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Krachtzieners kijkt met je mee 
door advies en hands-on support. 
Voor jou:

je bent zelfstandige en je zaak is helder:  
voor de kracht van je zaak wil je meer 
bezieling integreren, of

je bezieling is helder: 
nu wil je als zelfstandige concreet 
werk van je kracht maken, of

je wilt wilt op een natuurlijke manier 
de kracht van je zaak profileren.

Kennismaken? Mail naar tiara@krachtzieners.nl

de kracht van je zaak

www.krachtzieners.nl
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Zomer... een tijd waar de natuur haar rijkdommen deelt om 

volop van te genieten. Daar gaat je hart vanzelf van open 

staan! In deze Uitgelicht Zomer inspireren we jou graag om 

nog meer vanuit je hart te leven. Waarom? Omdat het heerlijk 

is en je een vervullend gevoel geeft. Met beide voeten op de 

grond, verbonden met de aarde, voelen dat jij deel van de 

aarde bent. Laat je inspireren om je levensdoel te volgen, je 

hart te openen en te genieten. Ook van de rijkdom die alle 

bijdragers in deze Uitgelicht met je delen.

Geniet!

Tiara Dijkhof
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Uitgever Stichting 
Werkplaats voor Bezieling, 
project Lichtwerkplaats, 
belicht je kracht!

Vormgeving 
Werkplaats voor Bezieling
Alexandra van der Graaf en
Tiara Dijkhof
Lay-out design:
Helder
www.heerlijk-helder.com 

Redactionele bijdragen 
Betty Franken, Cas Gebbink,
Annemiek van der Velden, 
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Ben jij HSP? 
Over balans, kracht & communicatie
Ben jij een HSP? Elaine 
Aron is de grondlegster 
van het begrip HSP. Zij 
is universitair docent 
psychologie en 
psychotherapeute in 
Amerika. Elaine Aron,  
zelf een HSP, combineerde 
wetenschappelijk onderzoek 
met haar ervaringen als 
therapeut en schreef hier 
diverse boeken over op 
een zeer toegankelijke 
manier. In haar boeken 
vind je diverse zelftests 
om te onderzoeken of jij 
ook een HSP bent.  

Hoe je in balans kunt blijven

Als HSP heb je de neiging om snel 

overweldigd te raken door gezelschap, 

werk of een drukke omgeving. In je 

schulp kruipen, onzekerheid, het kan

soms als een sociale belemmering 

aanvoelen. Hoe zorg je er voor dat je 

daadwerkelijk vanuit jezelf gaat leven, 

minder energie verspilt en in je kracht 

kan blijven?

•	 Ontdek, aanvaard en accepteer je 

gevoeligheid. Des te bewuster je er

•	 van bent en hoe dit voor jou werkt in 

je dagelijkse leven, des te beter kun 

je zorgen voor wat je nodig hebt om 

je goed te voelen.

•	 Bereid je voor op situaties. Soms 

ontkom je niet aan lastige situaties 

die veel van je vragen. Meestal 

weet je op voorhand wanneer deze 

plaatsvinden. Neem de t ijd en 

bereid je er op voor.

•	 Ontdek waar jij energie van krijgt! 

Voed jezelf daar mee. Dat kan van 

alles zijn. Het gaat erom wat voor 

jou werkt. De natuur in, met dieren 

zijn, je favoriete muziek, dansen of iets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

creatiefs. Ontdek nog meer zaken 

waar jij je goed bij voelt en maak 

daar ruimte voor.

•	 Blijf trouw aan jezelf! Je hoeft  

jezelf niet anders voor te doen dan 

je bent. Ieder mens is uniek, of je 

nu hooggevoelig bent of niet. Ieder 

mens heeft specifieke eigenschappen 

en eigen-aardigheden. Wees jezelf 

en wees open over je gevoelige  

eigenschappen. Zonder jezelf of 

de ander te veroordelen dat ze 

je niet goed begrijpen. Als jij  

jezelf begrijpt, is dat genoeg. 

Lees verder >>
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•	 Laat je niet meeslepen en opjagen  

door wat de ‘maatschappij’ vindt 

dat je zou moeten kunnen of doen. 

Jij weet wat je wilt, wat bij je 

past, waar je wel bij vaart. Luister  

daarnaar en leef ernaar. Dan blijf je 

in balans.

•	 Hooggevoelig zijn betekent niet dat 

je een labiel, fragiel, lichtgeraakt,  

 

 

 

 

 

 

 

 

disfunctionerend wezen bent! Ieder 

mens, in welke situat ie of met 

welke achtergrond dan ook, heeft 

een kracht. Niemand uitgezonderd.  

Vind je kracht! Geef aandacht aan je 

kracht, want wat je aandacht geeft, 

groeit. Hooggevoelig zijn heeft vele 

voordelen…

De kracht van hooggevoelig

Hooggevoelige mensen staan open, je 

ziet hun puurheid en hun gevoeligheid, 

dat is zo mooi aan ze! Het is dus jammer 

om je als HSP af te sluiten. Zodra je die 

neiging voelt opkomen, kun je je afvragen 

waarom je zintuigen, voelsprieten, op je 

omgeving gericht zijn en niet naar binnen.

Dan ontdek je misschien wel dat je 

op jonge leeftijd hebt geconcludeerd 

dat je moet doen wat anderen van je  

verwachten. Zo zijn we allen opgevoed, 

gesocialiseerd. We hopen steeds maar 

op goedkeuring en bevestiging van  

anderen. Daarom zijn we zo op die  

anderen gericht.

Als je deze oude conditionering overboord 

gooit, kun je eindel ijk vrij zijn. Om 

jezelf te zijn, met al je kwaliteiten; met 

je aandacht en zorgzaamheid, inlevingsvermogen,  

spontaniteit en creativiteit. Het is jammer 

als je je afsluit of je impulsen indamt; 

het is juist mooi om open te staan en 

het leven door je heen laten stromen. 

Het is gezond om je te uiten,  om te zeggen 

wat je vindt, voelt en wilt.  

Uiting geven aan wat er in je leeft houdt 

je in balans. Richting geven aan onze  

intuïtieve ingevingen en alles wat maar 

in ons omhoog borrelt aan vindingrijkheid, 

menselijkheid en vernieuwende ideeën 

over een rechtvaardiger manier van 

samenleven en -werken is gezond. Zo 

kunnen we ervaren en laten zien hoe 

het leven ook kan zijn; vol vervulling.

Communicatie

Hooggevoeligheid heeft ook invloed op je 

manier van communiceren. Is er 

spanning, stress, overprikkeling? Dan 

zul je ongetwijfeld veel minder helder 

kunnen denken. Nu zal dat voor een  

niet-HSP waarschijnlijk ook zo zijn, maar 

een HSP zal eerder beïnvloed worden 

door de omstandigheden. Oprechtheid, 

eerlijkheid en eenduidige signalen zijn 

het meest prett ig omdat er geen 

‘dubbele’ boodschappen zijn. Deze pik je 

er als HSP namelijk zo uit! En dat kan best  

verwarrend zijn: het 1 wordt gezegd, 

maar het ander wordt bedoeld. Waar 

reageer je dan op?

