
Dans jezelf is geschreven voor allen die zich op 
maatschappelijk of sociaal gebied afgewezen 
voelen of lijden onder een algemene onderwaar^x 
dering van hun menselijk bestaan. De pijn kan 
ofwel uitgesproken zijn, maar kan ook een slui- 
merend onbehagen zijn dat vaak gekoppeld is 
aan de kleine dingen des levens. 

Voor (veel) te veel mensen is het levenspad 
een aaneenschakeling van subtiele uitsluiting, 
psychische onderdrukking en een onvervuld 
verlangen naar oprechte liefde en erkenning. 
Velen leiden een leven waarmee ze innerlijk voort- 
durend in conflict verkeren. De gevolgen zijn 
navenant: stress, burn-out, overspanning, angst, 
woede, lichamelijke klachten: een lijdensweg. 

De auteur biedt de lezer een uitweg. Hij vertrekt 
van de vaststelling dat niet het leven zelf het 
probleem is, maar wel de illusie van een ‘ik’ met 
alle vormen van spanning die daar onlosmakelijk 
mee verbonden zijn. Eén onvervreemdbare over- 
tuiging staat centraal: ieders aanwezigheid bezit 
een unieke schoonheid en is een vat vol mogelijk- 
heden en creatieve vermogens. Niemand is beter 
of slechter dan een ander, ieder is precies wie hij 
of zij is. 

Dans jezelf is het vervolg op Luc Teuwens Dood 
van een therapeut, een werk dat velen heeft 
beroerd en heeft aangezet om de zoektocht naar 
het 'brongeluk’ moedig aan te vatten. 

LUC TEUWEN 

is vrijzinning humanistisch consulent bij deMens.nu 
en begeleidt en ondersteunt mensen. Zijn eigen- 
zinnige en compromisloze aanpak heeft al vele 
mensen het zelfvertrouwen gegeven om hun leven 
opnieuw te omarmen. 
 
 

“Ik werd vooraf gewaarschuwd 
voor de impact ervan, maar er 
was geen ontkomen aan. En voor 
geen geld zou ik het willen gemist 
hebben.” 

“Nog nooit heb ik kennis genomen 
van iets dat zo compromisloos 
is als dit. Maar het bulkt van 

zelfvertrouwen.” 

“Ik heb al veel vergelijkbare 
inzichten verworven bij diverse 
colleges, maar Luc voegt er nog een 
dimensie aan toe 

“Soms voel je meteen dat iets klopt. 
Laat dit licht maar schijnen.” 

“Met open, complexloze en 
ontvankelijke blik heb ik mij op dit 

nieuwe spoor gezet.” 

“Zonder grenzen, niet 
leeftijdgebonden op eigen wijze 

jezelf kunnen en blijven dansen is 
een grandioze ontdekking.” 

 


