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‘Waarom in hemd en 
onderbroek?', vroeg 
Aafje nadat ik haar 
bedeesd had gevraagd 
of ze zo met haar part-
ner op de cover van het 
themanummer over de 
dood van …van hart tot 
hart… wilde.
‘Om de kwetsbaarheid 
van het lichaam te laten 
zien’, antwoordde ik. 
Na kort overleg waren 
ze eruit: of gekleed of 
naakt. Nou naakt dus!

Wat geweldig! Twee mensen van 72 en 82 jaar wilden 
wel naakt op de cover! Ik zou dat eerlijk gezegd nu ik 
rond de veertig ben niet eens durven. Er zijn toch wat 
gehechtheden en oordelen die ik in ogenschouw kan 
nemen.
‘Er is één ding’, zeiden ze toen ze de studio betraden, 
'voor ons bestaat de dood niet.  De dood is enkel 
de overgang van de illusiewereld naar de Werkelijke 
Wereld van de geest. Het lichaam is zuiver communi-
catiemiddel en heeft op zich geen betekenis. Zet dat er 
maar in.’ 
En daar stonden ze dan. Twee prachtige mensen in 
hun blote lichaam, geleefd en aanvaard en volledig in 
hun kracht.
Als je al zo in het leven staat, wat is de dood dan voor 
jou? Els Thissen legt in het openingsartikel rond dit 
thema, dat wat Een Cursus in Wonderen over de dood 

. . .VAN DE  REDACT IE

zegt naast de praktijk van onze waarnemingen. Hoe 
ver gaan de gehechtheden aan ons lichaam? Vaak ver-
der dan we beseffen.
In een gedicht van Coco de Lang kunnen we stilstaan 
bij hoe gehecht Jezus aan zijn lichaam zou zijn. En 
dankzij Klaas Vos kunnen we een oefening doen om 
ons lichaam anders te ervaren.  
De dood bestaat niet. Ook Marrigje Dijksma schrijft 
hierover als ze principe 11 van Attitudinal Healing: 
Omdat liefde eeuwig is, hoeft de dood niet als iets 
beangstigends te worden gezien, vergelijkt met de 
Cursus. Hoe reageer je dan als je kind overlijdt? 
Geloof je het dan nog? Maria de Wilde schrijft hier-
over uit eigen ervaring.
Alle levende wezens op aarde hebben met de licha-
melijke dood te maken. Hebben ze hier ook een besef 
van? Anita Koster interviewt dierenarts Lei Philippen 
hierover. Ik heb er zelf nooit bij stil gestaan, hoeveel 
een dierenarts over leven en dood beslist en wat het 
effect kan zijn als je de wereld anders gaat zien… 
Over de wereld gesproken. Nu de oorlog is begon-
nen, willen we hierbij stilstaan met een stuk van Els 
Thissen: 'Voor het scheppen van vrede ben jij vol-
doende'.
Verder een boekbespreking over lichtbrengers en zelfs 
hebben we een verslag van een bijzonder kinderkamp. 
Het lijkt wel reclame. En ook daar staan we voor open 
met kleine advertenties. 
Steeds meer te lezen, steeds meer te leven, zeker nu de 
dood niet bestaat. 
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niet meer deed. Dat moest wel komen omdat de bat-
terijen op waren. Een dag later vroegen ze of hij in 
de tuin bij de kat begraven zou worden. Nee, dus! 
Nadat ze hoorden dat zijn dode lichaam zou worden 
verbrand, was de eerste vraag: ‘Ook zijn hoofd?’ Dat 
pappa niets meer kon voelen, leek een hele geruststel-
ling. De oudste ging gewoon naar school. Ze misten 
pappa aan tafel, spraken daarover, huilden soms en 
speelden hun vrolijke spel. De dagen voor de uitvaart-
plechtigheid ging ik ‘s ochtends, met de kleine meid 
van drie jaar op de arm, naar de bijkeuken waar haar 
vader was opgebaard. We deden het grote deksel van 
de kist en keken naar pappa. En we spraken erover dat 
hij heel koud was en niet meer kon bewegen, over de 
(on)mogelijkheid een nieuwe pappa te kopen en over 
alles waarover bij een driejarige in de aanwezigheid 
van haar dode pappa vragen kunnen opkomen.

Ik heb geen gedachten zien opkomen bij deze kin-
deren van drie en vijf over dat dit het ergste is, dat 
hen of hun moeder kan overkomen. Ik heb ze niet 
horen zeggen, dat het niet had mogen gebeuren of 
horen vragen, ‘waarom overkomt ons dit?’ Wel zag ik 
oprechte nieuwsgierigheid naar hoe pappa dood kan 
gaan, en dat hij niet meer kan bewegen en eten. Ik zag 
dat er (nog) geen verhalen bij deze kinderen zijn, over 
hoe erg het is dat hun vader dood is. Of ideeën over 
dat ze met de dood van hun vader ergens voor gestraft 
worden. Ook moest ik denken aan de tijd dat ik bij 
de Raad voor de Kinderbescherming werkte en waar 
ik volwassen kinderen heb horen zeggen: ‘Ik wou dat 
mijn vader dood was gegaan toen ik drie jaar was, dan 
had hij me nooit kunnen misbruiken al die tijd.’ 
Het kan vreemd lopen in deze wereld. Wat me ook 
duidelijk werd, is dat ik de reikwijdte niet ken van 
hetgeen er gebeurt. De enige manier om een ‘mening’ 
te kunnen hebben over wat er gebeurt, is door wat ik 
zie te beoordelen. En dat doe ik dan aan de hand van 
mijn eigen ideeën en maatstaven. Zonder idee, zonder 
interpretaties over leven en dood, zonder een gedachte 
over hoe iets moet zijn, heb ik dus geen mening over 
wat er gebeurt. En geen mening hebben over iets 
betekent, dat ik wat er gebeurt onderga, ermee omga, 
doe wat er te doen is en vrede heb met wat er is.

Wat is er mis met doodgaan?
Wat is er mis met fysiek doodgaan, vroeg ik me naar 
aanleiding hiervan af. En ik kon niets vinden. Toch 
wordt daar kennelijk door veel mensen anders over 
gedacht. Als je denkt dat de dood het einde van het 
leven is, moet je wel denken, dat je je lichaam bent. 
Je denkt dan dat leven betekent, dat je geboren wordt, 
ouder wordt, meestal ook nog ziek en vervolgens 
dood gaat. De Cursus omschrijft dat als de centrale 
droom waaraan alle illusies ontspruiten. Zonder dit 
concept van de dood, en bijgevolg ook van het leven, 

zou je leven er totaal anders uitzien. Door met zo’n 
stelligheid in de dood te geloven, wordt in één adem 
het leven ontkend. En als dat de realiteit is, leven en 
dood van het lichaam, hoe zit het dan met ons? Zijn 
wij dan slechts een lichaam, en niet meer dan dat? En 
is het lichaam dan het meest wezenlijke wat we zijn? 
De Cursus zegt overigens, dat onszelf als een lichaam 
zien een ego-interpretatie is. En alles vanuit het ego is 
gericht op zonde, schuld en dood. 
Ik kan u eerlijk zeggen, daar doe ik het niet voor, 
daar offer ik mijn realiteit niet aan. Ik wil me niet 
verbinden met dit beperkte en aan elkaar gekoppelde 
idee van leven en dood. Stel dat je voor een moment 
het idee van een dood terzijde zou zetten. En je zou 
je voorstellen dat jouw realiteit iets anders is dan de 
realiteit van je lichaam. Wat zou dat met je doen? Stel 
dat je je niet zou laten misleiden door een vorm die 
verandert, een lichaam dat sterft. Welk antwoord zou 
je dan geven op de vraag: ‘Wat is het dat je wezenlijk 
bent?’ En stel dat je die vraag beantwoord hebt, wat 
blijft er dan van die wereld over, waarin je beelden 
van een fysiek leven en een fysieke dood een hoofdrol 
hebt gegeven?
De Cursus nodigt ons heel nadrukkelijk uit om 
inhoud en vorm niet te verwarren. De vorm is alleen 
een middel, zodat de inhoud zich uitdrukken kan, en 
vergelijkt het lichaam met de lijst van een schilderij. 
Geen enkele lijst heeft betekenis zonder de inhoud 
en de bedoeling van de lijst is, dat het schilderij op de 
best mogelijke wijze naar voren komt. Een lege lijst is 
van geen waarde. En iemand als een lichaam zien, is als 
het ophangen van een lege lijst en daar in bewonde-
ring naar kijken. De vraag is dus, wil je jezelf en ande-
ren als lijst zien of als meesterwerk, zoals de Cursus 
zegt, dat slechts een tijdje wordt vastgehouden in dit 
lichaam. Verder wordt benadrukt dat wat God gemaakt 
heeft, geen omlijsting nodig heeft. Maar zolang dat 
niet direct voor jou herkenbaar is, kun je naar het 
schilderij kijken met de omlijsting die God eromheen 
heeft geplaatst, namelijk die van de Heilige Geest. En 
in het aanvaarden van die omlijsting, in plaats van die 
van jou, zal het meesterwerk zich aan je openbaren 
(vgl. T25.II.4-7). Kort gezegd, kijk je met de ogen van 
het ego, of kijk je met de ogen van de Heilige Geest? 
En daarin vind je je gevangenis, of de bevrijding van 
het herkennen van de ander en jezelf.

