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Waar ligt mijn grens? De schaamte voorbij



Sinds 1993 organiseert VakantieAnders jaarlijks de zomerweken. 
Door de jaren heen zijn de activiteiten uitgebreid met massage 
weekenden, wandelingen, kerstevents en Oud & Nieuw vieringen. 

VakantieAnders creëert vanuit creativiteit en spiritualiteit op speelse 
manier een veilige ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden.
Waar bewustwording, samenzijn, persoonlijke ontwikkeling, groei, 
natuur en workshops een belangrijke plaats innemen.
Een plaats waar je vanuit je positieve intentie mag zijn wie je bent en 
waar verbindingen en vriendschappen ontstaan.

Om gelijkgestemde mensen te ontmoeten en samen te zijn. Het leven te 
vieren en in verbinding zijn met elkaar, wat het leven je brengt en hoe je 
erin staat. Met alles wat er is.

Het zijn geheel verzorgde evenementen waarbij het ontmoeten centraal 
staat: in de gesprekken met elkaar, in de workshops en tijdens het 
samen eten. 
Voor de kinderen zijn er ook eigen activiteiten.

VakantieAnders is ook een podium voor workshopgevers op basis van 
co-creatie. Wij bieden ruimte voor workshops op het gebied van 
lichaamswerk, communicatie, expressie, spiritualiteit: massage - djembé 
- innerlijke familie -  theatersport - yoga - opstellingen - dans - zang - 
creativiteit - verbindende communicatie - NLP - meditatie - schilderen - 
enneagrammen - schrijven - mandala tekenen - mindfulness - 
mannenvuur - godinnenavonden en meer.

In elk AndersMagazine delen we kennis en persoonlijke
verhalen,tips, ervaringen, oefeningen en gedachten.

 
Om met elkaar 

in verbinding te komen 
en te blijven.
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De plannen en dromen die je in de lente hebt laten ontwaken en 
wortel laten schieten, kunnen in de zomer vorm krijgen.
Sandra Barth  
sandrabarth.online

Dromen zijn mooie raadgevers die je zomaar cadeau krijgt als je ze kunt
lezen, ontrafelen  en begrijpen. Ik vind ze heel intrigerend en geef ze
veel aandacht. In mijn blog vertel ik erover.
Margriet Moerenhout   Levenspuzzel.nl

Mijn blog gaat over grenzen. Geen landsgrenzen, maar over de
impact van grensoverschrijdend gedrag en je eigen grenzen weer te
leren bewaken.
Ellen Vogelezang

Voor midzomer is Tweelingen het heersende sterrenbeeld. Na 
midzomer verandert de energie in het aanvoelende Kreeft. De 
dagen worden vaak ook wat broeierig en voelen warmer aan na 
midzomer. Het verschil tussen lucht en water. In mijn blog ga ik 
hier wat dieper op in. 
Natasia de Ridder   kailosinzichten.nl

In de zomer is het altijd makkelijk om verbinding te maken. Het warme, 
vaak zonnige weer helpt om ons naar elkaar te openen. Hoezeer ik ook 
geniet van die verbindingen, er is 1 verbinding waar ik het meeste van 
geniet: mijn hartsverbinding. Met wie die is, lees je in mijn blog.
Nicole Klip
klipenklaarcoaching.nl

Het team van dit  Zomer AndersMagazine

Vuur is een van mijn passies. Bij het kampvuur zitten, met 
mannen, vrouwen, kinderen en de warmte voelen. Of alleen met 
mannen om mannenzaken met elkaar te delen. Of een vuurloop,
een ritueel om iets van jezelf te bekrachtigen. 
Luc Anders VakantieAnders.nl
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Recept
Na de Gazpacho van het lentenummer heb ik voor de zomer een 
heerlijke couscous voor je beschreven. Om warm of koud te eten, net 
waar je het meeste zin in hebt.
Nils
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Carla Pleĳers 
Mazzaze.nl 
Anderstĳd.nl
VakantieAnders.nl

Een feestje aan het begin van deze zomer
Op de langste dag van dit jaar verschijnt ons tiende AndersMagazine, hoe mooi is
dat! 

Een mijlpaal op een mooie dag, een feestje waard. We vieren elk moment dat je kunt
vieren. In de ruim twee jaar dat we dit blad maken hebben we veel ontwikkelingen
doorgemaakt en zijn we met vallen en opstaan gegroeid. Steeds beter afgestemd op
onze lezers en steeds helderder krijgen wie onze lezers zijn. 

Een mooi begin van deze zomer! De zomer is een tijd om te bloeien na de groei in de
lente. Om je te verbinden met jezelf en met anderen. Om te genieten van wat er is,
tijd te nemen voor rust en te ontdekken waar jij energie van krijgt en blij van wordt.
In onze zomerweken zijn daar talloos veel mogelijkheden voor, vakantie met
activiteiten en rust in fijne persoonlijke afwisseling. 

Deze zomer kun je meedoen aan een vuurloop, lees er meer over op pagina 21. Het
is een bijzonder en krachtig ritueel om iets voor jezelf te markeren. Als gecertificeerd
vuurloopbegeleider geeft Luc deze zomer vuurloopsessies. Spreekt het je aan, grijp je
kans deze zomer. Ben je nieuwsgierig of je het aandurft maar wil je het proces wel
meemaken, doe dan ook mee en beslis op het laatste moment of je ook
daadwerkeliijk over het vuur wilt lopen.
 