Een onderliggende boodschap waaruit 

blijkt dat er iets aan de hand is, kan 

voor veel spanning zorgen. Vaak omdat 

je dit als HSP feilloos aanvoelt, maar 

de ander het soms niet eens bewust 

door heeft. Dit vraagt om de wijsheid te  

luisteren naar dat wat voor beiden tot  

het beste leidt. 

Soms kan dat betekenen dat je extra goed 

bij jezelf moet blijven. Maak gebruik van 

je gevoel igheid om de onderl iggende

Lees verder >>



boodschap een positieve wending te 

geven die goed voelt voor jou. En 

extra goed bij jezelf moet blijven. Maak 

gebruik van je gevoeligheid om de  

onderliggende boodschap een positieve 

wending te geven die goed voelt voor jou.

Tot slot een aantal tips voor je: 

Door je verder te ontwikkelen, kun je 

steeds meer jezelf zijn. Ook in je drukke 

dagelijkse bestaan met kids, vrienden, 

familie, werk. Het kan!

1. Zoek een klankbord: een therapeut of 

coach, een vriend(in) of je partner, 

in elk geval iemand die je vertrouwt. 

Dingen benoemen werkt helend en 

bevrijdend.

2. Onderzoek je innerlijke ouder: de 

stemmen in je die zeggen wat je niet 

mag, niet kan en wat je moet. Laat 

de negatieve aspecten ervan los, 

behoud de positieve.

3. Onderzoek je innerlijk kind: dat 

zich bekritiseerd en onbemind 

voelde. Laat de pijn los zodat er  

ruimte komt voor het blije, creatieve 

en speelse kind.

4. Doorzie je slachtofferhouding en 

ik-gerichtheid. Betrek niet alles op 

jezelf, besef dat gedrag, woorden en 

emoties van anderen bij hen horen.

5. Wees goed geaard, sta met beide 

benen op de grond. Wees aanwezig, 

in het nu, in je kracht.

6. Leer luisteren naar en vertrouwen op 

je intuïtie, gevoel en innerlijk weten 

en handel naar spontane ingevingen 

en impulsen. Sta open, verbind je, 

maak contact. Uit je, wees creatief 

en expressief. Geef je over aan de 

stroom van het leven en vertrouw 

dat alles is zoalshet moet zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelijkgestemden ontmoeten?

Bij de Lichtwerkplaats organiseren we 

graag bijeenkomsten om gelijkgestemden 

te ontmoeten. Daar ben je van harte 

welkom. Wil je bij jou in de buurt een 

HSP meeting? Laat het ons weten en we 

organiseren het voor je.  

Een aantal test die je zelf kunt doen: 

www.hooggevoelig.nl/drupal6/content/

tests
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Als je troebel 
water met rust 
laat, wordt het 
vanzelf helder

Lao Tse



Contact 
maken met 
je hart in 
3 stappen
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Het hart zou je kunnen zien als de 

toegangspoort naar je diepste zijn. Het 

is een verbinding waar steeds meer 

mensen over schijven en waar velen 

naar op zoek zijn.

Neem afstand van je gedachten

Wanneer je contact wil maken met je 

eigen bron van wijsheid, dan is het 

belangrijk te beseffen dat je gedachten 

weinig voorstellen vergeleken bij de 

kracht en de wijsheid van ons hart. Ik 

stel mezelf mijn gedachten vaak voor als 

Waldorf & Statler van de Muppetshow 

die de hele dag klaar staan met hun 

ongenuanceerde mening. Het besef dat 

je gedachten een aaneenschakel ing 

van beweringen zijn die weinig met de 

werkelijkheid te maken hebben, geeft 

een hoop lucht. Het van een afstandje 

observeren van je gedachten kan helpen 

deze te relativeren en je er minder door 

te laten leiden of af te laten leiden. 

In mindfulness trainingen wordt hier 

uitgebreid aandacht aan gegeven.

Onderzoek je emoties

Maar als je gedachten niet je beste 

raadgever zijn, hoe zit het dan met 

je emoties? Ook je emoties komen en 

gaan. Als je verdrietig bent zegt dat iets 

over de situatie waar je in zit en niets 

over wie je werkelijk bent. Emoties 

nodigen je uit om te onderzoeken welke 

overtuigingen of gedachten je hebt, die  

ervoor zorgen dat je je zo voelt. Je gedachten 

kunnen je beperken. Je hart nodigt je via je 

emoties uit om op onderzoek te gaan in je 

Lees verder >>

Ons hart is een onuitputtelijke bron van liefde en wijsheid. In alle grote religies en spirituele tradities uit de 

afgelopen millennia speelt het hart een grote rol. En in de tijd waarin we nu leven wordt zelfs door wetenschappelijk 

onderzoek bewezen dat het hart veel meer is dan een biologische pomp. In verbinding staan met je hart betekent 

dat je één bent met het universum, met de onuitputtelijke bron en met je eigen goddelijke kern.



eigen belevingswereld en daagt je uit om 

dingen los te laten, zoals oude patronen, 

negatieve overtuigingen en pijnl ijke 

ervaringen.

Ga op zoek naar jouw flow

En als het je dan lukt om je gedachten 

even te laten voor wat ze zijn en je

emoties kunt doorvoelen en loslaten 

dan ontstaat er ruimte voor stilte. 

Juist in die stilte kun je je hart het beste 

horen of voelen. Ik heb mijn eerste roman 

‘Chiara’s Droom’ geschreven vanuit 

mijn hart. Dat betekende dat ik telkens 

voordat ik ging schrijven het eerst stil 

maakte. Vervolgens schreef ik op wat er 

naar boven kwam. Men noemt dat ook 

wel creatief schrijven. het is schrijven 

zonder te bedenken wat je wilt schrijven. 

Net zoals dat je kunt schilderen zonder te 

bedenken wat je gaat schilderen. Het 

ontstaat gewoon tijdens het proces.

Je komt vanzelf in een soort f low. De 

tijd staat stil. Jij en waar je mee bezig 

bent gaan even helemaal in elkaar op.

Je kunt ook contact maken met je hart 

door lekker te gaan wandelen in de  

natuur. Wanneer je luistert naar de 

vogels of kijkt naar hoe de wind met de 

golven speelt kun je het stil maken. Hoe 

vaker je op deze manier contact kunt 

maken met je hart des te meer je weet 

en voelt wat goed voor je is. Je hart  

wijst je de weg naar jouw innerl ijke 

kracht en wijsheid.

Hoe kom jij in je 
flow en maak je 
contact met je 
hart? Ga je graag 
wandelen, ben je 
creatief of werk je 
liever in je tuin?

Pagina         Uitgelicht9

Bijdrage door Betty Franke.  

Ze nodigt jou uit om haar te volgen 

op haar reis door het hart, jouw 

hart. Betty is schrijfster van het boek 

Chiara’s Droom en emigreerde naar 

Italië. Daar werkt ze aan haar volgende 

boek. ‘‘Ik leef in het klein wat ik wens 

voor de hele wereld. Op die manier 

draag ik mijn steenje bij aan een mooie 

en l iefdevolle wereld. Er gaat geen 

dag voorbij zonder dat ik iets heb 

geschreven, gemaakt of heb bijgedragen 

aan het grote geheel van creatie waarop 

ons bestaan is gebaseerd’’. Ze is op 

zoek naar jou om samen deze innerl ijke 

reis te maken en zo ook jouw innerl ijke 

vrouwelijke kracht te leven. Reis je met 

haar mee? 

