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Een beetje liefd€...
"De inkomstenbronnen zijn met de bijdrage van de nieuwe part-

ner beter gespreid dan voorheen. De integraties van de overge-
nomen activiteiten zijn vottooid of t iggen op schema. 0nze joint

venture heeft in het huidige ongure ktimaat op de Íinanciële
markten te kampen met hogere fundingkosten en een waarde-
vermindering van zijn beLeggingsportefeuitles, maar wordt toch
nauwetijks rechtstreeks geraakt. Ons bedrijf heeft niet betegd in
Amerikaanse subprime-hypotheken en kent evenmin tiquiditeits-
problemen, wat betekent dat voor heet 2008 de funding al veitig is
gestetd. Uitgaande van deze win-win-situatie..."
sToP!! !

Soms wordt het je gewoon even te

veeI in de weretd van business en

management.  De boog kan niet

at t i jd gespannen zi jn,  je móet af

en toe de t i jd nemen voor wat

persoont i jke ontspanning, at  dan

niet  gecombineerd met een stuk-
je geestet i jke diepgang.

Touch 0Í Love is de naam waar-

onder Roos Fontei jn,  een docente

spir i tuat i te i t  en [ ichaamswerk ui t

het  midden des [ands, work-

5nOpS, CUrSUSSen en Sessres

organiseert .  " lk  zou di t  ook tantra

kunnen noemen",  zegt Roos, ter-

wi j l  ze de vtam zet in een wie-

rookstokje. "Maar weet je wat het

is:  d ie term is door de markt

inmiddets zó gedevatueerd. . .

Zoats je tegenwoordig bi j  etke

benzinepomp kruidnoot jes en

hondenvoer kunt kr i jgen, kun je

overaI  in de erot ische industr ie

nu terecht voor tantra,  tantra,

tantra. Terwij I  het in 99 van de

100 geval ten hetemaaI níets met

de oorspronketi jke oosterse f i to-

sof ieën heeft  te maken. Het is

gewoon een et iket  dat  het com-

mercieeI gezien goed doet.

Vermoed ik."

Bi j  Touch 0f Love draait het at[e-

maat om aanraken- Aanraken,

l" ichamel. i jk  contact  :  ju ist  datgene

waaraan het in de ki t le zaken-

weretd zo ontbreekt. Roos, terwij I

ze haar handen insmeert  met

warme ot ie:  "We gaan vastzi t ten-

de energieën [osmasseren en

maken daardoor gevoe[ens en

emoties los.  Die gaan we met

zorg en aandacht terugbrengen

naar een natuur l i jke stroom aan

levensenerg ie.

lk begin zacht jes te knorren als

de oLie get i jkmat ig over mi jn di jen

wordt verdeetd.  "Het moet een

r i tueeI z i jn dat is gebaseerd op

wederzi jds respect,  veiLigheid,

vertTouwen, ptezier en I iefde",

zegt Roos met een stem die mi jn

ziel  balsemt.  De new age-muziek

die door de ruimte meandert  en

bi j  etke pauze in Roos'verhaaI

mi jn gehoororgaan binnengt ipt ,

doet de rest .  Met etke aanraking

van haar boterzachte handen

zweef ik verder weg van dat harde

zakenmit ieu.  lk  ver laat  de aarde

ats een zeppe[ in gevutd met war-

me [ucht. . .  En terwi j I  ik  me vot le-

dig overgeeÍ,  denk ik nog net:  dí t

is  pas een win-win-si tuat ie!
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