Zonder dualiteit geen dood
Een tijdje geleden vroeg ik me af of ik bereid zou zijn 
eeuwig te leven in een lichaam. En ik moet u zeg-
gen dat ik er even over deed, voor ik een eerlijk ja als 
antwoord kon geven. Het verbaasde me, dat ik daar 
niet meteen enthousiast ja op zei. Hoe wonderlijk om 
te zien, dat ik niet sta te wachten op de lichamelijke 
dood, het vervolgens geweldig vind als ik vrede vind 
in het idee van versterven van mijn lichaam en dan 

Els Thissen

’Wat is de dood voor jou?’ (T19.
IV.(C).2:11), vraagt Een 
Cursus in Wonderen op enig 
moment. Een boeiende vraag 

die onlangs levend werd toen mijn zwager, de man van 

mijn zus, verongelukte. Hij en een vrachtwagen raakten 
elkaar tijdens zijn werk. Hij was onmiddellijk klinisch 
dood en overleed diezelfde middag nog, doordat zijn 
ademhaling stopte. De vrachtwagen had een minuscuul 
klein deukje in het linker portier. 
Hun twee kinderen van drie en vijf jaar hadden er 
geen verhaal over. Zij constateerden dat pappa het 

Leven en dood. We hebben er allemaal zo onze ideeën en misschien ook angsten over. Is er iets mis 

met de dood? En bestaat hij eigenlijk wel? Is er een manier om de dood anders te zien? Vragen die 

levend worden als een lichaam sterft. Els Thissen geeft haar zicht hierop.
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angst, verontrusting of twijfel, als woede, ongelovig-
heid en gebrek aan vertrouwen, als bekommernis om 
lichamen, afgunst, en als vormen waarin de wens te 
zijn wat jij niet bent, jou kan komen verleiden. Al 
zulke gedachten zijn slechts de weerspiegeling van de 
aanbidding van de dood als verlosser en schenker van 
bevrijding’ (WdI.163.1).
Kennelijk ziet de Cursus de dood als iets anders dan 
de lichamelijke dood. De Cursus ziet de dood vooral 
in de verschijning van allerhande emoties, waarvan je 
denkt dat die waar zijn voor jou. Als je denkt dat dit 
is wat je bent, leidt dat tot het je afscheiden van wat 
je in wezen bent. In feite ben je dan levend dood, uit 
contact met je meest wezenlijke zelf.
Zoals gezegd, er heerst veel verwarring over de dood. 
Maar misschien moet ik zeggen, er heerst veel ver-
warring over het leven. Duidelijk mag zijn, dat het 
leven niet bestaat als de dood realiteitszin heeft. Leven 
is onmogelijk als de dood bestaat. Je kunt niet voor 
beiden tegelijkertijd kiezen. Dit is weer een centraal 
uitgangspunt van de Cursus. Wat waar is, heeft geen 
tegendeel en verandert nooit. Als iets kan veranderen, 
kan het nooit waar geweest zijn. Een lichaam dat sterft 
kan dus nooit waar geweest zijn als werkelijkheid. Dat 
neemt niet weg dat we wel kunnen waarderen, dat het 
lichaam ons de gelegenheid geeft ons uit te drukken 
zoals we dat doen. 

Leven gaat over eeuwigheid
De vraag die dan overblijft is: ‘Wat zijn we dan wel, als 
we geen lichaam zijn?’ De verwisseling van jezelf met 
je lichaam is de grootste en meest voorkomende ver-
gissing, die in deze wereld gemaakt wordt. Het is een 
enorme ontkenning van wat je bent. Als je dat doet, 
laat je je door het ego met een kluitje in het riet sturen, 
waarmee je je eigen prachtige en enorme aanwezigheid 
misloopt. Het is de truc van het ego om angst te zaaien, 
om je daarmee weg te houden van de herkenning van 
wat je wezenlijke realiteit is. Terug naar de Cursus 'Zoals 
je onderwijst, zo zul je leren. Als je reageert alsof je ver-
volgd wordt, onderwijs je vervolging. Zo’n les moet een 
Zoon van God niet wensen te onderwijzen, wil hij zijn 
eigen verlossing verwezenlijken’ (T6.I.6:1-3). Je wordt 
alsmaar uitgenodigd jezelf niet te verwarren en helder 
voor ogen te houden dat liefde je enige realiteit is. Je 
opstanding is je realiseren, dat liefde is wat je bent en 
dat als enige te onderwijzen. 
De hele kwestie rond leven en dood is niets anders als 
een, voor onze begrippen, extreme manier om iets te 
leren. In de Cursus zien we dat terug in hoofdstuk 6, 
waarin aan de kruisiging van Jezus wordt gerefereerd. 
Er wordt gezegd: ‘Er is een positieve interpretatie van 
de kruisiging die volkomen vrij is van angst, en daarom 
volkomen heilzaam in wat ze leert, mits juist verstaan’ 
(T6.I.1:5). De boodschap die de kruisiging geeft, is dat 
het ‘onnodig is in vervolging enige vorm van geweld te 

bespeuren, omdat je niet kunt worden vervolgd’ (T6.
I.4:6). Het hele idee van vervolging komt uitsluitend 
voor uit vereenzelviging met het lichaam en de afge-
scheidenheid die dat met zich meebrengt. Daar begint 
projectie en dat betekent dat er schuld weg geprojec-
teerd moet worden. Die schuld wil je namelijk kwijt. 
En op een schuldige mogen we onze woede koelen. 
Natuurlijk kan iemands lichaam aangevallen en ver-
nietigd worden. Maar je bent immers je lichaam niet. 
En zolang je denkt dat in vervolging of ziekte jou iets 
aangedaan wordt, denk je dat je wel je lichaam bent. 
De dood en de aanloop naar de lichamelijke dood 
wordt door jou dan wellicht ervaren als een kruisiging. 
Wat het doorlopen van dit traject doet, is je de gele-
genheid geven een krachtig leerproces door te maken. 
En het grappige is, dat elk verzet ertegen volkomen 
nutteloos is. Het gebeurt gewoon als het gebeurt. 
Het gebruik van medicijnen, het doen van een che-
mokuur, rust nemen, kortom doen wat nodig is om 
met een bepaalde lichamelijke ziekte om te gaan, zie 
ik niet als verzet ertegen, maar als vriendelijke behan-
deling van je lichaam. Waarom zou je niet voor het 
lichaam zorgen? Waarom zou je het onthouden, wat je 
het geven kunt? Maar dat alles maakt niet dat ik mijn 
lichaam ben. Gelukkig niet.

Wat is dan het doel van deze wereld, met leven en 
dood als dualiteit? Deze wereld ‘… biedt veel kan-
sen om je eigen vergeving uit te breiden. Dat is haar 
doel, voor hen die willen zien hoe vrede en vergeving 
over hen neerdaalt en hun het licht schenkt’ (T25.
III.7:8-9). Vergeving uitbreiden is dus je doel. We wor-
den uitgenodigd alles te vergeven, de bloem dat ie de 
bloem is, het lichaam dat het dit lichaam is, de ziekte 
dat ie de ziekte is, en de lichamelijke dood dat ie de 
lichamelijke dood is. In feite komt vergeven neer op 
het opgeven van alle verwachtingen en concepten, 
die ik verbonden heb aan die woorden. De beelden 
die ik aan een bloem, een lichaam verbonden heb. 
Vergeven dat een lichaam niet is en doet overeenkom-
stig het beeld, dat ik er in mijn denken van gemaakt 
heb. Als je dat werkelijk zou doen, wat zou dat voor 
jou betekenen in het ervaren van ziekte en dood van 
anderen en jezelf? Misschien zou het verzet tegen wat 
er toch gebeurt en wat niet op jouw toestemming 
wacht om te gebeuren, minder worden, en zou je op 
meer momenten vrede ervaren in plaats van verzet en 
opstandigheid. Niet dat daarmee wat mis is of dat dit 
je schuldig maakt. Maar het kan zijn dat je leven rus-
tiger, vrediger wordt als je je realiseert dat er dingen 
gebeuren buiten jouw goedkeuring om. Het gebeurt 
gewoon.
De Cursus spreekt in H12.1:4-7 als volgt: ‘Hij die 
altijd al totaal geest was, ziet zichzelf nu niet langer als 
een lichaam of zelfs maar als in een lichaam. Daardoor 
is hij onbegrensd. En omdat hij onbegrensd is, zijn 

merk dat ik misschien toch liever dood ga dan eeu-
wig in dit lichaam te blijven leven. Ik stel kennelijk 
allerhande voorwaarden aan niet-doodgaan en vervol-
gens allerhande voorwaarden aan wel-leven. Voorwaar 
een vreemde hobby! Er is natuurlijk niets mis met 
eeuwig leven. Dan heb ik het wel over eeuwig leven 
in verbinding met mijn Bron, de Heilige Geest of 
God. De Cursus zegt: ‘Jouw toewijding geldt noch de 
dood, noch zijn meester. Toen jij de bedoeling van de 
Heilige Geest in plaats van die van het ego hebt aan-
vaard, heb je de dood verzaakt en die voor het leven 
verruild. We weten dat een idee zijn bron niet verlaat. 
En de dood is het gevolg van de gedachte die we het 
ego noemen, even zeker als het leven het gevolg is van 
de Gedachte van God’ (T19.IV.(C).2:12-15). 

zijn gedachten voor eeuwig en altijd verenigd met die 
van God. Zijn waarneming van zichzelf is op Gods 
Oordeel gebaseerd, niet op dat van hemzelf.’ Dit bete-
kent Gods Oordeel over jezelf accepteren, en daarin 
je eigen onbegrensdheid ontmoeten. Wat zou je niet 
meer zien dat je nu nog wel ziet? En wat zou je wel 
zien, dat je nu nog niet ziet? Met Gods Oordeel kij-
ken, kan nergens anders toe leiden dan jezelf herken-
nen in wat je wezenlijk bent.

Hoe zit het met verdriet en troost?
Ik sprak een vrouw, die erg bang was dat haar kinde-
ren vroeg zouden sterven. Deze gedachte hield haar 
elke dag bezig en ze leek er door te lijden. Ik vroeg 
haar: ‘Wat is er mis mee als je kinderen vroeg dood-
gaan?’, en nodigde haar uit het antwoord vanuit haar 
meest wezenlijke zelf op te laten komen. Ze deed haar 
ogen dicht en vond na geruime tijd het antwoord. 
Verbaasd zei ze: ‘Daar is niets mee mis, maar ik zou 
wel erg veel verdriet hebben.’
‘Natuurlijk’, was mijn antwoord, ‘natuurlijk zou je 
verdriet hebben.’ Waarom zouden we geen verdriet 
mogen voelen? We hebben verdriet, tot het verandert 
en weer verandert.
Als je zegt dat ons lichaam niet onze realiteit is, mogen 
we dan niet verdrietig zijn en mogen we dan niet 
troosten als iemand sterft? Natuurlijk mogen we dat. 
Verdriet is er als het er is. Het is er omdat we hech-
ten aan een droom. De droom dat iemand langer zou 
moeten leven dan dat hij doet. We hechten aan de 
gedachte, dat iemands fysieke dood betekent dat hij 
voor eeuwig verdwenen is, om later te ontdekken dat 
iemand net zo levend in ons denken is als hij daarvoor 
ook was. 
Omdat we hechten aan een droom, zijn we niet slecht 
of schuldig. We dromen slechts en huilen als er gehuild 

Vervolg op pagina 19

Waarom zouden we geen verdriet 
mogen voelen?