Het eerste zonneteken van de zomer is kreeft, op deze langste dag komt de zon bij
de Kreeftskeerkring en gaat hij in kreeft zoals astrologen dat aanduiden. Onze
astrologe Natasia schrijft in haar blog over eigenschappen van mensen die in dit
zonneteken geboren zijn. Ik ben er daar één van en herken mezelf in haar verhaal.
Ben jij ook een kreeft en herken je jezelf in haar verhaal? Stuur je me een berichtje,
vind ik heel leuk om te horen.

Ken jij je grenzen? Weet jij met wie je het meest verbonden bent en heb jij jouw
dromen helder? Of wil je meer weten over groeien met massage, de schaamte
voorbij met Tantra of kijk je uit naar een nieuw heerlijk zomers recept van Nils, lees
dan verder in dit magazine. Ik heb de couscous al gemaakt en ervan gesmuld, samen
met Nils en Luc. Echt lekker! Het was een klein feestje.
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Ik word bijna wakker. Nog net niet helemaal, ik voel nog een staartje van een 
droom. Zie nog de beelden voor me, terwijl ik ook al weet dat ik wakker word... 
Dan ineens ben ik wakker en is de droom weg. Of toch niet? Wat waren die laatste 
beelden? Ik pak het staartje van de droom vast en trek er voorzichtig aan. Dan 
komen de beelden langzaam weer tevoorschijn. 

Dromen?
Herken jij dit? Kan jij je jouw dromen herinneren? En hoe kijk jij eigenlijk naar 
dromen? Herken je deze uitspraken bij jezelf?
“Dat had je gedroomd!“
“Ik zal jou wel even uit de droom helpen!” 
“Dromen zijn bedrog!” 

Veel mensen geloven niet zo in hun dromen. Ze vinden ze maar raar, 
onbegrijpelijke wartaal. Of koester jij je dromen en onderzoek je ze? Een oude 
Joodse uitspraak luidt: 
 “Een niet begrepen droom is als een ongeopende brief aan jezelf.”

Diepe betekenis
Zo kijk ik er ook naar. Iedere droom, hoe cryptisch hij op het eerste gezicht ook lijkt, 
heeft je iets te vertellen. Dromen zijn de boodschappers van je ziel. Of van je 
hogere Zelf, van je gidsen, van De Bron. Hoe je het ook maar wilt zien. 
Ik schrijf al mijn dromen op en de betekenis die deze droom voor mij heeft. Soms is 
het een antwoord op een vraag, soms een richting die ik kan nemen bij het maken 
van een keuze. Soms is het een spiegel die me laat zien waar ik mee bezig ben of 
tegenaan loop en wat dat met me doet, hoe me dat belemmert. Ik koester mijn 
dromen, ze wijzen me de weg in het leven. 

Maar ik droom nooit…
Dat zeggen veel mensen en zo ervaren ze het ook. Maar iedereen droomt. Iedere 
nacht heb je een aantal dromen. Ook als jij je ze niet kunt herinneren zijn ze er en 
hebben ze invloed op je leven. Ze sturen je dan via je onderbewuste aan. 

Maar waarom zou je ze dan moeten opschrijven, als ze onbewust ook werken? Als 
je ze bewust beleeft en kunt duiden, dan geeft je dat veel helderheid over wie je 
bent en kun je bewuste keuzes maken. Hierdoor werkt de droom veel sneller en 
effectiever dan als hij alleen onbewust zijn werk kan doen. 

Volg je dromen, ze weten de weg
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Een droom is een cadeautje, maar het uitpakken is soms een hele puzzel
Ja, je moet wel een beetje van puzzelen houden als je je dromen wilt duiden. Ik gooi 
ook wel eens de vraag ‘de lucht in’: “Kan het niet wat duidelijker jongens?” Maar 
blijkbaar houden ze daarboven wel van een geintje. Of ze vinden dat je er wel wat 
moeite voor mag doen om hun boodschappen te begrijpen. Het is als een 
cadeautje dat met heel veel lagen papier en een hele rol plakband zit ingepakt. Dan 
is het even zoeken naar de goede schaar en het plekje waar je die het makkelijkst in 
kan steken. 

Er zit altijd wel ergens een beginnetje aan een droompakketje. Hoe vaker je een 
droom uitpakt, hoe handiger je erin wordt om dat beginnetje te vinden en het 
cadeautje uit te pakken. 

En dan…
Brengen die dromen je dichter bij jezelf, ze halen je uit de dwangbuis van het
dagelijkse leven. Je dromen volgen is leven vanuit je ziel. Het is leven in vrijheid. 

Margriet Moerenhout
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Totaal ontmoeten

Echt delen

Puur genieten



Aandacht in een

AndersWandeling

Aandacht
Na de wandeling spreek ik haar nog een
keer. “Het was goed voor mij om de
verbinding met mezelf weer even te
voelen, die verbinding raak ik snel kwijt
door de drukte van alledag in mijn werk
en gezin. Het stil staan in een kring,
aandacht voor elkaar en even horen
hoe ieder erbij staat is heel fijn. Ik
merkte heel goed dat het me goed
deed, ik voel de echte verbinding met
mezelf. De wandeling was een mooie
update."

