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OPEN MIND ...

Of je het nu 4D bewustzijn

Anne Vansteenkiste schrijft :

wilt noemen, of je het een
andere naam wilt geven,
maakt mij niet uit. We zitten in een transitie naar
een ander bewustzijn. Naar
een meer authentiek saMet tranen in mijn ogen lees ik het

menzijn. Niet iedereen wil
daarin mee en het past ook

kwetsbare verhaal van een van mijn

(nog)

klanten. Wat is het mooi om te lezen

maar als je dit leest, ben jij

dat ook zij, die ik erg hoog inschat,

er ook al mee bezig, anders

niet alles goed doet. Het klinkt mis-

was las je dit niet. Jij zult

schien gemeen, dat ik dat juist mooi
vind, maar niets is minder waar. Ik
ben nu eenmaal iemand die er blij

niet

bij

iedereen,

waarschijnlijk ook niet houden van oppervlakkigheid.
Jij zult je misschien ook
kwetsbaarder

voelen

dan

van word als iemand haar hart deelt

sommige

met mij. Ik hou niet van oppervlakkig

ook jij zal steeds meer de

geklets, laat mij een stukje van je hart

leer les herkennen in jouw

en je ziel zien en je hebt me echt

kwetsbaarheid, in jouw ge-

geraakt. Steeds meer mensen hebben behoefte aan authenticiteit. Aan
wie mensen echt zijn. Aan de niet

anderen.

Maar

voeligheid. Gevoelig zijn of
namelijk

geen

tekortko-

ming, het is een kracht.
Hoe mooi is het als jij de

In deze tijd hoort je “kwetsbaar

wereld jouw hart op een

“opstellen erbij als je de juiste men-

presenteerblaadje durft te

sen om je heen wilt. Natuurlijk zijn er

geven? Als jij durft te laten

zijn dat de mensen die jij echt om je
heen wilt? Of wil jij ook liever een

zien dat ook jij weleens
worstelt, maar vooral hoe
jij er sterker uitkomt? Hoe
jij omgegaan bent met wat

‘fanclub’ van pure mensen? Van

jou raakte? Welke verha-

mensen die zelf ook hun hart op tafel

len, welke lessen leven er

leggen en dus steeds opnieuw ge-

in jouw hart? Wat heeft

kwetst zouden kunnen worden? Van

jouw gevoeligheid jou ge-

mensen die bij jou passen? Van mensen die van jou houden, precies zoals
je bent?

Hebben wij niet allemaal verhalen in ons leven die mooie lessen zouden zijn voor anderen
als we ze zouden delen?
Accepteer jezelf en de ander
zoals je bent ! Doe jij met me
mee? Maken we samen de wereld wat mooier!

In dit nummer :

Bassie en Adriaan ... P 2

je kwetsbaar opstellen, is

opgepoetste versie. De ruwe randjes.

mensen die het niet waarderen, maar

Neem nu mijn klant, die had
het aan de stok met een van
haar kinderen en verloor haar
geduld even. Dat leek niets
voor haar, als zeer bewuste,
liefdevolle moeder, maar wat
was het fijn om te lezen dat
ook zijn gewoon mens is.
Bovendien had ze zo mooi omschreven hoe ze het op een
correcte manier had opgelost.

leerd? Wat zouden anderen
kunnen leren van jou?
JIJ bent UNIEK !
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:

