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Ernestine van de Pol zet zich in voor een 
maatschappij waarin we liefdevoller met 
onszelf en anderen omgaan en meer in 
harmonie met de natuur leven. Zij geeft 
individuele coachingssessies en cirkels 
met haar praktijk ViaKlank. Zomers 
geeft zij klank-ontspanning sessies bij 
Sadhaka.

Leeg is vol

Wat Sadhaka zo bijzonder maakt is het 
fijne contact dat je daar met andere 
mensen hebt en dat je vol opgeladen 
weer naar huis gaat. “Wat zijn nou de 
elementen die hieraan bijdragen?”, vroeg 
ik mezelf af, toen ik mijn huis aan het 
leegruimen was.

Bezittingen
Het verbaast me dan ook niets dat het 
antwoord dat ik ontving over bezittingen 
ging. Al een aantal jaar op rij werk ik ’s 
zomers bij Sadhaka. Ik kom elke keer tot 
de conclusie dat ik prima zonder mijn 
spullen van thuis leef. Toch gooide ik ze 
bij thuiskomst niet weg. Ik ben mij bewust 
dat ik met mijn generatie ben opgegroeid 
in een periode dat alles voorhanden was. 
En we veel ook nog in meervoud hebben, 
gewoon omdat het kan.

Inmiddels weten we dat deze levensstijl 
alleen maar kan als dat hoge salaris nog 
steeds binnenkomt. En aan dat hoge 
salaris hangt een prijskaartje.  Welke prijs 
betaal jij voor je salaris? Daarmee bedoel 
ik de bedrijfscultuur van hard en veel  
werken, lange reistijd,  veel achter de 
computer, ons houden aan protocollen, 
vergaderingen, contact via de mail of 
mobiel i.p.v. werkelijke verbinding.

Een diepgaandere reden om (zoveel)
spullen te bezitten is om de leegte op te 
vullen. De leegte die is ontstaan omdat 
we minder verbonden zijn met de natuur 
(elementen), de dieren, onze voorouders 
en zelfs de mensen om ons heen. 

Een lange tijd was deze leegte niet 
zo opvallend. Maar hoe bewuster we 
worden, hoe meer mensen beseffen dat 
we op een punt zijn gekomen, dat het 
beschamend is. Zo kwam ik laatst bij een 
bushalte aan en groette ik de andere 
mensen die stonden te wachten. Ik kreeg 
geen contact, ze hadden hun koptelefoon 
op en keken zonder bezieling vooruit. Een 
praatje maken met vreemden zit er niet 
meer in, omdat iedereen naar zijn mobiel 
kijkt. 
 
Verbinding 
Bij Sadhaka word je gestimuleerd om 
de ander weer te ontmoeten, werkelijk 
contact te hebben met de ander. 
Daaraan gaat natuurlijk de stap vooraf 
dat je eerst bij jezelf komt. Dat wil wel 
lukken, aangezien je verzorgd wordt  met 
heerlijke maaltijden, een fijne plek om te 
overnachten, de natuur om je heen, de 
stilte ochtenden, yoga en/of creatieve 
activiteiten en het welness aanbod zoals 
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massages en klank-ontspanning.     

Het leven draait volgens mij niet om 
hoeveel spullen je hebt. Rijkdom kun 
je afmeten door stil te staan bij o.a. de 
volgende punten “in welke mate durf je 
het leven door je heen te laten stromen, 
de schoonheid in jezelf en in anderen te 
zien, de schoonheid van de natuur te zien, 
dankbaar te zijn, jouw liefde te delen en 
liefde te ontvangen,  aanwezig te zijn in 
je eigen lichaam en aanwezig te zijn in 
de leegte. Juist vanuit de leegte ontstaat 
creatie. Vanuit de stilte spreekt je innerlijke 
stem tot jou. 

Ik ben er voor mezelf achter gekomen, dat 
mijn innerlijke stem bedolven raakt onder 
de spullen. In mijn eentje in de natuur is 
deze stem het duidelijkst aanwezig. Hoe 
meer ik aanwezig durf te zijn in  mijn 
baarmoeder, hoe zachter ik ben, hoe 
meer ik thuis kom bij mijn essentie en hoe 
duidelijker mijn intuïtie spreekt.

Rite of the womb
In Nederland kun je bij Ernestine deelnemen aan de “Rite of the womb” om in contact 
te komen met jouw innerlijke stem. Je brengt heling op jouw baarmoeder, jouw gehele 
vrouwenlijn en aan Moeder Aarde. Dit ritueel ondersteunt Ernestine met helende 
klanken.

Kinderwenscirkel 
De klanken van mijn inheemse muziekinstrumenten en mijn stem brengen healing aan 
alle kinderen in de baarmoeder en hun (toekomstige) ouders, aan mensen die graag 
hun kinderwens vervuld zouden willen en aan zielen van miskramen.