"Ik heb zin om mee te wandelen", appt Bianca mij, "ik heb je nieuwsbrief gezien en 
ga graag met jullie mee." We hebben het over de Anderswandelingen die we een 
paar keer per jaar organiseren. We ontmoeten, samen met alle andere wandelaars, 
elkaar op de afgesproken verzamelplaats en het is net alsof we elkaar vorige week 
nog gezien hebben. Zo vertrouwd. Ze was een week bij ons in de zomer.

Direct op mijn gemak
“De sfeer en openheid in die week maakte het meeste indruk op me” vertelt ze. “Ik
heb meer soortgelijke vakanties gedaan, kreeg deze tip van een vriend en ik ben er
alleen naar toe gegaan. Ik voelde me er direct thuis en op mijn gemak. Het was al
vlot allemaal vertrouwd en er was een fijne verbinding."

Waardevol
"Het was ook heel fijn en bijzonder dat ik zoveel verbinding kreeg met de andere
vrouwen, ik had hele mooie gesprekken en voelde helemaal niet de behoefte aan
contact met mannen, wat anders vaak wel zo is. Dit was wat er nu was en heel
prettig. Er was een verdrietig moment tijdens een workshop waarbij ik enorm
moest huilen, de tranen rolden over mijn wangen. Er kwamen vrouwen om me
heen zitten en dat heb ik echt heel fijn gevonden. Het was heel helend. Ik koester
dat moment nu nog. Het is natuurlijk mijn eigen proces, maar wellicht herkenbaar
voor anderen. Voor mij is daar een kentering gekomen in het vertrouwen van
vrouwen, dat was nooit gemakkelijk, ik vertrouwde mannen beter. Nu kan ik
vrouwen makkelijker vertrouwen en dat is waardevol.”

Carla Pleijers
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Kiezen roept weerstand op
Ah, ik ga dus de weerstand in. Wil niet kiezen tussen al die belangrijke mensen 
en elementen in mijn leven. Ik begrijp het. Ze zijn allemaal even belangrijk. 
Zou er dan iets zijn dat nog belangrijker is?

De weerstand wil het nog steeds overnemen, pruttelt na dat ik wel iets beter 
te doen heb dan deze prutvraag te beantwoorden. Ik doe mijn ogen dicht en 
verplaats mijn aandacht naar mijn adem. Rustig adem ik, via mijn neus, naar 
mijn buik toe. Even rustig adem ik uit. Het wordt stil in mijn hoofd.

Wat is voor jou het allerbelangrijkst?’ De vraag staat op een kaartje dat ik trek. Van 
alles schiet er door mijn hoofd. Vriend, zoon, konijnen, huis, tuin, bos... Poeh, dat is 
al een flinke rij. Een protesterende stem neemt het over: “Waarom kiezen? Dit is 
weer zo’n bizarre vraag. Dat kan toch niet. Flut.”

Het zachte gevoel van verbinding
Zo ademend maakt mijn hart een sprongetje. Een heerlijk, zacht gevoel. Een gevoel 
van herkenning. Een gevoel van verbinding.

Ik glimlach. Ja, dat is het. Dat is het antwoord. Wat voor mij het allerbelangrijkst is, 
dat ben ik zelf. Lang heb ik geleefd zonder dat ik echt in verbinding was met mijzelf. 
Ik deed wat de buitenwereld van mij verwachtte. School, studie, baan, ik deed mijn 
best, alles lukte ook wel. Maar was ik in contact met wat er in mijn hart leefde? Nee 
dus.

Zo makkelijk is dat ook niet, dat contact maken. Vele oordelen en overtuigingen 
hebben een sterk harnas om je hart heen gebouwd. Je mag het wel aan anderen 
geven, niet aan jezelf. 

Verbinding met je hart
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Jouw hartsverbinding
Wat ik echter de afgelopen jaren, dankzij diverse persoonlijke 
ontwikkelingstrajecten, heb geleerd, is dat je pas echt contact met anderen kunt 
maken, als je in verbinding bent met jezelf. Je raakt dan een diepere laag, zowel bij 
jezelf als bij de ander. Vanuit een onbewuste herkenning van het ene hart naar het 
andere. 

Het contact dat op die manier ontstaat, stroomt als vanzelf. Vrijelijk, vrolijk, als een 
helder beekje in een weiland vol rode, gele en witte bloemetjes.

Dat harnas mag af. Adem rustig in en uit, en maak verbinding met je hart.

Nicole Klip
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Zomer: 

(onverwachte) bloei
Het is een heerlijke zonnige dag eind mei. Ik ben lekker in de tuin aan het 

rommelen. Net heb ik bij het tuincentrum zomerbloeiers gekocht en vul de bakken 
in mijn postzegeltuintje met de – nu nog – groene plantjes. Het is dat ik dat al een 
aantal jaartjes doe, dus ik weet wel wat voor bloemen er komen. Maar echt zeker 
weten hoe de plant zich ontwikkelt in de loop van de zomer, weet je nooit. Ik ga er 

vanuit dat ik weer een tuin vol bloemenpracht krijg en dat ik daar op de warme 
avonden heerlijk kan genieten van de kleuren en geuren om mij heen.