de toekomst

Altijd blijven lachen, werkt alleen bij Bassie
Zó boos, dat je hem het liefst een klap verkoopt. Zóveel schaamte voelen, dat je maar
hebt besloten de hele dag op de toilet te blijven zitten. We kennen het allemaal wel: ongewenste emoties op ongewenste momenten. Het liefst wil je zo min mogelijk verdriet,
frustratie, woede en teleurstelling voelen, maar helaas hebben we dat niet altijd in de
hand. Of toch wel? In dit artikel zullen we de wereld van de emoties beter leren kennen
zodat we ze uiteindelijk ook beter de baas kunnen worden. Want hoezeer je ook probeert om ongewenste emoties onder water te duwen, vroeg of laat komen ze vanzelf bovendrijven en is het menens. Ook bij clown Bassie.
Al van jongs af aan worden we klaargestoomd om keuzes op basis van het denken te
maken. Met behulp van boeken, theorieën, internet, argumenten van ouders, leraren,
vrienden en eigen ellelange lijstjes met voor en tegens, banen we ons een weg door het
overvolle bos van mogelijkheden om uiteindelijk de beste keuze te kunnen maken. Maar
dat valt niet mee. Want eenmaal aangekomen op de bestemming, ga je twijfelen omdat
je gevoel iets anders zegt. Herkenbaar?
Everybody happy?
Er blijkt een beweging te bestaan die ernaar streeft om 24/7 gelukkig, blij, vrolijk, verwonderd, verheugd of whatever te zijn zodat er geen plek meer over is voor ongewenste emoties. En dan hebben we het niet over de aanhangers van Bassie & Adriaan (altijd
blijven lachen), maar over bibliotheken vol met boeken over het ultieme gelukkige leven. Hoewel het streven naar geluk erg mooi is (en zeer de moeite waard!) blijven de
ongewenste emoties toch óók bestaan. Wij zijn maar mensen.
Verschillende vakgebieden houden zich al decennia lang bezig met de bestudering van
emoties en het onbewuste brein. Zo is één van de manieren om meer controle te krijgen
over emoties de volgende:
telkens als je een emotie voelt opborrelen, pak je pen en papier erbij en schrijf je op
welke gedachten (dat kunnen er meerdere zijn) eraan vooraf gegaan zijn. Klinkt simpel,
maar juist door dit een aantal keer op te schrijven, zal je je bewust gaan worden van je
eigen gedachten. Daarna is het aan jou: Stuur je ze in een andere richting of blijf je in
het negatieve hangen? Zeg bij iedere negatieve gedachte 5x “Stop nee “Anne” ik leef
mijn leven” of “Ik hou van mezelf” of … Good luck !
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Hoe je verborgen talenten bij je kinderen tot leven kunt brengen
Ken je dat, dat je naar je kind kijkt en ziet wat erin zit, maar dat het er maar niet uitkomt?
Hoe je ook probeert te helpen, de weg vrij probeert te maken, dat wat jij ziet blijft een beetje verborgen in je kind.
Herken je dit? Dan heb ik mogelijk de sleutel voor je waardoor je deze talenten toch tot leven kunt laten komen. Stel
je kind is thuis handig met getallen en rekent dat het een lieve lust is. Op school gaat rekenen wel goed, maar jij
denkt dat er meer in zit. Je hebt er al over gesproken op school, de leerkracht biedt wat extra of andere ondersteuning, zorgt voor meer uitdaging of geeft soms wat rekenwerk mee naar huis. Thuis ben je op een speelse manier wat
meer bezig met rekenen, maar dit alles leidt niet tot betere resultaten
Dan zou het maar zo kunnen dat je focus veranderen de sleutel is. Stel je nu eens voor dat je in plaats van naar je
kind naar jezelf zou kijken. Wat zou je dan opvallen?
Algemeen : als je jezelf de vraag zou stellen: welk talent van mij breng ik nog niet tot leven? Dan zal je vast
tot de ontdekking komen dat er ook in jou één of meerdere talenten leven die de mensen dichtbij je misschien wel zien, maar waar je nog niet zo mee naar buiten treedt. Wanneer je daar werk van maakt, dan hoeft