Het belangrijkste om te weten over de dood, is dat 
deze niet bestaat. Hij bestaat natuurlijk wel in de 
wereld van de dualiteit, die ontstaat wanneer we ons-
zelf vereenzelvigen met het lichaam. Daar neemt de 
lichamelijke dood een zeer prominente plaats in. Hele 
werelden zijn erop gebouwd. Opleidingen, doktoren, 
ziekenhuizen, medicijnen, ziekenfondsen, verzeke-
ringen en nog meer. En daar is op zich niets mee 
mis. Het wordt echter een probleem als je denkt dat 
het lichaam je enige en echte realiteit is. Dan wordt 
het leven niet losgezien van de dood en is het leven 
benoemen automatisch de fysieke dood benoemen, 
die kost wat kost voorkomen moet worden, hetgeen 
zeer waarschijnlijk niet zal lukken. Daaromheen ont-
staat vervolgens een web van angst, omdat je jezelf een 
onmogelijke opdracht geeft. Ik zou ook bang worden 
als ik denk dat ik niet ziek mag worden of doodgaan, 
terwijl ik op mijn vingers af kan tellen dat dit zeer 
waarschijnlijk gebeurt. De angst die deze onmogelijke 
opgave met zich meebrengt, kan zulke proporties aan-
nemen dat het onszelf en ons leven totaal verlamd. 
Sommige mensen vermijden het woord kanker, ande-
ren willen ziekenhuizen niet in. Mensen gaan niet 
naar de dokter, om te voorkomen dat ze horen dat ze 
lichamelijk ziek zijn. Als we dat zo doen, houden we 
in zekere zin onze adem in, stoppen we in feite op 
voorhand al met het leven van het leven, omdat de 
angst voor de lichamelijke dood enorme proporties 
aanneemt. We hoeven niet eens fysiek dood te gaan, 
om onze dood al te leven en beleven. We begraven 
onze kinderen al tien keer als ze een keer erg laat 
thuiskomen, terwijl we niet eens weten waar ze zijn. 
We sterven al menige dood voordat er feitelijk iets aan 
de hand is. 
De Cursus zegt het als volgt: ‘Er is geen dood. De 
Zoon van God is vrij (WdI.163.t). De dood is een 
gedachte die vele vormen aanneemt, vaak niet als 
zodanig herkend. Ze kan verschijnen als droefheid, 

moet worden. Daar is niets mee mis. We stoppen 
met huilen, als we uitgehuild zijn en beginnen weer 
opnieuw, tot we weer stoppen. We zijn hooguit ver-
ward over de situatie.
Ik moet denken aan het verhaal van de goeroe wiens 
zoon sterft. De goeroe predikt jarenlang dat alles illusie 
is en geen enkele betekenis heeft. Op een dag sterft 
zijn zoon en hij vervalt in diep verdriet en begint 
te huilen. Zijn leerlingen zien dat een week aan en 
beginnen ernstig aan de goeroe en zichzelf te twij-
felen. Ze worden ook boos, omdat hij verdrietig is 
en het lijkt alsof hij zich niet aan zijn eigen leringen 
houdt. Een moedige leerling neemt het initiatief om 

Leven is onmogelijk als de dood bestaat
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Anita Koster

Als ik naar Limburg rijd, naar de uiterste 
rand van Nederland waar Lei Philippen 
zijn praktijk heeft, houdt de dood van 
mijn eigen hond, nog geen twee weken 

eerder, me sterk bezig. Het is zo vreemd, dat ik deze 
afspraak al had gemaakt, toen er in mijn bewustzijn 
nog geen sprake van was dat onze hond al zo snel 
dood zou kunnen zijn. Natuurlijk, ze had last van een 
ongenees-lijke kwaal, maar ze leefde er al een paar jaar 

mee en ondanks verschillende crisissen knapte ze steeds 
met behulp van medicijnen weer op. Ze kan nog wel 
dertien worden, draaide ik mezelf een rad voor ogen 
toen ze inmiddels de tien jaar had gehaald. Wat we ons 
af en toe wel afvroegen, was of we in staat zouden zijn 
om het einde op een goede manier te laten komen. 
Wanneer weet je wanneer het tijd is? Bij onze zo ver 
van de natuur afstaande huisdieren is immers meestal 
geen sprake meer van een natuurlijke dood, maar laten 

we het dier 'inslapen'. Hoe weet je wanneer een dier 
daaraan toe is en is het mogelijk om dat moment zuiver 
te kiezen zonder verwarring met je eigen belangen? 
Hierover wilde ik het hebben met Lei Philippen.

Een dier in zijn waarde laten
Het was niet uit roeping dat Lei Philippen dierenarts is 
geworden. 'Het was een negatieve keuze. Toen ik ging 
studeren, had ik eigenlijk nog nooit een koe gezien. 
Aan het eind van de middelbare school twijfelde ik 
tussen biologie en geneeskunde. Maar van biologie 
dacht ik, dan kom ik voor de klas en dat trok me niet. 
Geneeskunde leek me wel wat, maar ik twijfelde. Al 
die psychische problemen waar de mensen ook mee 
komen, daar had ik helemaal geen zin in. Toen kwam 
ik op diergeneeskunde, maar ik wist niet wat het vak 
inhield. Ik ben begonnen als veearts. We hadden in de 
praktijk vooral koeien en ook wat varkens en schapen. 
Kleine huisdieren maakten maar 5 of 10% van de prak-
tijk uit. Dat is door de malaise in de agrarische sector 
gaan verschuiven en nu is het andersom.
Ik was nogal een verstandsmens en dat is door de oplei-
ding alleen maar versterkt. Dat betekende, dat als ik 
vroeger een dier met ernstige gezondheidsproblemen 
zag, dit een reden voor me was te adviseren het dier 
te laten inslapen, zonder te kijken of het er zelf wel 
aan toe was. Door Attitudinal Healing is mijn houding 
totaal veranderd. Ik zeg nu tegen mensen, luister, het 
gaat niet goed, maar het dier mag zelf bepalen hoelang 
het goed genoeg gaat. Dat is een totaal andere aanpak. 
Zeggen dat het wel hopeloos is, maar dat we kunnen 
kijken hoe we het leven van het dier zonder actieve 
ingrepen zo leefbaar mogelijk kunnen houden. En 
begrijp me goed, dat doe ik niet voor mijn eigen beurs. 
Ik zie ook wel, dat er soms door collega's zo ontzettend 
lang aan dieren wordt doorgedokterd, dat ik denk dat 
ze meer bezig zijn voor hun eigen portemonnee dan in 
het belang van het dier. Door mijn ervaring met grote 
huisdieren ben ik natuurlijk ook vrij nuchter bezig. Ik 
was gewend om economisch mee te denken met de 
boer en zo bepaal je het toch ook voor een stukje, qua 
kansberekening, voor de kleine huisdieren.
Mensen kunnen helemaal in paniek raken als een hond 
een knobbeltje heeft. Ik probeer ze er dan van te over-
tuigen dat het beter is om er niets aan te doen, als de 
hond er geen last van heeft en het op een plek zit die 
geen kwaad kan. Gewoon een dier in zijn waarde laten. 
Een hond geeft onvoorwaardelijke liefde, is ook hele-
maal afhankelijk van je. Maar als de mensen willen dat 
ik het weghaal, dan doe ik dat wel, dan maak ik daar 
geen punt van. Ik vind wel dat ik het moet zeggen. Bij 
die eerlijkheid voel ik me goed, want op de lange duur 
loop je anders toch een keer vast. En uit de reacties van 
mensen blijkt, dat zij deze aanpak erg waarderen. Ik 
krijg nu soms kaarten van ze, uit dankbaarheid, en dat is 
echt nieuw.'

Als een kat op de vensterbank
'De dood heeft mij eigenlijk nooit beziggehouden, 
totdat mijn eigen vader op sterven lag. Toen is mijn 
betrokkenheid bij het stervensproces begonnen. 
Natuurlijk had ik daarvoor vrijwel dagelijks te maken 
met het sterven van dieren, maar dat zag ik simpel. 
Een spuitje en klaar. Het snelle ziekteproces van mijn 
vader heeft toen wat in me losgewoeld. Als ik met 
mensen praatte over de dood van hun dier, was dat 
ver weg voor me. Dat raakte me niet. Maar met mijn 
vader raakte het me in mijn ziel en dat is een omslag 
geweest. Mijn vader was bang dat het doodgaan met 
veel pijn en ellende gepaard zou gaan. Ik heb toen 
bespreekbaar gemaakt, dat hij hulp kon krijgen als het 
nodig was. Dat gaf hem zo'n innerlijke rust, dat hij 
daarna vredig is gestorven. Dat ik de moed heb gehad 
om dit gesprek met hem aan te gaan, raakte me diep. 
Achteraf nog meer dan ik me toen realiseerde. Toen 
deed ik het gewoon, misschien vanuit mijn ervaring 
met de dieren, maar het heeft een enorme impact voor 
me gehad. Het was in een periode dat het niet goed 
met me ging, dat het me op allerlei fronten tegen zat. 
Ik had het gevoel dat ik niet echt leefde.
Ik heb toen veel geleerd van een kat, die we kregen 
toen hij al meer dan een jaar oud was en die nog 
nooit buiten was geweest. We moesten beslissen of we 
hem binnen zouden houden of niet. Ik dacht, laat hem 
maar naar buiten, dan kan het dat hij ergens onder 
komt of vergiftigd wordt. Maar hij kan beter kort en 
krachtig leven dan lang op de vensterbank liggen. Toen 
ik die kat buiten zag lopen, zo zag genieten van alles 
wat bewoog… Hij liep zo trots, van hier ben ik en de 
wereld is van mij! Ik dacht, verrek, dat gaat over mij. Je 
ligt maar op de vensterbank en je bent bang, terwijl je 
zo zou kunnen leven, zo vrij.'