Zomer
Wat de middag is in de dag, is de zomer in het jaar. Dat plantjes tot bloei komen en 
de uiteindelijke vorm en kleur van de bloemen zichtbaar wordt in de zomer, geldt 

ook voor jouw plannen en dromen. Plannen om iets (werkgerelateerds) te 
realiseren of een plan om aan jezelf te werken, bijvoorbeeld meer voor jezelf 

opkomen. De plannen en dromen die je in de lente hebt laten ontwaken en wortel 
laten schieten, kunnen in de zomer vorm krijgen. Alles wordt in de zomer vol- 

wassen. 

Balans
Zo is het bewaken van balans bij mij een 

terugkomend thema. De afgelopen weken
waren er veel vragen op mijn pad 

gekomen als zelfstandige, wat leidde tot 
leuke projecten. Dus toen ik een weekje 
met vakantie ging, kon ik mooi weer in 
balans komen. Zul je net zien dat dat in 
eerste instantie heel anders liep: mijn 

man werd ziek, we moesten op vakantie 
naar de spoedeisende hulp en hij moest 
herstellen. Het werd een totaal andere 
vakantie dan gepland. We waren min of 
meer gekluisterd aan ons internetloze 
vakantiehuisje (zelfs 4g was regelmatig 

niet beschikbaar).
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Jouw plannen en dromen
Laat deze zomer jouw plannen en dromen ook vorm krijgen. Deel ze met de 

mensen om je heen, zodat je ze kunt toetsen en als dat nodig is, stuur je ze bij naar 
aanleiding van de reacties die je hierop krijgt. Vertrouw hierbij op je gevoel en je 

intuïtie, die helpen je namelijk om nieuwe kansen en mogelijkheden te zien. 

Blessing in disguise
Alles komt in de zomer in het volle licht: 
wat niet passend is, wordt zichtbaar. Dat 

kan een ongemakkelijke situatie opleveren, 
pijnlijk zijn of je niet op je gemak laten 

voelen. Maar het is inherent aan de snelle 
groei van de zomer. Vaak is het een 

‘blessing in disguise’: je leert noodzakelijke 
lessen of er krijgt iets vorm dat nog mooier 

was dan je van te voren had kunnen 
bedenken. Dat zie je maar aan hoe mijn 

vakantie verliep!
 

Sandra Barth
 

Internetdetox
Uiteindelijk heeft het me meer opgeleverd dan wanneer hij niet ziek was 

geworden: doordat we geen uitstapjes konden maken, heb ik mij totaal over 
moeten geven aan het totale niets. De internetdetox heeft zelfs niet geleid tot 

(vlucht)uitjes en na een paar dagen kon ik in de tuin zitten en gewoon ZIJN. Dat was 
lang geleden. Niets hoeven van buitenaf, maar ook van binnenuit de rust ervaren 

dat het niet hoeft. Dat het goed is. Volkomen in balans, want ik heb meer 
gewandeld dan ooit in het bos om het huisje heen, kookte heerlijk en uitgebreid en 

schreef zelfs een miniboekje.

In 2022 schrijf ik elk seizoen een artikel over Leven en Werken met de

Seizoenen, naar aanleiding van het gelijknamige boek van Jaap Voigt. Ik

heb een aantal jaar een training op basis van dit boek gegeven.
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Kinderlijke wijsheid
In mijn jeugd ben ik stelselmatig seksueel misbruikt. Toen het gebeurde wist ik 
wel dat dit niet normaal was, maar ik kon het niet benoemen als 
grensoverschrijdend gedrag. Ik wist wel dat het niet mocht en dat ik het vooral 
aan niemand mocht vertellen en ach… als ik later groot zou zijn dan zou ik het 
vast wel vergeten zijn. Kinderlijke wijsheid, weet ik nu.

Oefenen
Jaren na het misbruik kwam alles naar buiten en ging ik in therapie. Daar werd 
mij voor het eerst verteld dat seksueel kindermisbruik grensoverschrijdend 
gedrag is. Na verloop van tijd nam ik deel aan groepstherapie waarin het 
bewaken van je grenzen een terugkerend thema was. Hier hoorden ook 
oefeningen bij waarbij je zelf aan mocht geven tot hoever iemand je mocht 
benaderen. 

Simpele oefening dacht ik nog, maar hoe anders was het in de praktijk. We
stonden in tweetallen tegenover elkaar en mijn oefenmaatje liep langzaam naar 
mij toe. Ik was degene die STOP moest zeggen als zij van mij niet dichterbij mocht 
komen… Zodra zij ging lopen, kreeg ik acuut hartkloppingen en na 3 stapjes riep 
ik al dat ze moest stoppen. Met zweet op mijn lijf, hartkloppingen en licht in mijn 
hoofd wist ik niet hoe snel ik weer moest gaan zitten. 

Waar ligt mijn grens 
en hoe bewaak ik mijn grens? 
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Waarom reageert mijn lijf zo, vroeg ik mij af. De therapeut had het antwoord: Ik was 
niet meer gewend om mijn grens aan te geven, omdat naar mijn NEE jarenlang niet 
geluisterd was. Mijn grens werd duidelijk niet gerespecteerd en nu ineens wel. Tja, 
daar zat wel wat in. De oefening heb ik regelmatig gedaan en zo kon ik iemand 
steeds iets dichterbij laten komen, zonder zweet en hartkloppingen. Ik had de regie 
en er werd naar mij geluisterd.