Volg haar op: arte-mi-sia.com
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Wanneer de ene 
deur dicht gaat,

opent er een 
andere deur  

Bob Marley



Amanae is een krachtige en effectieve vorm 

van emotioneel lichaamswerk die 

spanningen en geblokkeerde gevoelens in 

het lichaam los maakt.

Wat houdt Amanae in?

Amanae dringt direct en snel tot de kern 

door van spanningen die in het lichaam 

opgeslagen liggen met als doel om meer 

ruimte, ontspanning en bewustzijn te 

creëren.

Amanae maakt gebruik van ademhaling en 

druktechnieken om vastzittende emoties vrij 

te maken en energie weer te laten stromen.

Blokkades ontstaan vaak in de eerste 

kinderjaren door heftige emoties die te 

groot waren om te voelen en te verwerken. 

Deze gevoelens zijn in de loop der jaren 

onderdrukt of bevroren en hebben zich in het 

lichaam vastgezet.

Na een sessie wordt vaak onmiddellijk meer 

ruimte, ontspanning en bewustzijn ervaren 

in lijf en gevoel. Amanae leert om 

spanningen te helen door ze bewust en 

aandachtig te voelen en daarbij de speciale 

ademtechniek toe te passen.

Wat houdt een behandeling in?

Je neemt plaats op de massagetafel. De 

behandelaar oefent met zijn handen druk 

uit op de blokkades in je lichaam en richt zo 

je aandacht op de opgeslagen spanningen. 

Door stevige bewegingen in de geblokkeerde 

gebieden komt oude vastzittende energie 

weer aan de oppervlakte. Door een diepe en 

bewuste ademhaling help je deze blokkades 

te ontladen en zorg je er zelf voor dat de 

energie weer gaat stromen.

Veelal is er dan sprake van emotionele 

ontlading en/of fysieke of energetische 

ervaringen zoals warm/koud of trillen omdat 

de spanning zich opheft.

Waarbij kan een behandeling helpen?

* Het loslaten van oude trauma’s

* Transformeren van angst, verdriet,   

  boosheid of schaamte in vrije energie

* Hervinden van vitaliteit

* Stressgerelateerde problematiek

* Rouwverwerking

* Beter contact met je lijf en gevoel

* Activering van zelfhelend vermogen

* Vrijmaken van innerlijke kracht

Waarom wilde dieren minder trauma’s 

hebben dan mensen…

Wanneer een hert is ontsnapt aan een 

roedel wolven en de kust weer veilig is,  

zal het zijn opgebouwde angst, stress en 

adrenaline uitschudden, weg gapen en 

uittrillen. Dit uitschudden, gapen en 

trillen zorgt voor energetisch herstel van 

het systeem. Pas daarna keert het terug in 

de kudde en is het weer ‘gewoon hert’… 

(vrij vertaald naar P. Levine in Waking the 

Tiger).

Dit voorbeeld laat in het kort de werking 

van Amanae zien. Amanae is confronterend, 

snel, diepgaand en fundamenteel. Je hoeft 

niet te snappen waar de blokkades vandaan 

komen. Je ademhaling en aandacht doen het 

werk. 

                                www.casgebbink.nl

       info@casgebbink.nl

       Tel: 06 4124 7279
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Cas Gebbink is Amanae therapeut, 

hij werkt vanuit de basis adem en 

aandacht. Samen geven ze de kracht 

om te helen. Ik leer mensen zichzelf 

emotioneel te helen door hen bewust 

te laten worden van hun gevoelens en 

hun ademhaling. 

Maar wat houdt Amanae therapie nu 

eigenlijk precies in?

Uitgelicht
interview



Gronding, belangrijk en
eenvoudig, toch lijkt het niet 
altijd zo...Goed gegrond zijn 
is goed voor je. Je voelt je 
sterker, beter en je hebt meer 
energie. De werkelijkheid lijkt 
vaak anders te zijn. ‘Gronden 
is moeilijk’, en als het dan 
lukt, voelt het helemaal niet 
prettig. De voordelen? Nooit 
wat van gemerkt. Herken jij 
jezelf hier in? Dikke kans 
dat je te maken hebt met 
onderstaande valkuilen.

Wil je er wel echt zijn? ‘Ik wil hier niet zijn’, 

is in feite zeggen ‘Ik wil weg’. Gronden houdt je 

juist hier en verbindt je sterker met de plek waar 

je bent. Als dat dus niet is wat je wilt, werk je 

jezelf tegen. Wat dan nodig is, is een beslissing 

nemen. Òf je bent er maar dan ook helemaal, òf 

je gaat fysiek weg. Zit je op een plek waar je niet 

zomaar weg kunt, zorg dan dat je via een omweg 

er toch vrede mee kunt hebben dat je er nu wèl bent. 

Lees verder >>

Valkuilen bij gronden 
     en hoe je dit kunt voorkomen
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Bijvoorbeeld: ‘Ook al heb ik een hekel 

aan mijn werk, ik wil wel graag het 

geld dat het me oplevert. Ik kies er dus 

voor om hier te zijn, tot ik een andere 

baan gevonden heb’. Bl ijf je Ja doen 

terwijl je Nee wilt, dan kost je dat heel 

veel energie. En goed gegrond zijn, met 

alle voordelen daarvan, kun je dan op je 

buik schrijven.

In dichtbevolkt gebied is de bovenste 

energetische laag van de aarde vaak 

‘vervuild.’ Mensen laten hun energie 

overal slingeren, dus de eerste laag van 

een dichtbevolkt gebied zit vol met oude 

‘afvalenergie.’ Ben je daar gevoel ig 

voor en ga je gronden, dan merk je dat 

meteen en wat is de natuurlijke reactie 

dan? Precies, terugtrekken. De oplossing 

is om juist dieper te gaan, ga door die 

bovenste laag heen, zorg dat je daar 

niets van binnenkrijgt en stel je pas 

open op het moment dat je in contact 

bent met de schone, krachtige, wezenlijke 

energie van de aarde.

Je energetische gewoonte is om in

ongemakkel ijke situaties je energie 

terug te trekken. Een patroon dat veel 

mensen hebben is dat ze hun energie 

steeds dichter om hun lichaam of zelfs 

daarboven gaan houden als ze zich 

onveil ig voelen. Het is in feite jezelf 

energetisch zo klein mogelijk maken.

Gronden, er gaan staan, geeft als je 

zo’n patroon hebt in eerste instantie een 

onveil ig gevoel. Want je bent groter, 

aanwezig en daarmee zichtbaar. De 

paradox is dat je juist veiliger bent als 

je goed geaard bent, want jouw energie 

is dan verbonden met de kracht van de 

aarde en zij steunt je om je staande te 

houden. Maar dat vergt oefening. En 

zorgen dat je niet in valkuil een of twee 

terecht komt.

Als je met de tips hierboven aan de slag 

gaat, zul je merken dat je de voordelen 

van gronden wèl gaat ontdekken. Hoe 

beter je geaard bent, hoe beter jij jezelf 

met al je krachten, capaciteiten en niet 

te vergeten je dromen en verlangens 

neer kunt zetten hier. Want daarvoor 

zijn we hier tenslotte. Niet om tegen 

een plafond te hangen, maar omdat we 

hier wat te doen hebben. Je wordt hier 

geboren omdat je wat te bieden hebt, 

omdat de wereld behoefte heeft aan 

jouw talenten. Laat ze niet zweven, 

maar kom ermee hier op Aarde :)

Zijn deze tips niet voldoende 

voor je en wil je toch graag meer 

aarden? 