Vanuit mijn gevoel
Lei Philippen is via zijn vrouw, die een introductie in 
Een Cursus in Wonderen deed, in aanraking gekomen 
met AH. 'Ik bekeek dat van een afstand. Ik vond het 
maar iets vreemds. Maar ik zat zo in de knoop, dat er 
echt iets moest gebeuren. Ik denk dat een scheiding 
heel nabij was en het liep eigenlijk nergens lekker. Dus 
ik wilde AH wel eens uitproberen. Nou dat was een 
openbaring, in die zin dat je daar kon zeggen wat je 
voelde en niet wat anderen van je verwachtten. Ik had 
het gevoel dat ik me nooit had kunnen uiten, voelde 
me door dingen die er waren gebeurd heel zielig, een 
echt slachtoffer. En daar op zo'n avond kon ik daarover 
praten. Dat was nieuw voor mij. Ik heb toen geleerd 
dat dingen meer kanten hebben en dat je altijd andere 
keuzes kunt maken, dus dat je je verantwoordelijk-
heid moet nemen. We weten niet wat het licht is als 
we het donker niet hebben ervaren. Hoe willen we 
liefde ervaren als we niet weten wat angst is? En als 
belangrijkste, hoe kunnen we leven als we bang zijn 

INTERVIEW MET  EEN D IERENARTS

Dieren hebben een besef van sterven
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voor de dood? Dat besef was een enorme opluchting 
voor me. Ik was mezelf nog niet helemaal kwijt en ik 
leerde toen dat ik er mag zijn, dat ik goed ben zoals ik 
ben, met mijn fouten en mijn oordelen waar ik mee 
rond liep. 
Door die andere benadering van mezelf, meer vanuit 
mijn gevoel, ben ik ook de dieren in moeilijke situ-
aties zo gaan benaderen. Ik voelde dat dit goed is. Ik 
merk ook, dat ik dit best goed kan verwoorden naar 
de mensen toe. Ik zag in hen mijn eigen oude angst 
om meer te voelen en daarom kon ik daar goed op 
ingaan. Als je mensen de hand reikt, wordt hij heel 
vaak gegrepen en dan heb je een opening voor een 
goed gesprek. Mensen hebben vaak het gevoel, dat ze 
moeten beslissen voor hun dier. Ik denk dat daar voor 
veel mensen het grootste probleem zit, dat zij die ver-
antwoordelijkheid moeten nemen. Omdat ze dat niet 
kunnen of willen op dat moment, zeg ik vaak tegen 
ze: "Luister, feitelijk zijn we heel onnatuurlijk bezig. 
Als zo'n hond in de natuur had moeten leven, zou hij 
allang dood zijn geweest, dus je hebt hem al een stuk 
extra gegeven. Wat van jou wordt gevraagd is om hem 
op een goede manier een einde te geven." Door die 
dingen te vertellen, door te zeggen, kijk er eens op 
die manier naar, niet vanuit je eigen angst, maar vanuit 
het dier, zie ik dat het zelfs bij de meest emotionele 
mensen, en daar is helemaal niets mis mee, uiteindelijk 
goed komt.'

Het is oké
'Een dier geeft zelf aan wanneer het einde is gekomen. 
Kijk daarvoor naar zijn gedrag, stel je daarvoor open. 
Als een dier zich bijvoorbeeld terugtrekt, niet meer 
reageert als je binnenkomt, niet meer eet of drinkt, 
problemen heeft met poepen en piesen, het leven dui-
delijk niet meer leuk vindt… Sommige dieren worden 
agressief omdat ze pijn hebben en bang zijn dat je aan 
ze komt. Dit zijn de handvatten die ik mensen mee-
geef. Waarbij ik kwaliteit van leven, een beetje levens-
vreugde heel belangrijk vind.
Ik was bij mensen thuis om met hen te bespreken of 
ik hun oude hond van zestien jaar zou laten inslapen. 
De mensen waren nog onzeker of het juiste moment 
was aangebroken. We zaten in de tuin het voor en 
tegen te bespreken, toen de hond iets ongewoons 
deed. De anders voor bezoekers altijd vrij agressieve 
hond, kwam nu deemoedig naar mij toegelopen, liet 
zijn kop aaien en keek naar zijn baasjes met een blik 
van 'het is oké'. Het was een heel emotioneel moment 
en de hond is daarna rustig ingeslapen. Hij wist echt 
wat ik ging doen.
Gaat het altijd goed? Helaas niet. Een sprekend voor-
beeld hiervan is een oude hond met suikerziekte. Hij 
plaste overal in huis en dat was voor zijn baasjes die 
ver in de zeventig waren, niet vol te houden. Het was 
ook geen optie om met insuline te spuiten, want dat 

konden ze niet aan. Ik neem de voornarcose altijd 
heel ruim, omdat ik wil dat het dier vrij snel onder 
volledige narcose is. In dit geval bleef de hond zich 
verzetten tegen de narcose en ik moest twee keer bij 
spuiten. Toen vertelden de mensen me, dat de hond 
de dag van tevoren voor het eerst in zijn dertienjarige 
leven vlees van de tafel had gepikt. Voor mij viel op 
dat moment het kwartje. Deze hond wilde niet dood 
en verzette zich er uit alle macht tegen. Ik heb het 
naar de mensen uitgelegd als een compliment. De 
hond had het kennelijk altijd goed naar zijn zin gehad. 
Achteraf voelde ik me er toch niet helemaal lekker 
over. Maar het blijft een kwestie van afwegen. Er is 
meer dan alleen de patiënt, er is ook zijn omgeving. 
Dat realiseren mensen zich niet altijd. Hetzelfde geldt 
voor agressieve honden. Wat moet je daarmee? Naar 
het asiel brengen is geen optie, want dan krijgen ande-
re mensen het probleem. Ik ben dus meestal geneigd 
om ze te laten inslapen.'

Dieren hebben een ziel 
'Wat bij mij ook duidelijk veranderd is, is dat ik het 
nu vaak niet prettig vind hoe er bij boeren met dieren 
wordt omgegaan. Niet dat een boer niet van zijn die-
ren houdt, maar er wordt toch vooral financieel-eco-
nomisch gekeken. De dieren zijn een inkomstenbron. 
Ik heb met een koe gehad dat ik dacht, die gaat het 
niet redden. Maar ik heb het toch een paar maanden 
gerekt, omdat de boer dat wou. Ik had moeten zeggen, 
ik laat hem inslapen, maar ik had de moed niet om 
dat te doen. Vroeger zou ik daar geen last van hebben 
gehad.
Ik geloof er heilig in dat dieren, net als mensen, een 
ziel hebben. Als alleen mensen een ziel hebben en 
verder mogen gaan en dieren niet, dan zou ik dat zo 
arrogant van de schepping vinden, zo oneerlijk… Ik 
denk dat ook dieren na de dood verder gaan. Ik weet 
het natuurlijk niet, maar voor mijn gevoel is het zo. 
Als ik zie dat dieren weten dat ze dood gaan, dat ze 
een besef van sterven hebben, dan vind ik dat een 
sterke aanwijzing dat er iets anders is. Dieren zoeken 
vaak een eenzaam plekje op om te sterven, ze willen 
dat het liefst in vrede doen. Ik denk niet dat ze dat 
zouden doen, als ze geen besef hebben van wat er gaat 
gebeuren. 
Ik heb door AH een enorme, nieuwe ruimte in mijn 
leven gekregen en heb het gevoel dat ik nu pas begin 
te leven. Ik heb geleerd om minder naar anderen te 
kijken en meer naar mezelf, om minder egoïstisch te 
zijn en toch goed te functioneren. Als ik bang ben, 
durf ik naar die angst te kijken, dan weet ik waar die 
angst of wrevel vandaan komt. Soms schiet je in je 
angst, maar dat is niet erg. Het heeft mijn vrouw en 
mij kilometers dichter bij elkaar gebracht. Of eigenlijk, 
het heeft me vooral dichter bij mezelf gebracht en 
daardoor ons bij elkaar.' ●

De Cursus lezen leidt niet vanzelf tot leven 

vanuit de gegeven leringen. Theorie en praktijk 

gaan niet vanzelf samen, ze vragen oefening. 

Maar als hoofd en hart verbonden worden, gaan 

de lessen leven. 

Henny van der Feer had over alles wat hij mee-

maakte of las een mening, totdat hij merkte dat 

niets was wat het leek.

Les 2 van het Werkboek van Een Cursus in Wonderen 
zegt: ‘Ik heb alles wat ik … zie alle betekenis gegeven 
die het voor mij heeft.’ De eerste maal dat ik deze les 
deed, was de Nederlandse vertaling van ECIW er nog 
niet. Er circuleerden wel wat zelfgemaakte vertalin-
gen, maar toch. De les was voor mij vrij lastig door 
het Engels. Toen kwam eind 1999 de Nederlandse 
ver-taling uit en de les blééf vrij lastig. De moeite zat 
dus blijkbaar in mij. Dat er onvrede bij me was, ja, dat 
klopte. Maar dat er enig verband bestond tussen mijn 
onvrede en mijn betekenis geven aan alles wat ik zie, 
zeg maar tussen mijn onvrede en mijn oordelen, mijn 
ideeën over van alles en nog wat, neen, dat ging er bij 
mij niet in. 
Hoe staat het ook weer in de Inleiding bij het 
Werkboek van de Cursus? ‘Een theoretische fundering 
is noodzakelijk om de oefeningen zinvol te maken, 
maar pas het doen van de oefeningen maakt het doel 
van de cursus mogelijk.’ Kijk, dat las ik vrij snel nadat 
de Nederlandse vertaling uitkwam. En dus ging ik aan 
de slag. Maar na de les een minuut in de ochtend en 
een minuut in de avond volgens de instructie te heb-
ben toegepast, was er niet veel veranderd, laat staan dat 
er een inzicht was binnengevallen. 
Niet goed gedaan? Ik las verder in de Cursus en 

kwam toen dit tegen: ‘Zorg ervoor dat jij niet voor 
jezelf beslist dat er sommige mensen, omstandigheden 
of zaken bestaan waarop de ideeën niet toepasbaar 
zijn.’ Kijk, dacht ik, dat ga ik eens goed uitspitten met 
mezelf. Ik nam daarvoor de krant. Hoe lees ik de 
krant? Kon ik die lezen en het lesidee hierop los laten? 
Mijn hemel, dat was schrikken. Ik had overal een 
mening over, soms nog erger. Terug naar af, voorlopig 
alleen stad en streek lezen, en nu oefenen. Het begon 
al aardig te lukken de stukjes te lezen, zonder al te veel 
te oordelen. 
Tot ik een stukje las over een man, die in een win-
kelcentrum zomaar pardoes een fietser aanviel en 
doodstak. Nou ja, dat was toch wel het einde zeg! Ben 
je al niet meer veilig in een winkelcentrum, dacht ik. 
Enfin, voor mij was het klip en klaar, die man was 