Ogen openen
Ik werd mij bewust dat ik in veel situaties 
altijd maar “ja” zei, ook al had ik er
helemaal geen zin in. Werd er op het 
werk gevraagd om extra te werken, dan 
deed ik dat. Als iemand mij ergens voor 
nodig had, ik rende er naar toe. Vroeg de 
school van de kinderen iets, ik stond 
vooraan om te helpen. Ik zette alles opzij 
om maar behulpzaam te zijn. Eigenlijk 
durfde ik geen nee te zeggen, want mijn 
nee zou toch geen effect hebben. 

Na alle trainingen en oefeningen over 
grenzen bewaken, gingen mijn ogen open 
en zag ik hoe ik mij altijd staande 
probeerde te houden, door vooral te 
doen wat anderen wilden en dat ik 
eigenlijk niet meer wist wat ik zelf wilde. 
Hier moest verandering in komen. een 
behoorlijke opgave voor mij.

Ommekeer
Vanaf dit moment riep ik niet meer meteen “ja hoor”, als iemand mij iets vroeg,
maar bedacht ik mij eerst of ik er wel zin in had en daarna vroeg ik mij af wat voor
vreselijke consequenties mijn nee zou hebben. Dat bleek mee te vallen. De ander
zou teleurgesteld zijn of een beetje boos kunnen worden, maar de wereld zou niet
vergaan. Zo durfde ik steeds vaker nee te zeggen. Helemaal toen bleek dat
niemand zijn zin probeerde door te duwen. Voor mij een nieuwe ervaring.

Nee is ook een antwoord
Er zijn nog wel eens momenten dat ik het lastig vind om nee te zeggen, maar als ik
het dan uiteindelijk toch durf te zeggen, voel ik mij best wel trots. Ik help graag
anderen, maar ik weet nu dat nee ook een antwoord is. Ik mag weer voelen waar
mijn grens ligt, dat ik die grens aan mag geven en dat mijn grens ook gerespecteerd
wordt. 
Ellen Vogelezang
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Zomerse couscous



Wat heb je nodig voor 2 personen
Een pakje couscous 200 gram

1 sinaasappel
 3 peulen kardemon

 2 steranijs
 handjevol rozijnen

 5 turkse gedroogde abrikozen
 kurkuma of kerriepoeder

 pesto
 1 granaatappel

 250 gr cashewnoten
 250 ml yoghurt

 1 courgette
 2 paprika

 1 grote wortel

Bereiden
 Leg de couscous in een ijzeren schaal, strooi wat zout en paar druppels olijfolie 

eroverheen.
 Schil de sinaasappel met een dunschiller en leg de schillen op de couscous. 

Snijd de abrikozen in stukjes, leg dit ook op de couscous. Vervolgens leg je de 
steranijs, kardemonpeulen en rozijnen erbij.

 Meng dit alles door elkaar.
 

 Zet water op met groentebouillon en kurkuma of kerriepoeder, breng het aan 
de kook en laat even doorkoken. De bouillon aan de couscous toevoegen (de op 
verpakking couscous aangegeven hoeveelheid). Afdekken met plastic folie en 10 
minuten laten staan. Dan heeft de couscous de bouillon opgenomen. Is er vocht 

over, dan het geheel zeven. 
 

 Snijd de wortel, paprika en courgette is stukjes en bak elke groente apart in een 
pannetje met olie. 

Serveren 
 Verwijder de sinaasappelschillen en de kardemonpeulen uit de

couscous. Het is nu klaar om te serveren.
 Serveer de groenten, yoghurt, pesto, cashewnoten en

granaatappelpitten in aparte schaaltjes bij de couscous.

Eet smakelijk! 
Nils
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De tijd om volop te genieten van het weer, de natuur en de omgeving is weer 
aangebroken. De dagen worden langer en voelen vaak als een warme deken om je 
heen. Steeds langer schijnt het licht van de zon op aarde. Tot het midzomer is. Het 
moment dat het daglicht er langer is dan het nachtlicht. Dit jaar op 21 juni. Vanaf dat 
moment sluipt elke dag het nachtlicht meer in de dag terug. De reis door de 
seizoenen gaat weer verder: van licht langzaam aan weer naar donker. De overgang 
van midzomer naar het einde van de zomer toe zijn ook goed afleesbaar aan de 
dierenriemtekens. Elk hebben zij een eigen manier om zich neer te zetten. 

Op 21 juni is het de laatste dag dat de zon in 
Tweelingen staat. Dit luchtige 
communicatieve teken dat dol is op het 
maken van uitstapjes en contact maakt met 
iedereen die de interesse opwekt. Zonder 
emotioneel theater en spektakel verzamelt 
Tweelingen graag kennis, verbindingen en 
wetenswaardigheden waar behoefte aan is. 

Heel anders dan de aanvoelende, 
meebewegende Kreeft die juist vanuit haar 
gevoel waarneemt wat haar omgeving nodig 
heeft en zich daarnaar richt in plaats van zelf 
verbindingen te leggen en aan te gaan.

