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Kom ook naar een van de intrigerende 

workshops/lezingen van 

Sjoukje Drenth Bruintjes. 
 

Opgave als belangstellende mogelijk voor de 

volgende lezingen/workshops of vraag ze als 

incompany lezing/training/workshop aan voor uw 

bedrijf/onderwijsinstelling of andere organisatie: 

 

Loverboys:  

Het is OVER boys!  
 

Brainwash is geen fictie!  

Brainwash bestaat! 

 

Stop pesten NU! 

 
op nader te bepalen locatie dichtbij de stad 

Groningen op nader te bepalen data 

In company training is ook aan te vragen en is op 

locatie van de organisatie. 

 

Kosten: euro 60,00 p.p. 

Studententarief: euro 40 p.p. 

Incl. koffie, thee e.d. en koek 

 

Kosten in company lezing/training/workshop in 

nader overleg. 

 

Aanmelden/offerte aanvragen of info kan 

via: 

Tel: 06-55168867 

counselingpraktijk@planet.nl 

www.counselingpraktijk.nl 
www.counselingpraktijk.nl/lezingen-workshops/ 

SPOTLIGHT: Kindercoaching, Lifesyle coaching en  

Persoonlijke Ontwikkeling bij Sjoukje Drenth Bruintjes 
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Van pionier in Nederland tot  

landelijk en internationaal  
erkend deskundige op het  

terrein van destructieve sektes, 

loverboys, hersenspoelen en  
Exitcounseling = specifieke 

hulp, voor de slachtoffers van  

hersenspoeltechnieken/  
destructieve controletechnieken.  

 

“ It was a bumpy ride now and 
then, maar ik had t niet willen 

missen. Ook voor de komende 10 

jaar geldt: Blijven vliegen.” 
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zijn reactie in een tv-interview begrepen. 

Zijlstra lijkt de aanvoerder van het  

verontmenselijken van het gezicht van de VVD.  
Een echte liberaal zal niet achter dit gezicht van de 

VVD staan, denk ik….hoop ik. 

De PvdA wil wel opkomen voor de kansarmen in 
onze samenleving. Natuurlijk. Dat is een van de 

principes, waaraan de PvdA haar bestaansrecht  

ontleent. Helaas komt het dan toch nog niet goed met 
het menselijke gezicht van Nederland. De PvdA doet 

namelijk ook op dit punt water bij de wijn. En dat 

hadden ze nou net niet moeten doen, vind ik.  
Het is voor mij de druppel die de emmer doet  

overlopen. Mijn tenen staan al langer krom over de 

handel en wandel van de PvdA in dit kabinet. De 

gevolgen van de nieuwe zorgwet komen volgens mij 

ook op het bordje van de PvdA terecht.  

De voorbeelden van mensen die het door die nieuwe 
zorgwet in de samenleving niet redden, zijn talrijk. 

Dat past niet bij een echte sociaal democraat.  

Maar Rutte strijkt de principes bij de PvdA glad: met 
een gezellig sfeervolle lunch met Samsom en het 

creëren van een warme sfeer in het kabinet, lijkt het 

Rutte te lukken om de ware principes van de PvdA te 
verdoezelen…., zo komt het op mij over.  

Bed bad en brood voor de uitgeprocedeerde  

vluchteling wordt geminimaliseerd tot een farce 
m.b.v. een tactisch maanzaadbroodje van Rutte? 

Verdrietig vraag ik me af: Als het kabinet al zover af 

staat van onze uitgeprocedeerde vluchtelingen,  
hoever staat dit kabinet dan af van de vluchtelingen 

die de Middellandse Zee helaas vaak als  

eindbestemming hebben? 
Is het vluchtelingenprobleem voor het Nederlandse 

kabinet VVD/PvdA dan een ver van hun bed show? 

Wanneer de PvdA haar ziel voor mensenrechten 
moet verkopen aan de mensonwaardige principes die 

de huidige VVD erop na lijkt te houden, dan past het 
m.i. niet voor de PvdA om door te gaan in een  

kabinet met deze VVD. Doen ze dat wel, dan krijg je 

monsterlijke constructies zoals we die nu ook zien 
voor de uitgeprocedeerde vluchtelingen in ons land. 