Of boek een individuele (klank)sessie bij Ernestine van de Pol in Tilburg of schrijf je in bij 
haar ViaKlank on tour route voor een healing bij jou thuis. 
www.viaklank.nl

Nu ik ben gaan samenwonen heb ik zo 
min mogelijk spullen meegenomen. Wel 
heb ik de kunstwerken meegenomen die 
ik bij Sadhaka heb gemaakt. Zij herinneren 
mij aan belangrijke levenslessen:
• Houd je hoofd in de hemel, je voeten 

stevig op de grond en jij er tussenin. 
• Wees liefdevol voor jezelf, anderen en 

je omgeving
• Creëer in liefde 

In liefde, 
 
Ernestine van de Pol
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De ultieme staat 
van gezondheid: 
eten volgens 
eeuwenoude 
voedingstradities

We worden tegenwoordig overspoeld met 
allerlei informatie over gezondheid en 
vaak genoeg zijn deze enorm tegenstrijdig 
met elkaar. Wel of geen verzadigde vetten, 
wel of geen granen, wel of geen soja? Heel 
logisch dat het steeds moeilijker wordt om 
gerichte, weloverwogen voedingskeuzen 
te maken. Wat gisteren gezond was, is nu 
opeens niet meer zo gezond. Althans, zo 
lijkt het soms … 

Er is namelijk wel degelijk een objectieve 
maatstaaf waarnaast je alle diëten 
en andere voedingsadviezen kunt 
leggen. Deze maatstaaf is: bestaat 
er een traditie en historie van vele 
duizenden jaren van consumptie van 
bepaalde voedingsmiddelen en zijn 
deze aantoonbaar bevorderlijk geweest 
voor de gezondheid, vruchtbaarheid en 
voortplanting van de mens? Het antwoord 
hierop is ‘JA’, die bestaan. Hiervoor hoeft 
men alleen maar te kijken naar het 
grootschalige onderzoek uitgevoerd door 

de Amerikaanse onderzoeker Weston 
Price. 
Weston Price (1870-1948) was een 
Amerikaanse tandarts en onderzoeker 
en wordt ook wel de ‘Isaac Newton van 
de voeding’ genoemd. Hij reisde de hele 
wereld over om ‘primitieve’ volkeren 
die vele duizenden jaren overgeleverde 
voedingswijsheid van generatie op 
generatie hebben doorgegeven, te 
onderzoeken. Zo werd de wereld zijn 
laboratorium.

Tijdens het reizen komt hij erachter dat 
de volkeren die zich vasthielden aan 
hun traditionele voedingspatroon een 
uitmuntende gezondheid hadden. Er 
moest iets zijn wat deze volkeren aten dat 
niet of onvoldoende in supermarktvoedsel 
aanwezig is. Want zodra deze levende 
afstammelingen van jager-verzamelaars, 
landbouwers, veehouders en nomaden 
het voedsel van blanke missionarissen 
en handelaars gingen eten, veranderde 
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de genetische uitdrukkingsvorm van 
hun nageslacht. Weston Price zag deze 
verzwakking binnen één generatie 
optreden, een verschijnsel dat hij ‘fysieke 
degeneratie’ noemde. 

Helaas is het zo dat ons eigen 
voedingscentrum ons in de tegengestelde 
richting wijst met het advies zoveel 
mogelijk granen en plantaardige 
producten te eten en zo weinig mogelijk 
dierlijk, verzadigd vet en cholesterol. 

Door het vermijden van vetten en 
cholesterol is de moderne mens steeds 
verder aan het degenereren en nemen 
we vaak voor lief dat we ziek, zwak en 
misselijk door het leven gaan. Willen wij 
het tij keren, dan zullen we beduidend 
andere voedselkeuzes moeten maken.

Gezonde vetten zijn ontzettend belangrijk 
in ons dagelijks dieet. Ze staan om die 
reden dan ook aan de basis van een 
goede gezondheid. Zonder vetten is er 
namelijk geen mineraalopname mogelijk 
en zonder mineraalopname is er geen 

vitamineopname mogelijk. Vetoplosbare 
vitaminen (A, D, E en K) werden door 
Weston Price niet voor niets ‘activators’ 
genoemd. Van al deze vetoplosbare 
vitaminen is enkel vitamine E uit 
plantaardige voeding te halen. 

De meest voedzame traditionele 
producten die Weston Price identificeerde 
worden in het boek OERvoeding 
uitgebreid besproken. OERvoeding is 
het allereerste Complete Voedingsplan 
Met Eeuwenoude Voedingswijsheid 
die bewezen effectief is geweest in 
de voortplanting, vruchtbaarheid en 
gezondheid van de mens. Het is dé 
aangeschreven handleiding om jouw 
gezondheid weer in eigen hand te 
nemen. 

