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Agenda
Springlevend Workshops:
Geloven in jezelf
Maandag 25 januari 2016 organiseert Stichting Springlevend de
eerste van een serie workshops in Leiden en Culemborg. Deze
heeft de titel ‘Geloven in jezelf’. Het is iets dat we allemaal wel
herkennen, geloven of juist niet geloven in jezelf, barsten van
zelfvertrouwen of juist je zelfvertrouwen lijken te hebben
verloren.
Kunnen geloven in jezelf is een belangrijke factor op iedere
leeftijd, maar naarmate je ouder wordt ondervind en zie je dat het
steeds crucialer wordt. Waarom is geloven in een ander soms
gemakkelijker dan geloven in jezelf? Zelfs als anderen in jou
geloven en vertellen dat je iets kunt, kun je soms de mentale knop
niet omdraaien en erop vertrouwen dat je goed genoeg bent.
Niet kunnen geloven in jezelf heeft o.a. te maken met jezelf te
veel met anderen vergelijken of te veel bezig zijn met wat anderen
van je vinden of zouden kunnen vinden.
Geloven in jezelf heeft te maken met de unieke persoon die je
bent en dat jij jezelf het beste kent. De ontbrekende schakel voor
geloven in jezelf heb je zelf in handen. Geloven in jezelf is een
kunst en vraagt om interesse in en passie voor leven. Naarmate je
ouder wordt heb je de wijsheid om dat geloof te vinden, maar kan
de onzekerheid toenemen omdat ouder worden veel onzekerheden
met zich mee brengt.
Deze workshop verdiept een aantal elementen die met geloven in
jezelf te maken hebben en geeft een aantal denkwijzen en
zienswijzen om zelf mee aan de slag te kunnen.
Het afgelopen kwartaal hebben we nieuwe uitgaves van de
‘Krant met de Gouden Rand’ gepresenteerd aan bewoners van
verpleeghuizen. De laatste versies van de krant zetten we voor
geïnteresseerden op de website:
https://stichtingspringlevend.wordpress.com/gouden-krant/
.

In Leiden:
Workshop:‘Geloven in jezelf’
Maandag 25 januari 2016
Tijd: 13.30 tot 15.30 uur
Lokatie: Fruitweg 22-24
2321 GK Leiden
Kosten 5 euro. Voor opgave
en info: 071-5418963 en
stichtingspringlevend@gmail.
com
Graag vooraf opgeven i.v.m.
het beschikbare aantal
plaatsen.
***
Workshop: ‘Bewust leven’
Maandag 14 maart 2016
Tijd: 13.30 tot 15.30 uur
Lokatie: Fruitweg 22-24
2321 GK Leiden
Kosten 5 euro. Voor opgave
en info: 071-5418963 en
stichtingspringlevend@gmail.
com
Graag vooraf opgeven i.v.m.
het beschikbare aantal
plaatsen.
***
In Culemborg:
Workshop:‘Geloven in jezelf’
Donderdag 11 februari 2016
Tijd: 15.00 tot 17.00 uur
Gebouw de Salaamander,
Heimanslaan 2, Culemborg
Kosten 5 euro. Voor opgave
en info: 0345-520356 en
stichtingspringlevend@gmail.
com

Zilveren en gouden spreuken
Hoe ouder je wordt, hoe groter je verleden,
hoe belangrijker het wordt om een opgeruimd karakter te behouden.
Leven is de kunst om nieuw te zijn terwijl je ouder wordt.
Als de jeugd de toekomst heeft hebben ouderen het verleden. Beiden komen samen in het heden…
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Er even een nachtje over
slapen…

Springlevend
Wereldwacht
Het idee van de Springlevend
Wereldwacht is voortgekomen
uit de uitwisselingsprojecten
tussen jongeren en ouderen.
De Springlevend Wereldwacht
verzamelt allerlei berichten
over ouder worden,
uitwisseling tussen generaties,
geheugenwerking, ouder
worden en gezondheid,
hersenonderzoek, sociale
aspecten van het ouder
worden, bijzondere mensen en
bijzondere uitspraken,
ouderen en wereldtrends,
genetisch onderzoek,
bevolkingstrends,…en meer.
Dit alles met de intentie om zo
intelligent mogelijk te zijn en
worden terwijl we ons leven
leven. Om wakker, hoopvol en
generatief te zijn in de wereld
die we met elkaar delen.

Onderzoekers van het
gerenommeerde Brigham and
Women's Hospital in Boston
publiceerden via de media in
november 2015 resultaten
over het beter kunnen
onthouden van namen.
Ze lieten deelnemers 20 foto’s
zien van mensen die ze nog
niet eerder hadden gezien. Ze
werden gevraagd om de
gezichten met corresponderende namen te onthouden.
Het bleek dat wanneer
deelnemers meteen gingen
slapen na het zien van de
foto’s deze deelnemers 12
procent meer namen
onthielden dan mensen die
niet meteen gingen slapen. De
onderzoekers suggereren dat
direct slapen nadat je iets
nieuws hebt geleerd, je
geheugen helpt verbeteren en
dat het voor ouderen zou
kunnen lonen om daar belang
aan te hechten.
(Bron: wcvb.com en nu.nl)

Favoriete muziek
Onderzoekers van de
Universiteit van Zurich
hebben 47 studies bekeken die
de effecten van muziek op
operaties onderzochten. Het
zijn studies die zowel de
effecten voor, als tijdens en na
de operatie hebben
vastgelegd. Als mensen naar
hun favoriete muziek
luisteren, kan het positieve
effecten hebben op de hartslag
en bloeddruk. Het luisteren
naar muziek gaf zo’n 30
procent minder pijn en angst
en er waren minder pijnstillers
nodig, aldus de universiteit.
(Bron: dailymail.co.uk en
nu.nl)

Colofon
Redactie, Fotografie en
Vormgeving:
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Cornelissen, Otto Bignell
Email:
stichtingspringlevend@gmail.
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https://stichtingspringlevend.
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Schrijven en beklijven
Uit wetenschappelijk
onderzoek is geconcludeerd
dat mensen die tekenen of
een beetje met de pen zitten te
krabbelen meer van de
informatie onthouden die ze
horen. Ook studenten die
meeschrijven tijdens de
colleges onthouden meer.
Opvallend is dat wanneer
studenten, tijdens het
luisteren, aantekeningen
maken op hun laptop minder
effectief waren in het
onthouden dan de
meeschrijvers. Zou dat
kunnen betekenen dat
schrijven en typen op de
computer andere delen van de
hersenen activeren?
(Bron: AD)

Donateurs
We willen langs deze weg
alle donateurs, bedrijven en
fondsen bedanken voor de
trouwe steun. Wilt u
bijdragen dan kunt u uw
donatie storten op onze ING
rekening
NL47INGB0007409198
t.n.v. Stichting Springlevend
te Leiden.
We sturen dan in ieder geval
onze nieuwsbrieven naar u
toe.
Stichting Springlevend is in
2001 opgericht, staat
ingeschreven bij de KvK te
Leiden en is erkend als
algemeen nut beogende
instelling (ANBI). Donaties
zijn als giften aftrekbaar voor
de inkomstenbelasting.
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