Kom op PvdA, stoppen met dit kabinet. Doel moet 

niet zijn het handhaven van dit kabinet, maar het 
volgen van de idealen waaraan de PvdA haar  

bestaansrecht ontleent...toch?! 
Sjoukje Drenth Bruintjes  

Het is lente. Heerlijk. Bloemetjes, bijtjes en vogeltjes 

fleuren het leven weer op. Onze trouwe viervoeter 

Indy rollebolt met zichtbaar plezier in het nieuwe 

verse gras. Onze konijntjes Pixie en Sadie genieten van 

het buiten zijn. Bij ons tovert zoveel vrolijkheid  

natuurlijk een glimlach op het gezicht.  

Heerlijk. Het is lente. Kopje koffie buiten.  

Het gesprek gaat al gauw over het nieuws van die dag: 

bootvluchtelingen die in de Middellandse Zee  

verdrinken, de toestand in Syrië, Libië, andere landen 

met moeilijkheden en ons kabinet heeft het nodig om 

te vergaderen over de vraag of de vluchtelingen, die in 

Nederland uitgeprocedeerd zijn nog wel “bed, bad en 

brood” verdienen.  

“Hoe is het mogelijk dat de mensen in ons kabinet over  

“ Bed, bad en brood” moeten vergaderen”, vraag ik me af. 

Het is toch simpel een daad van compassie en  
medemenselijkheid om de mensen die vluchteling zijn 

maar terug moeten, van menselijke basisbehoeften te 

voorzien? Bovendien voorkom je op deze manier ook het 
zwerven op straat. Daarover hoef je toch niet in discussie? 

Misschien wordt het minder een discussie, wanneer we 

het niet meer hebben over “uitgeprocedeerde  
asielzoekers”, maar over “mensen”.  

Het begrip “uitgeprocedeerde asielzoeker”, kent ernstige  

negatieve associaties. Uitgeprocedeerde asielzoeker  
betekent voor veel mensen in ons land zoiets als lastpak, 

geldverslindende nutteloze parasiet in onze samenleving 

of nog iets anders negatiefs.  
Dat is gevaarlijk, vind ik. Deze vluchtelingen worden 

gedehumaniseerd. De drempel om deze mensen niet als 

mensen te bejegenen wordt daardoor lager.  
Dat kan vreselijk nare consequenties hebben.  

De overheid moet volgens mij het goede voorbeeld geven. 

Maar dat doet ze niet. De VVD neemt, mijns inziens, het 
voortouw in het dehumaniseren van de mensen die hier 

uitgeprocedeerd zijn en terug moeten naar het door hen 
ontvluchte land. Halbe Zijlstra vergelijkt de  

uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet snel genoeg weg 

zijn zelfs met criminelen die de wet overtreden. Zo heb ik 
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Nadat HBO de omstreden documentaire “ Going Clear” in 

Amerika heeft uitgezonden, volgt nu de uitzending in  

Nederland. NPO heeft de rechten verworven.  

VPRO zal “ Going Clear” uitzenden op 19 mei 2015. 

Acht voormalige leden van de Scientology Kerk doen een 

boekje open over hun ervaringen binnen de controversiële 

Scientology Kerk. Ze vertellen over hetgeen hen aantrok in 
Scientology en over hun schokkende ervaringen. Ook vertellen 

ze waarom ze Scientology de rug toe hebben gekeerd. 

Daarnaast wordt het ontstaan van Scientology belicht en de rol 
van beroemdheden voor het succes van Scientology komt aan 

bod. De film ging in januari al in première op het Sundance 

Film Festival. HBO zond het eind maart in Amerika uit. Er zijn 
veel complimenten voor de documentaire, maar er is ook  

kritiek. John Travolta wil niets te maken te hebben met de film. 

Scientology heeft in Nederland notabene de ANBI status en 
hoeft daarom geen belasting als onderneming betalen. Niet lang 

geleden kwam Scientology in opspraak omdat Narconon, het  

afkickcentrum waarmee nauwe banden worden vermoed, onder 
toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg geplaatst 

werd. 