Benieuwd wat het voor jou kan 
betekenen? Start vandaag nog met de 
GRATIS 11-daagse OERvoedingscursus, 
meld je aan via http://LeefBewust.NU/, 
en voor meer informatie over het boek 
OERvoeding ga je naar: http://leefbewust.
nu/voedingsplan 

Gezonde vetten 
zijn ontzettend 
belangrijk in ons 
dagelijks dieet
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Dat is niet gemakkelijk, want wat 
weten we over de schilderkunst 
van bijvoorbeeld, ik noem maar 
de Middeleeuwen. Algemeen 
neemt men aan dat de gebroeders 
Van Eyck de uitvinders zijn van de 
olieverf. De verfsoort moesten ze zelf 
ontwikkelen van een mengsel van 
pigmenten uit planten en mineralen. 
Hier werd door middel van een vijzel 
poeder van gemaakt, een pasta. Het 
hoofdbestanddeel was eiwit, de manier 
van schilderen werd tempera genoemd.
Olieverf is vanaf de 15e eeuw een 
belangrijk medium in de schilderkunst. 
Olieverf is een zeer veelzijdige verfsoort, 
waarmee zowel dekkend als transparant 
gewerkt kan worden.

Tegenwoordig kunnen we met behulp 
van diverse onderzoek de materialen 
nagaan hoe een schilderij tot stand is 
gekomen. Wat voor materialen gebruikte 
men, voor het maken van een olieverf 
schilderij. Uit overlevering weten we 
dat de schilderijen een vrij eenvoudige 
manier van opbouw hadden. Het 
voornaamste was de lijnolie of notenolie, 
die harsachtig materiaal bevatten om 
bepaalde kleuren te kunnen maken. 
Vroeger al noteerde men nauwkeurig de 
werkwijze van de kunstenaar. Het was 
heel normaal dat aankomende schilders 
werken van erkende meesters kopieerden 
om het vak te leren. In het Louvre 
gebeurt dat geloof ik nog steeds. In het 
Rijksmuseum werd dat vroeger misschien 
ook gedaan, maar nu is het allang 
verboden. Het was regel dat de kopieën 

Schilderswijze 
van vroeger en nu
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nooit dezelfde grootte als het origineel 
mochten hebben. Soms zie je tekeningen 
van 19de-eeuwse amateurs, b.v. Goethe, 
die veel reisschetsen maakte in Italië. 
Die zijn vaak zo vakkundig gemaakt dat 
tegenwoordig bijna niemand het meer 
kan. Marineofficieren leerden tekenen 
om kustlijnen in kaart te brengen. Nu 
fotografeert iedereen op reis. Schetsen 
duurt te lang.

Via een gilde van kunstenaars werd 
kennis en ervaring uitgewisseld. Nieuwe 
gildeleden werden opgeleid in het vak. 
Na een gedegen opleiding kon een 
leerling erkend worden als vakman met 
de titel ”gezel”en uiteindelijk de titel 
“meester” verkrijgen na het doen van 
de gilde- of meesterproef. Men had veel 
vertrouwen in het beproefde materiaal. 
Een van de manieren van schilderen 
is, impasto, of pasteus schilderen dat 
wil zeggen dat de verf zeer dik wordt 
aangebracht, zodat de structuur zichtbaar 
wordt. Eventueel kan de verf nog worden 
vermengd met een vulmiddel, zoals zand, 
repen stof, etc. Dan gaat een impasto 

schilderij over in een materieschilderij. 
Een schilder als Rembrandt gebruikte al 
de impasto techniek. Ook de modernere 
Cobra kunstenaars (zoals Karel Appel) 
gebruikten veel impasto.

Acrylverf
Was het vroeger alleen olieverf, 
tegenwoordig wordt naast olieverf, 
veelal acrylverf gebruikt. De kunstenaar 
van nu is een groot voorstander 
van acrylverf, met zijn eindeloze 
mogelijkheden. Acrylverf is een 
synthetische waterverdunbare verf, 
gemaakt door verschillende pigmenten 
met elkaar te mengen en acryl als 
bindmiddel te gebruiken. De uitstraling 
van de kleuren worden mooier en 
mooier naarmate er meer verflagen 
over elkaar aangebracht worden. Deze 
verfsoort laat zich bovendien uitstekend 
mengen met allerlei andere materialen 
zoals textuur voor verandering van de 
verf om de droogtijd te vertragen. Je 
kunt dus blijven experimenteren met 
acrylverf. Acryl droogt veel sneller en kan 
daardoor ook veel sneller overgeschilderd 

Deze schilderijen zijn werken uit de Achterhoek, door Harm zelf
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worden. Een nadeel is echter als het 
eenmaal gedroogd is, dat het niet meer 
te bewerken valt. Acryl is stevig en 
flexibel. De meeste doeken (dragers) zijn 
geschikt voor acrylschilderen, mits ze 
schoon en vetvrij zijn. Belangrijk is dat 
de ondergrond iets korrelig is. Ook wordt 
acrylverf gebruikt bij de aquareltechniek. 
Hoe meer water je gebruikt, hoe 
transparanter. Ook waarop men schildert. 
Maar kunstenaars geven 
nog steeds de voorkeur aan linnen 
als ondergrond boven bijvoorbeeld 
het schilderen op polyester. Vroeger 
gebruikte men bij voorkeur marterharen 
penselen, die veerkrachtig en soepel 
bleven. Nu nog steeds gebruikt men 
de marterhaar penseel, maar nu zijn 
er synthetische penselen die goede 
concurrenten zijn. Rond de vijftiger jaren 
kwam het acrylmedium op de markt. 
Toen ik les kreeg op de Academie Minerva 
in Groningen werd er nauwelijks met 
acrylverf gewerkt. De leraren van toen 
waren onvoldoende bekend met het 
nieuwe materiaal. Maar enkele leerlingen 
kwamen met acrylverf naar de les en 
brachtten de leermeesters tot andere 
inzichten. De mogelijkheden van acryl 
zijn eigenlijk vrijwel onbeperkt. 