een moordenaar 
die zomaar iemand 
anders doodstak 

omdat hij in een winkelcentrum fietste. Welke bete-
kenis zou ik er anders aan moeten geven? Ik bedoel 
maar, zoiets kan toch niet? Twee dagen later las ik dat 
de man die gestoken had de vader was van een kind 
dat seksueel misbruikt was. En hij had in de fietser de 
dader herkend, waarvan hij dacht dat die achter slot en 
grendel zat. Althans, daar was die fietser ooit toe ver-
oordeeld. Hij was die dag echter met proefverlof en de 
vader van het kind wist dit niet. Blinde woede overviel 
die man, toen hij de ander zo onverwachts zag. En dat 
verklaarde de aanval met dodelijke afloop. Tja, dacht 
ik, als het zo zit. En opeens waren in mijn denkgeest 
de rollen van dader en slachtoffer omgekeerd, zelfs 
zonder me af te vragen wat je met een mes moet als 
je aan het winkelen bent. Dat kwam later pas. En toen 
had ik weer andere bedenkingen. Uiteindelijk kwam 
ik er niet meer uit. Wie was nou goed en wie slecht? 
Ik raakte ervan in de war. In onvrede. En plots viel het 
kwartje. Hier waren geen goede of slechte mensen. 
Alleen maar als ik er die betekenis aan wilde geven. 
Als ik dat niet deed, wat bleef er dan over? Stel dat ik 
een boek moest schrijven met dit voorval of een film 
moest maken, wat zou ik dan nodig hebben? Een fiets, 
een mes en twee lichamen. Het ene lichaam op een 
fiets, het andere met een mes dat steekt, waardoor de 
fietser valt en blijft liggen. Het eerste lichaam loopt 
weg. Zo zou het scenario er uit hebben gezien, beke-
ken vanuit de feitelijkheden. 
Dit was voor mij het begin om te proberen op een 
andere manier waar te nemen. En ik begon in te zien 
wanneer ik waarnam vanuit angst en wanneer vanuit 
liefde. Later, veel later, kon ik de vergissingen en de 
vraag om liefde zien bij allebei mijn broeders. En ik 
kon mezelf vergeven toen ik de ideeën die ik erover 
had, kon loslaten. Ik weet van niets waartoe het dient.

Henny van der Feer

Ik weet van niets waartoe het dient
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DE PR INC IPES  VAN ATT ITUDINAL  HEAL ING EN   DE  CURSUS

De principes van AH zijn ontleend aan Een 

Cursus in Wonderen. Dat is bekend. Maar hoe? 

Marrigje Dijksma over principe 11.

Omdat liefde eeuwig is, hoeft 
de dood niet als iets beangsti-
gends te worden gezien

Liefde is angst laten varen. Liefde is eeuwig. Het leven 
is eeuwig. Waar liefde is kan geen angst zijn. De dood 
bestaat niet. Je hoeft dus niet bang te zijn voor de 
dood. Dat zijn zo mijn eerste associaties bij het lezen 
van principe 11. Allemaal prachtig. Allemaal goed en 
wel, maar wat heb ik er aan? Mijn geliefde grootou-
ders zijn dood, Frans is al weer acht jaar weg. Ik heb 
ze nooit terug gezien en ik mis ze. Ik kan me daarom 
heel goed voorstellen, dat mensen wel degelijk bang 
zijn voor de dood, bang om mensen te verliezen. Bang 
voor de dood, omdat je niet durft te geloven, dat het 
leven doorgaat. Of bang voor de dood, omdat je juist 
vreest dat het alsmaar door zal gaan, precies zo ellendig 
als het altijd geweest is. Misschien ben je bang voor de 
maníer van overlijden, omdat de mogelijkheid van pijn 
en lijden je beangstigt. Voor ons, die zo aan het lichaam 
vastzitten, roept de gedachte aan de dood bijna altijd 
wel angst op. Ooit. Maar laten we eens kijken wat Een 
Cursus in Wonderen erover zegt.

Wat gebeurt er als je overlijdt?
Niets. Van de Cursus leren we, dat er voor de stervende 
zelf in Werkelijkheid niets gebeurt. Werkelijkheid met 
een hoofdletter, omdat hier het rijk van God mee 
bedoeld wordt. Iemand die overlijdt legt het lichaam 
af, het lichaam dat zijn dienst gedaan heeft en dat 
nu niet meer van nut is. Als een jas die je uittrekt, 
wordt het lichaam afgelegd. En of je nu met of zon-
der lichaam bent, je leeft steeds in God. Vandaar dat 
er in Werkelijkheid niets verandert. Wel ben je zonder 
lichaam meer in je natuurlijke staat. Net zoals het zon-
der jas natuurlijker is. Maar als je je jas hebt uitgetrok-
ken, ben je Zelf nog steeds onveranderd.

De dood is een overgang
Voor degene die het zelf meemaakt, voor wie sterft, 
stelt de dood dus niet zoveel voor. Er is literatuur over 
zielen, die eerst niet eens beseffen, dat ze zijn overge-
gaan. Het duurt dan een tijdje, voordat ze merken dat 
ze naar hun eigen levenloze lichaam kijken. De dood 
is geen toestand, het is een fase, een overgang. De dood 
betekent niets en de dood lost niets op, zegt de Cursus. 
Dat betekent ook, dat mensen die overwegen een einde 

aan hun leven te 
maken, dat niet eens 
kunnen. Als je je 
lichaam geweld aan-
doet en vernietigt, 
los je daarmee niets 
op. Want het leven 
gaat door en je 
kunt niet niet-leven. 
Wat je niet hebt 
opgelost, heb je 
ook in de toestand 
zonder lichaam niet 
opgelost. Volgens 
de Cursus ben je niet geboren in een lichaam om een 
tijdje te leven en vervolgens te sterven. Jij bent van een 
andere orde.

Als je meemaakt dat er iemand sterft
Wat gebeurt er nu als er iemand in je naaste omgeving 
sterft? Waarom vinden we het zo erg, als er iemand 
overlijdt? Er gebeurt iets waar je in feite geen deel aan 
hebt. Iets met iemand anders. Iets mysterieus, want je 
hebt het zelf nog niet beleefd. Je staat erbij en je kijkt 
ernaar. En ons kijken wordt gekleurd door angst. Angst 
voor het onbekende, voor verlies, voor pijn, voor ein-
digheid, voor de hel, voor schuld, voor straf van God? 
Al die angsten zijn ontstaan door de afscheiding, door 
het geloof in de realiteit van het lichaam, het geloof dat 
het lichaam de uiterste werkelijkheid zou zijn. Met het 
verval van het lichaam verdwijnt dan ook alle zin.
Je kunt het stervensproces ook op een andere manier 
leren meemaken. Door heel dicht bij de ervaring van 
degene die overgaat te blijven. Doordat stervenden zelf 
vaak een weten van de voortgang van het leven heb-
ben, kunnen ze je daardoor veel leren. Ze kunnen je 
helpen je angsten op te lossen. Mensen die weten dat 
ze gaan overlijden, kunnen ons verlossen van angst 
voor de dood. Zeker, we verliezen een lichaam, een 
vorm waaraan we gehecht zijn. Maar als we in het nu 
kunnen blijven, dan kunnen we nabijheid bieden en 
ontvangen (Denk ook aan principe 5: NU is de enige 
tijd die er is en elk moment is bestemd om te geven). 
Het leven krijgt dan een intensiteit en intimiteit, die 
ver voorbij het lichaam gaat. Er ontstaat bij beiden (de 
stervende èn de nabestaande) een gevoel van ontzag en 
van eeuwigheid. Van liefde. Velen vertellen, dat het op 
die manier heel indrukwekkend is om mee te maken 
dat iemand overlijdt, dat ze het niet hadden willen 
missen. Het tilt ons boven het alledaagse leven uit en 
heeft een enorme diepgang. Ik ken dat ook van de tijd 
ná het overlijden van een geliefde. Je wordt aangeraakt 
door de eeuwigheid, je weet dat hij leeft en je beseft 
dat de liefde blijft. En dan zijn we bij het begin van dit 

principe 11: ‘Omdat liefde eeuwig is....’
Liefde = eeuwig = leven
Liefde is eeuwig, als het leven en breidt zich alsmaar 
uit, uit die ene grote scheppingsbron, die wij God noe-
men. Er is maar één Leven en dat deel ik met God (Les 
167). Er is niets te vrezen, want het leven gaat alsmaar 
door. Juist rond de overgang van mensen kunnen we 
daar dus contact mee krijgen. Overlijden is een gelegen-
heid om te ontwaken. Want: ‘Alle vormen van ziekte, 
tot de dood aan toe, zijn fysieke uitingen van de angst 
te ontwaken’ (T8.IX.3:2). En als we ontwaken tot liefde, 
wakker worden in God, dan ervaren we wat uitbreiding 
van liefde is.

Wat noemt de Cursus nu dood?
De Cursus gebruikt het woordje dood voor alle toe-
standen, waarin de liefde nìet wordt uitgebreid. Alle 
situaties, gedachten en emoties waarin wij blokkades 
tegen de liefde proberen op te werpen. Daar gaat de 

hele Cursus over. Zie de inleiding helemaal vooraan in 
het boek: de Cursus ‘beoogt echter wel de blokkades 
weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezig-
heid van liefde...’ Wat zijn die blokkades die de liefde 
proberen tegen te houden? Al wat niet stroomt, alles 
waarin het leven lijkt stil te staan. Grieven, rigide 
opvattingen, harde standpunten, roestvaste overtuigin-
gen, wrok, weggestopt verdriet. De wortel van dit soort 
onkruid is altijd angst. 
Tot slot weer even terug naar de zojuist genoemde 
inleiding, waarin de Cursus wordt samengevat met: 
‘Niets werkelijks kan bedreigd worden. Niets onwer-
kelijks bestaat. Hierin ligt de vrede van God’. Dus de 
liefde kan niet bedreigd worden en de dood bestaat 
niet. Je hoeft er niet bang voor te zijn.