Opmerkelijk: In Engeland zal de film niet te zien zijn.  
De BBC vindt het een “must see” film, maar kiest eieren 

voor haar geld uit angst voor juridische represailles van 

Scientology, volgens verschillende media. 
Scientology is in Nederland geen onbekende beweging. 

In mijn praktijk zie ik ieder jaar mensen met klachten 

over de handelswijze van Scientology. Voorbeelden van 
klachten die mij ter ore komen in mijn praktijk zijn b.v.: 

isolatie van het oude sociale milieu: contactbreuken met 

ouders, broers en zussen, andere familie en vrienden.  
Dat dierbare verandert lijkt o.i.v. Scientology, wordt vaak 

genoemd: ander normen en waarden patroon, andere 

omgangsvormen, onbereikbaarheid, intolerante respons 
op kritiek over Scientology. 

Ik begeleid mensen die zich slachtoffer voelen en oude 

sociale omgeving m.b.v. mijn specifieke kennis als  
exitcounselor naar beter vaarwater.  

Zie ook: www.sektehulp.nl en www.exitcounseling.nl 

According to my perception,                                      
Sjoukje Drenth Bruintjes 
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Bijna iedere dag zijn ze in het nieuws: 

de bootvluchtelingen die via de  

Middellandse Zee Europa proberen te 

bereiken. Nadere bestudering van de 

route laat zien, dat deze vluchtelingen 

niet bepaald de kortste route over zee 

kiezen. Dat komt, doordat de kortste 

routes voor hen onbegaanbaar zijn 

door de zware grensbewakingen van 

Europa op de meer toegankelijke  

plekken. Europa moet zich afvragen of 

deze maatregel onderdeel van succesvol 

vluchtelingenbeleid is, vind ik.  

De vluchtelingen die toch nog via zee hun 

heil in Europa zoeken, moeten via de 
langste zeeroutes. Soms nog niet  

halverwege gevaren, komen ze met hun 

boot in de moeilijkheden of verlaat de  
kapitein het schip, nadat hij de boot met 

volle vaart richting Europa heeft gestuurd.  

Veel vluchtelingen verdrinken in de  
Middellandse Zee. Anderen halen de kust, 

maar hen wacht niet de rooskleurige 

toekomst, die ze voor ogen hadden toen 
ze met hun vlucht begonnen. 

Europa gaat gebukt onder de grote  

vluchtelingenstroom. Veel mensen  
hebben de neiging om de vluchtelingen de 

schuld te geven van de druk en  

onzekerheid die ze voelen. Soms leidt een 
ontmoeting met de mensen uit andere 

culturen tot angst. Simpelweg het feit dat 

de vluchtelingen onze taal niet spreken, kan 

tot misverstanden leiden. Daarnaast kijkt de 

vluchteling vaak anders de wereld in dan de 
meeste Nederlanders, omdat hun  

ervaringsprofiel met het bestaan op aarde er 

anders uit ziet dan die van de westerlingen. 

Zo nestelt zich, gestaag maar zeker, een  

onzichtbare, maar o zo werkende, tralies 

tussen de mensen uit al die verre landen en 
de Nederlanders die hier geboren en getogen 

zijn.  

VN gazant Sigrid Kaag kan het van een 
afstandje bekijken. Ze heeft de indruk dat 

Europa aan symptoombestrijding doet als het 

over vluchtelingen gaat. Zij vindt dat er een 
geïntegreerde aanpak nodig is: Het  

smokkelen van vluchtelingen tegen gaan en 

tegelijkertijd een goede ontwikkelingshulp 
en aandacht voor de veiligheid. 

Volgens Kaag is er sprake van islamofobie. 

In ieder geval is er angst voor “ de ander”. 
Ook de politiek lijkt zich door die angst te 

laten leiden. Extreem rechts gedachtegoed 

wordt salonfähig, zo spreekt Kaag. Mooie  
uitdrukking voor de nare betekenis van het  

dehumaniseren van een bevolkingsgroep. 