Tweelingen verbreedt
Tweelingen werkt in de breedte en weet van 
alles een beetje. Daarnaast is er moeite met 
verdieping. Zo is Tweelingen ogenschijnlijk 
een allemansvriend. In staat om met 
iedereen door een deur te gaan en te 
verbinden. Alleen dat is wat er als eerste 
opvalt en in het oog loopt. Tweelingen heeft 
wel degelijk een voorkeur, alleen loopt deze 
daar niet mee te koop.

Van de verbredende Tweelingen 
naar de meebewegende Kreeft

Op zoek naar een klik
Tweelingen staat vaak bekend als woordenkunstenaar en heeft een diversiteit aan 
kennissen en vrienden. Met allen heeft hij een verbinding en met alle contacten is 
het weer anders. Zo lijkt Tweelingen door zijn netwerk te fladderen; dan wordt er 
gebabbeld met iemand over de beurskoersen en dan met een ander over het 
uitstapje naar Groningen van afgelopen week. Tweelingen hecht aan contact, om te 
communiceren en te voelen dat er een band is. Zo maakt Tweelingen graag 
verbinding met een ieder met wie hij een klik voelt. Bij wie hij zich thuis voelt.
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Veilig voelen
Kreeft is gericht op zorgen dat het goed gaat met de omgeving. Ook Kreeft heeft een
grote behoefte aan contact op gevoelsniveau. Familie, kennissen en hun gezin worden
volop gekoesterd, verdedigd -indien nodig- en verzorgd. Verder is ze gastvrij, beweegt
mee met haar omgeving en staat open voor wie haar ondersteuning nodig heeft. Als
Kreeft zich niet veilig voelt, bedreigd of geschaad in haar openheid, betrokkenheid en
koesterende verzorging, is het net of de deuren dicht gaan en haar scharen je afweren.
Vaak gebeurt dit niet zo maar. Kreeft voelt zich dan echt tekort gedaan, aangetast of
afgeweerd. Haar emoties en gevoelens schermt ze veelal af van de buitenwereld. Ze
voelen zo kwetsbaar aan, dat ook deze beschermd dienen te worden. Vaak worden
emoties opgeslagen in hun lichaam. Deze kunnen lichamelijke klachten gaan
veroorzaken als ze niet verwerkt worden.

Helpen, organiseren en ondersteunen
Kreeften zijn veelal creatief en dol op geschiedenis
van de familie of anderszins. Ze hebben moeite met
loslaten. Dit geldt voor geliefden, kennissen en
vrienden maar ook voor herinneringen, spullen en
emoties. Graag spelen ze een rol van betekenis in
hun contacten. Vaak zijn ze goed in het helpen
organiseren van allerlei zaken, bijeenkomsten en
feestjes. Kreeft wil, meestal, graag ondersteunen
met het verzorgen van lekkere hapjes en drankjes.
Als een ieder het leuk heeft, is het voor de Kreeft
een geslaagd feest.

Er zijn nog veel meer invloeden 
Ieder sterrenbeeld heeft zo zijn sterke en minder sterke kanten. Belangrijk om hier als
kanttekening bij te plaatsen, is dat er nog veel meer invloeden zijn. Hierbij kan je denken
aan planeten, de maan en planetoïden. Tezamen met je opvoeding en omgevingsinvloed
bepaalt dit wat je hebt meegekregen. Daarnaast zegt het heel veel over waar je aan
gewend bent, de keuzes die je maakt en de mogelijkheden die je hebt. 
Natasia de Ridder

Kreeft beschermt, moedert en verzorgt graag
Heel wat anders dan de Kreeft die vanaf 22 juni aan haar loop door
de tijd begint. Ze is verzorgend en beschermend naar een ieder die
daar gevoelsmatig behoefte aan heeft. Best wonderlijk als je 
bedenkt dat er heel veel Kreeften zijn die zelf geen gezin hebben. 
Zij uiten hun verzorgingsdrift op een andere manier. Een reden om
de Kreeft niet huiselijk te noemen. Duidelijk is wel dat als ze reizen,
ze veelal hun thuis op een of andere manier mee nemen. In de 
vorm van een caravan, camper of op een andere manier. Deze 
Kreeften reizen graag, maar genieten er ook van weer thuis te 
komen.
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Het is misschien een hele stap buiten je comfortzone. 

Iets wat jou dichter bij een doel van jezelf brengt. 
Je ‘moet’ iets overwinnen om dit te doen. 

En als je het dan doet, dan is dat echt een toffe ervaring die je nooit meer 
vergeet.

Luc Anders

Een vuurloop is een persoonlijk proces waarin je voor jezelf een belangrijk moment 
markeert. Een verbintenis met jezelf die je aan wilt gaan. 

Het bestaat uit 3 bijeenkomsten waarbij je werkt aan iets van jezelf dat je wilt 
bezegelen met een vuurloop. Dat kan bijvoorbeeld een besluit zijn om iets anders 
te gaan doen of om het achter je te laten. Het gaat om een commitment met jezelf.

De afsluiting kan een letterlijke vuurloop zijn. Je loopt met blote voeten over het 
vuur. Figuurlijk ga je dan door het vuur voor wat voor jou belangrijk is.