Acrylverf is toch de beste verf voor 
beginners, ook al geeft iemand anders 
misschien de voorkeur aan olieverf. Het is 

in ieder geval een stuk voordeliger. Zoiets 
is natuurlijk persoonlijk, maar acryl heeft 
zo veel voordelen dat je de nadelen in het 
begin maar voor lief moet nemen. Wie 
streeft naar een traditioneel schilderij, kan 
misschien beter olieverf nemen, hoewel 
het schilderen in lagen veel eenvoudiger 
is met acryl. De kleuren van olieverf zijn 
soms wel warmer en mooier dan die van 
acryl. Als je acryl met veel water mengt 
kun je het ook als aquarelverf gebruiken, 
met als voordeel dat je het beter in de 
hand hebt wat er op het papier gebeurt. 
Bij aquarelverf sta je nog wel een voor 
verrassingen, loopt alles al gauw door 
elkaar. maar het kan natuurlijk dat je dat 
juist mooi vindt en graag toepast. 

Schildersdoek
Schildersdoek is dus het weefsel dat 
wordt gebruikt om op te schilderen, 
bijvoorbeeld met acryl- of olieverf. 
Het doek kan worden gemaakt van 
kunstvezel, maar natuurlijker materialen 
als canvas, linen, jute of katoen worden 
meer gebruikt. Katoen is goedkoper dan 
linnen. Als je goedkope doeken koopt 
is het wel zaak om een extra laag gesso 
aan te brengen, zodat de verf beter 
hecht. Canvas wordt ook gebruikt om 
op te schilderen, meestal met olieverf. 
Een van de oudste nog bestaande 
olieverf schilderijen op doek is het Franse 
schilderij “Madonna met engelen” uit 
1410 (Gemalde Galerie, Berlijn).

  
    Harm
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Massage bij Sadhaka
Bij vakantie, rust, bewustwording en creativiteit kan 
massage niet ontbreken weten we bij Sadhaka. 
Aanraken is van levensbelang. Je kunt je lijf weer voelen 
en de dagelijkse beslommeringen even loslaten. Als je 
jezelf helemaal kunt overgeven aan de handen van de 
masseur is er maar een ding mogelijk...ontspannen!
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Liefde & geluk 

in een trechter
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Vrijheid, geluk en liefde zijn er altijd, totdat ik het 
wil. Stel dat het ‘ik’ helemaal niet zou bestaan, 
wie is het dan die vrij wil zijn? Wie zoekt er dan 
naar vrijheid, geluk en liefde en waar is dat dan te 
vinden?
Als de overtuiging wordt aangenomen dat een 
‘ik’ werkelijk bestaat die je in die behoeften 
kan voorzien dan leef je voornamelijk in een 
schijnwereld. Dat noemen we dualistisch denken, 
het denken in twee gescheiden objecten; vrijheid, 
geluk, liefde en ‘ik’ wil.

Non-dualiteit
Deze komt voor in diverse Oosterse visies o.a. het 
Indiase Advaita Vedanta, de Boeddhistische Tantra, 
het Chinese Taoïsme, het Tibetaanse Dzogchen 
en de Japanse Zen. Al deze visies gaan ervan uit 
dat het ‘ik’ een mentale constructie is die door het 
denken gekoesterd wordt en zich identificeert en 
hecht aan zijn ideeën. Hierdoor kan een dualiteit 
ontstaan die zich steeds meer afscheid van andere 
ideeën. Als de overtuiging van een ‘ik’ weg zou 
vallen, blijft er een persoon over die samen kan 
vallen met het bestaan. Dit wordt non-dualiteit 
ofwel niet twee genoemd en vormt als het ware 
een eenheid. Hierdoor kunnen we herkennen dat 
vrijheid, liefde en geluk altijd aanwezig is en dat 
juist het idee ‘ik’ daartussenin kan staan.

Bewustwording
Het ‘ik’ idee kan soms zo sterk aanwezig zijn dat 
het hervinden van het bewustzijn noodzakelijk 
lijkt. Als de ‘ik’ versluiering wordt weggenomen 
is er sprake van een groter bewustzijn. Door 
3 belangrijke patronen te onderzoeken die 
het ‘ik’ denken voeden komt men dichter bij 
bewustwording. Te weten:
1) Hoe is mijn besef van het nu? Verblijf ik niet 
teveel in het verleden of het heden?

