen, herhalen, gewoontevorming.
ü Het lichaam, de ziel en de geest omhullen in stralingswarmte en liefde.
ü Warmte-inwrijvingen met natuurlijke, verwarmende en rustgevende olies in
lemniscaatvormen.
ü De stofwisselingsprocessen in lemniscaat door het lichaampje bevorderen.
ü

Het kleine kind onder de twee en een half jaar heeft nog geen fantasiekrachten omdat het
nog volledig bezig is met het vormen en opbouwen van zijn fysieke lichaam en zijn gezondheid (dus ook met zijn immuniteit). Het speelt en handelt vanuit imitatie en vanuit herhaling.
Het kleine kind is geobsedeerd bezig met nabootsen en onderzoeken. Met een grote openheid leert het de wereld kennen via zijn 12 zintuig-poorten. De organen en hun functies worden hierdoor opgebouwd.
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Het neemt zijn omgeving ‘direct’ op, er is immers nog geen filter tussen hemzelf en de wereld
om zich heen. kan nog niet kiezen en het is overgeleverd aan zijn omgeving (zo geven bijvoorbeeld goede, natuurlijke en zuivere geuren het kind welbevinden en levenslust). Het is
één met de wereld en kan zich er nog niet tegenover stellen, bijvoorbeeld: als één kleine baby
pijn heeft, gaan ze allemaal wenen in de groep. Ze willen dan allemaal op de schoot. Ze doen
elkaar in vele dingen na. Ze doen alles vele malen opnieuw na elkaar en handelen vanuit hun
‘zuivere wil’. De wil is erop gericht om de wereld lijfelijk te integreren.
Het kind van twee en half jaar tot zes.
Plots gaan kindjes die altijd heel goed op zichzelf speelden, de anderen nu helpen.
Terwijl dit kind vroeger nog zou hebben mee geweend als de kleine baby weende, gaat het
troosten. Hij moet zelf niet meer mee wenen, hij kan nu helpen. Er ontstaat interactie, er
ontstaat een ‘tegenover kunnen staan’, het is een ontwakingsproces van het zelf, er komt een
‘ik’ – ‘jij’-gevoel.
Een heel klein deeltje van de etherkrachten komt nu al vrij voor het sociale, voor de buitenwereld (de eerste tandenboog van 20 tandjes is af). Het kind gaat uit zichzelf relatie leggen.
Op twee en een half jaar begint het ook echt samen te spelen.
Tussen 0 en 2,5 jaar: wij zijn het voorbeeld – kind bootst alles na.
Tussen 2,5 en 4 jaar: het sociaal spelen en het spelen met eigen fantasiekrachten begint –
het is een nog onbewust, zacht dromend spelen, beeldend.
Tussen 4 en 5 jaar: de vrijkomende etherkrachten worden nu omgezet in fantasiekrachten
om de wereld om te vormen en te gaan begrijpen. Fantasiekrachten helpen om de wereld
emotioneel aan te kunnen. De hersenactiviteit van het fantaseren en dromen is dezelfde als
de hersenactiviteit vlak voor het ontwaken. Vele kinderen zijn al heel erg ‘wakker’ (uit hun
kinderdroom gewekt) door het vele onheil dat ze al meemaakten. Wij kunnen ‘de droom’
creëren waarin een kind dan kan gaan fantaseren.
Tussen 5 en 6 jaar: het kind ontwaakt op deze leeftijd. Er is geen droom meer maar er komt
interesse voor de realiteit – het neemt de uiterlijke wereld nu bewuster waar. Maar het heeft
het spel en het spelen nodig omdat de wereld té sterk is. Het bijna schoolrijpe kind heeft
verbeelding en imaginatiekracht nodig om dit nieuwe bewustzijn aan te kunnen. Het kind
gebruikt wat het op vier jaar geoefend heeft, namelijk ‘het omvormen’ en het wil ‘speeltijden’.
Het wordt nu voor het eerst écht creatief. Het gebruikt fantasie om creatief te zijn in zijn spel.
Het kan dingen creëren die niet bestaan. Etherisch zijn de fysieke organen nu al zeer sterk
uitgebouwd en hun functie is goed op gang (een eerste deel van de functiebouw is af) en
binnenkort worden door de groei van de eigen persoonlijkheidstanden, de melktandjes uitgestoten. Dit is de geboorte van het eigen etherlichaam. De etherkrachten komen meer en
meer vrij van hun taak om het fysieke lichaam op te bouwen en komen ter beschikking van
de sociale en zielsmatige gevoelens. Het karakter van het kind wordt zichtbaar. Een deel van
de etherkrachten blijft met het fysieke lichaam verbonden om het in leven te houden. Het
andere deel komt ter beschikking van het ademhaling-ritmesysteem, van de verhouding tussen de hartslag en de ademhaling van de longen. Ze kunnen nu teruggrijpen, vooruitblikken,
rekening houden met, zich inleven, empathie ontwikkelen,…
Eerst staan de levenskrachten dus ten dienste van de fysieke groei en de gezondheid, dan
van de sociale vaardigheid en dan rond 21 jaar staan de etherische levenskrachten ten
dienste van het eigen vrije, scheppende denken.
Uit de vragen:
Vele kleine kinderen vandaag hebben geen rustige plek meer om te slapen, te spelen en te
dromen. Buik en handen en voeten voelen koud aan. De stofwisseling is zwak. Ze zijn niet
meer zo gemakkelijk af te leiden bij de trotsfase; vlug steekt de intelligentie de kop op. Daarbij zien we dat over de gehele wereld de kinderen met een hogere gevoeligheid worden ge-
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boren. Ze hebben minder etherische kracht voor het eigen organisme en zijn meer sensomotorisch actief. Dit maakt hen kwetsbaarder.
Intoleranties, allergieën, zwakke stofwisseling en soms ook moeilijk slapen vinden vaak hun
oorzaak ineen overprikkeling van al het zintuiglijke. Dan is het nodig deze kinderen hun rust
terug te geven en er voor te zorgen dat ze minder zintuiglijke indrukken opdoen.
Het ritme tussen slapen, dromen en waken moet beter! Overgevoelig zijn mag en is waarschijnlijk wel ergens goed voor, maar kwetsbaar worden en blijven…?
Hier is slaap heel belangrijk! Slapen is veel belangrijker dan voeding (niet zelden is er stress
rond voeding en de maaltijden bij kleine kinderen – doch, voeding moet gerelateerd zijn
aan rust)! Jonge ouders kunnen dit soms moeilijk geven – ook relatie schenken is niet altijd
even gemakkelijk.
Suikerziekte en artrose zijn stofwisselingsziekten en zouden gelinkt zijn aan te weinig slaap.
Vele kleine kinderen hebben ook dagdagelijks een dosis stress. Hoe kunnen we de dag voor
de allerkleinsten beter inrichten?
“De weg van de wilsontwikkeling tussen 0 en 3 jaar heeft een direct effect op de morele vragen tussen 19 – 21 jaar ten opzichte van de wereld.” R. Steiner
Met veel dank aan Giseke Lündgren voor haar lezing.

Samen de houten diertjes afwassen en ze boenen met bijenwas – dan opblinken!

Dromen buiten tussen de grassen
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Vragen bij augustus
Zoet-zwelgende bloemengeuren
Rozelaar, hop en gras,
Druivelaar, honing en bijenwas.
Waarom verzoeten ze zo mijn gemoed?
Waarom doet augustus zo’n deugd en goed?
Snerp tsjirpende krekelklanken
Een lage zwaluw langs mijn aangezicht
Rustende lammeren in de lommerd van het middaglicht.
Waarom heeft augustus zo’n zwangere duur?
Raakte een vleugel mijn gedachtenvuur?
Rijp-voldragen pruimentakken
Met overvloedig sap rijk gebogen
Met sprinkhanen die biddend mogen
Kinderstemmen horen in het trillend-hoge gras.
Waarom laaft en lest augustus mij?
Waarom weet augustus dat ik dorstig was?

Oprukkende vruchten, nog geen september,
Een meteoorstraal slaagt in
IJzerpunten raken mijn bloedsbaan binnenin.
Wat stuwt mij zo heen en weer?
Waarom brengt augustus mij tot inkeer?
Warme ronde zonnestralen
Doorgloeien me langs huid en haar
Vuurgloed van rijp zwellingsgebaar.
Waarom verhaalt augustus over een rijke oogst?
Is Hij die zacht wenkt, het hoogst?
A.S.
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Want een hemel hebben we toch niet nodig!?
(zomerbedenkingen - Annelies Sysmans)

We hebben het allen zo druk, ook het elektronisch verkeer neemt veel tijd van ons met onze
PC, onze nog te bekijken mails, het zo nodig volgen van álle nieuws, onze elektronische inkopen, onze zogenaamde onlinerelaties,… maar waar is ons leven heen? Ooit werd er gedacht
dat de robot ons ‘vrij’ zou maken en meer tijd zou geven. Maar is werkelijk leven alleen iets
voor de vakantieweken? Willen kinderen eigenlijk niet gewoon volwassenen die het leven
zinvol en écht vóórleven? Tastbaar en proefbaar!
Er is zoveel dat me al lange tijd erg veel pijn doet en diep verdriet geeft. Moeten we dat er
dan allemaal zomaar bijnemen?

