DE WALK IN HET WIT
Het motto van de.Walk for Homeopathy is: Walk-Heal-Link. Door te
wandelen wil ik onze band met de
natuur, bron van alle leven, overvloed
en schoonheid, benadrukken.
Genezen is voor homeopaten vanzelfsprekend: het is onze roeping
én ons beroep. Ten slotte wil ik niet
alleen verbanden leggen tussen homeopaten onderling, maar tussen eenieder die op dezelfde
golfengte zit.
- die geest is de Walk in België gestart: met gezellige bijeenkomsten
lekkere maaltijden, samen naar de sauna gaan en bijpraten Tiet
bevriende, naar Limburg uitgeweken homeopaten. Zoals met Rob
Vaes, oprichter van De Levensschool.
Na lang positieve geruchten over elkaar opgevangen te hebben,
hebber we eindelijk de tijd genomen om uitvoerig kennis te maken.
Het was een aangename ontmoeting tussen twee bezielde en actieve
geestgenoten.
Vervolgens een dagje alleen lopen vind ik een prettige afwisseling. Het
biedt tijd om alle gesprekken en ideeën te verwerken, om gedachten
te ordenen en om te mijmeren. Vooral dat laatste schiet er rr de drukte
van alledag vaak bij in.
Peter Guinee uit Maastricht had al aangekondigd dat hij mee zou
lopen in België en de regen heeft hem niet van zijn plan kunnen
afbrengen. We waren het erover eens dat levenskunst betekent datje
de dingen neemt zoals ze komen. De volgende dag werden we voor
die oefening beloond met rustig weer langs stille wegen.
Dan was West-Vlaanderen, mijn tweede traject, een ander paar
mouwen! Precies zoals voorspeld begon het de nacht voor ik zou
afreizen naar Knokke te sneeuwen. Aan de kust lag bij. hoge
uitzondering nog meer sneeuw dan in het binnenland. Mijn gezelschap
was gelukkig zowel fan van homeopathie als van sneeuw.
Tijdens de volgende etappe over het strand heb ik in een heuse
sneeuwstorm gelopen. De lucht kleurde spectaculair donkergrijs en de
horizon verdween in een nooit geziene witte mist. Het was van zo'n
zeldzame schoonheid dat men zich bevoorrecht voelt daarvan getuige
te mogen zijn.
Ter afsluiting was ik uitgenodigd bij Geert Desmet in Waregem. Hij
had een uitstekende informatieavond georganiseerd over
Homeopathy for Health in Africa van Jeremy Sherr, het project dat
deze keer de donaties zal ontvangen die de Walk heeft opgeleverd.
Anne Vervarcke is klassiek homeopaat in Leuven en is op haar
zestigste verjaardag begonnen met haar Walk for Homeopathy. Ze
wandelt van homeopaat naar homeopaat en doet verslag van haar
ontmoetingen in haancolumn. Volg haar op
www.facebook.com/WalkForHomeopathy.