Marrigje Dijksma

Uitleg verwijzing citaten: pagina 109, Aanhangsel ECIW

Een ‘geschenk uit de Hemel’

Zesentwintig jaar oud, lag ik ruim vier maanden in het 
ziekenhuis. Ik had een leverontsteking. Thuis gekomen 
raakte ik zwanger. De artsen zeiden dat dit mijn herstel 
wat zou kunnen vertragen, maar gevaar voor de baby 
was er niet. In de laatste weken voor de geboorte had 
ik een sterk gevoel, dat ik NU nog gelukkig kon zijn. 
Het was alsof mijn ongeboren kind een boodschap 
doorgaf. 
Mijn dochter Maureen werd thuis geboren. Zij was 
een prachtig gevormd meisje met donkerrode krullen 
en de mooiste, grootste, bijna zwarte ogen die ik ooit 
heb gezien. Dolgelukkig was ik met haar. 
Maureen was zes weken oud toen ze de borstvoeding 
weigerde en leek weg te zakken in een ander bestaan. 
Ze werd opgenomen in het ziekenhuis. De kinderarts 
vermoedde dat ze weinig levenskans had. De avond 
van haar opname werden we gebeld. Maureen lag op 
sterven. Een bloedtransfusie volgde en ze overleefde. 
Ze at en groeide in gewicht. Ze bleek leverfunctie-
stoornissen te hebben. Haar lever bleek zwaar bescha-
digd en ze had Hepatitis B. Toen ik hoorde dat ze niet 
ouder dan drie of vier jaar kon worden, stortte mijn 
wereld in. Mijn conclusie was dat ik Maureen besmet 
moest hebben.
De schuldgevoelens die ik vanaf dat moment voelde, 
hebben me jarenlang achtervolgd. Mijn leven ver-
anderde in een hel. Ik besloot Maureen naar huis 
te halen om haar zélf te verplegen en heb haar met 
allerlei dingen laten kennismaken. Omdat ze niet met 
andere kinderen behalve haar zusje in aanraking mocht 

komen, zongen en dansten we met haar in de avond-
uren, soms tot midden in de nacht. En tussen de 
ziekenhuisopnames door gingen we naar de kinder-
boerderij en de speeltuin.
Mijn gezondheid ging achteruit, maar ik wilde 
Maureen zelf blijven verzorgen tot haar dood. In de 
herfst werd haar toestand een stuk slechter, maar ze 
bleef met de kerstdagen en nieuwjaar nog bij ons. De 
dag van haar overgaan staat nog steeds in mijn geheu-
gen gegrift. 
Ook nu, zoveel jaren later, ben ik me ervan bewust, 
dat Maureen mij heeft uitgekozen om haar moeder te 
zijn. Tijdens haar leven werd ik steeds gevoeliger. Mijn 
intuïtie liet me vaak de komende gebeurtenissen voor-
voelen en na haar dood kreeg ik verschillende keren, 
via anderen, een boodschap van haar. Onder andere 
om te stoppen met mij zo schuldig te voelen.
Na vele jaren van worsteling met mijn schuldgevoelens 
heb ik haar los kunnen laten. Ik zag in dat niet ik de 
grote veroorzaker was van haar leven en lijden, maar 
dat de ziel die de naam Maureen had, haar eigen plan 
op aarde uitwerkte. Ik heb haar mogen begeleiden, 
met alle liefde die ik in me heb. 
Nu zie ik haar als één van de meest belangrijke lera-
ren in mijn leven. Soms heb ik het geluk haar in mijn 
nabijheid te mogen voelen en haar pure Liefde, als een 
warme omhulling, te ervaren. NU ben ik dankbaar 
voor dit alles, het heeft me gebracht tot de vrouw die 
ik nu bén. Een trotse moeder van drie dochters, één in 
een hemel, en twee op aarde.

Maria de Wilde
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Klaas Vos leest Een Cursus in Wonderen met 

hart en ziel. Dat blijkt ook uit zijn eerdere 

bijdragen voor …van hart tot hart… Wat hem 

daarbij sterk bezig houdt, is hoe het zit met 

de echte wereld en de wereld van de illusies. 

Ook het lichaam bestaat niet in de zin die wij 

denken, en doodgaan is een hergroepering van 

bewustzijn en energie, een nieuw begin. 

’In geen enkel ogenblik bestaat het lichaam 
überhaupt. Het wordt altijd herinnerd of 
geanticipeerd, maar nooit precies in het nu 
ervaren’ (T18.VII.3). Deze passage uit Een 

Cursus in Wonderen liet voor mij ineens zijn raadselen 
vallen, toen me inviel dat ik in de directe ervaring geen 
onderscheid maak tussen lichaam en omgeving. Het is 
een onderscheid dat ik vooraf of achteraf maak. Simpel 
gezegd: als ik soep eet zie ik mijn hand en de lepel in 
dezelfde oogopslag. Filosofisch gezegd: elk menselijk 
zijn is een zijn-in-de-wereld. Maar het blijft een spits-
vondigheid als ik de betekenis ervan niet be-leef.

Voor dat beleven beveel ik de volgende oefening aan, 
die voor mij het beste werkt in bed op een ochtend 
dat ik kan uitslapen. Lig op je rug met je handen langs 
je lijf en ontspan je. Ga dan met je aandacht naar het 
energielichaam dat je stoffelijk lichaam draagt. Stel 
het voor als licht, leven of bewustzijn, dat elke cel 
en molecuul doordringt en probeer dat innerlijk te 
voelen. Mijn ervaring is dat ik vanzelf zachter word 
van binnen, innerlijk verstilt er iets, mijn ademha-
ling wordt behoedzamer om de waarneming niet te 
verstoren. Ik adem ook langzamer en met grotere tus-
senpozen. Misschien ontdek je een samenhang tussen 
je ademhaling en innerlijke gewaarwordingen. Let op 
subtiele tintelingen, zoals je die kent van een slapend 
been dat wakker wordt, of een zacht opgloeien als na 
een frisse douche. Als je op één plek iets voelt, probeer 
dat dan ook elders te voelen. Laat ook je hoofd er 
deel aan hebben, dat is vaak het moeilijkst. Maak ook 
geen onderscheid tussen waarneming en verbeelding, 
alles begint met verbeelding. Als je denkt dat je voelt 
wat er voor jou op dit moment te voelen valt, laat 
dan ineens het idee los dat je lichaam beperkt is tot je 
fysieke lichaam. Laat het innerlijk licht in alle richtin-
gen stralen, dwars door alles heen, oneindig ver. Er is 
een goede kans dat er dan een explosie van innerlijke 
energie door je heen gaat, die alle gedachten mee-
sleurt. Voor een moment zwijgt het ego. De identifica-

tie met het fysieke lichaam is even weg.
Volgens mij hebben we geleerd om alles, inclusief ons-
zelf, te zien in termen van objecten, dingen die ruimte 
innemen en voortbestaan in de tijd. Maar niet voor 
altijd, want dan zou er geen verandering mogelijk zijn. 
We hebben geleerd om die veranderingen te zien in 
termen van vooruitgang en verval. Onszelf zien we in 
termen van geboorte, groei, ziekte en dood. Het plaat-
je ziet er heel anders uit als we alle gebeurtenissen en 
verschijningsvormen zien als uitdrukking van één ach-
terliggende Geest, een Unus Mundus of Verenigd Veld. 
Geschiedenis wordt dan Gebaar. Zo ben ik Genesis 
ook anders gaan lezen, meer Oosters: in den beginne 
schiep God de krachten van hemel en aarde. Die van 
de aarde waren woest, leeg en duister. Toen schiep 
God het licht dat hemel en aarde verbindt. Licht als 
etherische kracht, dat onderscheid maakte tussen dag 
en nacht, voordat er in fysieke zin van zon en maan of 
dag en nacht sprake was. Dit licht gaf zin en inhoud 
aan de krachten van de aarde en was het begin van 
verdere scheppingen. Dit licht is zelf een aspect van 
schepping en is altijd bij ons (vgl. ECIW les 44).

Volgens ECIW bergen we licht in ons, als Grote 
Stralen, verborgen in een goddelijke vonk. God is ook 
in alles wat we zien (les 29/30). Verschillende ECIW-
cursisten zien licht om voorwerpen heen. Ik neem 
aan dat het etherische licht als bewustzijnsvorm, als 
creatieve intelligentie in alles aanwezig is. Dat ver-
klaart de zinvolle samenloop van omstandigheden, die 
ik en wellicht ook anderen zo vaak ervaren en die 
we slechts tegen ons gevoel in als ‘toevallig’ kunnen 
zien. Als ik me verbind met dit licht, wordt één wat 
gescheiden lijkt. Doodgaan wordt een hergroepering 
van bewustzijn en energie, een nieuw begin. Mensen 
die een bijna-dood ervaring achter de rug hebben, 
weten ervan mee te praten, hebben het ook steeds 
over de aantrekkingskracht van het licht dat ze zagen.

God schiep de mens als onderdeel van het lichaam van 
de aarde. Als ik in de natuur ben, voel ik daar nog iets 
van. Maar de mens zonderde zich af, maakte van een 
onderscheid een scheiding en verankerde dit in een 
natuurwetenschappelijk wereldbeeld, een geloof in de 
onverlichte krachten van de aarde. Dit wereldbeeld 
vormt onze ‘massapsychose’, die in ECIW ‘krankzin-
nigheid’ wordt genoemd.
De weg terug is: God herkennen, het Gelaat van 
Christus zien, in alles wat ik tegenkom. Dan wordt 
weer één wat gescheiden was.

Klaas Vos
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Ons lichaam is een abstractie
DE CURSUS  LEZEN

als ik jou was jezus
zou ik het uitgeschreeuwd hebben
over zoveel onrecht
verraad zou ik bestraffen
met een dodelijke blik
ik zou niet zwijgen
maar mijn intenties
op tafel leggen
de tafel waarop
de dertig zilverlingen
mij verraderlijk toelachten
huilen zou ik

over de wolven
in het bos, die
bloed wilden zien
de palmtakken verzamelen
en de woedende menigte
ermee kastijden
ik zou mijn dood geruild
hebben voor het leven
van barrabas
maar nooit zou ik berusten
de moordenaars zou ik
vastpinnen aan hun denkbeeldige waanideeën
met een stuk kruishout
zou ik het ze ingepeperd hebben
niemand zou vrijuit gaan
die mij naar het leven stond
zodat het recht kon zegevieren

jezus
jouw wezen sprak een andere taal
je hebt in één seconde eeuwigheid
alles doorstaan, je raakt me meer
dan ik ooit zeggen kan
in mateloze eenzaamheid
ging je door niemandsland
en leverde jezelf compleet uit
in soevereine stilte
jij veroorzaakte innerlijk tumult
bij de spottende, jou uitdagende
herodes, jouw aanblik bracht
hem tot razernij
en ons het ultieme bewijs
van jouw onvoorwaardelijke liefde
je vergaf wat werd aangedaan
jij die de smaad niet meed
noch de stokslagen ontweek 
de spijkers door jouw altijd
zegenende handen liet jagen

toen eindelijk het is volbracht
weerklonken had, jij uit
de menselijk gespannen cocon
naar het leven openbarstte
begreep ik
jouw graf mag ik
nu ook het mijne noemen
die derde dag hij geldt dus
ook voor mij de dood voorbij
vervul mijn ogen met
jouw mededogen
zodat ik in jou
gods liefdesexplosie op aard
herkennen moge

Coco de Lang
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gebruik ze.’ Het kan zijn, dat jij denkt dat voor sommige 
mensen Principe 1 wel geldt, en voor anderen niet.

