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  van de redactie

 63 Aarde en vruchtbaarheid: doen en creëren  — Frans Kusse

 65 Zelfgenezing bezien vanuit het placebo-e� ect
  — Roel Gaymans en Roel van Wĳ k

  wetenschap

 73 Werk aan de basis. Coherentie: 2. Aarde – Ons Leven
  — Roel van Wĳ k
 76 Internationale ontwikkelingen. Geselecteerde literatuurgegevens 

inzake het thema fertiliteit/aarde
  — Cor Aakster en Roel van Wĳ k
 82 Gezondheid wordt weerspiegeld in het lichtsignaal: 

de Sense of Coherence vragenlĳ st
  — Rienk Stuut, Roel van Wĳ k, Yu Yan, Eduard van Wĳ k

  thema: aarde en homeopathie

 88 Aarde en elementen, homeopathisch bekeken
  — Frans Kusse

  thema: fertiliteit

 90 Homeopathie en fertiliteit
  — Gio Meĳ er
  
  visie

 97 Over de landbouw als bron van ons voedsel. Hoeveel authenticiteit 
levert die ons en hoeveel veerkracht?

  — Jan Diek van Mansvelt
 102 Vier vormen van warmte in het dagelĳ ks leven
  — Edmond Schoorel

  compassie story 
  109 Tranentrekken met een hoger doel  — Bram Tjaden 
 109 Een laatste traan  — Piet Leguit

  traditionele chinese geneeskunde

 110 Afweer tegen infecties en thermoregulatie, bekeken vanuit 
de klassieke Chinese geneeskunde  

  — Esther Dorst

  verslagen 

 112 Congres ‘Iedere patiënt is anders’
  — Gio Meĳ er
 115 Verslag congres ‘Arts en Leefstĳ l’
  — Renske Bloemers

  boekbesprekingen

 117 René Brant – Aap op schoenen met een buikje  — Hannie van Grol
 118 Janneke Wittekoek – Het vrouwenhart  — Marian Rappoldt

 119 agenda nascholing
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