Waar is de hemel gebleven in onze levenskeuzes, in onze levenswijze, in onze
relaties, in ons aller-eigenste diepe innerlijk?
Alle problemen zoals bijvoorbeeld deze van smog en ademproblemen zijn te wijten aan de
opwarming van de aarde. Vele zorgen en problemen vinden hun oorzaak in de klimaatverandering, natuurcatastrofes moeten we zomaar slikken, corrupte handel en geldverkeer is normaal, als relaties mislukken en men elkaar liefdeloos negeert en/of liefdeloos over elkander
spreekt is dit ook maar allemaal heel normaal. Nog maar weinig kinderen komen met een
natuurlijke geboorte ter wereld en dat ook kinderen burn-out krijgen, nemen we er ook maar
bij. Want een hemel hebben we toch niet nodig. Een hemel bestaat niet – laat staan geestelijke wezens en krachten waarmee de mens rekening zou kunnen, bestaan toch echt niet. Er
zijn zovele gebeurtenissen in het wereldnieuws; maar ook in de vele kleine biografieën en in
mijn dichte omgeving, die me overweldigen en die me de pijnlijke vraag doen stellen:
o
o
o
o
o
o
o

Waarom nemen we als mensen zo weinig tijd en ruimte om ook onze gevoelens en onze
diepliggende zielsmatige ervaringen waar te nemen, een plaats te geven en diep in ons hart
op te nemen?
Waarom doen we zo weinig met onze gevoelsmatige ervaringen voor de vorming van ons
geweten?
Waarom nemen we zo weinig tijd om onszelf diep in ons eigen innerlijk waar te nemen?
Waarom geven we zo weinig tijd aan een geestelijke scholingsweg?
Waarom doen we alles zo gehaast en vrezen we om iets langzaam, attentvol, empathisch,
achtzaam en liefdevol te doen?
Waarom denken we dat liefde, zorg en geborgenheid te koop is voor geld? Waarom
overwegen we niet om zelf liefde en zorg te schenken aan onze medemensen?
Waarom hebben wij recht op gezondheid en een kwaliteitsvol leven en schenken we hiervan
zo weinig aan ontheemden?

Een stille beleving is dé plaats waar het kind de ‘Schepper’ voorvoelt, de intenties van de
scheppende wezens vermoedt, meedenkt en nabootsend, nagebarend ‘meeschept’. Het boetseert de scheppingsgebaren na. Ik heb dit meerdere keren mogen zien, hoe kinderen mooie
scheppende gebaren maken in hun spel, in hun verbeelding. In dit geïnspireerde, vrije handelen wordt hun moraliteit geboren. De moraliteit van de mens wordt al op heel jonge leeftijd
geboren en mag dan groeien.
Rudolf Steiner spreekt van de eerste levensfase van het kind – de eerste zeven levensjaren –
waarin het kleine kind graag ‘al het goede’ nabootsten wil.
Vele jonge ouders, de wordende vader, de wordende moeder, ook de wordende grootouders,
weten, kennen of vermoeden maar al te zeer dit ‘grote geheim’.
Als er ruimte en tijd vrij wordt gemaakt voor het ‘ontvangen van een kind’, gaat dit samen
met het verlangen om voor dit kind ‘het goede’ te mogen voorleven. Als dan de geboorte daar
is, is men zich hier maar al te bewust van; men voelt nog dit grote geheim en deze aandrang,
maar al vlug brengt de dag met zijn dagelijkse taken onverwachts heel veel werk en stress
met zich mee.
o

Waar is plots al die tijd heen? Waar is die vrije ruimte heen – waar is dat gevoel van
eeuwigheid dat er in de verwachtingsvolle zwangerschapstijd nog kon zijn heen?
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‘Ik zag een meisje van nog geen twee, dat dicht bij de ontluikende roosjes zat, zomaar, zo heel stil
op haar hurkjes, zo tijdeloos, zo vol openheid en gelatenheid, zo zwevend op het licht dat in haarzelf was en ik hoorde haar zeggen als in een gesprek met haar Hemel:
“Ze hebben die hier gezet omdat wij die kunnen zien!”
Ik hoorde haar lieve woorden zeggen tegen de jonge rozenknopjes. Ik hoorde haar zingen en zag
hoe zij het hoofdje schuin hield en het glanzende zonnelicht opving dat van de kleurenglans van
de kroonblaadjes binnenglipte in haar hartje via haar oplichtende oogjes. Ik zag hoe haar handjes
zich samenvouwden tot een bloempje en hoe zij ze weer opende, hoe ze even bleven ‘hangen’, hoe
ze de adem even stil inhield en haar vlieghandjes dan als twee vlinders uit elkaar liet wegvliegen.
Dit heb ik mogen zien. Ik herinner me het nog steeds haarfijn! Het was stil, klein, mooi en o zo
kwetsbaar. Het kind lachte. ‘

