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Torii 

Nieuwsbrief 
 

Vakantie 
 

Hoewel Nederland een zeeklimaat heeft met zachte winters en koele zomers hebben we dit 
jaar kunnen genieten van tropische temperaturen. Sommigen gingen naar het zuiden op 
vakantie om verkoeling te zoeken. Maar aan alles komt een einde. Aan de vakantie, aan de 
verzengende hitte en aan het zalig niets doen.  
Na vier weken beginnen we weer uit te zien naar de hervatting van onze activiteiten. Wat is er 
mooier om samen te werken aan de ontwikkeling van ons lichaam en onze geest? 
 
Daarom wensen wij iedereen: 
 

Een plezierig seizoen 2019/2020  
 

In dit nummer: 
1. Vakantie. 
2. Stages. 
3. Felicitaties. 
4. Korte mededelingen. 
5. Dualisme. 

 
1. Vakantie. 

 
Op 13 juli hebben we het seizoen afgesloten met een grote schoonmaakbeurt voor de dojo en 
de tuin. We kunnen de komende periode weer beginnen met een schone lei en met een schone 
dojo. Middels de traditionele BBQ is daarmee het seizoen weer afgesloten. We bedanken 
iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd. De lessen beginnen weer vanaf maandag 
12 augustus.  
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2. Stages. 
 
Ø Augustus 3-10, Zomerkamp Toby Voogels sensei. 
Ø September 14-15, Europese stage. 
Ø Oktober 21-26 HKF/EUKF stage (Japan). 
Ø Oktober 27, Sokushin no gyo, Jo and Ken. 
Ø November 9-10 Seminar Toby sensei Valencia. 
Ø November 17, jeugd examendag. 
Ø November 23-24 Nationale Ki-Aikido stage. 
Ø December ?, Pupillenstage. 
Ø December 22, Sokushin no gyo, Jo and Ken. 

 
 
 

3. Felicitaties. 
 

Vanaf deze plek willen we alle geslaagden nog eens feliciteren met het behaalde resultaat. 
  Tom Gruijters   5e kyu en Shokyu 
  Peter Relouw   5e kyu en Shokyu 

Eric Kathmann  Jokyu 
  Birgitte Albertsmeier  Shodan 
 

 
 

4.  Korte mededelingen. 
 
   

Ø Mocht je nog een bijdrage willen leveren voor de nieuwsbrief, bijvoorbeeld over je ideeën 
over en ervaringen met het Ki-Aikido en de Ki-principes. Dan kun je die mailen naar: 
fam.voogels@kpnmail.nl 

 
 
 

5. Dualisme. 
 

 
Met het ontstaan van het heelal zoals wij dat kennen zo’n 14 miljard jaar geleden verschenen 
ook twee tegengestelde krachten. Tegenover licht staat donker, tegenover zwart staat wit. Zo 
kunnen we doorgaan met goed en kwaad, met dag en nacht, met liefde en haat, met water en 
vuur, mannelijk en vrouwelijk etc. etc. In het oosten noemt men dit yin en yang. In het westen 
plus en min. Er hangt beslist geen waardeoordeel aan, het ene is niet beter dan het andere. 
Deze tegenstrijdigheden horen onlosmakelijk bij elkaar, het ene kan niet zonder het andere. 
  
Dat doet denken aan het verhaal van die vis in het water die aan zijn leraar vraagt: “wat is de 
zee?” De leraar antwoordt dat je de zee niet kunt leren kennen, omdat je daar deel van uit 
maakt. Maar wat zou er gebeuren als een visser de vis aan de haak slaat en hem uit de zee 
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haalt? Als de vis wordt teruggeworpen heeft hij ervaren wat de zee niet is en zodoende meer 
kennis over zijn eigen omgeving. 
 
Hoe weet ik wat dag is als ik nooit de nacht heb gezien? Hoe kan ik weten wat goed is als ik 
nooit kwaad heb ontmoet?  
Om de wereld te leren kennen zijn tegenstrijdigheden noodzakelijk.  
Hoe kan ik mezelf dan leren kennen? In ieder van ons schuilen deze tegenstrijdigheden. We 
haten en we hebben lief, we spreken de waarheid en we liegen, we geven en we nemen, we 
zijn sociaal en egoïstisch enz. enz. Het probleem is dat we onszelf zien als degene die lief is, 
die altijd de waarheid spreekt, die altijd geeft, die sociaal is etc.  
Accepteren dat alle tegenstrijdigheden in ieder van ons schuilen is moeilijk te aanvaarden. 
Ben je daartoe wel in staat dan kun je jezelf echt leren kennen en maak je innerlijke groei 
door.  
Wil je je omgeving of jezelf veranderen dan gaat dat niet door vuur met vuur te bestrijden, je 
brengt geen vrede door bommen te gooien.  
 

Wees moedig en accepteer de tegenstrijdigheid in jezelf. 
 
 

Ad Voogels. 
 
 
 

 
 