Geen enkele situatie rechtvaardigt een 
uitzondering
Dit is natuurlijk het intrigerende aan de principes van 
Attitudinal Healing en aan de universele waarheden 
waarvan de Cursus je de ervaring probeert aan te rei-
ken, door de uitnodiging de lessen toe te passen. Er 
bestaat namelijk geen uitzondering op Waarheid. Dat is 
misschien even wennen en misschien ook even slikken. 
Want waar moet je nu heen met je verontwaardiging 
en boosheid over mensen, die in jouw beleving een 
daadwerkelijk gevaar vormen voor de wereldvrede? Of 
verontwaardiging over mensen die denken dat je met 
oorlog vrede kunt brengen. Of met je ongerustheid en 
angst om familie en vrienden die hun leven kunnen 
laten in een gewapende strijd. De kernvraag is ‘Waar 
begint je wens voor vrede en waar eindigt die?’ En wat 
is daar een totaal eerlijk antwoord op?
De krant meldt ook: ‘Van New York, Londen, Parijs, 
Berlijn en Rome tot in Tokio en Sydney verenigden 
tegenstanders van de Amerikaanse oorlogsplannen zich 
onder het motto: De wereld zegt nee tegen oorlog.’ Als 
de wereld werkelijk nee tegen oorlog zegt, betekent 
dit naar mijn idee, dat de wereld onder alle omstandig-
heden voor vrede kiest. Dat de wereld werkelijk snapt 
dat in verdedigingsloosheid alle kracht ligt. En dat her-
kend wordt dat als iemand dreigt met geweld en geweld 
gebruikt, dit niets anders is dan een vraag om liefde.
De Cursus zegt in les 25: ‘Ik weet van niets waartoe 
het dient.’ Zodra je denkt te weten waarvoor iets is, 
zodra je een bedoeling hebt, verleen je het betekenis. 
En zolang je bedoelingen gevoed worden vanuit het 
ego, gaat het om egodoelen die je nastreeft. Als angst 
je motief is om tegen oorlog te zijn, vraag jezelf dan af 
waar je bang voor bent. Ben je bang te sterven? Ben je 
bang voor honger? Wat is het waar je bang voor bent? 
En ik zeg niet, dat je altijd alles goed moet vinden en 
niet bang mag zijn. Je bent bang als je dat bent, totdat 
het stopt. En het gaat ook niet over schuld, het gaat 
alleen om bewustwording. 
Jouw gedachten zijn oorzaak. Daarom alleen al is het 
belangrijk om je af te vragen of je gedachten wel waar 
zijn. Want stel dat het fundament waarop je het beeld 
van de wereld gebouwd hebt, onware gedachten zijn. 
Wat betekent dat dan voor het beeld van de wereld 
zelf? Dat kan dan niet anders dan onwaar zijn. En wie 
zou zijn huis op drijfzand willen bouwen? 
Het is dus zaak je onware gedachten te herkennen 
voor wat ze zijn, namelijk illusies. Want hier hangt 
jouw geluk en vrede vanaf. Jouw gedachten doen je 
op stevige grond of in moeras belanden. Jouw gedach-
ten geven je de ervaring van vrede of oorlog. Daar 
hoeven Saddam Hoessein of Bush niet eens hun huis 
voor uit te komen. Hun optreden in jouw fantasierijk 

denken volstaat voor het scheppen van een wereld-
oorlog of wereldvrede. 

Oorlog maak je alleen in jezelf
In die zin is oorlog starten en beëindigen iets wat je in 
jezelf doet. Daar heb je niemand anders voor nodig. Het 
gebeurt allemaal in je eigen denken. Daar begint het en 
daar eindigt het. En dat is het cadeau in deze en elke 
situatie: jij bent het begin en het einde van het verhaal, 
als je dat wilt. Zolang jij denkt dat iets of iemand je kan 
aanvallen, voel jij je zwak en vergeet jij je te identifice-
ren met je eigen onkwetsbaarheid. Dan denk je ook dat 
je een lichaam bent en niet meer dan dat en denk je dat 
je kunt aanvallen. En alleen omdat je denkt dat jij kunt 
aanvallen, denk je dat een ander dat ook kan. 
Waar ben je bang voor, waar maak je je zorgen over? 
En kun je zeker weten, dat dit ook gaat gebeuren? 
Wat doe je jezelf aan, als je leeft met angst voor iets 
dat niet gebeurd is en waarvan je niet weet of het gaat 
gebeuren. Realiseer je dat je met gedachten, waarmee 
je jezelf de stuipen op het lijf jaagt, aanvalt en oorlog 
in jezelf schept. Weet wat je wilt en weet dat dit is wat 
je zult ervaren. Wil je vrede, kies dan vrede, altijd, en 
geef alle aanvalsgedachten op, onder alle omstandigheden. 
Daardoor zal je zicht veranderen en zul je de wereld 
anders ervaren. En juist omdat je hem zelf bedacht 
hebt, is het makkelijk om een wereld met oorlog op 
te geven.

Voor het scheppen van vrede ben jij voldoende
De hele situatie zoals die zich nu aan je voordoet, is 
een gelegenheid om deze les te oefenen. Ben je bereid 
voor vrede te kiezen, onder alle omstandigheden? 
Misschien zeg je: je hebt moed nodig om een ander 
te laten leven, als je bang bent voor die ander. En mis-
schien vind je juist dáár wel het begin van een vrede-
volle wereld. Als je die ervaring wilt, zie dan vrede in 
alles en iedereen. Als je voor liefde kiest, zie dan liefde 
in alles en iedereen. Misschien is dat wel het begin van 
jouw wereldwijde vriendschap met iedereen. En wie 
zou oorlog willen en kunnen maken met vrienden? 
De Cursus zou zeggen: ‘Ik wil jou als mijn vriend 
zien, zodat ik me herinner dat jij deel bent van mij en 
ik mezelf leer kennen’ (WdI.68.6:3).
‘One person can make a difference’, is een gevleu-
gelde uitspraak. Inderdaad, één persoon kan verschil 
uitmaken. Op wie wacht je? Als jij niet voor vrede 
kiest, wie moet het dan doen? In elk geval maakt jouw 
keuze verschil voor jouw beleving van de wereld. En 
daarmee maak je ook verschil voor mijn beleving van 
de wereld. Als ik jou uitnodig om voor een aanval te 
kiezen en je gaat daar niet op in, dan bevrijd je jezelf 
en mij op dat moment. En door dat te doen, ben je 
een licht en inspiratie voor allen die op je pad komen 
en dat herkennen, en zelfs voor allen die dat nu niet 
herkennen en voor allen die bestaan. ●

Els Thissen

In termen van de wereld wordt vaak gezegd dat 
aanval de beste verdediging is. Je kunt je afvra-
gen of dat waar is. Als ik kijk naar hoe mensen 
handelen in de aanloop naar oorlog, zie ik altijd 

hetzelfde. Eerst zien we leiders die krachtige taal 
gebruiken tegen leiders van andere landen. Dan zien 
we dat ‘het volk’ geïnterviewd wordt en dat mensen 
zeggen, dat we inderdaad niet over ‘ons’ moeten laten 
lopen en een krachtig ‘halt’ moeten toeroepen aan 
al de dreigingen. En dan wordt de oorlog begonnen. 
Daarna, soms duurt het langer, soms gaat het heel snel, 
verschijnen de moeders en vrouwen huilend in beeld 
die zeggen dat ze hun zonen en mannen missen en dat 
het totale leven ontwricht is. En dat ze maar naar één 
ding verlangen: stoppen met de oorlog en vrede voor 
iedereen.
Waarom nemen we die weg van vrede niet meteen? 
Kennelijk zijn we zo bang voor de ander, dat er een 
gedachte opkomt die zegt dat het beginnen van een 
oorlog, een oorlog kan voorkomen. Dat lijkt me een 
vergissing. Want een oorlog beginnen, betekent zelf de 
oorlog starten, terwijl je de ander hiervan de schuld 
wil geven.

Er is niets om bang voor te zijn
‘Er is niets om bang voor te zijn.’ Wat een zegenende 
en bevrijdende gedachte is het om daarmee te leven. 
Om in alle situaties, bij alles en iedereen deze gedachte 
naar boven te laten komen: er is niets, maar dan ook 
werkelijk niets, om bang voor te zijn. Het kan zijn dat 
je eerste reactie hierop is, dat het vooral academisch 
gepraat is! En dat mensen die dat zeggen wel anders 
piepen als ze in een benarde situatie terechtkomen. 
Of dat je dat wel wilt volhouden, maar dat de situatie 
Amerika/Irak dat wel erg moeilijk maakt. Iemand zei 
ooit: ‘Het vraagt veel moed om jou te doden’. Waarop 
die ander antwoordde: ‘Het vraagt veel moed om mij 
te laten doden door jou’. 
Dat er niets is om bang voor te zijn, is in elk geval een 

gedachte die de wereld op z’n kop zet. En het kan 
zijn dat je daarmee iets precies goed draait, zoals het in 
wezen bedoeld is, namelijk zoals Waarheid zichzelf kent. 
Zelf denk ik, dat ik alleen maar iets heb aan het idee: ‘Er 
is niets om bang voor te zijn’, als het deel uitmaakt van 
mijn ervaring. Het moet méér zijn dan een intellectuele 
gedachte in mijn hoofd, die ik af en toe hardop roep als 
het mij uitkomt, of als het sociaal of spiritueel gewenst 
is. Het idee moet levend zijn in mij. Ik heb er wat aan, 
als het mij daadwerkelijk de innerlijke bevrijding van 
zijn werking geeft. Anders gezegd, als het me gelukkig 
maakt. Dus voor mij is het interessant te weten hoe ik 
deze gedachte tot een ervaring kan maken. 
Een Cursus in Wonderen geeft een soortgelijk idee in 
les 48: ‘Er valt niets te vrezen.’ Stel je voor dat je met 
zo’n zin in gedachten alle berichtgeving over wel of 
geen oorlog leest. Dat je al je angsten die opkomen, 
al je twijfels en onzekerheden, benadert vanuit zo’n 
gedachte: er is niets om bang voor te zijn. Hoe zou 
je de berichtgeving in kranten en op de televisie dan 
ervaren? En zou dat iets veranderen in jouw beleving 
van de kale feiten?