“De kleine boreling leeft nog in het 25-urenritme en eet nog zo’n zeven maaltijden – ook in
de nacht heeft het voeding nodig! De stoffen luiers die ik wil gebruiken drogen zo traag en ik
moet toch voldoende slapen wil ik voldoende voeding hebben! Als ik onrustig en/of moe ben,
drinkt mijn kindje ook niet goed. Maar waar is de rust? Hoe kan ik regelmaat en ritme inbouwen in het dagverloop? Als ik rustig ben, weent mijn kindje minder en slaapt et beter. Het
lijkt het drinken nog te moeten leren. Ook leert het slapen en stilletjesaan doorslapen. Het
leert spelen en waarnemen, aandachtig luisteren en kijken, zich concentreren in achtzame
aandacht, stilte, vrolijkheid en ernst. Met zijn kleine oortjes, maar ook met zijn gehele hartje
lijkt ons kindje luisterend waar te nemen wat de hemel hem wil vertellen? Hoe kan ik het
allemaal zo inrichten dat mijn kindje het goed heeft? Zal ik mijn leven veranderen omdat ik
een kind heb? Welk ritme heeft mijn kind en bij welk ritme gedijen we samen? Blijft één van
ons beiden thuis voor het kindje, gaan we beiden halftijds uit huis werken of blijf ik halftijds
thuis en zoek ik een warme oppas voor de uren dat ik weg ben. Hoe speel ik het klaar om
mijn eigen behoeften niet te onderdrukken en hoeveel kan ik van mijn partner vragen in het
klaren van de vele klussen en zorgjes.“
Ja, vele oplossingen zijn mogelijk om het aangenaam en ‘slow’ te maken voor de kleine boreling. Alleen in rust, regelmaat en ritme gedijt zo’n klein hummeltje. Deze rust zijn de jonge
ouders tot nu toe niet zo gewend, maar plots komt ze als vanzelf als een eigen behoefte tevoorschijn. Het wordt al vlug duidelijk dat het leven met een kindje erbij, nu helemaal anders
is geworden. Leven zoals vroeger werd gedaan, gaat nu helemaal niet meer. Staan vandaag
niet vele jonge ouders onder druk, dat je als ‘modern’ jong gezin weinig moet veranderen
aan je leven zoals dat vroeger was en dat je je beroep en je vrije-tijdsleven net hetzelfde
moet kunnen laten verlopen als in de tijd dat je nog geen kindje(s) had? Zet de idee – die
vandaag zo modern lijkt – ‘niets op te geven van vroeger’ – vele jonge ouders en ook hun
kleine kindje niet in een onzeker spanningsveld en onder een zekere druk? Want, al na drie
maanden toch, wordt alles wat het familieleven betreft professioneel overgenomen, geregeld
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en betaald, omdat het zo hoort omwille van de werkuren van beide ouders. De baby zit vanaf
dat ogenblik veel in de auto, rijdt van hier naar daar, wordt vlak voor het rijden nog gevoed
en/of valt in slaap in de auto. Een ritmisch dagverloop opbouwen lijkt moeilijk te worden. Er
wordt veel gehaast, ingepakt, verpakt, ingehaald en vlug afgedaan. En…. waar is die hemelse tijd? Waar is de eeuwigdurende, in flow en vreugdevolle nabootsbare goedheid heen?
Waar zijn de achtzame gebaren heen van wiegen, zingen, dromen, luisteren naar wat rozen
vertellen in het zonnelicht? Waar is de poëzie, de stille, peilende lichtwereld heen, die zich
alleen maar roeren kan als ik mijn ziel hiervoor openen kan? Waar is de stilte heen? Waar is
het stille licht heen dat geurt van liefde en verlangt om tastend, voelend, ingekeerd te mogen
luisteren naar het open gaan van mijn hart? Waar is de stille lichtplek heen die me zichtbaar
maakt wat ik nog te leren heb, die me bewust tracht te worden van mijn handelingen, gevoelens en gedachten, hoe klein en zorgzaam ze ook mogen zijn?
Heeft het drukke geregel van kinderonthaal, crèche, familiehulp en huishoudhulp, de drukte
en het heen- en weergeraas, heeft dit alles eigenlijk wel iets te maken met wat kleine
kinderen écht nodig hebben? Een voor-beeld? Een imaginatie?
De mooiste uren om in het lichaam te mogen ontwaken en er een herbergzame plek in te
vinden, als in een eigen huis, is het zachte ochtendgloren. Het kleine kind speelt dan, na de
eerste ochtendvoeding, rustig zijn diep verzonken spel met het tere ochtendlicht en de stilte,
de ontwakende vogels, de stil verschijnende dieren, de verzorgende mensen.
De mooiste uren om weer uit het lichaam te kunnen treden en te mogen inslapen is de
schemerige, sluimerende deemstering. Het kind verdroomt in de avondschaduwen, verwerkt
dromend wat er zich in het waken in de plooien van zijn ziel heft ingeweven en komt in een
overgangschenkende, licht geïncarneerd constitutie die hem helpt de weg naar de wereld van
de slaap, van de nacht te vinden.
De menig urendurende middagslaap betekent voor het iets grotere kind dan een verwerken
van al het zielsmatig beleefde – het gladstrijken van de zielenplooien - een herstel van de
enrgie, gezondheid en levenskrachten en een verbonden mogen zijn met de eigen geestelijke
oorsprongswereld. Kinderen die goed gespeeld en bewogen hebben in de frisse lucht en
voldaan zijn van een lekkere maaltijd, slapen graag.
Deze drie bijzondere tijdstippen in zo’n dag van de allerkleinsten: ochtengloren, middaguren
en deemstering, zijn ‘heilig’ voor het kind (en dus ook voor de ouders?) Maar vele van onze
kinderen brengen deze toveruren door in drukte, in het onderweg zijn op de overvolle verkeersbanen, vastgesnoerd en vastzittend, in gestoordheid rondgereden.
Waar is de luister, de betovering, de droom, de verwondering, de poëzie en klankgevoeligheid
heen voor vele kleine, nog onmondige baby’s, die slechts nog na-ademend van het geboortebesluit eerst maar op adem willen komen en bevestiging willen voelen en krijgen van hun
incarnatiebesluit? Kinderen willen zich hier met de levenskrachten van hun ouders, van de
moeder, van de vader, van de gehele mensenomgeving en natuur mogen verbinden. Een
krachtschenkende etherische verbondenheid met de wereld om zich heen, geeft het kleine
kind de nodige gezondheids- en weerstandskrachten voor de groei naar het verdere leven.
Waar is er een plek om goedheid en stille religie te mogen ervaren en voor te leven voor deze
allerkleinsten? Leven met kleine kinderen vraagt tijd en rust.

Laat ouders minstens een jaar na de geboorte thuis blijven als zij dit wensen!
De keuze moet mogelijk worden! (mijn zomerbedenkingen van 2015)
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Gezondheid?

Groede – augustus 2015

Gezondheid, wat is dat eigenlijk? De Duitse Wereldgezondheidsorganisatie WHO –
deffiniëerde gezondheid als ‘toestand van volkomen fysiek, psychisch en social welbevinden’.
Een volledig utopische toestand, die onmogelijk te bereiken is. Wat verstaan wij hieronder? Is
gezondheid überhaupt werkelijk het hoogste goed, zoals we dikwijls horen en lezen?
Voor ons is gezondheid veel meer de uitdrukking van een innerlijk evenwicht en een
creatieve levenswijze, die door ziekte niet alleen negatief kan beïnvloed worden, maar waardoor je ook een ervaring rijker kan van worden. Je oefent veerkracht en sterkt je immuniteit.
Innerlijke dynamiek maakt je weerbaar en energiek. Daarom kunnen mensen met een chronische ziekte zich toch wel gezond voelen. Dit is namelijk het geval als het leven als zinvol
wordt beleefd, verstaanbaar wordt en je grip krijgt op je eigen leven. Dan vormen ons
denken, voelen en willen één geheel en ervaren we ons als gezond, helemaal gelijk welke
kleine ongemakken of welke zware ziekten er ook mogen zijn.
Salutogenese is een vaardigheid waarover de mens zelf kan beschikken en die hij kan aanwenden om weer een nieuw evenwicht te vinden in de eigen gezondheidstoestand – en dit
na ziekte, verzwakking of een zeker onevenwicht. De mens kan zichzelf opvoeden en sterker
ontwikkelen - ziekte is hierbij een helper om tot nieuw evenwicht en nieuwe inzichten hierover te komen. Angst voor ziekte of angst bij het ziek zijn kan vermeden worden, door zich
te interesseren voor de eigen menselijke harmonie en het eigen evenwicht: “Wat betekent
gezondheid? Hoe kan ik mijn gezondheid verbeteren? Hoe kan ik de oorsprong van mijn gezondheid aanspreken en vinden? Door te zoeken naar de bronnen van je eigen geestelijke,
zielsmatige en fysieke gezondheid ( wat ontbreekt mij – wat is er eenzijdig te veel, enz) kan
je ziekte vóór zijn. Zo kunnen o.a. het verzorgen van een ritmisch dagverloop, een gezonde
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natuurvoedingswijze, een gezonde natuurlijke bewegingsvrijheid, het toepassen van een
harmonische afwisseling tussen werken en zich ontspannen, stil gebed en/of meditatie,
aandacht voor het spirituele, iedere beoefening van een kunstexpressie, een preventieve uitwerking hebben op het ziek worden. Reeds vanaf de allervroegste leeftijd van een kind, leert
de mens de eigen gezondheidstoestand waar te nemen en er rekening mee te houden. We
kunnen dit gezondheidszintuig bij het kleine kind aanwakkeren en opvoeden. Het kind en de
mens heeft hier baat bij!

'Laat ouders na de geboorte een jaar thuisblijven'
2 augustus ’15 om 13:06 door tib | Bron: De Volkskrant

foto Nieuwsblad

Jonge kinderen die naar de crèche gaan, hebben stress, onderzocht de Nederlandse hoogleraar Carolina De Weerth. Daarom pleit ze ervoor dat de overheid het mogelijk zou maken om
ouders na de geboorte een jaar thuis te laten blijven. 'Het eerste jaar is een korte, extreem
belangrijke periode', zegt ze in De Volkskrant.
Uit een onderzoek van De Weerth blijkt dat kinderen op dagen in de crèche meer stresshormonen aanmaken dan op dagen dat ze thuis zijn. 'Probeer het eens vanuit het perspectief
van het kind te bekijken: ineens zijn je ouders een hele dag weg en krijg je van een relatieve
vreemde een stuk minder aandacht, omdat die leidster haar aandacht moet verdelen over
veel meer kinderen', zegt De Weerth. Vooral jonge baby's hebben een hoog stressniveau in de
crèche. Uit haar onderzoek blijkt ook dat baby's zich rustiger ontwikkelen als ze het eerste
half jaar (tot één jaar) op de kamer van hun ouders mogen slapen.
'Uit vrijwel elke studie in mijn vakgebied blijkt dat baby's het beste af zijn als ze hun ouders
dichtbij hebben', zegt De Weerth. Daarom pleit ze voor een systeem waarbij ouders het eerste jaar na de geboorte verlof kunnen nemen. 'Onderling te verdelen, zodat altijd minstens
één ouder beschikbaar is om de baby te verzorgen'. Dat is duur, maar betaalt zichzelf volgens
haar terug op termijn: 'Gedragsproblemen, ziekte, criminaliteit, burn-out, depressie; hoeveel
kun je daarvan voorkomen als het stresssysteem van jonge kinderen zo sterk mogelijk wordt
gemaakt door optimale zorg in het eerste jaar? Bij investeringen in betere zorg voor baby's
zal het rendement minstens zo hoog zijn. Hoe jonger je begint, hoe groter het effect op het
leven. Het eerste jaar is een korte, extreem belangrijke periode. Je krijgt daarvoor als ouder
geen tweede kans'.
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Ziek zijn – voelen van machteloosheid? Wat dan?
We kunnen ‘ziek zijn’ bekijken als een stadium dat nodig is om je beter in jezelf te kunnen
hechten, om verbondenheid met je diepe eigen innerlijk te verkrijgen. Eén keer deze diepe
verbondenheid verworven is, verdwijnt ook meestal het ‘ziek zijn’.
Een ziekte, zwakte, benauwdheid of oververmoeidheid kan je als een ‘bode uit de geestelijke
wereld’ bekijken. Door het hebben van de ziekte, komen plots bepaalde inzichten die ons
verder helpen op het ontwikkelingspad.
Ook al ben je ziek, is het belangrijk om de zin ervan te zien. Je kan proberen om steeds een
creatief antwoord te zoeken voor al je ongerustheden, je vragen en zorgen over de wereld, de
ontwikkeling van onze aarde, je eigen ontwikkeling, en proberen te zien dat alles gezond is
en gezond wordt als het ‘in beweging’, ‘in ontwikkeling’ mag zijn en blijven. De wereld ontwikkelt, de mens ontwikkelt en jijzelf ontwikkelt door iedere ervaring, ook door die van ziekte.
Alles en iedereen komt steeds in een nieuw bewustzijn.
Als je ziek of uitgeput of depressief bent, weten dat je hiervan kan herstellen en dat het herstellingsproces traag gaat. Je moet van nul opnieuw groeien. Je vervelt, je gaat afpellen, je
gaat aftellen op weg naar een opstanding.
Als je ziek bent, depressief, zwartgallig en/of eronderdoor is het goed om te durven denken
dat dit een fase is die ommekeer zal brengen – een metamorfose is mogelijk – je kan mentale constructiestappen zelf zetten!
Deze stappen kunnen zijn:
1.