het je niet te verbazen als het talent van je kind ook ineens (meer) tot leven komt.
Spiegel : kinderen houden ons met hun gedrag heel vaak een spiegel voor. Dat wat wij in ze zien (positief en
negatief) zegt iets over onszelf. Dat wat ons sterk raakt, is iets dat in onszelf ook aangeraakt wil worden. En
aangezien een spiegel niets anders dan een reflectie is, zullen we door zelf te veranderen ook onze kinderen
zien veranderen.
Rekenen : als we teruggaan naar het rekenvoorbeeld, dan kun je in plaats van de algemene vraag (welk talent van
mij……..) een meer specifieke vraag aan jezelf stellen. Een vraag die te maken heeft met rekenen, waarbij je het
rekenen ziet als een symbool. Bijvoorbeeld: : “Kan ik op mezelf rekenen?”; “Zou ik willen dat er meer mensen op mij
kunnen rekenen of juist minder?”; “Cijfer ik mezelf teveel weg?” Dat soort vragen brengen je bij een deel van jezelf
dat om ontwikkeling vraagt. Misschien sta je thuis je mannetje wel, maar cijfer je jezelf weg op het werk. Of zorg je
zoveel voor vrienden en familie dat je eigenlijk onvoldoende op jezelf kunt rekenen. Er is niet één juist antwoord op
deze vragen, het antwoord dat in jou opkomt is het juiste antwoord voor jou. De kunst is om jezelf vragen te stellen,
eventueel met hulp van je partner of een goede vriend(in).
Blokkades : door op deze manier te kijken naar verborgen talenten van je kinderen kun je blokkades in jezelf op het
spoor komen. Als je ontdekt dat je eigenlijk graag meer met je creativiteit zou willen doen, dan kun je jezelf vervolgvragen stellen. Zoals: wat houdt me nu tegen? Welke prioriteiten heb ik gesteld die niet meer kloppen voor mij? Als
je ontdekt dat je een rol speelt die je niet meer zou willen spelen dan stel je jezelf vragen als: wat heeft ervoor gezorgd dat ik deze rol ben gaan spelen? Welk doel heb ik (gehad) met het spelen van deze rol? Wat heb ik nodig om
deze rol los te kunnen laten?
Groeien : kinderen groeien en leren elke dag. Maar ook in ons is nog zoveel groei mogelijk. Door daar actief mee
bezig te zijn op basis van de dingen die ons zo raken in onze kinderen, geven we onze kinderen meer ruimte om te
groeien. En zo genieten we niet alleen van hun talenten die tot ontplooiing komen, maar ook van onze eigen groei.
En uit ervaring kan ik zeggen dat dat prachtig, soms lastig, maar bovenal verrijkend is
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We leven in een tijd waarin we steeds meer materie hebben, steeds meer dingen doen, maar ons
geluksgevoel is volgens wetenschappelijke studies niet gestegen. Juist het druk nastreven van
geluk zorgt ervoor dat we het geluk niet meer kunnen voelen. Geluk wordt vaak buiten onszelf
gezocht, maar eigenlijk zit het in ons als we geboren worden. Vandaar dat kinderen zo’n gelukkige energie hebben. De stressvolle levens, prikkels, het voldoen aan eisen van buitenaf, zorgen er
voor dat dat het geluk langzaam gaat inslapen als we ouder worden. Hoe hou je dat lichtje aan,
bij ieder kind ? Hoe kunnen zij die mooie puurheid behouden, binnen al die gestelde regels ?
Tussen alle verplichte momenten door ? Heel simpel met gelukkige en dankbare harten.
Yoga is de kunst om het hart te openen. Yoga en meditatie staan al beschreven in de geschriften
van 5000 jaar oud. Deze zijn niet verbonden aan een religie, mensen worden gezien als een geheel van lichaam, geest en ziel. Zonder oordeel over sociale status. Yoga is enkel een gelukkige,
gezonde levensstijl. Met yoga leer je meer in het moment te leven. Dat is precies de plek waar we
in het nu moment leren leven en genieten. Volgende elementen uit de yoga leiden automatisch
naar gelukkige harten.