Een gevaarlijke ontwikkeling, die we in de 
geschiedenis meerdere malen hebben gezien. 

Door de angst voor het onbekende of het 

andere, gaat extreem rechts gedachtegoed er 
makkelijker in. Verder sluit men zich het 

liefst af, zo lijkt het. De wereld lijkt te snel te 

veranderen. Verandering vergt  

flexibiliteit, maar veel mensen vinden 

de wereld te snel veranderen. De 
nuance valt weg. 

Als exitcounselor hanteer ik altijd de 

nuance in mijn verhaal. Dat wordt 

soms juist wel, maar soms ook  

helemaal niet gewaardeerd. Mensen 

lijken een totale veroordeling te eisen 
van alles wat anders is. Whoopie 

Goldberg noemde het: “andersisme”. 

Sommige journalisten en media die 
afhankelijk zijn van lees-en  

kijkcijfers, lijken zich soms door die 

gevoelens van afwijzing van het 
onbekende bij hun lezers en kijkers te 

laten leiden, zo komt het op mij over.  

We moeten toe naar meer compassie, 
helpen oplossingen te vinden.  

Wanneer compassie het stuur  

overneemt van de angst, komen er 
ook andere oplossingen dan die  

welke uit angst worden bedacht. 

Afin, eenvoudig is ´t niet.  
Extremisme neemt duistere vormen 

aan. De reactie daarop vloeit voort uit 

angst. Logisch. Toch zou hier de 
nuancering passen, vind ik. 

Sjoukje Drenth Bruintjes 
 

Deels gebruik gemaakt van bron: interview met Sigrid Kaag 

in het NRC Handelsblad van zaterdag 25 april `15. 

Gelukkig hebben ze doorgezet 

heeft niemand ze kunnen weerhouden 

en delfde die macht het onderspit 

 

Ik schrijf vrij, dankzij verzet 

Die vrijheid zal ik behouden 

De spade waarmee ik tegen onmenselijkheid spit 

 

Bij de vlaggen in top 

horen niet de wreedheden 

waarmee iemand´s identiteit wordt verbrand 

 

Met de vlaggen in top 

staan we toch op tegen onmenselijkheid 

en het dehumaniseren van mensen in ieder verband 

 

´t Schrijvertje/ Sjoukje Drenth Bruintjes 

Op 5 mei willen we eren 

dat we in vrijheid leven 

Daarvoor hangen we de vlaggen in top 

 

Goed dat we ons realiseren 

dat vrijheidsstreven kon overleven 

ondanks bedreiging met de strop 

 

Dapper en vastberaden 

namen mensen de verantwoordelijkheid 

om zich te verzetten tegen macht 

 

Hun strijd werd weleens afgeraden 

vanwege de macht van oneerlijkheid 

de ongelijke strijd in een donkere nacht 

 

 

Een dichterlijke vertelling uit  

“ Waves” 

van Sjoukje Drenth Bruintjes 

Autobiografisch werk. Het is te 

bestellen bij de uitgeverij Roots 

van Sjoukje via:  

counselingpraktijk@planet.nl of  

www.winkelplein.nu/schrijvertje 

Telefonisch via: 

06-55168867 

 
*Er lijken Engelse en Koreaanse uitgaves van 

Waves in omloop.te zijn. Koop ze niet! Deze zijn niet 

door mij geautoriseerd. De vertalingen zijn niet 

correct en namen alsmede adresgegevens kloppen 

ook niet. Ik distantieer mij nadrukkelijk van de 

Engelse en Koreaanse uitgave. 

Geïnteresseerd? Koop Waves bij mij: 0655168867 

Of mail me: counselingpraktijk@planet.nl 

Sjoukje Drenth Bruintjes 

3. Bootvluchtelingen leiden tot kramp in Europa 

4. Wanneer iets niet meer is wat het lijkt 

Mijn vrienden in een onzichtbare knel,  

handelden plots niet meer uit vriendschappelijke 

overwegingen, maar in naam van de  

machtsstructuur waarin ze verstrengeld waren 

geraakt. Het was een grote schok te merken dat 

vrienden je ergste vijanden kunnen zijn. Dat je 

vrienden je niet helpen met opstaan als je  

gevallen bent, maar je juist omver  proberen te 

werpen met de kennis die ze hebben van je 

achilleshiel...van je kwetsbaarheid….juist dat 

maakte me zo verdrietig en teleurgesteld.  

