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De grote Savita-actie in de voorbije
week: tekens van groei
 Drie mensen hebben zich intussen aangeboden om

te helpen met  de algemene administratie.  Gedaan
nu met  alleen werken.  Vanaf  maandag 28 maart
zou  er  iets  moeten  zijn  als  vaste  administratieve
ondersteuning.

 Iemand  heeft  zich  aangemeld  als  kandidaat-
bestuurslid.  En daar  ben ik blij  om. Het  gaat  om
Sandra  Langen.  Ze  heeft  in  Nijmegen  een  eigen
makelaarskantoor en is ook (financial) life planner.
Al  jaren  volgt  ze  met  veel  belangstelling  de
ontwikkelingen rond Savita. Ze verenigt in zich de
gewenste  commerciële  kwaliteiten  en  een  sterk
spirituele  inslag.  Vanaf  15  april  zal  ze  deel
uitmaken van het bestuur. Welkom, Sandra.

 Er is een tip gekomen over mogelijke financiering
vanuit de bankwereld. Dit wordt uitgezocht.

 Na de eerste mailing van 1 maart zijn veel adressen
uitgevallen, meestal omdat het gebruikte emailadres
verouderd  was  of  niet  meer  in  gebruik  was.  Zo
daalde het aantal Nieuwsbrieven van 736 naar 653.
Intussen zitten we alweer op 689.

Paardebloem (taraxacum officinalis)
Goed voor nier, blaas, lever/gal.

Een van de grote lichaamsreinigers

Een holistische mensvisie: wat zegt
dat  over  ziekte  en  genezing  op
Savita.
Een holistische mensvisie betekent dat we uitgaan van
volgende stellingen.
1. Ieder  mens  is  een  unieke  en  ondeelbare  eenheid

van  verschillende  dimensies,  wezensdelen  of
zijnsniveaus. De voornaamste zijn:  het  stoffelijk-
lichamelijke niveau, het mentale niveau, het emo-
tionele niveau en het spirituele niveau (lijf, hoofd,
hart en ziel).

2. Ieder  mens  functioneert  bovendien  als  eenheid
binnen en met de hem omringende wereld, zowel
de fysieke als de niet-fysieke wereld.

3. Een  ziekte  is  daarom  nooit  een  ziekte  van  één
bepaald  orgaan,  één  bepaalde  functie  of  één
bepaald  wezensdeel,  maar  verwijst  altijd naar  de
totale mens en zijn totale levenssituatie.

Voor  de  manier  waarop  we  in  Savita  omgaan  met
ziekte en gezondheid heeft dit concrete gevolgen.
1. Steeds benaderen we niet de ziekte, maar de mens

die ziek is. Het gaat bijvoorbeeld niet om een geval
van maagkanker, maar wel om Piet die maagkanker
heeft.

2. En  omdat  Piet  onderdeel  is  van  zijn  eigen
omgeving  kijken  we  ook  hoe  die  omgeving
mogelijk medeoorzaak is van Piets ziek zijn (Piet
doet al jaren een werk, waarvan hij baalt). En net
zoals die omgeving een rol speelt in het ontstaan
van het ziekzijn kan die ook een rol spelen in het
genezingsproces (ander werk ?).

3. Wat  de  oorzaak  is  van  Piets  kanker  is  moeilijk
exact te bepalen. Misschien heeft zijn ziek zijn te
maken  met  zijn  voedingspatroon  met  zijn
overvloed  aan  suikers  en  koolhydraten
(lichamelijke niveau), misschien heeft het te maken
met het feit dat Piet zijn emoties zo moeilijk kan
laten zien (emotionele niveau), misschien heeft het
te  maken  met  het  feit  dat  Piet  een  hardnekkige
zwartkijker is (mentale niveau) of misschien volgt
hij helemaal niet de duidelijke roep van zijn ziel,



die hem al jaren uitnodigt om iets te doen met zijn
muzikale aanleg  (spirituele niveau).