2) Hoe is mijn ben identificatie met bepaalde 
rollen? ‘Ik ben dit’ of ‘ik ben dat’ of ‘ik nu eenmaal 
zo’, ‘zo ben ik’.
3) Hoe sterk is mijn ‘ik wil dat niet’ en ‘ik wil dat’? 
Kan ik omstandigheden accepteren zoals die zijn?

Bewustzijn
Deze treedt op als de voorgaande drie patronen 
voldoende zijn gezien waardoor meer ruimte 
ontstaat voor een natuurlijk zijn. Deze natuurlijke 
staat kenmerkt zich door wonderbaarlijke ruimte 
en moeiteloosheid die door de ‘ik’ sluier niet als 
oké werd bevonden omdat dat te makkelijk leek. 
Als men dus deze bewustzijn staat van non-
dualiteit herkend, wordt direct grenzeloze vrijheid, 
geluk en liefde aangetroffen. Deze zijn dan niet de 
zoektocht van een ‘ik’ maar een natuurlijke staat 
van oneindig geluk, vrijheid en liefde. 

Bewust handelen
De vrijheid, geluk en liefde die ontstaat als het 
‘ik’ wordt losgelaten, wordt een stuk makkelijker 
bereikt als men ook bewust handelt. Dit vraagt 
training op alertheid en aanwezigheid door 
onder andere meditatie. Hierbij blijft het denken 
steeds nuttig zolang we het denken maar niet 
identificeren met een ‘ik’. Zodra het denken zich 
bindt aan een ‘ik’ wordt de besturing van het leven 
overgenomen door een illusie.
Wanneer je je niet langer laat leiden door een 
‘ik’ dan zijn authentiek handelen, innerlijke rust, 
vrijheid, geluk en liefde het onmiddellijke gevolg.

Een meer complete vorm van deze visie is te 
lezen in het laatste deel van mijn e-boek ‘Wat 
tantra voor jou kan betekenen’ wat gratis is te 
downloaden via mijn website www.tantra-atma.nl.

In liefde, licht en balans,

         Johan
                         Tantra-Atma
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Kom tot jezelf
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Datum   Cursus   Lokatie  Prijs v.a. 
         (all in)*
Oktober 2016
28.10 - 30.10.2016  Tantra, Prana   Winterswijk  € 240,-
   en verbinding  
November 2016 
04.11 - 06.11.2016 Yoga weekend Oldenzaal  € 140,- 
 
Februari 2017 
17.02 -  19.02.2017 Yoga weekend Nijmegen  € 140,- 
 
Juni 2017
02.06 - 05.06.2016 Kennismakings- Winterswijk  € 280,-
   weekend Tantra
   Yoga 

*Prijzen zijn p.p. all in, dus inclusief cursus, 7 overnachting, maaltijden, drankjes bij de maaltijden, fruit, koffie 
en thee, en de avondactiviteiten. Alcoholische dranken tegen kleine vergoeding. Excl. materiaalkosten creatief. 
Dit is op basis van een 6 persoons kamer. Bekijk onze website voor een prijzenoverzicht van onze 4,3,2 en 1 
persoons kamers, en kampeerplekken.

Cursusaanbod in Nederland
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Happiness is letting go 
of what you think your 
life is supposed to look 
like and celebrating it for 
everything that it is.

foto: carl roche

lokatie: sadhaka landgoed
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Waarom 
je nooit 
meer ‘even’ 
moet zeggen

Nog even die klant bellen, nog even boodschappen doen, of, nog even een wasje 
draaien. Deze week had ik er zelf een mooie bij verzonnen: ‘Even’ genezen van mijn 
schouderblessure. And guess what, een afspraak bij de fysio later schrap ik dat 
even maar weg uit mijn planning. Hier mag ik de tijd voor nemen, want schouders 
houden niet zomaar ‘even’ op met pijn doen.

De psychologie van ‘even’ is namelijk, dat 
je ergens niet de tijd voor wilt nemen. 
Je bent bezig en iets anders komt er 
tussendoor. Je bent je focus kwijt, ergens 
op de achtergrond rommelt al wat irritatie 
en 9 tegen 10 dat je, hetgeen wat je  ‘even’ 
doet, niet met je volle aandacht beleeft.

Van even krijg je haast. Je to-do-list wordt 
er ellenlang van en het plezier in je dag 
neemt af. Wanneer ik het woord even 
gebruik zeg ik eigenlijk: Ik gun mezelf niet 
het moment van nu te beleven en af te 
maken waar ik mee bezig ben. Ook kan ik 
mijn dag vol proppen met allemaal dingen 
die ik nog even moest doen, waardoor ik 
aan het einde van de dag denk:
Wat heb ik nou eigenlijk gedaan vandaag?

Dat geeft een onprettig en onbevredigd 
gevoel.
Vandaar dat ik het vanaf vandaag anders 
ga doen. Ik doe de dingen die ik wil doen 
met aandacht en als er iets tussendoor 
komt, vraag ik mezelf eerst af: Heb ik hier 
NU zin in? Moet dit echt NU? Sommige 
dingen kunnen best wachten of lossen 
zich vanzelf op.
En eigenlijk geeft het veel meer rust in 
mijn kop om de dingen die ik normaal 
‘even’ deed, nu met volledige aandacht 
te doen. Niet in a rush ‘mopper-mopper-
moet-dat-nou’, maar in het moment zelf. Ik 
hou zelfs energie over!
Easy does it....

