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VERLOF  er even 

tussen uit … 

Carpe Diem Anne 

Vansteenkiste 

neemt voor zich-

zelf even  tijd om 

de batterijen op te 

laden van 10/07 

tot  en met 30/07 

Vanaf 31/07 sta ik 

terug paraat om 

jullie verhalen te 

horen en jullie vra-

gen  te beantwoor-

den... 

iemand te maken 

hebt ?  Let op ze en 

luister naar ze en je 

zal het volgende ont-

dekken. Allereerst zie 

je mensen die nergens 

over klagen en zagen 

en die genieten van 

het leven.  Ze zijn en-

thousiast en halen al-

les uit iedere dag. Ze 

nemen alles zoals het 

komt … regen, zon file 

of doorgaand verkeer, 

in gezelschap of alleen 

… Het zijn gezonde 

mensen die vrij zijn 

van schuldgevoelens 

door gebeurtenissen 

in het verleden. Ze 

kunnen toegeven dat 

ze fouten hebben ge-

maakt en ze nemen 

zich voor niet-

productief gedrag in 

de toekomst te ver-

mijden. Geen gezaag 

over het verleden en 

geen pogingen om an-

deren zich schuldig te 

laten voelen. Je zal 

hen nooit anderen 

zien manipuleren 

door hen erop te wij-

zen hoe slecht ze zijn 

Zomaar een portret van ie-

mand die veel probleemge-

bieden heeft geëlimineerd 

in zijn leven. Een persoon 

zonder problemen kan fan-

tasie zijn, maar vrij zijn van 

zelf vernietigend gedrag 

komt niet uit een sprookje 

het kan pure realiteit zijn. 

Deze mensen verschillen 

uiterlijk niks van anderen. 

Ze bezitten kwaliteiten die 

niet door ras, sekse, socio-

cultureel bepaald zijn. Ze 

doen niet aan rolgedrag, 

kunnen rijk of arm, man of 

vrouw, zwart of blank zijn, 

overal wonen en alle vor-

men van bezigheid hebben. 

Hoe weet je of je met zo  

 
Anne schrijft :  

Ik wens jullie allen 
een ontspannende, 

leuke, zomerperiode. 
De een gaat op vakan-
tie de ander blijft thuis 

… genieten is de 
boodschap. Mis-

schien even geduren-
de die zonnige maan-
den de geschreven 

tekst lezen en mee ne-
men op je weg naar 
rust en ontspanning 

… niks moet alles 
mag het leven is te 
boeiend om te laten 

verloren gaan ... 

Ik heb het zo druk met 

zijn dat ik niet zie wat 

mijn buren doen … 

oeps ??? 



 
   

 

 

Deze mensen leven NU, niet in het verleden of in de toekomst. Hoe-

wel in onze cultuur hun gedrag wordt afgekeurd, hebben ze geen last van zelfverwijt. Ze 

worden niet kwaad op jou maar zullen je eenvoudig weg negeren. In plaats van zich door 

jou van  streek te laten maken zullen ze zich van je afwenden of van onderwerp verande-

ren. Je kan deze gezonde individuen niet manipuleren. Ze zijn gelukkig en halen hun geluk 

nu binnen ten voordele van henzelf en de ander. Het is een natuurlijke manier van leven 

zoals van een kind of een dier. Meeste mensen wachten hun leven lang op geluk en weten 

het nooit te grijpen.  

Deze gezonde mensen zijn uiterst onafhankelijk. Het zijn geen “nestblijvers” en alhoewel 

ze hun familie erg graag hebben, vinden ze dat in alle relaties onafhankelijkheid boven 

afhankelijkheid moet gaan. Ze koesteren geen bepaalde verwachtingen, hun relaties zijn 

gebaseerd op wederzijds respect voor het individu en zijn vrijheid. Ze dringen de ander 

geen normen op. Ze zijn erg op hun privacy gesteld, wat anderen het gevoel kan geven af-

gewezen te worden. Ze zijn graag alleen en zijn selectief naar hun relaties met anderen. Ze 

willen dat anderen  onafhankelijk zijn, hun eigen keuzes maken en hun eigen leven leiden. 