Vanuit je ik zelf je grenzen bepalen.

Je vraagt jezelf meer malen gedurende de dag af hoelang je nu aan één stuk al aan het werk
bent. Wanneer rust ik? Wanneer zet ik mijn rustmomenten? Hoelang rust ik? Hoe rust ik?
Kom ik echt tot rust? Tot waar engageer ik mij? Tot waar niet? Wanneer word ik moe? Wat
kan ik aan? Tot waar verdraag ik pijn? Rust ik het best plat op bed? Kan ik al aan iemand
denken in een gebed? Als je een hele tijd dit echte rusten hebt volbracht kom je misschien tot
het inzicht dat de vlijt dikwijls een vlucht was om tot zelfkennis en innerlijke stilte te komen.
De stilte in jezelf komt nu als zelfkennis beschikbaar.
2. niet klagen.

Je begrenzing aanvaarden
3. Je leren afsluiten.

Je beperken in de zintuiglijke indrukken en prikkels uit de omgeving. Je etherkrachten bundelen door dingen te doen die je sterken en blij maken. Volledige stilte maken. De ruimte en
ook de ander en de wereld vullen vanuit je eigen kern. Je eigen ruimte IS er, maar ze toelaten,
ze oproepen, ze voelbaar, zichtbaar en hoorbaar maken voor jezelf. Verinnerlijken! Verinnerlijken doe je zelf door stil te blijven en heldervoelend te luisteren.
4. Spreek luidop van eigen begrenzing.

“Neen” zeggen, “dat doe ik niet.” “Stop”, “tot daar.” “Neen”, “ik beperk me.”
5. Positiviteitsoefening.

Het goede en mooie zien in het voorval, ook al is er wat weerstand aan de waarneming, de
ervaring, de klus, de situatie, het probleem,… Het goede ook zien aan het ziek zijn. Je constateert dat dingen die je in je leven met veel werk en inzet hebt opgebouwd, niet door jongeren
worden voortgezet. Grootouders zien hoe hun kleinkinderen heel anders worden opgevoed
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dan ze zelf goed achten. Dit kan tot een innerlijk ‘sterfproces’ leiden. Je kan zo in een depressie terecht komen. Doch, sterfprocessen zijn eigenlijk inwijdingsprocessen, beproevingen die
een mens helemaal alleen moet doorstaan om – voordat hij werkelijk sterft – reeds hier op
aarde het onsterfelijke deel in zichzelf te mogen ontmoeten.
“Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, leeft ook wanneer hij sterft.” (Johannes
11:25-27)

Wie de liefde van Christus in zichzelf laat werken, ontdekt dat zijn sterfervaringen hem
helpen het leven te vinden waar geen dood meer heerst en dat je daar al tijdens het leven
op aarde een begin mee kunt maken.
6. Stil worden. Echt luisteren – ‘lauschen’.

Dit betekent ook stoppen met waarom-vragen te stellen. Ze voeren tot hopeloosheid, verzet,
een niet begrijpen of tot het gevoelen onrechtvaardig behandeld te worden. Stoppen met te
denken dat de wereld kapot gaat, dat de mensen slecht bezig zijn, dat jezelf slecht bent,
stoppen met cynisme, enz… Niet denken dat iedereen tegen jou is. Je voelt je depressief en
gekweld door het leven; je zoekt de oorzaken buiten je, maar komt dit alles niet diep uit jezelf?
7. Vertrouwen in de AL-Wereld (de geestelijke wereld), durven één zijn met de wereld, mét de
wereld durven zijn (niet tegen de wereld zijn), In VREDE met de wereld zijn.

In dit intensieve stille luisteren, in achtzaamheid, overgave en met aandacht ontdek je plots
een ‘toon’, een ‘sonor’, een ‘klank’, een ‘harmonieklank met de wereld’. Je vindt een manier
om te leven!
8. Je overgeven aan de genezing (gelaten en vertrouwensvol). Overgave aan wat je graag
doet.

Je beseft dat alle genezing steeds bij jezelf begint. Je beseft dat vergeven, verzoenen en liefhebben volledig eigen vrije daden zijn. Je krijgt een levensvreugdige gelatenheid in vertrouwen en overgave tot de buitenwereld. Je gaat plots geluksgeschenken zien!
9. De geschenken die je worden overhandigd blijven ZIEN!

Soms totaal onverwachts, in het verborgene, in het kleine, zijn grote geschenken voor jou
zichtbaar. Als ‘toevallig’ gebeurt er iets, als ‘bij toeval’ is er een positieve verrassing, als een
geluksbrenger uit een verleden of voor een nieuwe toekomst. Als je dit na je 50ste levensjaar
leert zien, dan leer je vertrouwen voelen, je leert loslaten, je ontwaakt hierdoor in de geest.
Dit is de metamorfose; je zet mentale constructiestappen. Je tracht te zien:
ü Wat valt mij toe?
ü Wat komt mij toe?
ü Je geluk zien en anderen gelukkig maken.
ü ‘Geluk’, net als ‘Gezondheid’ is er als je ze niet voelt.

21

Genezing van burn-out:
1. Eilanden van rust heel bewust en
ritmisch inbouwen in je dag, plat
op het bed.
2. De stilte, het gebed (… uw ‘Rijk’
(hier is het leven te vinden waar geen
dood meer heerst) kome,…), de

meditatie,… ze schenken nieuwe
etherkrachten.
3. De gewone dag, in zijn kleine taken
bewust beleven. Met het wakkere
bewustzijn via al je zintuigen en in
grote oplettendheid, bij iedere
handeling van de gewone dag,
vertoeven (je focussen).
4. Je levenskwaliteit verbeteren door
de kwaliteit van je prestatie te
verbeteren. Alles (vooral ook de
hele kleine dingen) met zorg en
achtzaamheid doen!
5. Geen multi-tasking!

6. Meer gelaten en meer soeverein
leren omgaan met verstoringen,
disharmonieën, problemen, stress
en tijdsdruk,…
7. Achtzaam worden voor het goede,
het schone en het ware (voor het
kleine dat je ‘toevalt’).
8. Dankbaarheid.
9. Verwondering,
onbevangenheid,
openheid voor een geestelijke
wereld, liefde die boven het
persoonlijke belang uitstijgt. (”Wie
niet wordt als de kinderen, kan het
hemelrijk niet binnengaan.” Marcus
10;15-16)
10. Tijd voor meditatie en/of gebed.
Leven IN de geestelijke wereld:
loslaten, vertrouwen, springen
en…. ontwaken.

De stromende Scèze - Monclus
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Sfeerbeelden van Kinderopvang ‘Toermalijn’.
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ChAgAll

Wist je datjes?
Wist je dat? kinderdagverblijf ‘Gabriël’, Hoverniersstraat, 53 A 2300

Turnhout (bij de Rudolf Steinerschool ‘Michaëlschool‘) de deuren geopend heeft op dinsdag 1 september 2015!