Regelmatige stil zijn, stil zitten



Kinderen leren om met hun emotie om te gaan



Kinderen liefdevolle normen en waarden leren



Kinderen leren het best spelenderwijs



De “energie” “uitstraling” van de kinderen leren lezen



Focussen op de talenten van de kinderen



Focussen op belonen van goed gedrag met een knuffel, een knipoog…

Het is aangetoond dat yoga op de basisschool rust en betere leerprestaties geeft. Ga daar zelf
mee aan de slag en schrijf je in, in de wekelijkse yogales op donderdag van 16u tot 17 u in
school “Het Laar”. Iedere les krijgen kinderen op een speelse manier tools aangereikt om een
systeem in zichzelf te ontwikkelen dat tot een gelukkig hart leidt. Yoga is een hulpmiddel om je
levensstijl alsook je denken een boost te geven in de positieve zin. Wees welkom in de yogales.
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Ruimte geven aan verdriet werkt bevrijdend
Gisteren vond ik bij het opruimen mijn oude poëzie terug, met daarin een tekening en
tekstje van mijn moeder gemaakt in 1968. Onmiddellijk overspoelde een golf van verdriet
me, en voelde ik het gemis dat onderhuids sluimert sinds haar overlijden.
De rauwe, scherpe kanten van de pijn zijn inmiddels afgesleten, maar helemaal wennen
doet het nooit. Tranen rolden over mijn wangen, ik hapte naar adem. Ik besloot te gaan
wandelen, het verdriet verder toe te laten, het niet te begraven.
Het is niet altijd makkelijk, maar de meest aangewezen manier om met verdriet om te
gaan, is er ruimte aan te geven. In onze maatschappij is dat niet vanzelfsprekend; uiterlijke tekenen van rouw als zwarte kleren, een rouwbandje, … zijn er niet meer, de omgeving
weet niet welke woorden of gebaren te vinden om met een rouwende om te gaan, en wij
zelf als we een dierbaren verliezen, al helemaal niet.
Het is goed dat er tenminste één dag per jaar is, om stil te staan bij verlies, om terug te
denken aan overledenen, om hen een plaats te geven in ons leven. Al lijkt dat soms
moeilijk te geloven, na de herfst en de winter, komt altijd weer een lente. Na droefheid,
kan er vreugde komen, de cyclus van de seizoenen gaat onveranderd door ...
Niet alleen in deze periode, ook op de andere 364 dagen kan je verdriet ervaren.
Weet dat je bij me ook terecht kan voor Rouw- en verliesbegeleiding …
Ik wens je een serene herfst met ruimte voor je verdriet …
Warme groet, Anne

Dank om mijn nieuwsbrief door te sturen naar vrienden en bekenden
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Carpe Diem Anne Vansteenkiste geeft mensen de ruimte om te ontkooien en om
de kracht in zichzelf te ontdekken.
Om te ontkooien moet je leren loslaten. Hierbij gaat het om het loslaten van je ego,
want het ego geeft je het idee dat je de wereld om je heen kunt controleren. Maar
dit is valse schijn. Het leven, jouw leven gaat zijn eigen gang. Met het loslaten van
je ego geef je de controle uit handen en geef je ruimte aan het zinvolle toeval.
Loslaten is als een parachutesprong. Op het moment dat je springt geef je je over
aan het lot. Je weet voor 99% dat het goed komt maar je bent er nog niet helemaal
zeker van. Het leven van de meeste mensen is tot in de puntjes geregeld en
gepland. We zijn controlefreaks die het leven denken te sturen. Word wakker !
Loslaten is de kunst. Het probleem met loslaten is dat je wel weet wat je hebt,
maar niet weet wat je krijgt. Toon moed en volg je hart, je passie ! Loslaten is een
vaardigheid die je kunt leren maar het is vooral een levenshouding. Je vertrouwt
erop dat het goed komt. Geef het leven een kans om zich in jou te manifesteren.
Laat je leven een spannend boek worden in plaats van een last. Wie ontmoet je
vandaag en welke kans doet zich voor ?
“THINK DIFFERENT”
Het is tijd om op te vallen. We zoeken naar authenticiteit en toegevoegde waarde.
Iedereen beseft het en de meeste mensen willen het. Eenvoud is niet simpel.
Onthoud de belangrijke uitspraak van de Chinese filosoof Confucius 2500 jaar geleden had hij al diep inzicht in het menselijke gedrag.
“ Vertel het me en ik zal het vergeten, laat het me zien en ik zal het onthouden,
betrek me erbij en ik zal geïnspireerd geraken.”

Van harte welkom bij Carpe Diem
Anne Vansteenkiste
Laarstraat 33,
2070 Zwijndrecht
GSM : 0478 240 373
E-mail : anne.vansteenkiste@telenet.be
Web-site : www.gezondereten-beterleven.be

Carpe Diem : een zoektocht naar bezieling en evenwicht…
Voedingsadvies, Coaching ...Voor persoonlijke ontwikkeling en
begeleiding. Bij innerlijke processen voor inzicht en uitzicht.
Alsook voor lichamelijke en emotionele klachten.
”

Al geruime tijd is mijn praktijk in Zwijndrecht een gevestigde waarde als
Diëtiste en Mental coach / Alternatief coach / Yoga docent

Het is mijn passie om iedereen die de weg vindt naar mijn praktijk hierin
zo goed mogelijk te begeleiden met een zichtbaar krachtig resultaat.
Tijdens de individuele consulten bied ik je op een integere wijze, professionele, inzichtelijke en een toepasbare Begeleiding.
De Voordrachten worden gegeven op een interactieve manier. Vanuit
een eenvoud, kracht en samenspraak met mijn publiek.
Coaching is mee evolueren in de tijd en de mens.

WWW.GEZONDERETEN-BETERLEVEN.BE