Een vuurloop vindt plaats onder begeleiding van een gecertificeerde vuurloop 
trainer in een groep van 5 – 15 personen. 

Vuurloop

Overwinning
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‘Hoe kan jouw massage-opleiding bijdragen aan mijn ontwikkeling?’ vroeg Joke mij.
Goede vraag, want als je besluit om een massageopleiding te gaan doen, dan
verwacht je de kneepjes van het massagevak te leren. En die leer je ook! Maar je
ontdekt nog zo veel meer. Lees maar wat mijn opleiding teweeg heeft gebracht bij
Mieke, Ellen, Marlies, Mark en Judith. 

De wijsheid van je lichaam
Massage is een vorm van 
lichaamswerk. Emoties sla je op in 
je lichaam, zeker als het om 
onverwerkte emoties gaat. Iets 
wat bij jou in je onbewuste zit 
weet je lichaam wel. Met massage 
maak je gebruik van de wijsheid 
van je eigen lichaam, dat kan heel 
confronterend en ook heel 
verhelderend zijn, waardoor je 
volgende stappen maakt.

Veilige omgeving
Natuurlijk is affiniteit met masseren wel heel handig als je een massageopleiding
gaat volgen. Welke items of thema’s je gaat uitwerken of aanpakken, weet je deels
vooraf, maar tijdens de opleiding wordt het zeker duidelijk. Je kunt niet om je eigen
lichaamssignalen heen. De opleiding vindt plaats in een veilige en vertrouwde
omgeving met begeleiding van professionals. 

Groeien met massageGroeien met massage

Groeien in zelfvertrouwen
Wil je groeien in zelfvertrouwen? Je denkt dan misschien niet meteen aan een 
massageopleiding, maar het tegendeel is waar. Masseren leer je door het te doen, 
te ervaren, te geven én te ontvangen. Door de ander met aandacht aan te raken en 
ook zo te worden aangeraakt. Mieke twĳfelde of haar aanrakingen fĳn waren, ze 
was er erg onzeker over. Ook toen ze hoorde dat dat wel zo was. In de weekenden 
werd het duidelĳk dat onzekerheid een grote belemmerende factor in haar leven 
is. Haar relatie met haar moeder heeft daar een grote rol in. Langzaamaan maakt 
Mieke zich steeds verder los van haar. Ze ervaart de massageopleiding als een 
grote steun in dit moeizame proces. Ze ontdekt waar in haar lichaam de spanning 
vast is gaan zitten en durft beetje bĳ beetje stapjes te maken om dit aan te gaan.
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Weer durven aanraken
Een ander voorbeeld is het verhaal van Ellen. Ten gevolge van 
seksueel kindermisbruik heeft ze angsten voor aanraken en 
aangeraakt worden. Een stem in haar stimuleerde haar om haar 
angsten aan te gaan en mee te doen aan een massage weekend. “Het
is een pad vol persoonlĳke ontwikkeling geworden. Ik heb geleerd 
complimenten aan te nemen, het heeft mĳn zelfbeeld vergroot. Ik 
heb ook geleerd om op (te) drukke momenten in mĳn leven rust te 
pakken. Dat werkt. Ik heb moed ontwikkeld om goed voor mezelf te 
zorgen en uit stress te blĳven.”

Acceptatie van je eigen lichaam
Marlies heeft geleerd dat ze haar eigen lichaam meer mag accepteren. Ze is
dankbaar voor haar gezonde lichaam met alle 'oneffenheden'. Dat wist ze in haar
hoofd al lang. Tĳdens de opleiding heeft ze ontdekt dat dat ook in haar lichaam zit.
Dat ze een volledige massage mag ontvangen, ook op de 'lelĳke of onvolmaakte'
plekken. Het accepteren van haar eigen lichaam maakt dat ze zonder oordelen over
de ander, die persoon kan masseren. Dat geeft haar heel veel ruimte en
mogelĳkheden.

Stevig versus zacht
Mark is een man met stevige aanpak in alles wat hij doet. Eerder heeft hij
sportmassage gedaan en hij wilde ook andere massagetechnieken leren. Bij
Mazzaze leerde hij om vanuit zachtheid en holistische wijze te masseren, dat geeft
hem meer tools om beter af te stemmen in de massage. Bovendien heeft hij als
mens de zachtheid in zichzelf leren kennen. Een gezonde tegenhanger van zijn
stevige aanpak. Hij heeft dat meer geïntegreerd in zijn leven en is een milder
persoon geworden.

Stress reductie
Judith zit heel veel in haar hoofd, ze mist regelmatig de aansluiting 
met haar lichaam en ze houdt erg van massages. Ze heeft een keer 
meegedaan aan een workshop en ontdekte dat ze een massage 
geven zo fijn vond, dat ze daar meer mee wilde doen. Ze heeft 
gedurende de opleiding geleerd dat ze meer in balans is met 
zichzelf als ze met regelmaat masseert. De aandacht voor het 
geven van een massage brengt haar rust en overgave waarmee ze 
in een ontspannende modus komt. Daarmee kan ze de stress van 
haar werk goed aan en heeft ze er meer plezier in. Een massage 
ontvangen vindt ze ook fijn, de combinatie van geven en ontvangen 
brengt haar meer.