Onze hartelijke felicitaties!
Vanuit warme schenkingsgelden en met vele warme handen werd door vzw Kinderdagverblijf
Gabriël een mooi, warm-omhullend en volledig ecologisch gebouw gerealiseerd voor het onthaal van de allerkleinsten. Onder de warme vleugels van Nancy worden de eerste kindjes
ontvangen. Een mooi openingsfeest had plaats op zondag, 30 augustus.
“In de tijd van baby tot peuter ontvouwen zich de basisprincipes voor het leven.

Een kind leert er het lopen, het spreken en het denken. Gedurende drie jaar
werd er door een initiatiefgroep verbonden aan de Michaëlschool intensief
gewerkt aan het realiseren van een kleinschalige kinderopvang op antroposofische basis.” www.kinderopvangturnhout.be
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Nancy, Greet, Nancy, Sofie, Sigurd, Sarah
Wist je dat? kinderdagverblijf ‘Gabriël’, Hoverniersstraat, 53 A 2300

Turnhout ook een vacature heeft, misschien voor jou?

Vacature V/M

VZW Kinderdagverblijf Gabriël heeft op het domein van de Michaëlschool Turnhout een
prachtig nieuw gebouw gezet. Doel is om veertien plaatsen te creëren voor kinderen van nul
tot twee en een half jaar. Op 1 september 2015 openen we onze deuren. We starten met een
klein groepje om zo tot een rustige opbouw te komen van het aantal kinderen. Om de
kwaliteit van onze verzorging en aandacht voor de kinderen te garanderen willen we graag
een 2de persoon mee aannemen. Hiervoor zijn we op zoek naar een warme en enthousiaste
persoon die als 2de zelfstandig uitbater wil meewerken aan dit mooie project.
We zijn op zoek naar iemand die:
ü Ervaring heeft met het zorgen voor kinderen tussen nul en drie jaar.
ü Kennis of een bereidheid heeft om vanuit de antroposofie te werken.
ü Wil samenwerken met gezinnen als partner in de opvoeding.
ü Beschikt over communicatieve vaardigheden.
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ü Praktisch en organisatorisch is ingesteld.
ü Die daadkrachtig als zelfstandige wil werken.
Voor meer informatie kan u steeds contact met ons opnemen. Sollicatiebrieven en CV graag
zo snel mogelijk versturen naar VZW Kinderdagverblijf Gabriël, t.a.v. Sarah Gevers.
Kinderdagverblijf Gabriël
Hoveniersstraat 53 A
2300 Turnhout
Mail: sarahgevers@gmail.com

Wist je dat? er ook te Ieper een plekje bijkomt voor onze allerkleinsten,

als onthaalouder en dit in contact met de Rudolf Steinerschool aldaar.
“Over de naam wordt nog ijverig nagedacht, en er wordt nog hard gewerkt aan de inrichting.
Ons kinderonthaal, voor gemiddeld 4 kindjes, zal op 26 september de deuren open zetten
voor de allerkleinsten uit het Ieperse (buren, familie, Steinerschool, felies, mama's).”
Francine Van Dijck
IEPER - ? (naam wordt nog over nagedacht)
Kinderonthaal: Francine Van Dijck
Patrijzenlaan 6, 8900 Ieper
GSM: 0474 86 57 12,
E-mail: francine_vandijck@yahoo.com
Organisator: Felies Ieper
Gemiddeld 4 kindjes per dag (max 8 per dag) – open eind deze maand

Wist je dat? Er nóg een plekje bij komt voor 4 kinderen te Wijgmaal, in

de buurt van ‘De Zonnewijzer’.
WIJGMAAL – HET WIEGELIED
Een ecologische gezinsopvang met plaats voor 4 kindjes.
Anna Ziarko
adres: Casinolaan, 13
3018 - Wijgmaal
tel: 0472 67 89 94
email: hetwiegelied@gmail.com
website:
gemiddeld aantal kinderen per dag : 4
personeelsleutel 1:4 (groep opgebouwd al in een gezin)
(aangesloten bij Landelijke kinderopvang )
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Wist je dat? er een prachtige film over de Rudolf Steinerpedagogie in de peuteren kleuterklassen te zien is op de site van “Vereinigung der Waldorfkindergärten” die ook erg interessant is om samen met je collega’s te zien en te bespreken: http://www.waldorfkindergarten.de/aktuelles.html
Wist je dat ?

Walter Z. zich afvraagt of aluminiumfolie schadelijk voor onze gezondheid is?
Walter Z. uit Oer-Erkenschwick
http://www.n-tv.de/wissen/frageantwort/Ist-Alufolie-gesundheitsschaedlicharticle14275436.html
vertaling Rik Fagard

Pak je lunch en deze van je kindjes bijvoorbeeld in, in een boterhammenpapier of in een stevige papieren zak.

Dagelijks nemen we aluminium op. Op natuurlijke wijze komt het voor in theebladeren en
cacao, in salade, hulsvruchten en granen, in vis en ook in vlees. Via levensmiddelenadditieven komt het ook in ons menselijk lichaam, via gebruiksvoorwerpen bij het bakken, via
deodorants, waar het dikwijls als zweetremming is bijgevoegd, via crèmes, die het als emulgator bevatten, via bepaalde medicamenten, via tubes en dozen en: via aluminiumfolie. Aluminiumdeeltjes kunnen zo uit de folie in de daarin verpakte voedingsmiddelen belanden. Dat
is vooral zo bij zure augurken, tomaten, salami, reeds opengesneden citrusvruchten, rabarber,
appelmoes, zoute haring en schapenkaas (fetakaas) in zoutpekel.
Vanuit het Duitse Instituut voor risico-onderzoek (BfR), komt het besluit:
“Aluminium kan uit aluminiumfolie in zure en zoutige levensmiddelen overgaan. Het BfR
beveelt daarom aan om zure en zoute voedingsmiddelen niet in aluminium te bewaren.”
Zelfs als aluminium in eten overgaat: zijn dat dan hoeveelheden waarover men zich ongerust
moet maken? Het WDR heeft in de zomer van 2014 hiervoor een labo opgericht en de vraag
serieus genomen. Het aluminiumgehalte van levensmiddelen dat in alu-folie gedurende vijf
dagen werd bewaard, werd vóór en erna gemeten. Er kon aangetoond worden dat het aluminiumgehalte drie tot vier maal gestegen was.
(tomaten van 0,7 mg aluminium naar 3,1 mg per kilo; gekruide augurken van 9,2 naar 28,0
mg/kilo; salami van 0,7 naar 1,9 mg/kilo; kaas na 24 uren al! Van 0,82 naar 2,20 mg/kilo.)
Bij het opwarmen van ingevroren producten wordt er aanbevolen NIET in de aluminiumverpakking op te warmen en yoghurtdeksels NIET af te likken.
Het BfR beveelt aan - de aanbeveling van de Europese gemeenschap voor levensmiddelenzekerheid (EFSA) bijtredend, dat:
een volwassenen per week niet meer dan 1 mg aluminium per kilogram lichaamsgewicht
zal opnemen.
Experten houden het voor mogelijk dat deze hoeveelheid reeds wordt bereikt bij eenmalig
gebruik van een aluminium bevattend deodorant. Alleen al via voedingsmiddelenopname
kan de tolereerbare aluminiumhoeveelheid snel worden bereikt en uitgeput zijn. De EFSA
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gaat ervan uit dat men tot 13 mg/dag verteert. Daarbovenop, over de gevolgen van de steeds
weerkerende opname van extra aluminium die het menselijke lichaam kan hebben, bestaan
nog onzekerheden. Het is wetenschappelijk bewezen dat hoge aluminiumdosissen een zenuw-beschadigende uitwerking kunnen hebben op de mens. Enkele studies hebben bij ‘Alzheimerpatiënten’ en ‘borstkankerpatiënten’ een verhoogd aluminiumgehalte in het lichaam
vastgesteld. Doch hierover is het onderzoek nog niet afgerond: verder onderzoek is nodig.
Het BfR raadt daarom aan: “elke onnodige aluminiumopname te vermijden – zoals het
gebruik van aluminiumvrije deodorants of het gebruik van aluminiumfolie te vermijden.”
Begin december 2014 werd bij een onderzoek vastgesteld dat in Beieren elke vijfde ‘Brezel’
(een gezouten streekgebak) te veel aluminium bevat. De deegvormpjes wordt namelijk met
natriumhydroxideoplossing bestreken en dan dikwijls op aluplaten gebakken. De scherpe stof
grijpt het metaal aan en lost er deeltjes van op.
(Uit: Medizinisch-Pädagogische Konferenz heft 72/februar 2015 (McKeen p 97)

Wist je dat?