Hoewel ze van anderen genieten en graag bij hen willen zijn, willen ze ook dat die ander 

het zonder ruggensteuntje kunnen redden. Zelf worden ze niet afhankelijk en laten niet 

toe dat de ander afhankelijk wordt. Kinderen moedigen ze zelfvertrouwen aan terwijl ze 

elke stap met veel liefde en geduld begeleiden. 

Gezonde mensen zijn mensen die niet ongevoelig zijn voor waardering maar ze hebben 

het niet nodig om te werken. In hun eerlijkheid kunnen ze bijna onbeleefd zijn omdat ze 

dat wat ze willen zeggen afwegen om de ander te behagen. Ze zijn eerlijk. Omgekeerd 

wanneer jij iets zegt ten nadele van hen zullen ze niet van streek geraken, ze aanvaarden 

de gegevens die jij aangeeft, ze beoordelen ze volgens hun eigen waarden en ze gebruiken 

ze om te groeien. Ze weten dat ze altijd op enige afkeuring zullen stuiten maar blijven 

functioneren zoals zij dit willen en niet zoals de anderen dit willen. 

Deze mensen weten te lachen en anderen te laten lachen. Het zijn geen serieuze mensen 
die somber door het leven gaan. Het zijn mensen die vaak verweten worden luchtig door 
het leven te  gaan, nooit zullen ze lachen ten koste van de ander. Ze lachen mensen niet 
uit, ze lachen samen met de anderen.  
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Ze houden van de natuur, ze houden van bergen, zonsondergangen, 
rivieren, bloemen, dieren alle flora en fauna. Cafés, feestjes, drukke 
vergaderingen, rokerige zalen worden door hen niet druk bezocht. Telkens opnieuw is 
voor hen een opvliegende vogel een lust voor het oog.  

Ze hebben inzicht in het gedrag van anderen en wat complex lijkt voor de ander, is voor 
hen duidelijk en begrijpelijk. Ze hebben inzicht in zichzelf en ze zien wat anderen probe-
ren hen aan te doen. Ze kunnen het negeren terwijl anderen door woede worden ver-
lamd. Ze overwinnen problemen en zien die niet als een afspiegeling van wat ze als per-
soon wel of niet zijn. Ze hebben een sterk gevoel van eigenwaarde terwijl anderen zich 
makkelijk bedreigd voelen door externe gebeurtenissen, mensen of situaties. 

Het zijn helpers, ze zijn bezig met het leven van anderen plezieriger en draaglijker te ma-
ken. Ze houden van zichzelf en leven goed. Ze verzorgen zich naar lichaam en geest. Ze 
zijn eerlijk en zien liegen als een verstoring van hun eigen realiteit. Ze praten niet over 
mensen maar wel met mensen. Ze geven anderen niet de schuld maar helpen anderen en 
zichzelf de verantwoordelijkheid te leggen waar die hoort. Het zijn mensen met een onuit-
puttelijke energie. Ze zijn actief en ze zijn gezond. Ze zijn nieuwsgierig, nooit weten ze ge-
noeg, ze willen blijven bijleren. Ze zijn niet bang om te falen. Slagen als mens is voor hen 
belangrijker. Hun eigenwaarde komt van binnen.  

Deze gelukkige mensen hebben geen helden. Alle mensen zijn mensen en niemand staat 
boven iemand.  

Het zijn zeldzame vogels, elke dag is een verrukking die ze intens beleven. Dat wil niet zeg-
gen dat er geen problemen zijn maar ze zijn vrij van de emotionele betrokkenheid bij de 
bestaande problemen. Deze mensen leven en hun geluk is hun beloning. 

Wees één van die gelukkig mensen; door te kiezen voor een maximale  persoonlijke  ver-
rijking van je actuele momenten, wees niet langer een toeschouwer. Het is zo’n leuk idee 
vrij zijn van zere plekken.  Geef het een kans ! 
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GSM: 0478 240 373 

E-mail : anne.vansteenkiste@telenet.be 

Web-site : www.gezondereten-beterleven.be 

 

Van harte welkom 

bij Carpe Diem 

Anne 

Vansteenkiste 

 

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 Di-

ëtiste en Mental coach / Alternatief coach 

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, professio-

nele, 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. 

Bewustmaking/Coaching en Intuïtie zijn niet zomaar losse kreten.      Het 

heeft te maken met hoe we in het leven staan, hoe we naar de dingen kijken 

en hoe we handelen. 
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