Ben je toe aan een inspirerende 

wandeling om weer in balans te 

komen?

Bezoek dan eens de website van 

wandelcoach Annemiek van der 

Velden.

www.goudenwandeling.nl
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  HSP en              communicatie 

Voor hooggevoelige mensen (HSP) is communicatie niet altijd even 

gemakkelijk zo blijkt in de praktijk. Vooral wanneer er sterke emoties 

in het spel zijn. Natuurlijk geldt dat voor iedereen. Maar, voor een HSP 

komt alles intenser over. Emoties kunnen zo overweldigend zijn, 

waarbij vaak de emoties van de ander ook sterk gevoeld worden en 

dus boven op de eigen emoties komen. Zo ontstaat er een vermenging 

die verlammend kan werken en je als hooggevoelige volledig dicht 

slaat, of juist nog emotioneler wordt en veel sterker gaat reageren.

Harmonie en emoties

Voor een HSP staat harmonie vrijwel altijd 

bovenaan de lijst. Een ruzie zorgt dan 

ook voor een grote dosis stress. Niet 

alleen is er ruzie over een bepaald 

onderwerp, de harmonie is ook 

nog eens verstoord geraakt. 

Het helemaal niet meer zien zitten, 

of volledig overgeven aan wat de 

ander wil, zijn zeker geen vreemde 

gevolgen. Overprikkel ing is een 

aandachtspunt en het is hele kunst om in 

het dagelijkse leven de prikkels en informatie 

in balans te houden. Niet alleen kan overprikkeling 

ontstaan door teveel indrukken of geluiden, ook een te grote dosis 

emoties kan de balans verstoren. 

Helder blijven

Nu hebben we het over een conflictsituatie, maar andersom, bij 

een fijne situatie werkt het natuurlijk ook zo dat emoties van 

positievere aard als intens worden ervaren. Ook daar kan een 

overload van ontstaan. Zoals je wel eens een heel gezellige  

ontmoeting kunt hebben waar echt alles fijn is, maar je toch op een 

bepaald moment concludeert dat je ‘vol’ zit. In beide situaties is 

het heel zinvol om te communiceren over hoe je ervoor staat, wat er 

in je omgaat. Door het dichtbij jezelf te houden, zal de ander zich 

minder persoonlijk aangesproken voelen. Iets waar je je als HSP snel 

druk over zult  maken: ‘Hoe is het voor de ander?’. Door dit even te 

checken en door bij jezelf te blijven, zal de communicatie beter lopen 

en helder blijven. We hebben een aantal punten op een rijtje gezet 

die helpen om de communicatie prettig te laten lopen. Elaine Aron 

schreef hierover in een van haar boeken.

																											•	Een	vriendelijke	en	rustige	manier	van	praten.		

																																	•	Houd	het	volume	laag	

	 		 										•	Wees	oprecht	en	eerlijk,	dubbele

                                         boodschapen worden meteen 

                                          aangevoeld. 

	 	 																•	Zend	geen	verschillende	signalen	uit.	

                                       

   

     

	 	 	 		•	Er	ontstaat	meteen	spanning	bij	een		

                 onderliggende toon waaruit blijkt dat 

                                        er  iets aan de hand is. 

																																				•	Gebruik	hints	of	indirecte	aanduidingen			

                                in plaats van een commanderende toon. 

								 											•	Als	er	een	fout	gemaakt	wordt,	zorg	er	dan	voor			

                   dat deze fout gerelativeerd wordt en niet heel persoonlijk   

   opgenomen wordt. 

•	Laat	je	positief	uit	door	vooral	te	benoemen	wat	je	goed	vind	gaan		

  en dat je daar graag meer van zou willen zien. 

•	Het	optimale	niveau	van	prikkeling	met	de	juiste	balans	tussen	

  druk maar ook weer niet te saai, wordt bij een HSP snel verpest 

  met woorden. Wees je bewust van wat je zegt en wat je intentie is.

  

  Lees verder >>
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Dit klinkt misschien allemaal best veel gevraagd. Onthoud vooral dat 

het heerlijk is om met een HSP tijd door te brengen die een rijke 

belevingswereld heeft en intens kan genieten; en juist geniet ook van 

de communicatie met elkaar. Echtheid, vriendschap en verbondenheid 

is wat je zeker kunt verwachten. Juist dat wat vaak onbesproken blijft 

maar er wel is, krijgt alle ruimte. Want als HSP voel je feilloos aan 

wat er onuitgesproken blijft en beschik je over de kunst om daar zonder 

oordelen op een harmonieuze manier mee om te gaan.

Wil je meer weten over hooggevoeligheid 
of gelijkgestemden ontmoeten? Je bent 
van harte welkom. Neem contact met 
ons op.

Kijk op www.lichtwerkplaats.nl voor 
actuele informatie. 

Een HSP avond bij jou in de buurt? Ook 
dat organiseren we graag, laat even van 
je horen: mail@lichtwerkplaats.nl
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De mandala is al eeuwenoud 
en bij velen inmiddels 
bekend. De mandala wordt 
van oudsher vaak gebruikt 
als focuspunt om tijdens 
de meditatie de aandacht 
op te richten.

we nu ook vrij invull ingen die intuïtief 

ontstaan. Eén ding hebben de mandala’s 

gemeen,: het zegt iets over onszelf en wie 

we zijn.

Schrijf het rond...

Een relatief onbekende vorm van werken met 

mandala’s, is de handgeschreven mandala. 

In deze vorm wordt de centrale rol gespeeld 

door jouw intentie, neergezet in krachtwoorden 

of zinnetjes. Een handgeschreven mandala 

wordt gemaakt door een aantal concentrische 

cirkels, waarbinnen heldere, positieve 

woorden en korte zinnen worden geschreven. 

Door het schrijven wordt de kracht en de 

intentie van de woorden steeds weer door 

de mandala opgenomen, wat helend en 

revitaliserend werkt. Doordat de tekst vanuit 

het centrum van de mandala naar buiten 

wordt geschreven, wordt de intentie ook 

meteen de wereld in gestuurd. Ook nadat de 

mandala klaar is, blijft het de positieve en 

helende energie uitstralen. Hoe vaak komt 

het niet voor dat we in aanraking komen

met een woord, een quote, een zinnetje 

dat ons op één of andere manier raakt en 

waarvan we intuïtief voelen dat het voor 

ons belangrijk is. En als we ons dat al niet 

bewust realiseren, dan reageert ons lichaam 

door de haren overeind te zetten, het bloed 

sneller te laten stromen of een rill ing over 

de ruggengraat te sturen. En net zo vaak zijn 

we deze woorden al weer snel kwijt wanneer 

onze aandacht in de waan van de dag naar 

andere zaken gaat. Door deze woorden te 

verwerken in een handgeschreven mandala, wordt 

het mogelijk deze intentie voor veel langere tijd 

vast te houden en soms wordt de diepere 

betekenis ervan t ijdens het schrijven 

duidelijk, of veranderen de woorden zelfs 

tijdens het schrijfproces, waaraan je kunt 

zien dat iets in beweging wordt gezet. 