het in het voordeel van het kind is om een antroposofische
behandeling te krijgen bij ontsteking van de bovenste luchtwegen en/of bij oorontsteking?
In een vergelijkende studie door ‘ESCAMP’ werd de vraag onderzocht in welke mate kinderen
profiteren van een bepaalde behandeling bij een acute luchtwegeninfectie. 529 USAmerikaanse en Europese kinderen met een acute luchtwegeninfectie en/of middenoorontsteking, die door een antroposofische of door een conventionele arts werden behandeld,
werden met elkaar vergeleken in de studie.
Facit; Terwijl van de antroposofisch behandelde kinderen elk 20ste kind (dit is 5,5%) een antibioticum voorgeschreven kreeg, werd door de conventioneel georiënteerde arts ieder 4de kind
(dit is 22,5%) met een antibioticum behandeld. Hierbij hadden de kinderen met een antroposofische behandeling minder vaak pijnstillende middelen nodig. En de ouders van deze
groep kinderen waren met de behandelingswijze veel tevredener.
Het te snel voorschrijven van antibiotica leidt tot grote problemen in de westerse industrielanden: het aantal resistente kiemen stijgt er. Steeds meer komen er multiresistente ziektekiemen voor in ziekenhuizen. Het DAK Gesundheit (Deutschen Angestellten-Krankenkasse)
heeft in haar Antibiotika-Report vastgesteld, dat er, niettegenstaande de voorschriften voor
behandeling van de bovenste luchtwegen, nog steeds regelmatig antibiotica wordt voorgeschreven.
Bron: Harald J. Hamre, Anja Glockmann, Reinhard Schwarz, David S. Riley, Erik W. Baars,
Helmut Keine, Gunver S. Kienle: Antibiotic use in Children with Acute Respiratory or Ear
Infections: Prospective Observational Comparison of Anthroposophic and Conventional
Treatment under Routine Primary Care Conditions. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. Vol. 2014, Article ID 243801

ESCAMP : European Scientific Coöperative on Antroposophical Medicinal
Products.

Wist je dat?

natuur kinderen slimmer maakt!

Een recente studie in de 'Proceedings of the National Academy of Sciences' wijst uit dat
kinderen cognitief beter presteren door te verblijven in een groene omgeving.De belangrijkste
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reden daarvan is dat hun hersenen door het groen beter beschermd zijn tegen luchtvervuiling. Voor deze studie zijn 2623 kinderen in Barcelona onderzocht.
Om de correlatie tussen verblijf te midden van groen en de werking van de hersenen te
onderzoeken, hebben de onderzoekers van alle kinderen de hoeveelheid groen rondom de
huizen, langs hun weg naar school en rond de school geïnventariseerd. Daarna maten ze het
werkgeheugen en het concentratievermogen. Hieruit bleek dat bij de kinderen die meer
vegetatie rond de school hadden en in de loop van het schooljaar meer vooruitgang in het
werkgeheugen boekten. Een gegeven dat ook stand hield, als er rekening werd gehouden
met de sociaal-economische status van de kinderen. De invloed van het groen rondom het
huis en de weg naar school was wel veel minder sterk.
Carbon Planten filteren de lucht niet alleen door deze te zuiveren van bijvoorbeeld carbon uit
diesel, maar groene ruimtes reduceren ook het stadslawaai en de stress en verhogen de mogelijkheid om te bewegen. Aangezien meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in
steden, is het niet altijd te realiseren dat een kind in het midden van een bos naar school kan
gaan. Toch zijn de resultaten van het onderzoek zo overtuigend dat het belangrijk is bij het
ontwerp van een school rekening te houden met de aanleg van groen.
Klik hier voor een link naar de Engelse publicatie over het onderzoek.

Wist je dat?

vegetariërs gezonder leven – en de veganisten?
Bron: www.welt.de, 28.11.2014
Vegetariërs eten geen vlees – en leven daardoor tendentieus gezonder als de vleesetende doorsneeburger. Studies tonen aan dat vooral wat betreft hart- en bloedvatenziekten vegetariërs een geringer
ziekterisico hebben. Veganistische voeding heeft ook positieve resultaten.
Terwijl de samenhang tussen vegetarische voeding en gezondheid ondertussen heel goed onderzocht
is, staat de studie rond de veganistische levenswijze nog in haar kinderschoenen. Veganisten eten
geen dierlijke producten, dus ook geen eieren of melkproducten. Alhoewel het aantal veganisten met
een louter plantaardig voedselplan wel echt gering is, liet zich uit de onderzoeken die hier voorliggen
talrijke positieve gezondheidseffecten aflezen, vatte de voedingswetenschapper Markus Keller onlangs op het vakcongres VegMed in Berlijn de onderzoeksresultaten samen.
Mensen met een volledig plantaardig voedingsplan hebben een geringer risico voor overgewicht, type2-diabetes en ook voor andere door voeding bepaalde ziekten. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat veganisten over heel de lijn een gezondere levensstijl hebben. Volgens inschatting van de “American Dietetic Association van 2009” is veganistische voeding ook een preventie voor
nierstenen en darmontstekingsziekten en heeft ze een positief effect op gewrichtsontstekingen. Mogelijkerwijs remt ze ook het ontstaan van kanker af.
Goed geïnformeerd.
Naar de ervaring van Keller zijn veganisten vandaag beter dan ooit geïnformeerd over mogelijke tekorten van een rein plantaardige voeding: zo komen B 12 en calcium zo goed als niet voor in plantaardige levensmiddelen. Bijna alle veganisten compenseren deze ontbrekende voedingsstoffen door
middel van supplementen. Doch de doseringen kloppen dikwijls niet en/of ze worden niet voldoende
consequent ingenomen, zegt Keller. Velen weten echter heel veel over voeding.
“De veganistische manier van zich voeden is vandaag eerder met gezondheid dan met een tekort
verbonden.” Zo het facit van Keller.
Het vakcongres VegMed is een gemeenschappelijk project van de vegetariërsbond (VEBU) en van
‘Charité Hochschulambulanz für Naturheilkunde’, met het doel de sterk plantaardig betoonde voedingswijze te etaleren: want de vegetarisch volwaardige voeding kan wat betreft preventie en behandeling van talrijke ziekten, een belangrijke rol toebedeeld krijgen, volgens de coöperatiepartners.
Volgens de bond van vegetariërs leven er in Duitsland ca. 7 miljoen vegetariërs en 900.000 veganisten –en hun aantal blijft stijgen.
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(Wat betreft de eetgewoontes van de Duitsers blijkt 1,1% overwegend veganistisch te eten en 11%
procent eet meestal vegetarisch. Het aantal consequente veganisten en vegetariërs ligt in Duitsland
op 0,7% c.q. 4,3%.)
Een studie voor Duitsland van de uitwerkingen op de gezondheid van de mens door een vegetarische voeding vind je hier op de site: hier auf der Website des Vegetarierbundes
(In België (Vlaanderen) zijn dat : Volgens een peiling van onderzoeksbureau iVOX in opdracht van EVA
noemt 1,5% van de Vlamingen zich vegetariër. 1 op 10 Vlamingen noemt zichzelf ‘parttime vegetariër’
(of flexitariër), dat betekent dat ze minstens 3 keer per week vegetarisch eten. Dat is een verdubbeling in vergelijking met 2011, toen was het nog 1 op 20. Als we daar de vegetariërs, veganisten, pescotariërs en bijna vegetariërs bij optellen, komen we aan 1 op 6 Vlamingen die minstens een paar keer
per week vegetarisch eet. 1 op 7 Brusselaars is flexitariër en bij de Gentenaars 1 op 6. Men kiest vooral
voor veggie om nieuwe smaken te ontdekken, daarna komen gezondheid en milieu. In 2011 stond
gezondheid op de eerste plaats, gevolgd door nieuwe smaken. Vlamingen zijn zich dus bewust van de
veelzijdigheid van de vegetarische keuken en zijn nieuwsgierig om deze te ontdekken. 1 op 2 Vlamingen geeft aan in de toekomst minder vlees te willen eten. http://www.evavzw.be/waaromplantaardig. Vijf tot zes procent van Vlaanderen en Brussel is "deeltijds vegetariër". Dat stelt EVA
(Ethisch Vegetarisch Alternatief) naar aanleiding van de internationale dag van het vegetarisme.
KNACK.be nieuws van 28 januari 2015.

Wist je dat?

‘RoSE: Research on Steiner Education’ recent onderzoek en
exploratiestudies publiceert rond Rudolf Steineropvoeding?
http://www.rosejourn.com/index.php/rose

Wist je dat?

je interessante Nieuwsbrieven kan lezen en/of downloaden bij ALIANCE ELIANT (Europäische Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie): Mail: info@eliant.eu
Allianz ELIANT
Rue du Trône 194
1050 Brussels
Belgium
(Link to Google maps)
https://eliant.eu/index.php?lang=en&menu1=news

Wist je dat?
Jill Frijters <jillfrijters@me.com> de maakster van al deze mooie toontafelpopjes, graag
bestellingen opneemt, voor wie naar haar mailt.
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Jill Frijters

Wist je dat?

