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Sudoku

Hulp vragen is niet jouw favo-
riete bezigheid. Toch wordt deze week 
eenvoudiger als je over die drempel stapt. 
Die ander staat verder van de situatie af en 
heeft daardoor meer overzicht en inzicht.

Je zorgt voor iedereen en staat 
voor iedereen klaar, maar één belangrijk 
persoon zie je over het hoofd: jezelf. Als je 
tijd voor jezelf neemt, zul je opluchting er-
varen. Die druk op je schouders mag weg.

Als je het gevoel hebt dat je jezelf 
moet beschermen, kijk dan eens waar die 
dreiging vandaan komt. Is het gevaar reëel 
of is jouw reactie een gevolg van ervarin-
gen uit het verleden? Tijd om dat te helen.

Er is niets mis mee om de wereld 
af en toe gewoon te laten draaien. Nergens 
mee bemoeien en niet bezig zijn met het 
eindresultaat. Deze week is daar een goed 
moment voor. Neem jezelf serieus!

Deze week staat in het teken van 
twee thema’s: focus en luisteren. Ze zijn el-
kaars verlengde, want door te focussen op 
wat er wordt gezegd en niet op wat je denkt 
dat er wordt bedoeld, luister je echt.

Dankbaarheid is een krachtige 
keuze, want het is bewust kiezen om blij 
te zijn met wat je allemaal hebt in je leven. 
Het is een andere manier van denken. Pro-
beer het eens en ontdek zelf hoe het werkt.

Er vindt een grote verandering 
plaats, maar je hoeft je niet schrap te zet-
ten. Het wordt allemaal veel leuker als je 
ontspant en ontdekt wat de verandering 
voor pluspunten in zich heeft verstopt.

Een machtstrijd is niet de beste 
manier om te ontdekken hoe sterk je in je 
schoenen staat. Het kost namelijk altijd 
kracht, ook al lijk je de strijd te winnen. In 
zo’n strijd zijn er namelijk alleen verliezers.

Je kunt je deze week een slachtof-
fer voelen en los van de vraag of dat terecht 
is of niet, is het belangrijk om te beseffen 
dat er onder deze situatie een boodschap 
ligt waar je echt eens naar mag kijken.

Je bent op zoek naar rust, maar 
daar handel je niet naar als je je blijft 
richten op wat je denkt níet te kunnen en 
op wat er allemaal mis gaat. Kijk nou eens 
rustig. Wat wil deze situatie jou leren?

Deze week is de verleiding groot 
om oude koeien uit de sloot te halen. Laat 
dat oud zeer eens voor wat het is en richt 
jouw energie op hoe het nu is. Je hoeft geen 
rekening te vereffenen. Laat het los!

Vergeving is een manier om in 
contact te komen met jouw eigen kracht. 
Door iemands daden los te koppelen van 
jezelf, neem je je macht weer terug. Pro-
beer het en je merkt hoe krachtig het is!
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Kleine wereld 
op z’n kop

Het vreemde en onbekende 
krijgt bij Threes Anna 
nogal eens aandacht. Dit 
keer was zij voor inspi-
ratie onder andere op de 
Faeröer-eilanden. Daar-
naast speelt het echter ook 
de afhankelijkheid van 
de moderne maatschap-
pij van allerlei technieken 
een belangrijke rol. Anna 
neemt de lezers mee naar 
een kleine eilandengroep 
in de Atlantische Oceaan, 
ver weg van de continenten 
maar toch modern en wel-
varend. Dat wordt anders 
als door een zware storm 
alle contact met de rest van 
de wereld verloren gaat. Als 
de verbindingen niet her-
steld kunnen worden, ont-
staat langzaamaan gebrek 
aan allerlei basisbehoeften. 
Terwijl het plotseling niet 
meer zo eenvoudig is een 
fatsoenlijke maaltijd op 
tafel te toveren, worden de 
verhoudingen ernstig over-
hoop gegooid. Een mooi 
gedachtenexperiment maar 
vooral een prachtig boek.
Threes Anna, Het laatste 
land, Signatuur,  19,95.

Een wereld 
op zich

Daar sta je toch even van 
te kijken: het woordje 
‘men’ kom je amper nog 
in boeken tegen en Esther 
Ending lijkt er achteloos 
mee te strooien. Eenmaal 
van de verbazing bekomen 
zit je middenin een sfeer die 
aan het begin van de jaren 
tachtig doet denken. Nicky 
heeft weliswaar een aantal 
maanden op straat doorge-
bracht, maar is duidelijk uit 
een ‘beter’ milieu afkom-
stig. Toch wordt zij door de 
Ultra’s in de toelatingscom-
missie van kraakpand Pan-
demonium geaccepteerd en 
vindt zij haar plekje tussen 
de grote verscheidenheid 
aan bewoners. Hoewel zij 
de feestzaal geweldig heeft 
versierd, loopt een feestje 
ernstig uit de hand door de 
neonazi’s die uitgenodigd 
blijken. Dat zou aanleiding 
kunnen zijn om het pand 
met vereende krachten in 
de oorspronkelijke staat 
terug te brengen. Pand en 
bewoners zijn echter twee 
verschillende zaken!
Esther J. Ending, Stille men-
sen, Prometheus,  19,95.

Gedreven door 
vriendschap
Misschien is het een mooie 
opstap om later ook de klas-
sieken zelf te gaan lezen. 
Maar anders is Een lied 
van Achilles ook ‘gewoon’ 
een heel bijzondere roman. 
Want ook zonder de Ilias te 
kennen, is Madeline Mil-
lers boek het lezen meer 
dan waard. Miller is erin 
geslaagd godenzoon Achil-
les uiterst menselijke trekjes 
mee te geven.
Als de jonge prins Patroclus 
naar het koninkrijk van 
Phthia wordt verbannen 
om samen met Achilles 
op te groeien, ontstaat een 
bijzondere band tussen de 
twee. Maar dat gaat niet 
zonder slag of stoot. Achil-
les’ moeder Thetis ziet hun 
vriendschap helemaal niet 
zitten en na de ontvoering 
van Helena wordt het nog 
moeilijker. Omdat Achilles 
zich bij het leger aansluit 
om Troje te belegeren, gaat 
ook Patroclus maar mee. 
Dat zal nog serieuze offers 
van het vragen.
Madeline Miller, Een lied 
voor Achilles, Meulenhoff, 
 19,95.
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