Waar komt het vandaan?

Ik ben het mandala schrijven twee jaar 

geleden voor het eerst tegen gekomen op 

een site van een groep in India. Vanaf het 

eerste moment dat ik het zelf probeerde werd 

ik gegrepen door het schrijven van de 

mandala, vooral wanneer ik het combineerde 

met voor mij passende afbeeldingen en 

kleuren. Door telkens tijdens het schrijven 

van kleur te wisselen, kun je een afbeelding 

laten ontstaan die de woorden nog eens 

kracht bij zet. De mandala’s worden zo ware 

kunstwerken. In de loop van de tijd ben 

ik het schrijven van een mandala steeds 

vaker gaan gebruiken om krachttermen of

Lees verder >>

In de loop van de tijd is de mandala ook in het 

Westen bekend geworden en inmiddels hebben 

vele mensen al kennis gemaakt met de 

helende en meditatieve werking van mandala’s 

en zijn de meest uiteenlopende creatievormen 

bedacht; schilderen, tekenen, weven, opbouwen 

met natuurlijke materialen en tegenwoordig 

ook digitale animaties. Inspiratie halen we 

overal vandaan. De natuur staat bol van de 

natuurlijk mandala’s. Denk aan de symmetrie 

van het hart van de zonnebloem, de geometrie 

van het slakkenhuis, de opbouw van een 

sneeuwkristal. Hoewel de symmetrische 

mandala nog steeds het meest bekend is en 

toegepast wordt, is het werken met mandala’s 

de laatste jaren steeds losser geworden en zien

Wat je schrijft, 
blijft   

De mandala in een ander jasje



belangrijke woorden voor dat moment vast

te leggen en door te laten dringen in mijn 

systeem. Op deze manier merkte ik dat het 

ging leven en ook blééf leven, voor mij kregen 

de woorden hierdoor meer kracht om hun werk 

te doen. Het is een onmisbaar instrument 

geworden waar ik in mijn proces van ontwikkeling 

regelmatig gebruik van maak. Dit wierp de 

vraag op wat nu maakte dat dit zo sterk 

doorwerkt. Het bleek niet alleen voor mij zo 

te werken, maar ook voor andere mensen. 

Enerzijds heeft dit me bewogen deze vorm 

te delen met anderen in de vorm van workshops  

en tegelijkertijd begon de zoektocht naar het 

antwoord op de vraag hoe het dan werkt.

Het werkt het dan?

Na het lezen van een boek van Marieke de 

Bruijn viel één en ander op zijn plek. Zij 

gebruikt in haar boek het gedachtegoed van 

Elisabeth Kübler-Ross dat elk mens bestaat 

uit vier systemen:

•	 het	fysieke	systeem;

•	 het	emotionele	systeem;

•	 het	rationele	systeem;	en	het	

•	 Intuïtieve	systeem.

Deze systemen werken zelden optimaal 

samen, maar bij het schrijven van een mandala 

wordt een beroep gedaan op alle vier deze 

systemen. Onder bijna alle vormen van 

mandala’s maken ligt een spirituele grondslag. 

We krijgen als vanzelf door welke vormen 

en kleuren nodig zijn, zonder dat we dit 

altijd kunnen verklaren. Ook de woorden en 

zinnen kunnen intuïtief binnen komen. Ieder 

van ons weet diep van binnen wat we nodig 

hebben, maar we nemen niet altijd de rust, 

tijd en ruimte om hier bij stil te staan en 

het door te laten dringen.

Visueel

De beelden, symbolen, kleuren, woorden en 

vormen associëren we vaak met bepaalde 

emoties en gevoelens. Er zijn hele theorieën 

over wat kleuren en vormen met ons doen 

en het traditionele mandala tekenen maakt 

hier ook veel gebruik van. De ratio wordt op 

twee manieren aangesproken. Enerzijds door 

de vertaalslag van onze intentie in woorden 

en zinnen. Deze kan alleen door samenwerking 

met het intellectuele systeem tot stand 

komen. Daarnaast wordt de activiteit van 

het schrijven zelf vaak geassocieerd met 

onze ratio, denk aan het huiswerk op school, 

dingen die we opschrijven om niet te 

vergeten. Het schrijven zelf is een fysiek 

proces. We vormen met onze vingers de 

woorden op papier en door de herhaling gaat 

dit op een gegeven moment bijna vanzelf en 

raakt het ingesleten in ons spiergeheugen. 

Zo dringt de intentie daadwerkelijk door tot 

elke cel van ons lichaam.

Het Proces

Deze samenwerking maakt het creëren van 

een handgeschreven mandala een compleet en 

uniek proces dat veel verder kan doorwerken in 

ons systeem dan we in eerste instantie 

vaak in de gaten hebben. Doordat het 

eindresultaat, de mandala, ons telkens 

blijft herinneren aan die intentie en de 

kracht en energie bl ijft uitstralen, kan 

het zijn werking blijven doen op langere 

termijn. Hier zie je heel letterlijk: wat je 

schrijft, dat blijft.

Danielle Botermans, Persoonlijke- en 
Organisatieontwikkeling 

helpt mensen en organisaties in hun 
ontwikkeling en bewustzijn. Met haar 
praktische benadering in combinatie 
met haar intuïtieve sensitiviteit geeft ze 
ondersteuning om blokkades, patronen
en thema's helder te krijgen zodat

transformatie en groei weer mogelijk 
is. Haar motto is: ''groei in balans''.

Voor meer informatie en recente 
workshops:

info@humance.nl 
www.humance.nl
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Ontdek het doel van je leven: 
3 stappen
Wil je weten wat het doel 
van jouw leven is? 
Laat je inspireren door 
de natuur met haar 
unieke eigenschappen.
Ze zijn een spiegel 
voor wat ook jou uniek 
maakt.

Zoeken naar de zin van het leven Naarmate 

je ouder wordt loop je vroeg of laat tegen 

het grote vraagstuk van ‘zingeving’ aan: wat 

is de zin van je leven? Waarom ben je op aarde?

Uiteraard zijn er vele invalshoeken om 

antwoorden te vinden op deze vraag. Je kunt 

het bekijken vanuit spiritueel perspectief, 

luisteren naar de meningen van anderen of 

er gewoon vanuit gaan dat dit alles toeval 

is, en dat je leven een specifiek doel heeft.

Wij denken graag zoals de natuur: daar 

heeft alles een functie, niets gebeurt voor 

niets. Ieder dier, iedere plant, iedere cel 

heeft zijn functie in het grotere geheel. 

Elk netwerk vormt een ecosysteem en alle 

ecosystemen samen vormen de biosfeer. 

Hierin is ieder onderdeel waardevol. Zonder 

het één kan het ander niet bestaan. 

Beschouw je eigen leven eens vanuit dit 

perspectief. Als de natuur met jouw leven 

een doel zou hebben, wat zou dit dan zijn? 

Bij je geboorte heb je bepaalde eigenschappen 

meegekregen die je aanwijzingen kunnen 

geven naar jouw functie in het grote geheel. 

Door de onderstaande vragen voor jezelf te 

beantwoorden kun je hierachter komen.

1. Wat vind je het leukst om te doen?

Om te beginnen is het interessant om jezelf 

af te vragen waar je precies plezier aan 

beleeft. Waarbij voel jij je fijn, prettig en 

heel erg geïnspireerd?