De Kleine Johannes een antroposofisch opleidingscentrum is
voor kunst en kunstzinnige therapie?
Ze stellen hierbij graag het programma voor voor 2015 en nodigen u uit op de opendeurmomenten in Antwerpen en Aalst.
OPLEIDINGEN
Zie site
COACHINGOPLEIDINGEN
Zie site
OPENDEURNAMIDDAG ANTWERPEN
zondag 13 september 2015
Van 13u30 tot 16u30
Generaal Drubbelstraat 97b – 2600 Berchem
OPENDEURAVOND AALST
woensdag 9 september 2015
Van 19u00 tot 21u00
Steinerschool Michaëli - Affligemdreef 71 – 9300 Aalst
CONTACT & INFO
Mevrouw Gerd Spaanbroek: 0032 476 77 96 35 - info@kunstzinnige-therapie.be
Mevrouw Inge Vanassche: 0032 476 67 56 64 - invana@telenet.be
www.kunstzinnige-therapie.be

Jill Frijters
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Geef toch, kleine paardenbloem
Je pluisjes aan de wind.
Ik hoop dat ieder zaadje straks
Een aardig plekje vindt.
En dat op al die plekjes
Nieuwe plantjes zullen groeien,
En overal hier om ons heen
Weer gele bloemen bloeien.
En dat die bloemen later,
Aan het einde van hun leven,
Hun pluisjes- net als jij
Weer aan de wind mee zullen geven.
Jill Frijters
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Het kind in zijn KONINGSJAAR!

Amaryllis D'halewin en ze is nu 7jaar.
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Aanbevolen literatuur

Andreas Meyer

Sanfte Schmetterlings-Babymassage

De ontwikkeling van de levenskrachten en hun fysiologische voorwaarden.
Eva Reich, Hans-Richard Böttcher en Dagmar Rehländer , 27 illusraties van Christiane Sundermeyer.
„De zachte babymassage met haar vlindergelijke zachte aanraking van de huid schenkt levenskrachten, bewerkstelligt en versterkt de basisgevoelens van zekerheid en geborgenheid
en kan schadelijke invloeden neutraliseren.” Andreas Meyer
http://www.info3-magazin.de/landingpages-buchprogramm/sanfte-schmetterlingsbabymassage/

Lüder Jachens
Hautkrankheiten ganzheitlich Heilen - Ein Ratgeber aus anthroposophischer Sicht
Unsere Haut ist der sichtbare und spürbare Grenzbereich zwischen innen und außen. Sie ist
freudig empfänglich für eine zarte Berührung oder gereizt und entzündet, wenn schädliche
Einflüsse zur Belastung werden. Und diese Belastungen scheinen in den letzten Jahren immer häufiger zu werden, betrachte man die wachsende Zahl an Hautkrankheiten. Der Dermatologe und Allergologe Dr. med. Lüder Jachens bietet mit seinem Ratgeber den
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Betroffenen die Möglichkeit, sich nicht nur über die einzelnen Krankheiten, ihre Ursachen
und ihre Behandlung zu informieren, sondern zudem ein *	
  im	
  Verlag	
  Urachhaus	
  erschienen	
  
(19,90	
  €).	
  

Literatuur Heilpedagogie
Mevr. G.E. Post Uiterweer (op www.antrovista.com )
Cursussen over autisme en constitutiebeelden, houdingstrainingen e.m.
Zonnehuizen Kind en Jeugd
Utrechtseweg 69
3704 HB ZEIST
Postbus 99
3700 AB ZEIST
030 694 5300
e-mail, klik hier...
www.zonnehuizen.nl
meer info...
[print adres|kaartje]

Je kunt er ook anders naar kijken.
Geertje Post Uiterweer

€ 22,50

ISBN: 9789060386729

Dit boek behandelt zes ziektebeelden (constitutiebeelden) die voorkomen bij kinderen en
volwassenen met een verstandelijke beperking en een gedragsstoornis zoals autisme, adhd,
obsessief-compulsieve stoornis, epilepsie, enzovoort. De beschrijvingen van deze constitutiebeelden zijn het resultaat van complementair wetenschappelijk onderzoek. In de huidige
wetenschap wordt de oorzaak van gedragsproblematiek en verstandelijke beperking veelal
gezocht en gevonden in de hersenen en de genen. Dit wordt door de auteur onderschreven,
maar zij stelt zich tevens de vraag wat de oorzaak is van het ontstaan van deze afwijkingen.
Het antwoord op deze vraag leidt tot een beter begrip en meer behandelingsmethoden. In dit
boek vindt u een uitgebreide beschrijving van elk constitutiebeeld: de symptomen, de oorzaak, de interpretatie, de behandeling, de benadering en de therapie. Deze aspecten worden
zeer herkenbaar, praktisch en concreet beschreven, met voorbeelden en illustraties. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de diagnostiek en aan de relatie van de zes constitutiebeelden met reguliere ziektebeelden. Een aantal trainingsoefeningen voor opvoeders en
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begeleiders geven nog meer inzicht in de beschreven constitutiebeelden. Dit boek is bedoeld
voor opvoeders en hulpverleners op alle niveaus.
bol.com

Warmte vergt jaren groei

De effecten van warmteondersteuning bij kinderen met ernstige meervoudige beperkingen
Auteur: Astrid van Zon
Korte inhoud: Deze publicatie is het resultaat van een jarenlang onderzoekstraject op het
kinderdagcentrum van Rozemarijn te Heemstede. Het is het warme enthousiasme van Astrid
van Zon geweest waardoor het onderzoek kon starten en kon worden voltooid. En dit enthousiasme is gebaseerd op de krachtige ervaring dat kinderen met een meervoudige beperking
baat hebben bij ‘verwarming’ van hun ledematen. Warmte is een bijzonder verschijnsel: het is
op twee manieren te ervaren. Uiterlijk door een warmtebron, innerlijk door een inspiratiebron. Warmte doet leven en bewegen, maakt ons menselijk en brengt ons verder in onze
ontwikkeling. Als de zorgverlener warmtebron en inspiratiebron tegelijk kan zijn, kan de zorgvrager zich meer mens voelen. Deze publicatie kun je ook lezen als een oproep aan begeleiders en ouders: realiseer je hoezeer we deze kinderen kunnen helpen door hen niet alleen
van binnenuit liefdevol te benaderen, maar ook van buitenaf warmte te bieden.
Een uitgave van: Raphaëlstichting, 2014
Prijs: € 12,50
Te bestellen via: info@rozemarijn.net

Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen
Auteurs: M.H. Niemeijer, M. Gastkemper
Een uitgave van: Uitgeverij Van Gorcum, 2009
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Prijs: € 36,50
Omvang: 268 blz. ISBN 978 90 232 4555 1
Korte inhoud: In deze geheel herziene en uitgebreide uitgave van Ontwikkelingsstoornissen
bij kinderen, worden ontwikkelingsproblemen vanuit een geïntegreerde medische, orthopedagogische en psychologische hoek benaderd. De auteurs, acht orthopedagogen / psychologen, zes artsen en een onderzoeker, zijn afkomstig uit de praktijk van een door de
antroposofische menskunde geïnspireerde zorg aan kinderen. De inhoud is gebaseerd op een
spirituele menskunde die een belangrijke waarde kan toevoegen aan de verstandelijk gehandicaptenzorg en de kinder- en jeugdpsychiatrie.
De 5e druk van Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen is ten opzichte van de 4e druk uitgebreid met twee hoofdstukken, één over onderzoek naar kwaliteit van zorg en één over epilepsie; de andere hoofdstukken zijn aangepast en deels herschreven. Na een beschrijving van de
kinderlijke ontwikkeling en ontwikkelingsopgaven waar ieder kind mee te maken krijgt, volgen methodische aspecten van de diagnostiek en van de begeleiding en behandeling. In dit
tweede deel is nu ook een diagnostisch instrument opgenomen. In het derde en meest omvangrijke deel komen specifieke ontwikkelingsproblemen en -stoornissen aan de orde.
In de afgelopen jaren heeft Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen zijn weg gevonden naar
hulpverleners in de zorg voor kinderen met ontwikkelingsproblemen en -stoornissen. Het
wordt als leerboek gebruikt in therapeutische en pedagogische opleidingen in de gezondheidszorg. Ook de 5e druk is van belang voor leerkrachten en voor studenten van pedagogische academies. Primair is de uitgave echter nog steeds bedoeld voor werkers in medische
en agogische beroepen in de zorg.