Ik heb me na dit gebeuren verdiept in de  

werking van destructieve controletechnieken en 

wat je ertegen kunt ondernemen. Sinds januari 

2005 ben ik exitcounselor en verleen ik  

specifieke hulp aan slachtoffers van destructieve 

controletechnieken/hersenspoeltechnieken, zoals 

slachtoffers van sektes en loverboys. Ik red veel 

mensen uit de diepste krochten van gesloten 

destructieve manipulatieve systemen.  

Die vrienden waar ik in dit artikel over schrijf, 

heb ik niet kunnen bereiken. Dat blijft een 

pijnlijk gegeven. Pijnlijk omdat ik nog van ze 

hou. Je kunt houden van mensen, terwijl je  

tegelijkertijd wat ze doen en laten niet goed 

vindt. Ik heb nog steeds wel de hoop een van 

hen terug te zien. Ik noem haar “maan”, omdat 

ze alleen zichtbaar is als “de zon” (macht) dat 

wil.  

Sjoukje Drenth Bruintjes 

Iedereen maakt ´t weleens mee.  

Teleurgesteld raken in iets of iemand,  

waarin je vele jaren geloofde.  

Soms wordt de gebeurtenis een litteken op je 

ziel waar je mee verder kan, door ermee om te 

leren gaan of door iets goeds te doen met  

hetgeen je ervan hebt geleerd. 

“ Mensen zijn niet altijd wie ze lijken”, zei een 

goede vriendin vroeger eens tegen mij. Ik was nog 

jong, had vertrouwen in veel mensen en kon niet 

bedenken dat aardige mensen ook duivels uit de 

onderwereld konden zijn.  

Ik ben opgegroeid in een gezin en ook in een 

familie, waarin de boze wereld geen voet aan wal 

kreeg. Niet dat ik naïef en ongewaarschuwd mijn 

volwassenheid tegemoet ging. Dat ook weer niet. 

Ik denk zelfs dat o.a. mijn moeder´s waarschuwing 

me heeft gered van een grote val in een diep ravijn 

van een gesloten manipulatief systeem: “Laat nooit 

direct het achterste van je tong zien, ook al  

vertrouw je mensen 100%. Vertel ze niet alles over 

wat je beweegt. Hou enige reserve”. 

Toen ik geconfronteerd werd met een  

onwerkelijk overkomende nare werkelijkheid van 

vrienden in de tang van een destructief gesloten 

manipulatief systeem (destructieve sekte), zorgde 

juist die reserve voor net genoeg ruimte om nog te 

kunnen ontsnappen aan de tentakels van een  

grenzeloze onethisch manipulerende  

misselijkmakende machtsstructuur. 
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5. Kindercoaching Lifestyle coaching         

Persoonlijke Ontwikkeling 

“ Sektarisch getinte structuren 

zijn structuren die  

kritisch denkende mensen  

vogelvrij verklaren.  

In dat geval kan je  

als kritisch denker  

maar op 1 manier reageren:  

Blijven vliegen!”  

Kindercoaching, Lifestyle Coaching en  

Persoonlijke Ontwikkeling zijn enkele 

disciplines van  

Counseling en Consultancy Praktijk 

Sjoukje Drenth Bruintjes.  

Volwassenen, ouderen en jeugd kunnen 

natuurlijk terecht in de praktijk van  

Sjoukje. Kinderen tot 12 jaar kunnen ook 

bij Sjoukje terecht. Bijvoorbeeld voor 

problematiek die tegenwoordig valt onder 

noemers zoals b.v. ADHD, HSP  

( hoogsensitief), stress,  

aanpassingsproblemen op school en angst 

voor honden. Daarnaast begeleidt Sjoukje 

met haar kennis van exitcounseling i.g.v. 

hersenspoelen, kinderen uit destructieve 

sektes, loverboys circuits en  

incestsituaties.  