...en nu ga ik even een kop koffie drinken! 

Marianne ter Mors
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may you live Simple, 
Dream big, 

give & receive Love 
& Laugh a lot

foto: carl roche

lokatie: sadhaka landgoed
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Een cijfer voor 
creativiteit
Bij een eerste kennismaking gaat het al 
snel over werk. Als ik dan vertel dat ik 
docente in de kunstvakken ben, is vaak de 
eerste reactie ‘ik kan niet tekenen’ of ‘ik heb 
het altijd heel leuk gevonden, maar doe er 
niets meer mee’. 
Ondertussen sta ik alweer 14 jaar voor 
de klas, waar ik elke dag mijn hobby mag 
uitvoeren. Een beetje tekenen en kleien 
of vertellen over kunst en ze meenemen 
naar een museum. Zo klinkt het als een 
droombaan, maar ik besef me ook steeds 
meer dat het huidige onderwijssysteem de 
creativiteit niet altijd ten goede komt. Ik 
geef cijfers voor eindwerkstukken die vaak 
niet overeen komen met de inspanning, 
inzet en bevlogenheid van het kind. Soms 
zijn leerlingen er heel blij mee, soms 
zijn ze verbaasd en soms teleurgesteld. 
Creativiteit is eigenlijk niet in een cijfer om 
te zetten. 
De laatste jaren geef ik ook workshops aan 
volwassenen en dan wordt pas duidelijk 
wat vaak het effect is van het onderwijs 

Ik ben Shirley van Sprew, kunstdocente/ 
kunstenares. In  mijn columns deel ik 
mijn gedachten over kunst, creativiteit 
en bewustwording. 

Mijn werk als kunstenares is terug te 
vinden op www.shew.nl en mijn workshop 
zijn op facebook terug te vinden. Deze 
zomer ben ik op een aantal festivals 
waar ik workshops geef en tijdens 
mijn vakanties bij Sadhaka geef ik ook 
workshops in de avonden, dus wie weet 
tot ziens.



 Sadhaka magazine | 23

Elk kind of mens 
heeft zijn/haar 
talenten. Volg je hart 
en wees creatief op je 
eigen gebied

Mijn werkgever verwacht wel nog 
steeds van mij dat ik de werkstukken van 
mijn leerlingen beoordeel.  Naast het 
bekijken van het eindwerkstuk speelde 
het werkproces ook al een rol in de 
beoordeling. Maar ik vind het ook steeds 
belangrijker om naar de ontwikkeling 
in het creatieve proces te kijken. Elk 
kind heeft een andere persoonlijke 
ontwikkeling en elk kind zou gewaardeerd 
moeten worden voor zijn kunnen op het 
gebied van creativiteit.  
 De vraag is dan, hoe ik dat het beste kan 
bedienen. 

op creativiteit. Er zijn allerlei blokkades 
ontstaan en men lijkt wel bang om iets 
te maken, want stel dat het mislukt. Dit is 
niet alleen terug te zien bij het maken van 
een werkstuk, maar heeft soms ook zijn 
weerslag op het handelen en denken in 
het dagelijks leven.
Door intuïtief te schilderen of te 
beeldhouwen laat je de creativiteit weer 
stromen. Je gaat meer op je gevoel af en je 
intuïtie wordt weer aangesproken. Ik merk 
dat als het stroomt op het creatieve vlak, 
het doorwerkt op alle gebieden, op mijn 
werk, in mijn omgeving, in de familie. 
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Verbindt
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Grenzeloos genietem

Na haar studie geneeskunde 
besloot Nicky (32) om zich 
vooral bezig te houden met 
allerlei projecten om de 
gezondheidszorg te verbeteren. 
Hier kan zij haar liefde voor 
organiseren en schrijven 
goed in kwijt. Daarnaast naait 
en borduurt zij graag. Haar 
handwerk verkoopt ze onder de 
naam ‘Nicky maakt het bont’, o.a. 
bij de Kinderwinkel Westerkade 
in Utrecht.