Het kan zijn dat je ontzettend veel plezier 

beleeft aan het organiseren van evenementen, 

terwijl je daar nu helemaal niets mee doet. 

Wellicht raak je compleet geïnspireerd 

door fantasiewerelden, en ben je na een 

bezoekje aan de Efteling nog dagen met je 

gedachten in de droomvlucht.

Misschien voel je je om onduidelijke  

redenen altijd aangetrokken tot de zee, of 

tot bijzondere architectuur, of merk je dat 

je je hele leven al automatisch mensen 

probeert te helpen.

Vraag jezelf af welke dingen je geweldig 

vindt om te doen. Waartoe voel je je  

aangetrokken, waardoor raak je geïnspireerd? 

Bij welke dingen voel je je helemaal thuis?

Als je leven een doel zou hebben, dan zal 

dat waarschijnl ijk te maken hebben met 

iets wat je ontzettend leuk vindt. Want 

alleen wanneer we iets echt leuk vinden 

kunnen we ons er helemaal voor 

Lees verder >> 
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inzetten.

2. Wat zijn je unieke talenten?

Talenten zijn de unieke eigenschappen die 

je bij je geboorte hebt meegekregen. Jij bent 

goed in bepaalde dingen.

Je hebt je talenten nodig om datgene wat 

je het leukst vindt uit te kunnen oefenen. 

Vaak gaan je talenten hand in hand met de 

dingen die je het leukst vindt om te doen. 

Misschien heb je het talent om mensen te 

helpen om meer uit het leven te halen op 

een makkelijke manier. Je weet dat het 

vereenvoudigen van ingewikkelde zaken 

dan een van je talenten is. Dit talent kun je 

dus inzetten om te doen wat je leuk vindt. 

En terwijl je daarmee bezig bent, lever 

je een posit ieve bijdrage aan de levens 

van andere mensen.

Maak eens een lijst met jouw talenten. 

Schrijf op wat jij goed kunt, ook al doe je 

er nu helemaal niets mee. Soms kunnen 

talenten ineens bruikbaar zijn op een 

onvoorspelbare wijze. Zo kan het zijn dat 

jij denkt dat je talent hebt in het organiseren 

van evenementen, maar in werkelijkheid 

een talent hebt om mensen te overtuigen 

tot jouw manier van denken. En dat laatste 

is een eigenschap die je veel breder kunt 

inzetten!

3. Wat gaat je het meest aan het hart?

Ieder van ons voelt zich automatisch 

aangetrokken tot bepaalde zaken. De één 

voelt een drang om daklozen te helpen en 

een plaats te geven in de maatschappij, de 

ander is meer betrokken bij het beperken 

van dierenleed.

Moeder natuur denkt altijd aan het grote 

geheel. En als jouw leven een doel heeft, 

dan zal het te maken hebben met iets  

betekenen voor de wereld, op wat voor 

manier dan ook. Dat wil niet zeggen dat je 

moet werken aan het klimaatprobleem als 

dat je niets kan schelen. Het betekent dat 

je bekijkt welke dingen jou echt aan het 

hart gaan, en hier je aandacht op vestigt.

Welke dingen raken jou? Waarbij gaan 

je handen jeuken? Waar zou jij dolgraag 

een positieve verandering teweeg brengen? 

Bedenk dat dit niet hoeft te gaan om 

wereldwijde zaken. Misschien wil je iets 

betekenen in de ouderraad van de school 

van je zoon, of wil je graag een applicatie 

ontwikkelen om levens te verbeteren.

Niemand hoeft in zijn eentje de wereld te 

veranderen. Ieder levensdoel is een klein 

onderdeel in het grote geheel. Wat is jouw 

bescheiden stukje?

De puzzelstukjes op de plaats leggen

Wat vind je leuk om te doen? Waar ben je 

goed in? Waar zou je het l iefst een  

verandering teweeg brengen?

Combineer deze zaken en je hebt een 

levensdoel dat ontstaat vanuit jouw unieke 

eigenschappen. Ze maken jou tot wie je 

bent. Je kunt je talenten inzetten om een 

positieve verandering teweeg te brengen en 

er tegel ijkertijd met volle teugen van  

genieten. Dat is wat talloze mensen iedere 

dag doen. Het is wat ik iedere dag doe met 

mijn werk. Het geeft zin aan je leven. 

Je levensdoel blijft veranderen

Bedenk dat ieder mens meerdere talenten 

heeft, oneindig veel dingen leuk kan vinden 

en bovendien veel wil veranderen in de 

wereld. Geen enkel complex organisme in de 

natuur heeft slechts één functie. Jouw 

levensdoel kan dus ook veranderen met de 

jaren en dat is prima, dat is mooi. Want 

alleen door te veranderen kun je het meeste 

uit jezelf halen en het beste van jezelf geven 

aan de wereld.

Keep going, everything you need will 

come to you at the perfect time

Tiara Dijkhof
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Je geest is als een bloementuin
Je gedachten zijn de zaden
Je kunt bloemen zaaien of

je kunt onkruid zaaien



''Liefde ontmaskert'' van Goedele 

Vercnocke is het resultaat van een 

eigen bewustwordingsproces.

Goedele wil met de wereld delen dat 

mensen helemaal zelf in staat zijn om 

hun leven een positieve wending te geven. 

Zo kan je in haar boek handvatten vinden 

om je eigen leven zinvol op te bouwen 

en dat gaat vooral door het afleren van 

alle saboterende programma’s die je 

hebt geïnstalleerd, vertelt de schrijfster. 

Veel mensen z ijn namel ijk zo ver 

afgedwaald van het pad van liefde dat 

ze de weg naar huis niet meer terug 

kunnen vinden. Dat was bij Goedele 

ook het geval. Ervaringen en inzichten 

brachten haar weer dichter bij zichzelf.

Eerst ga je op verkenning naar jezelf en 

word je meegenomen in de wereld van 

de energie, die alles in jezelf en in je 

leven bepaalt. Je bent als mens 

immers een deel van het grote geheel, 

dat bestaat uit een ‘oneindig trillingsveld’.

De ervaringen en inzichten hebben bij 

Goedele geleid tot een dieper begrijpen 

van de zin van pijn en l ijden, van de 

betekenis van rel igie en het dichten 

van de kloof tussen wetenschap en 

spiritualiteit. De schrijfster toont ook 

aan dat elk mens een specifieke taak op 

aarde heeft. Ze legt de wetenschap 

uit dat de energie die je zelf uitstraalt 

de kwaliteit van je leven en je gezondheid 

bepaalt.

In deel 2 voert het boek je naar jezelf, 

je kan op ontdekkingstocht gaan naar de 

delen in jou zelf die nog geheeld mogen 

worden. Elk mens heeft in zijn leven een 

aantal thema’s waar omheen angstige 

gevoelens zijn gecreëerd. Je kan je 

daarvan bewust zijn, maar vaak zijn 

het onbewuste, vage en onwennige 

situaties die een gevoel wakker maken 

waar je l iever van wegloopt. Hoe je te 

weten komt wat je onbewust meedraagt 

kan je lezen in deel 2.