Langer vitaal blijven, omgaan met  

beperkingen en het hanteren/verminderen 

van stress zijn zaken die onder de lifestyle 

coaching en persoonlijke ontwikkeling in 

de praktijk van Sjoukje vallen. Een fijne 

manier om een gezondere leefstijl te 

ontwikkelen en af te komen van obstakels 

zoals stress.  

Maak gerust een afspraak: 0655168867/

counselingpraktijk@planet.nl 

Redactie Nieuwsbrief Creative Counseling 

Een knuffel voor jou,  

van Sjoukje Drenth Bruintjes 

Autobiografisch werk van Sjoukje 

Drenth Bruintjes. Het is te bestellen 

bij de uitgeverij Roots van Sjoukje 

zelf via  

counselingpraktijk@planet.nl  

of  

www.winkelplein.nu/schrijvertje 

Telefonisch via nummer: 

06-55168867 

Waves van Sjoukje Drenth Bruintjes met dichterlijke 

vertellingen van de emoties omtrent het dreigende 

verlies van een vriendschap aan een sektarisch getinte 

structuur. Autobiografisch van Sjoukje Drenth 

Bruintjes. De correcte versie is alleen te bestellen bij 

Sjoukje zelf via  

counselingpraktijk@planet.nl of  

www.winkelplein.nu/schrijvertje 

telefonisch via  

nummer:06-55168867 

Er reed een trein naar Sobibor: Het 

persoonlijke verhaal van Jules Schelvis 

over het mensonterende transport van 

Westerbork naar Sobibor  door  het 

Naziregime tijdens de Tweede  

Wereldoorlog.  

Indrukwekkend. Nooit vergeten! 
ISBN 978-90-72486-50-9 

Uitgave: herinneringscentrum  

Kamp Westerbork 
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De zelfstandige praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes is een brede praktijk:  

Aan de ene kant van het spectrum psychosociale hulpverlening o.a. middels               

counseling, exitcounseling, mental coaching, vrije dansexpressie e.a..                 

Aan de andere kant van het spectrum de adviespoot: sportconsultancy.                                        

Denk daarbij aan sportmanagement, interim-management sportcomplexen, 

zwembaden e,d, alsmede het organiseren van sportevenementen.                          

Een uiterst gevarieerd aanbod, waarbij de kennis van al deze terreinen natuurlijk 

altijd ten voordele van iedere cliënt zal zijn.  
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            Spotlight 
 

     

 

                  

Kindercoaching 

 

Lifestyle coaching 

 

Persoonlijke Ontwikkeling 
 

 

Counseling en Consultancy 

Praktijk 

Sjoukje Drenth Bruintjes 
 

 
Wenst u informatie of wilt u een afspraak maken in 

mijn praktijk, dan kunt u dat op 2 manieren doen: 

 

Per telefoon: 0655168867 

Per mail: counselingpraktijk@planet.nl 

 

 

Sjoukje Drenth Bruintjes 

 

 

Counseling & Consultancy Praktijk 

Sjoukje Drenth Bruintjes/ 

Counseling en Consultancy Praktijk 

Sjoukje Drenth Bruintjes  

 

 

Brugstraat 11 

9665ML 

Oude Pekela 

(consult op afspraak) 

 

Tel: 06-55168867 

 

Mail: counselingpraktijk@planet.nl 

 

Internet:  www.counselingpraktijk.nl 

               www.sektehulp.nl 

               www.slachtofferloverboys.nl 

In de praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes kunt u voor terecht voor hulp en advies 

bij: stress, rouw en verlies verwerking, relatie problematiek, ADHD,  

schoolcounseling, bedrijfscounseling, conflictbemiddeling, begeleiding bij ziekte 

eenzaamheid en verslaving, slachtoffers van loverboys, slachtoffers van sektes,  

slachtoffers van geweld, slachtoffers van hersenspoeltechnieken/  

destructieve controletechnieken. Ook kunt u advies verzoeken omtrent zaken die 

met sportconsultancy te maken hebben, zoals methodische en didactische  

ondersteuning van lessen lichamelijke opvoeding en sport bij scholen en  

sportverenigingen. 