Dit zijn een aantal voorbeelden van ervaringen en leermomenten van mensen 
die in opleiding zijn, of al hebben afgerond. Stappen in de persoonlijke 
ontwikkeling. 
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Zijn er zaken waar jij je voor schaamt? Zaken die je diep van binnen voor jezelf
hebt bewaard en die je dus zoveel mogelijk wilt omzeilen, verzwijgen en niet
mee naar buiten komt?

Tantra 
'De schaamte voorbij'

En dan bedoel ik zaken die jij aan bent gegaan, waar je nu 
niet meer achter kunt staan.
Of ligt het meer op het vlak van "De liefde bedrijven"?
Ben jij misschien door je ex gekleineerd en doe je het altijd 
"verkeerd"?
Of wens je een man of vrouw aan je zijde, maar weet 
hem/haar niet te verleiden, je bent bang en onzeker?
Of liep je al heel vaak een "blauwtje" en voel je je al snel 
afgewezen, dus gaat het niet meer aan?
Of ben je juist met meerdere mannen/vrouwen tegelijk naar 
bed gegaan?
Of de vriend/vriendin van je beste vriend/vriendin vond jij 
zo'n aantrekkelijke man/vrouw, dus wilde jij er werk van 
maken dat hij/zij op jou verliefd zou raken?
Of wist je niet wat liefde was en wilde je aandacht en gaf 
daarvoor heel vrij je lichaam aan een ieder die lief tegen je 
deed, je verwarde sex met liefde en bent er wel te verstaan, 
behoorlijk ver in gegaan?
Situaties waar je je NU voor schaamt.
Of is het je lichaam waar jij je voor schaamt?



Bewust in contact met de" Goddelijke" mens in jou
Ga naar de bron: waar komt het vandaan? Alles is energie en die monkey mind van 
jou blijft zoals vanouds maar gaan... Komt dit oordeel vanuit je verleden? Hebben 
anderen jou zo veroordeeld of iets aangedaan waardoor je gebukt onder 
schuldgevoel en schaamte door het leven moet gaan?

Maar, als je weet dat alles energie is, dan weet je dat je deze energie ook anders 
kan interpreteren. Door i.p.v. het te onderdrukken en te negeren toch wat stapjes 
de ladder OP te gaan. Ja, je kunt leren om er anders in te gaan staan, je gedachten- 
patroon te transformeren door eenvoudige oefeningen in je leven te integreren.
Alles is energie en met die wetenschap in ogenschouw nemend, bereik je de 
allerbeste versie van jezelf.

Namasté 
Ingrid Kramer

Als je niets met de bron van jouw schuldgevoel en schaamte hebt gedaan, dan 
helpt niets eraan. En ja, misschien heb je er wat aan gedaan, je klopte bij 
hulpinstanties aan, maar die hebben niet veel voor je gedaan.
Het is tenslotte nogal een drempel om over te gaan! Je moet iemand ten eerste 
kunnen vertrouwen en dan nog is het de vraag of die persoon begrip heeft voor 
jouw verhaal. Het ligt gevoelig, dus draag je het je verdere leven met je mee.

Er zijn zoveel mensen die deze "geheimen" opkroppen. Het blokkeert hun vrijheid 
om zichzelf te mogen zijn. Of ze zijn hun "identiteit" kwijt. Ze gaan gebukt onder 
dat wat ze in het verleden hebben gedaan of hun lichaam, waardoor deze 
schaamte is ontstaan.
Schuldgevoel en schaamte, je komt er niet vanaf. Je leeft onder het "juk" van je 
verleden, of wat anderen of jij jezelf als oordeel geven.
Ik schaam me rot!
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Een oefening in vier stappen om vooruit te kijken. 

Oefening 

in zelfreflectie

Beschrijf hoe je de afgelopen maanden naar jezelf hebt gekeken in 
verhouding tot je partner, op je werk, in een team, met je kind(eren) en in
sociale situaties met vreemden.

Stel jezelf de vraag: is dit hoe ik mijzelf in de toekomst wil zien? Hoe 
zou mijn toekomstige ik zich in die situaties, ten opzichte van en met 
die personen, voelen en anders gedragen?

 Nu je dit zo hebt bekeken, welke drie woorden omschrijven jouw 
toekomstige ik het beste? Waarom zijn precies deze drie woorden 
belangrijk voor jou? 

 Schrijf die drie woorden op een blaadje, maak een screenshot en
bewaar ze als achtergrond op je telefoon. Of plak een briefje op je 
spiegel of in je agenda. Een plek waar je dagelijks veel kijkt.
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Activiteiten VakantieAnders 2022

Massage weekenden 
  7-9 okt | 25-27 nov

 
AndersWandelen

 11 september en 13 november
 

AndersZeilen
 24-26 september

 
Zomerweken in Limburg

16 juli - 20 augustus
 

Retreat in Portugal
11-18 oktober 

 
Transformatiespel 

op afspraak 
 

Feestdagen december
 

Volgende AndersMagazines
 september en december
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Oogsten

Geluk

Tot Anders! in het volgende AndersMagazine. 
VakantieAnders.nl     Anderstijd.nl

Avontuur

VerlangenComfortzone

Energie

Liefde

In het herfstnummer :