Hoe kan je nu al die nare angsten 

laten varen en meer liefde en flow 

in je leven ervaren? Goedele vertelt 

een geheim dat vele eeuwen enkel voor 

ingewijden was bestemd. Het leert 

dat liefde en geluk gewoon in je eigen 

handen liggen. Hoe je al deze mooie 

beloften in je leven kan integreren lees 

je in Liefde ontmaskert. 

Nieuwsgierig om zelf aan de slag te 

gaan? Transformatie is een levenstaak 

die zich stap voor stap voltrekt. Dit boek 

kan een poort naar inzicht brengen. 

Maar de schijfster raadt vooral aan 

jezelf als gids te volgen.
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www.goedele-vercnocke.com

Uitgelicht
c o l u m n

In haar boek ''Liefde ontmaskert'' 
vertelt Goedele de ervaringen 
en inzichten die ze door de jaren 
heen heeft mogen ontwikkelen. 
Haar boek kan een mooi 
hulpmiddel zijn om je dichter 
bij je kern te brengen. Het 
brengt je verder af van 
klassieke angsten die wij ons 
als mensen eigen maakten.



H oo f d p i j n ,
een 
kopzorg!
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Naar schatting heeft 90 
tot 95 procent van de 
mensen wel eens 
hoofdpijn. De oorzaak 
van hoofdpijn is niet altijd 
duidelijk te achterhalen.

Stress, overbelasting, roken, kiespijn, hitte, 

kou, bepaalde geuren en oorinfecties kunnen 

een rol spelen. Ook kan de lichaamshouing,  

een stijve nek, honger, vochttekort of slaapgebrek 

zorgen voor hoofdpijn. Overgevoeligheid voor 

bepaalde stoffen kunnen tevens de boosdoener 

zijn; denk aan natriumglutamaat (in bepaalde 

gerechten), nitriet (in vlees) of fenylethylamine 

(in chocolade).

Typen hoofdpijn

Vier typen hoofdpijn zijn te onderscheiden; 

spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn,  

migraine en medicat ie geïnduceerde  

hoofdpijn.

Spanningshoofdpijn

Spanningshoofdpijn is te herkennen aan pijn 

aan beide kanten van het hoofd. Soms geeft 

dit het gevoel alsof er een strakke band 

om het hoofd zit. De pijn is vaak wat dof, 

drukkend en kan verergeren bij inspanning. 

Soms gaat de hoofdpijn gepaard met 

misselijkheid. Zoals de naam al aangeeft 

wordt spanningshoofdpijn meestal veroorzaakt 

door stress, maar ook door slaapgebrek en 

kou kunnen de hoofdpijn veroorzaken. 

Bij stress en overbelasting verkrampen we 

vaak waardoor de spierspanning een goede 

bloedcirculatie verstoord en zo hoofdpijn 

veroorzaakt. 

Clusterhoofdpijn

Zoals de naam al doet vermoeden kenmerkt 

clusterhoofdpijn zich in het voorkomen in 

clusters. Vaak komt het s’nachts op en 

treedt meerdere malen binnen een cluster 

op met tussenliggende pijnvrije perioden. 

Zo’n cluster kan tussen een kwartier en zes 

uur duren. In tegenstelling tot andere soort 

hoofdpijn komt dit type vaker bij mannen 

dan vrouwen voor. De pijn concentreert 

zich meestal achter één oog, en kan gezien 

worden als een van de meest intense vormen 

van hoofdpijn. Het gaat hierbij om een 

vasculaire hoofdpijn. Histamine zou een rol 

kunnen spelen bij clusterhoofdpijn. Maar het 

bewijs dat antihistamine medicatie effect 

hebben is er nog niet.

Migraine

Migraine wordt het meest gezien bij vrouwen. 

Honderdduizenden mensen in Nederland 

l ijden aan dit type hoofdpijn. Het gaat 

om een bonzende, intense pijn die zich 

vaak aan één kant van het hoofd bevindt. 

Deze pijn kan één uur tot enkele dagen 

aanhouden en gaat gepaard met 

overgevoel igheid voor l icht en geluid. 

Migraine is een vasculaire hoofdpijn. Bij 

een aanval treedt er eenverwijding op 

van de bloedvaten in de hersenen. De 

precieze oorzaak van migraine is 

wetenschappelijk nog niet gevonden. Wel is 

duidelijk dat stress, hormonale veranderingen 

(menstruatie), weersomslagen en een triggeren.

Lees verder >>



onregelmatige levensstijl de migraine kunnen

Ook chocolade, kaas, alcohol en citrusvruchten 

kunnen een rol spelen. Meestal gaat een 

migraine aanval door vijf fasen heen.

Fase 1: stemmingswisselingen, vermoeidheid, 

constipatie/diarree, stijve nek of extreme 

koude.

Fase 2: stoornissen in het gezichtsveld 

(wazig of troebel zien, aura-achtige wazen 

zien), een verdoofd gevoel en tintelingen. 

Een derde van de patiënten heeft hier last 

van.

Fase 3: In deze fase komt de hoofdpijn 

opzetten. Ook ontstaat er in deze fase vaak

missel ijkheid en overgevoeligheid voor 

licht- en geluid.

Fase 4: De hoofdpijn verdwijnt geleidelijk 

en sommige mensen vallen in deze fase in 

slaap om wakker te worden zonder 

hoofdpijn.

Fase 5: De hoofdpijn is verdwenen, maar

sommige mensen voelen zich buitengewoon 

moe, hebben last van pijnlijke spieren en 

concentratieproblemen.

Medicatie-geïnduceerde hoofdpijn

Ook medicatie kan aanleiding zijn tot 

hoofdpijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor 

diverse pijnstillers, maar ook voor sommige 

medicijnen tegen hoofdpijn (ergotamines) 

of migraine (triptanen). Als je dit niet door 

hebt, wordt het probleem uiteraard steeds 

erger. Je gaat steeds meer medicijnen tegen 

de hoofdpijn slikken, terwijl die juist de 

oorzaak vormen. Meestal gaat het om een 

milde pijn aan beide kanten van je hoofd, 

waar je bijna iedere dag wel last van hebt. 

Soms gaat de pijn gepaard met misselijkheid. 

De oplossing is simpel: stop met (overmatig) 

slikken. De klachten worden dan meestal eerst 

nog erger, maar wie vol weet te houden zal zich 

al binnen een paar weken een stuk beter voelen.

Acupunctuur bij hoofdpijnklachten

Acupunctuur kan in veel gevallen succesvol 

een hoofdpijnklacht aanpakken. Van acute 

tot zeer chronische hoofdpijn zijn er al 

vele positieve resultaten met acupunctuur 

behaald. De locatie van de pijn, de soort 

pijn (dof, scherp, bonkend, zeurend etc.) 

tijdstip van optreden en andere klachten 

die gepaard gaan met de hoofdpijn geven de 

acupuncturist informatie over de verstoring 

die leidt tot de klacht. Omdat de meridianen een 

bepaald gebied van het lichaam beslaan, kan 

de locatie inzicht geven in de betrokkenheid van 

organen en hun energie in de uiting van de 

klacht.