Sjoukje Drenth Bruintjes geniet landelijke bekendheid wegens haar kennis en     

vaardigheden als exitcounselor ( hulpverlener van slachtoffers van sekten en  

loverboys) en als spreker. U kunt lezingen, workshops en trainingen aanvragen van  

Sjoukje Drenth Bruintjes.  

Bel: 06-55168867 of mail: counselingraktijk@planet.nl 
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In Canada, Edmonton, woont een man, die met een starende blik veel mensen aan zich bindt. Sommigen zijn zelfs naar Canada verhuisd, naar Edmonton, om 

maar zo dicht mogelijk bij de starende man te wonen. Tijdens zijn staarsessie neemt hij plaats in een grote leunstoel op een podium. Aan weerszijden tv  

schermen met een close-up van zijn gezicht, van zijn starende blik. Mensen in de zaal blijven kijken naar zijn starende blik. Ze zien er vanalles in en aan. Van 
aura´s tot de nieuwe Messias. Af en toe loopt iemand naar voren, om hem iets te vragen. John, zo heet de starende man, antwoordt steeds in het hetzelfde tempo 

en met zachte stem, zijn blik onveranderd. Mensen komen van ver naar hem toe. De 3 uur durende staarsessies kosten slechts 9 euro, de seminars kosten  

honderden euro´s. Volgens mensen in de zaal kun je zoiets sparen door kleiner te gaan wonen. "De toewijding van John`s volgers neemt hun hele leven over. Ze 
kunnen geen rationele beslissingen meer nemen," zo zegt professor Kent, deskundige betreffende sektes in Canada. Soms hebben ze wel vragen, voelen ze niet 

wat is voorspeld. Toch komen ze niet met hun kritiek naar voren, want de anderen in de groep mensen die naar de starende John kijken lijken geen kritiek te 

hebben. Zo wordt de ontluikende kritiek in de kiem gesmoord. John werkt onder de vlag van de door hem opgerichte School voor Geïntegreerde Filosofie in 
Edmonton in Canada.  

Deels uit bron: Vice, Harmon Leon                                                                                                                                                                                                                                          Sjoukje Drenth Bruintjes 

De online nieuwsbrief creative counseling is ook te vinden op: www.counselingpraktijk.nl/nieuwsbrief/ 

7. Gratis intake bij relatie -stress en rouwproblematiek      

Half uur gratis consult i.g.v. 2 en half uur durend  

exitcounseling consult! 

Loopt uw relatie stroef, ziet u het niet meer zitten met uw partner, heeft u last van stress door  
omstandigheden of kunt u het verdriet over het verlies van iemand die u dierbaar is niet aan? Kom dan 

gerust eens praten met counselor/coach Sjoukje Drenth Bruintjes. Een gratis intake op deze zorggebieden 

maakt het iedereen mogelijk om eens te kijken of Sjoukje u wellicht naar beter vaarwater kan begeleiden.  
Zoekt u oplossingen voor een situatie waarin destructieve controletechnieken een kwalijke rol lijken te 

spelen, zoals bijvoorbeeld in situaties van slachtoffers van loverboys en slachtoffers van destructieve 

sekten en andere mogelijke situaties met hersenspoelen, dan kunt u een afspraak maken in de praktijk. Het 
eerste consult zal ongeveer 2 en half uur in beslag nemen waarvan Sjoukje slechts 2 uur in rekening zal 

brengen.  

 
Mocht u een afspraak wensen of eerst informatie wensen, dan kunt u een gratis oriënterend gesprek  

voeren per telefoon: 0655168867. U kunt ook per mail contact opnemen: counselingpraktijk@planet.nl 

Voor meer informatie kunt u surfen op:  

www.counselingpraktijk.nl    www.sektehulp.nl    www.slachtofferloverboys.nl 
Redactie nieuwsbrief creative counseling 

8. De sekte van de starende man 
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