Beeld-vormende diagnostiek van de kinderlijke constitutie
Auteurs: Martin Niemeijer en Erik Baars
Een uitgave van: Louis Bolk Instituut, Driebergen 2004
Prijs: € 10,- Omvang: 51 blz.
Te bestellen bij: Louis Bolk Instituut, info@louisbolk.nl o.v.v. 'Publicatienummer GVP-02'
Duitse vertaling beschikbaar.

Korte inhoud: De sectie Gezondheidszorg & Voeding van het Louis Bolk Instituut heeft een
diagnostisch meetinstrument voor de kinderlijke constitutie ontwikkeld. Uitgangspunt voor
het instrument vormen de heilpedagogische beelden zoals deze door Rudolf Steiner (1924)
gegeven zijn.
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Het dilemma van de morele opvoeding - Wie moet er wat aan
doen?

Auteurs: Diverse - Christie Amons-Lievegoed, Thea Giesen-Huijg, Edmond Schoorel, Lilian
Schrijvers, Rigobert van Zijl
Een uitgave van: Uitgeverij Christofoor, Zeist 2008
Prijs: € 22,50
Omvang: 279 blz.
ISBN 978 90 6038 896 9
Korte inhoud: Dit boek is geschreven vanuit de overtuiging dat de morele opvoeding het belangrijkste aspect van de opvoeding is.
Tegen de achtergrond van de toenemende problematiek rond het gedrag van kinderen en
jongeren wordt de vraag gesteld: Wie moet er wat doen? Zowel in het wie als in het wat ligt
een dilemma. Ouders, scholen en de gehele maatschappelijke dynamiek zijn erbij betrokken,
maar wie neemt de verantwoordelijkheid voor de morele opvoeding op? Bovendien is een
dilemma wat er gedaan moet worden zodat een kind in staat is later zijn eigen morele keuzes te maken. Hoe gaan we daarbij om met het spanningsveld tussen grenzen stellen en
vrijlaten? Wat is onze houding ten opzichte van de moderne media? En welke visie op 'het
kind in ontwikkeling' kan helpen om nieuwe gezichtspunten te bieden? Met deze vragen voor
ogen wijzen de verschillende auteurs op het belang van beelden, op de impact die deze op
het kind hebben en de positieve kracht die hier vanuit kan gaan. Het gaat om voorbeelden en
verhalende beelden, die het kind richting geven en - als het goed is - ook vrij laten. Daarnaast wordt een intrigerende relatie gelegd tussen kunst en moraliteit. Vanuit hun medische,
pedagogische en psychologische achtergrond hebben de schrijvers direct te maken met de
hulp aan kinderen en jongeren. Zij menen dat het werk van Rudolf Steiner toepasbare uitgangspunten levert om op deze actuele problematiek in te gaan. Zij spreken de hoop uit dat
iedereen die betrokken is bij de opvoeding van kinderen en jongeren, in dit boek inspiratie
vindt voor deze belangrijke taak.
http://www.abc-antroposofie.nl/index.php?pg=pag_boek&p=302&m=m54
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Het etherlichaam als pedagogisch instrument
In de opvoeding van het kleine kind
Cornelis Boogerd » meer van deze auteur »
€ 23.75 ‹ geen verzendkosten!
Het inzicht in de ontwikkeling van het kind vanuit de antroposofie geeft het opvoeden een
andere dimensie: je kunt inspelen op de krachten en kwaliteiten die in die ontwikkeling hun
rol spelen. Bij het kleine kind (tot ca 7 jaar) zijn het de krachten van het etherlichaam die een
wezenlijke taak vervullen. Die krachten drukken zich uit in onder andere ritme, gewoontes en
nabootsing. Dit boek geeft aan hoe je bewust met, vanuit en aan deze krachten kunt werken
en geeft daartoe ook vele voorbeelden en oefeningen. Tweede druk, gebonden, 231 pagina’s,
met illustraties

Visjes horen in het water

De scholing van het etherlichaam voor opvoeders van kleine kinderen
Cornelis Boogerd » meer van deze auteur » € 17.50
In het opvoeden van kleine kinderen (tot circa zeven jaar) speelt het etherlichaam een belangrijke rol. Anders gezegd: het kleine kind ontwikkelt zich door het leven in nabootsing,
ritme, herhaling, gewoonte. Opvoeders die hier weet van hebben, kunnen hier weer aan werken door het eigen etherlichaam te scholen. En daarvoor vinden zij in dit boek belangrijke
hulp, onder andere in de vorm van bewegingsoefeningen.

Tekeningen
Beeldtaal van het onbewuste

Gregg M. Furth € 23.50 ‹ geen verzendkosten!

Gregg Furth beschrijft de achtergronden, de theorie en de mogelijkheden die het analyseren
van tekeningen biedt. Aan de hand van de vele afgebeelde tekeningen neemt hij de lezer
40

stap voor stap mee in de analyse, bedoeld voor het werken in een psychotherapeutische context. (gebonden uitgave, 159 pagina’s, met kleurenillustraties)

Opvoeding in de kinderopvang
volgens de Gordonmethode
Saskia Henderson

Werken met kinderen in de kinderopvang - of het nu gaat om peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of via een gastouderbureau - geeft veel plezier, maar ook een
grote werkdruk en veel verantwoordelijkheid. Bovendien stellen ouders hoge eisen. De pedagogisch werkers hebben als belangrijkste taak ervoor te zorgen dat de aan hen toevertrouwde kinderen evenwichtig opgroeien. Dit valt niet altijd mee. De Gordonmethode biedt hen
een steuntje in de rug. In deze methode staat het in stand houden van gelijkwaardige, plezierige relaties centraal. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen en worden zelfstandiger. Conflicten worden anders opgelost, waardoor de rust in de groep toeneemt. Ook in de omgang
met ouders en collega’s zijn de communicatieve vaardigheden uit de Gordonmethode bruikbaar. Dit vergroot het onderlinge vertrouwen. Het resultaat is een betere balans in de behoeften van ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers, en een verbeterde werksfeer.
In dit boek vind je informatie over de Gordonmethode en maak je kennis met de diverse
communicatievaardigheden, zoals actief luisteren, ik-boodschappen, overschakelen en de
overlegmethode. Er zijn veel voorbeelden uit de praktijk in opgenomen. Het is bestemd voor
pedagogisch werkers, ook wel groepsleid(st)ers genoemd, werkzaam in kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus.
[Informatie van de uitgever; SWP Books, 2009]
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Nabootsing

Het toverwoord voor de opvoeding in de eerste zeven jaar - ABC
Opvoedwijzer 1 Cornelis Boogerd » meer van deze auteur »
Een pasgeboren baby kent geen grens tussen zichzelf en de omgeving. Als het ouder wordt,
gaat het die grens ervaren. Dat betekent (ook) dat het jonge kind leert door de nabootsing:
het meebeleven en nadoen van wat het in zijn omgeving waarneemt.
Hoe werkt die nabootsing en hoe kun je van dit gegeven gebruik maken in het opvoeden van
jonge kinderen?
(ABC Opvoedwijzer nr.1, 24 pagina’s, in kleur geïllustreerd, geniet) € 4.75

Rudolf Steinerpedagogie in de drie eerste levensjaren van het
kind.
"Een gezonde opvoeding en verzorging van het kleine kind kan het verschil maken!” Een
pedagogisch werkplan voor diegenen die er voor willen zorgen dat het kleine kind van 0 tot 3
jaar, zo gezond mogelijk mag opgroeien, en dit ook buiten het gezin, in kleinschalig
gezinsonthaal of kleinschalige crèches. Kwaliteitsonthaal voor het kleine kind staat of valt
met de mogelijkheid voor ieder kind om een hechte en diepe relatie te kunnen aangaan met
zijn vertrouwenspersoon, in ongedeelde aandacht en liefdevolle omhulling. Aan alle opvoeders willen wij veel vreugde toewensen bij het lezen van dit pedagogisch werkplan!
Saluto-Genese vzw, www.salutogenese.be te bestellen bij salutogenese@skynet.be
Verkoopprijs: 24,5 €

Manche Angst in Zuversicht verwandeln
Dr. Oehl-Jaschkowitz
www.laufenmuehle.de
	
  

Ook bij het maryoncollege zijn tal van boeken met heilpedagogische thema’s te vinden.
www.maryoncollege.nl/literatuur.html
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.

van zondag, 30 augustus 2015 van het kinderdagverblijf ‘Gabriël’ te Turnhout.

Vzw Saluto-Genese wenst u een energievol nieuw begin, een mooie
septembermaand en een ijzersterke Sint Michaëlstijd.
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