Het blijft een bijzondere ervaring om met 
een groep vreemden (en een paar oude 
bekenden) intensief contact te maken. 
Iemand voor het eerst te ontmoeten en 
elkaar direct helemaal doorgronden, puur 
door elkaar aan te kijken en te ‘voelen, 
voelen, voelen’. Iedereen geeft zichzelf 
letterlijk en figuurlijk bloot. Eerst nog wat 
schuchter, daarna volledig in mijn kracht: 
hier mag ik mezelf zijn. Mogen 
experimenteren: wat wil ik? Wat vind ik 
fijn? En wat niet? Daarbij geholpen door 
medecursisten die elkaar spiegelen, 
uitdagen of juist afremmen. Eindelijk 
geef ik ruimte aan het verdriet. Over een 
verbroken relatie, het overlijden van mijn 
oma, over het voorbijlopen van mezelf, 
over de muren die ik heb opgetrokken. In 
actieve meditaties en een liefdevolle Angel 
walk komt alles er uit. Kilo’s verdriet laat ik 
achter me. 
De ruimte die hiermee vrijkomt, vult zich 
direct met liefde en genot. Fijne 

gesprekken, zalige massages,  heerlijk 
eten. Als ik minister van onderwijs was, 
zou ik de lessen over het tantrische 
liefdesspel direct in ieder onderwijs
curriculum opnemen. Wat een genot zou 
dat opleveren! In groepjes bespreken we 
daarna onze eigen seksuele ervaringen en 
fantasieën. Eerst nog wat giechelig, 
daarna genietend van het bevrijdende 
gevoel om zo open over seks te kunnen 
praten. 
In de slotkring delen we de laatste 
ervaringen. Iets waar ik zelf mee worstel is 
het oppikken van energie en emoties van 
anderen. In een groep kan dit vrij heftig 
zijn, waardoor ik snel overprikkeld raak. Op 
mijn vraag hoe ik hier mee om kan gaan, 
komt het wijze antwoord: wil je het wel 
begrenzen? Mmmm….  
Na een eindeloos lange knuffelsessie reis 
ik weer af naar huis. Mijn grenzen zijn 
verlegd en hier en daar zelfs opgelost. Ik 
ben er weer!

Het was weer heerlijk: even terug bij Sadhaka! Mijn voornemen voor dit tantra
weekend:  volledig genieten van wat er is en mijn grenzen even laten voor wat ze 
zijn. De glimmende ogen van de Shiva tegenover me in de cirkel helpen me de 
neerkijkende hond nog even langer vol te houden, die houding waar ik al jaren een 
haat-liefdesverhouding mee heb. Het idee dat mijn lijf niet geschikt is voor fysieke 
activiteit op de vroege ochtend zet ik ook overboord. Met wat fruit achter de kiezen 
bijkt een actieve meditatie om half 7 prima te doen. En het uitgebreide ontbijt 
smaakt daarna des te beter!
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Iedereen is geconditioneerd om op een 
bepaald manier afscheid te nemen. In 
Nederland neemt men op een andere 
manier afscheid dan in Frankrijk. 
Binnen families zie je bepaalde normen 
en afscheidsrituelen, gewoon een 
gewoonte, een progammering waar we 
niet echt meer bij stil staan.
Maar afscheid nemen, elkaar loslaten, 
kan meer zijn dan een gewoonte, een 
ritueel. Vanuit het hart, eigenlijk moet 
ik zeggen vanuit je hele wezen, afstand 
nemen van elkaar, dat is een kunst van 
ziel tot ziel. Helemaal in elkaar opgaan 
en elkaar dan los laten. 

worden, hou elkaars handen vast.
Blijf oogcontact houden, verbreek nu heel 
langzaam het fysieke contact, laat elkaar 
los.
Loop verder uit elkaar, maar blijf 
oogcontact houden.
Voel het hart contact, voel de liefde voor 
elkaar.
Op een gegeven moment moet je ook het 
oogcontact met elkaar gaan verbreken.
Loop uit elkaar, maar hou de stilte en rust 
vast zolang als het kan.
Je weet dat de ander op dat moment ook 
aan jou denkt, en jou nabijheid voelt, èèn 
is met jou.
Dit gevoel van eenheid kan dagen, weken 
zelf een levenlang als een lente bloem bij 
je zijn.
Eigenlijk bestaat de kunst van het afscheid 
nemen niet, in het universum zijn we 
alleen èèn.

    Wim Molinello 

        Yogadocent
        Sadhaka workshops, 
        Frankrijk & Nederland

De kunst van het afscheid nemen

Kijk elkaar in de ogen, hou elkaars handen 
vast. Omarm elkaar, versmelt met de 
ander, wordt èèn, er is geen hij en jij meer, 
er is alleen nog maar wij!
Voel elkaars hart kloppen, je zult merken 
dat je een gezamelijke ritmisch ademhalen 
krijgt: als hij inademt, adent zij uit.
Open jezelf volledig laat het maar 
gebeuren het mag, geef je maar over.
Dan als het goed voelt laat je elkaar 
langzaam los zonder woorden, kijk elkaar 
in de ogen en hou elkaars armen vast. 
Laat de afstand tussen elkaar steeds groter 
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Sadhaka shop
Sadhaka Massage oliën

Op basis van 100% puur amandelolie. 
In de geuren Naturel, Sering, Magnolia, 
Tropical, Flower passion en Bamboe.
Amandelolie is rijk aan onverzadigde 
vetzuren, proteïne, carbohydraten, 
vitamines A en B en de mineralen calcium, 
ijzer, kalium, magnesium, natrium, fosfor 
en zwavel. Het is een verzachtende olie, 
waar vooral droge en rijpe huid baat bij 
hebben, die het vochtgehalte reguleert en 
huidirritaties vermindert. Ideaal dus om 
jezelf of je partner een massage mee te 
geven.

prijs € 7,50 per fles van 200 ml.