4. Welk niveau de echte oorzaak is van zijn ziek zijn
weten we niet.  In  de therapeutische en medische
begeleiding op Savita proberen we daarom zoveel
mogelijk alle niveaus aan bod te laten komen. Dat
betekent dat we het idee van mono-causaliteit van
ziekte  moeten  loslaten,  d.w.z.  dat  we  het  idee
moeten loslaten dat (zoals dat meestal gebeurt in de
regulier-medische  hoek)  een  ziekte  het  gevolg  is
van één specifieke oorzaak.  Ziekte  is integendeel
eerder  het  resultaat  is  van  een  groot  aantal
gezondheidsondermijnende  factoren  en  dit  op
diverse niveaus.

5. En  omdat  Piet  anders  is  dan  Maria  is  ook  de
maagkanker van Piet anders dan die van Maria. En
zijn ook de behandeling en de genezingsweg van
Piet anders dan die van Maria. In principe zijn er
dus nooit standaardtherapieën.

6. Omdat de maagkanker van Piet te maken heeft met
die  verschillende  niveaus  moeten  ook  de
therapeutische en medische begeleiders deskundig
zijn op  deze niveaus.  Het  zou dus goed zijn om
naast de arts (die vooral kijkt naar het lichamelijke
niveau) ook begeleiders te betrekken die de andere
niveaus in het genezingsproces betrekken.

Savita’s glorieuze
kasteelverleden

Jaar  2006,  La  Motte  Ternant  (Midden-Frankrijk,
Nationaal Park van de Morvan)
Kasteel met bijgebouwen (voormalig klooster), samen
ongeveer  40  ruimtes,  waarvan  22  slaapkamers
(meestal  geen  eigen  sanitair)  en  4  kleine
appartementen. Terrein: 25 ha park/bos met prachtige
vijver  en klein stromend riviertje.  Idyllische ligging
grenzend  aan  heuvels  en  bossen,  bijna
sprookjesachtige sfeer. In goede bouwkundige staat.
Was te koop voor 995.000 euro. Reden van afhaken:
de  eigenaar  wou  ons  niet  meer  tijd  geven  om  de
aankoopsom  te  verkrijgen  dan  de  reglementaire  2
maanden.

Quote van de week
Indien  ‘geld nodig hebben’ aanwezig is in jouw

vibraties, dan zul je ‘nodig hebben’ blijven
aantrekken. Probeer een manier van zijn te vinden
van gelukkig zijn in het NU, je goed voelen in het

NU, in vreugde zijn in het NU zonder het geld, want
deze grote gevoelens zijn het die je zult voelen met
het geld. Geld brengt geen geluk, maar geluk

brengt geld.
Uit: The Secret

Korte berichten en oproepen
Bewaar deze Nieuwsbrieven.
Maak een aparte emailmap of een apart tabblad onder
het  kopje  ‘Savita’  en  plaats  daar  iedere  week  de
Nieuwsbrief in. Zo krijg je langzaam een beeld over
het hoe en het wat van Savita. Zo ga je zien hoe het
grote plan zich in de loop van de volgende maanden
ontvouwt.
Als een echt avontuur, spannend om te volgen.

Alvast een vooraankondiging
Van 15 tot 19 juli wordt Amsterdam verrijkt met een
nieuw  festival;  het  Roosfestival.  Het  Roosfestival
moet  een jaarlijks festijn worden, waarbij  ieder jaar
een ander thema centraal staat en gekoppeld wordt aan
het element ‘spiritualiteit'.
Het eerste Roosfestival gaat rond het algemene thema
‘gezondheid’ en meer specifiek rond ‘de vele wegen
naar gezondheid’. Het  wordt door mij georganiseerd
in  samenwerking  met  Centrum  de  Roos
(www.roos.nl). Het gaat om 5 dagen van ’s morgens
tot  ’s  avonds:  lezingen,  workshops,  debatten,  films,
consulten,  enz…  simultaan  in  8  à  10  zalen.  Met
medewerking  van  bijna  100  organisaties,
gezondheidswerkers, natuurgenezers, healers.
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