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ALTERNATIEVE METHODEN 
 - zelf mediteren 
- cursus ‘Filosofie en meditatie’ 
- 3 retraites 
- 2 cursussen mindfullness 
- yogales 
- voldoende bewegen 
- gezond eten 
- ciqong: Chinese bewegingsleer die zelfhelend vermogen vergroot 
- EFT: emotional freedom techniques 
- lichaamswerk: combinatie van counceling en massage 
- basiscursus 1 en 2 CLI = Centrum voor Leven en Intuïtie 
- begeleiding van coaches met sterk ontwikkelde intuïtie 
- orthomoleculair arts: gebruikt voeding, leefstijl, vitamines, mineralen, 
 kruiden en andere supplementen om de gezondheid te onderhouden 
 en te herstellen.  
- eurythmietherapie: bewegingsleer van de antroposofie waarin je leert 
 tussen twee uitersten in te bewegen. 
- creatieve therapie: staat in de planning. 





De herberg 
 

Dit mens zijn is een soort herberg. Elke ochtend weer een nieuw bezoek. 
Een vreugde, een depressie, een benauwdheid.  
Een flits van inzicht komt, als een onwelkome gast 
 

Verwelkom ze, ontvang ze allemaal gastvrij.  
Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt 
Die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat 
 

Behandel toch elke gast met eerbied. Misschien komt hij de boel 
ontruimen, Om plaats te maken voor extase 
 

De donkere gedachte, schaamte, het venijn.  
Ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns 
En vraag ze om erbij te komen zitten 
 

Wees blij met iedereen die langskomt.  
De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd 
Om jou als raadgever te dienen 
 

Jalaluddin Rumi (1207 - 1273) 
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Angst en licht 
 

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.  
Onze diepste angst is dat we mateloos krachtig zijn. 
Het is ons licht, niet onze duisternis, die ons het meest beangstigt. 
Jouw valse bescheidenheid dient de wereld niet. 
 

Er is niets verlichts aan jezelf klein te houden 
zodat andere mensen zich niet onzeker zullen voelen in je buurt.  
Wij zijn allen bestemd om te stralen zoals kinderen dat doen.  
Dat zit niet slechts in een aantal van ons; het zit in iedereen.  
 

En als wij ons eigen licht laten stralen,  
geven we onbewust andere mensen toestemming dat ook te doen.  
Wanneer wij vrij zijn van onze eigen angst,  
worden anderen ook vrij in onze aanwezigheid. 
 
Marianne Williamson 