Kombucha en Kefir

Twee probiotica, de één verkregen door een yoghurtbacterie de ander door 
fermentatie van groene thee door een zwam. Lekker verfrissende en supergezonde 
zomerdrankjes uit eigen brouw, die bijdragen aan een goede darmflora en je 
immuunsysteem versterken. Puur natuur, puur Sadhaka.

prijs € 1,50 per fles van 100 cl.

Meditatiekussen

Hoe breng je de opgedane innerlijke rust 
bij een Yogacursus van Sadhaka effectiever 
mee naar huis, dan met deze prachtige 
meditatiekussens met Sadhaka embleem? 
Zen momenten verzekerd;-). Gemaakt van 
natuurlijk katoen en gevuld met boekweit 
kaf.

prijs AANBIEDING! VAN € 17,50 NU 

SLECHTS € 15,00 
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Theeën

Tijdens je verblijf op Le Moulin kun je elke 
dag genieten van steeds weer een andere 
verassende thee. Er is een theetafel met 
een assortiment van 25 verschillende 
theeën waar je uit kunt kiezen. En in de 
Sadhaka shop verkopen we ze nu ook! 
Zo kun je thuis doorgenieten van het 
vakantiegevoel met een ontspannen 
theemomentje voor je zelf. De zakjes met 
losse thee zijn ook leuk om als souvenir 
weg te geven aan je huisoppas, vrienden 
en familie!
 
prijs € 5,00 per zak van 100 gram

Sadhaka actieve meditatie Surya 
Namaskar 
 
De cd Sadhaka actieve meditatie Surya 
Namaskar begeleidt je muzikaal bij je 
beoefening van de Zonnegroet. Zo kun je 
zelf thuis je yoga beoefening en meditatie 
voortzetten. De cd start met 5 minuten 
warming up op muziek. De gong luidt de 
nieuwe fase in, waarin je de zonnegroet, 
een cyclus van een aantal yogahoudingen 
achter elkaar, uitvoert op je eigen tempo. 
De tweede gong luidt de meditatiefase 
in. Je kunt kiezen uit de variant die 20 
minuten duurt en één die 30 minuten 
duurt. Zo wordt jouw start van de dag een 
heerlijk moment om energiek en in balans 
te beginnen. 
Er is een boekje bijgeleverd waarin de 
oefening en meditatie worden uitgelegd.

De muziek is speciaal ontwikkeld door 
musicus Koen van Baal in opdracht van 
Sadhaka.

prijs aanbieding! van € 12,50 nu slechts € 
10,00  
 
Koen van Baal  |  Music for Practice & 
Meditation   |    www.entirety.nl 
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Met Florida water reinig je ruimtes. Het geeft de mensen bij binnenkomst een 
prettig gevoel. Goed te gebruiken daarom bij een slecht weer gesprek of tijdens een 
vergadering! Wim en Patricia hebben het altijd mee op reis om de hotelkamer eigen te 
maken.
Kunst atelier docente bij Sadhaka Gaby Kamp neemt na haar Sadhaka weken in 2015 
enkele flesjes Florida water uit onze shop mee om er haarzelf en vriendinnen blij mee te 
maken. 
Zij schrijft ons enkele weken later enthousiast: 

“Toen kwam een kennis bij mij op visite. Hij is een spiritueel mens en ook erg 
fijngevoelig. Hij heeft al een paar jaar slechte nachten omdat hij steeds wakker wordt 
doordat hij stikt. Heel heftig. Vooral ook omdat het niet even een droom is, maar dan 
het gevoel heeft al wakker te zijn en nog steeds aan het stikken is. Daarna is het goed 
maar echt lekker gaan slapen doet hij dus niet. Hij heeft alles al geprobeerd om zijn 
huis en slaapkamer te reinigen. Niets hielp. Dus ik zeg, ik heb Florida water, wil je dat 
niet proberen? Grappige was dat iemand hem de dag ervoor ook iets gezegd had over 
Florida water. 
Goed, die kennis naar huis. 5 dagen later zou ik hem zien. En een nacht heeft het niet 
gewerkt. Maar 4 nachten erna heeft hij geslapen zonder te stikken.  HOE GAAF IS DAT!?
En nu, driekwart jaar later, sprak ik hem vorige week weer. Hij ging net nieuw Florida 
water halen omdat hij echt nog steeds het gevoel heeft dat dit echt een verandering in 
zijn jaren lange vervelende nachten eeft gebracht. Het is nog niet helemaal over, maar 
bijna. Zo fijn voor hem dat na zoveel proberen het Florida water dus iets doorbroken 
heeft wat nu dus aan het oplossen is.”

Florida water

Florida water is te koop in de Sadhaka shop 
a € 3,50 per flacon van 40 ml.
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Er rest mij nog één 
ding: jullie bedanken.

Wat een mooie 
boeddha’s. Wauw.

Wim Molinello
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