Acupunctuur helpt de doorstroming van de 

bloedsomloop te verbeteren, doet spieren 

ontspannen, kalmeert spanning en stress 

en bevordert een betere lichamelijke en 

geestelijke balans.
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Maaike Averink werkt met de klassieke 

acupunctuur, een speciale zeer effectieve 

methode van pijnbestrijding en innovatieve 

Laseracupunctuur. Beide methoden hebben 

haar speciale aandacht gehad binnen haar 

studie aan de Hwa To International University 

of TCM, waarbij ze al snel in gaten had hoe 

je acupunctuur nóg effectiever in kan zetten.

 

Je kunt terecht bij de acupunctuurpraktijk in 

Zwolle en Apeldoorn. 

Voor meer informatie en het maken van een 

afspraak:

www.kaczwolle.nl

E-mail: acupunctuur@maaike-averink.nl

Tel: 06- 535 747 82

'Weer lekker in je vel en meer inzicht in 

hoe dat nu bij joú werkt!'
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De kracht van          de Goudsbloem

Goudsbloemen zijn al heel lang populair en dat is niet zo 

verwonderlijk, want behalve een uitbundige zomerbloeier, 

is het kruid ook prima geschikt voor gebruik in de 

keuken en een erkende remedie bij allerlei huidklachten.

De bloemblaadjes zijn eetbaar. Gebruik hiervoor de oranje 

lintbloemetjes (dus niet het bloemhart). Staat leuk in een 

zomerse salade en geef t een wat pitt iger smaak. 

Goudsbloem wordt ook wel “armeluis saffraan” genoemd 

vanwege het saffraan-achtige kleurtje dat het aan gerechten 

geeft. Je kan het meekoken met rijst, soep 

of saus. Goudsbloemthee maak je door 

een lepelt je bloemblaadjes te 

overgieten met kokend water.

Goudsbloemthee werkt 

ontkrampend en helpt bij 

maag, darm en menstruatie

kramp. De afgekoelde thee 

kun je ook prima gebruiken als 

huidkompres bij wondjes of 

gebruik het op een wattenschijfje 

om je make-up te verwijderen.

Goudsbloem wordt veel gebruikt in zalven en cremes voor 

allerlei huidproblemen en verwondingen van de huid. Werd 

in de tijd van de Romeinen al gebruikt als “plantaardig 

jodium” en inmiddels is ook wetenschappel ijk de 

wondgenezende en antiseptische werking aangetoond. 

In de winkel te koop als calendulazalf, maar ook leuk om 

zelf te maken.

Recept goudsbloemzalf 

benodigdheden:   

•	100	ml	plantaardige	olie	(bijvoorbeeld	jojoba-olie	of	

amandelolie)

•	200 gram verse goudsbloemblaadjes of 

   100 gram gedroogde blaadjes

•	15-20 gram biologische bijenwas

•	Pan en vergiet of kaasdoek 

•	Bakje om de olie in op te vangen

•	Goed afsluitbare pot om de zalf in te bewaren (bij de  

                     apotheek zijn afsluitbare potjes verkrijgbaar)

                            Zet de olie au-bain marie op het vuur 

                                   en meng hier al roerend de 

                                          bloemblaadjes door.  Laat dit  

                                       ongeveer 48 uur op  een zacht 

                                          vuurtje trekken. Daarna 

                                        afzeven en de gezeefde olie  

                                       weer au-bain marie op het   

                                     vuur zetten. Tip: Dit afzeven  

                                  lukt het best als je een stuk 

                             kaasdoek in het vergiet legt. Voeg   

                     dan ongeveer 10 gram biologische bijenwas 

toe en wacht tot deze is oplost. Doe dit druppel voor 

druppel en kijk hoe het vervolgens opdroogt en stolt. 

Herhaal dit tot je de gewenste dikte hebt bereikt. Dit 

hangt af van je persoonlijke voorkeur. Wanneer alles klaar 

is, doe je het geheel in een goed afsluitbare pot. De zalf 

blijft ongeveer een jaar houdbaar. Deze zalf is een goed 

eerste hulpmiddel bij (schaaf)wondjes, huidirritaties, 

verbranding door de zon en eczeem.
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We staan voor een bewuste, pure en 

bezielde manier van leven. Gericht op 

heel de mens. Voor hoofd en hart, voor 

je innerlijke en uiterlijke welzijn. Voor 

zowel persoonlijke-, professionele- als 

organisatie-ontwikkeling.

De Lichtwerkplaats is niet zomaar een 

bedrijf. Ze is ontstaan uit een ideaal,

een droom. Wij dromen van een 

wereld die weer draait om de kracht 

van mensen en het bundelen daarvan. 

Het gaat ons om de manier waarop we 

met elkaar samenleven en oprechte 

aandacht kunnen hebben voor elkaar. 

Een wereld waar de economie ten 

dienste staat voor mens en samenleving, 

niet andersom. We geloven in een 

nieuwe manier van samen leven en

werken. Met normen en waarden die 

uitgaan van het belichten van kracht, 

samenwerken, kwaliteiten delen. Waar 

klachten omgezet worden naar krachten. 

Waar de som der delen ruimte krijgt.

De Lichtwerkplaats is onderdeel van 

de Werkplaats voor Bezieling: een 

non-profit en sociaal maatschappelijk 

betrokken stichting voor het vergroten 

van duurzaam geluk. Doe je mee?

De Lichtwerkplaats biedt mensenwerkers een 

landelijk netwerk. Belicht je kracht! is 

wat we uitdragen. We vormen samen 

een platform voor consulten, workshops, 

trainingen, retraites en bijeenkomsten

Ben je mensenwerker, coach, trainer 

of therapeut? Wil je jouw expertise, 

kracht en wijsheid delen? Verbind je 

dan met ons en neem contact op om 

krachten te bundelen.

We hebben de ambitie om uit te 

groeien naar alle regio’s in Nederland 

met in elke regio een team van 

mensenwerkers. Voor elke regio hebben 

we een ambassadeur nodig die de 

regionale drijfveer is en de linking pin 

naar de landelijke organisatie. 

Heb je een passie voor verbinden,  

organiseren, kracht belichten, persoonlijke 

ontwikkeling en geloof je in co-creatie? 

We horen graag van je! 

mail@lichtwerkplaats.nl | lichtwerkplaats.nl

De Lichtwerkplaats, 
onderdeel van een 
groter geheel

Doe mee, bouw mee. 
Samen scheppen we 
duurzaam geluk

Verbind je als expert 
of ambassadeur  
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Gewoon het beste uit jezelf halen!
 

Geef ruimte aan je persoonlijke 
ontwikkeling, zingeving en verdieping. 

Lichtwerkplaats geeft je inspiratie voor een 
bewuste, pure en bezielde manier van leven. 

Voor hoofd en hart, voor je innerlijke en uiterlijke welzijn. 

Tal van experts delen vanuit diverse methodes hun wijsheid met 
je in hun activiteiten en blogs over thema’s als leven en werken, 
gezondheid, ontspanning en welzijn. Gericht op heel de mens. 

Doe je mee? 
Kijk op www.lichtwerkplaats.nl 

Volg ons op facebook Lichtwerkplaats 

Ben je trainer, coach, therapeut of ben je op 
een andere manier een echte mensenwerker? 

We nodigen je van harte uit om je te verbinden met de Lichtwerkplaats 
om kwaliteiten en krachten te bundelen voor een missie die we delen, 

belicht je kracht!

www.lichtwerkplaats.nl     

 Lichtwerkplaats is een project van 
 Werkplaats voor Bezieling.