Kiezen voor vrede
In de krant van vandaag zie ik de kop: ‘Massaal nee 
tegen oorlog Irak.’ Ik realiseer me dat ‘Nee tegen 
oorlog’ voorkomt uit angst voor een oorlog. Ik vraag 
me af, of ergens tegen zijn ook betekent ergens vóór 
zijn? Nee zeggen is één ding. Ja zeggen, misschien nog 
iets anders. Als je nee zegt tegen oorlog, zeg je dan ja 
tegen vrede? En als je antwoord daar ja op is, kies je 
dan altijd, onder alle omstandigheden voor vrede, of maak 
je daar uitzonderingen op? Zodra ik de zin ‘Er is niets 
om bang voor te zijn’ hardop in mezelf uitspreek, 
merk ik dat er een ‘Ja’ voor vrede omhoog komt. Een 
absoluut eenduidig ja, zonder voorbehoud, zelfs als het 
oorlog lijkt te zijn. Ik moet ook denken aan principe 
1 van Attitudinal Healing, dat zegt: ‘De kern van ons 
wezen is liefde.’ Het zegt er niet meteen achteraan, 
dat daar één of meer uitzonderingen op bestaan. Het 
zegt niet: ‘Saddam Hoessein is daarvan uitgesloten en 
President Bush ook. De Dalai Lama en Mansukh Patel 
vallen er wel onder. Over Jan Peter Balkenende en 
Wouter Bos twijfelen we nog. En of jij eronder valt 
weten we ook nog niet.’ Ook de Cursus is heel dui-
delijk en zegt in de inleiding bij de lessen ‘... sta jezelf 
niet toe uitzonderingen te maken in de toepassing van 
de ideeën die het werkboek bevat, en – wat je reac-
ties in de toepassing van de ideeën ook mogen zijn – 

Voor het scheppen van 
vrede ben jij voldoende
Oorlog en vrede lijken een thema deze dagen. 

Wie bepaalt of er oorlog of vrede is? Doen 

Bush of Saddam Hoessein dat? Of ligt dat veel 

eenvoudiger. Els Thissen schrijft over de vind-

plaats van vrede.
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dit een indiaans totemdier. Spelenderwijs kruipen 
ze in de huid van dat dier, om te voelen hoe het is 
om een trotse of verdrietige pauw te zijn, een sterke 
of onzekere leeuw. Het zomers weer nodigt uit het 
water op te gaan. Er worden in teams vlotten gemaakt. 
Samenwerking, uithoudingsvermogen, moed, vertrou-
wen, hulpvaardigheid, creativiteit zijn de waarneem-
bare eigenschappen. Een fles met een boodschap in 
onzichtbaar schrift wordt uit het water gevist. De mei-
denploeg wint en de ontcijferde boodschap luidt: ‘Volg 
je hart’. Eigenlijk wint iedereen. 
Ether-element
Het kamp beginnen en afsluiten met het principe 
‘Liefde is één van de belangrijkste dingen in het 
leven’, maakt de week compleet. Nog één keer leggen 
we een hand op ons hart en zeggen: ‘Goede morgen 
Great Spirit’. Al snel wordt duidelijk dat het geheim 
van het gelukkige volk liefde is. Maar wie dat gelukki-
ge volk is, blijft nog onbekend. Vandaag streven we het 
spirituele, het harmonische na. Het ether-element stelt 
ons in staat onze ware bestemming te vervullen als 
spirituele wezens in een spiritueel universum. De dag 
begint met een mantra-healing. Een medicijnschild 
wordt gemaakt en we brengen een laatste bezoek 

aan de Heilige boom. De witte ether-linten worden 
hoog boven de andere gekleurde linten opgehangen. 
Vannacht worden we door Witte Veder ingewijd.
De inwijding 
Er schijnt een rode volle maan, geflankeerd door 
nevelen, boven het water tijdens de tocht naar Witte 
Veder. Er heerst een serene stemming. Slechts het sil-
houet van een witte veer is zichtbaar. Het is doodstil 
als Witte Veder de stam begroet. Omgeven door het 
licht van fakkels zegt ze: ‘Welkom. Wilde Havik heeft 
mij gezegd dat er fantastische kinderen in het india-
nenkamp zijn. Kinderen die goede vredeskrijgers zijn. 
Die helpen om vrede over de hele wereld te brengen.’ 
Tenslotte vraagt ze de kinderen wie nu het gelukkige 
volk is met het geheim van liefde. Het is ontroerend 
te horen dat de jongste van acht jaar vanuit zijn boot 
antwoordt: ‘Dat zijn wij’. Letterlijk valt er achter Witte 
Veder een ster uit de hemel. Onder de indruk vaart 
de stam huiswaarts. Even is er achter de peddelende 
clan vuurwerk te zien, daarna slechts het geluid van de 
peddels in het water.

Willem Feijten
Info: www.hetkleineparadijs.nl; 

de goeroe daarover aan te spreken en vraagt aan hem: 
‘Waarom huilt u zo, terwijl u altijd zegt dat alles een 
illusie is?’ Waarop de goeroe antwoordt: ‘Ja natuurlijk is 
alles illusie en mijn zoon is mijn liefste illusie!’

Misschien is de vertaling van troost wel je realiseren 
dat je liefde bent, wat er ook maar gebeurt met jezelf 
of anderen. Ik zei tegen mijn zus in de dagen vooraf-
gaand aan de uitvaartplechtigheid van haar man, dat 
een begrafenis aan iedereen die daarmee te maken 
heeft ook de gelegenheid geeft, het beste in hem 
of haar naar boven te laten komen. Er wordt terug-
gekeken op een leven, en ik kon in mezelf de wens 
bespeuren slechts goedheid te vinden. De Cursus 
zegt daarover: ‘Heel je verleden is verdwenen op zijn 
schoonheid na, en niets blijft er over dan een zegen’ 
(T5.IV.8:2). Misschien dat het kijken naar de schoon-
heid wel de troost biedt. Het herkennen van liefde in 
die situatie, hoezeer het ook tegen je denken ingaat. 
Troost is een ontzettend mooi ding. Niet om waar te 
maken wat niet waar is, maar wel om elkaar te vinden 
in wat het meest raakt, in het hart, in de kern, in dat 
wat je wezenlijk bent, in liefde. Om elkaar te ontmoe-
ten, en te leren omgaan met de kwesties van leven en 
dood, in een wereld van dualiteit. En daarbij leer je in 

het proces al dan niet te zien, dat de lichamelijke dood 
niet jouw realiteit is en ook niet die van een ander. 
Ik merk dat mijn voorkeur ernaar uitgaat me te reali-
seren, dat ik en anderen volkomen onschuldig zijn en 
dat dit mijn enige realiteit is. En deze realisatie maakt 
me erg levend en levendig. Niet zozeer lichamelijk, 
maar vooral in mijn geest. Daar ervaar ik een absolute 
bevrijding en verbondenheid met al wat is.

Wat is het leven voor jou?
Nu komt de vraag: ‘Wat is het leven voor jou?’ Ga je 
voor de inhoud en breng je tot uitdrukking wat je 
in wezen bent? Leef je je leven als schilderij? Of ga 
je voor de omlijsting zoals door het ego gezien, ga 
je voor de vorm? De Cursus zegt: ‘De angst voor de 
dood zal verdwijnen als de aantrekkelijkheid ervan 
bezweken is voor de werkelijke aantrekkingskracht 
van de liefde’ (T19.IV.(C).9:1). Je bent liefde, dat is 
wat je bent, je enige realiteit. Het kan zijn dat je dat 
niet gelooft, en dat is prima. Mijn suggestie: Vraag het 
jezelf! Geloof niets, vraag het altijd jezelf. Laat je aan-
dacht in jezelf naar binnen vallen en vraag eenvoudig: 
‘Wat is het meest wezenlijke dat ik ben?’ En als je het 
antwoord ervaren hebt, komt de hamvraag. ‘Ben je 
bereid dit altijd, onder alle omstandigheden, te aan-
vaarden?’ En stel je voor dat je daar ‘Ja’ op zegt. Wat 
een zegen! ●

Vervolg van pagina 7

Wat is de dood voor jou? 

Al enige jaren organiseert Het kleine Paradijs in het 
Friese Easterein ontdekkingskampen voor kinderen. 
De cultuur van de indianen levert daarbij de inspi-
ratie en de principes van Attitudinal Healing lopen 
als een rode draad door het programma. Zo ook 
deze zomer. Kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar 
krijgen gedurende een week vol avontuur, het voe-
len van verbondenheid en liefde, de gelegenheid om 
de goede eigenschappen van zichzelf en anderen te 
(her)ontdekken. 

Elke dag wordt een principe van AH gekoppeld aan 
het element aarde, 
water, lucht, vuur 
of ether. Aan 
het begin van 
het kamp wor-
den de kinderen 
meegevoerd in 
het verhaal van 
Witte Veder, een 
Indianenvrouw 
die op zoek is 
naar vredeskrij-
gers. Door mee 
te doen aan de 
opdrachten en 
verschillende 
emoties te bele-
ven, kunnen de 
kinderen tenslotte 
worden ingewijd 
tot vredeskrijger. 
Tenminste… als 
ze eerst het geheim van het gelukkige volk hebben 
ontdekt.

De elementen en Attitudinal Healing
Aarde-element 
Respect hebben voor jezelf en anderen, is ook respect 
hebben voor Moeder Aarde. Als liefde één van de 
belangrijkste dingen in het leven is, betekent dit ook 
dat Moeder Aarde liefde nodig heeft en dat elk ele-
ment uit die aarde een kern van liefde heeft. Tijdens 
een speurtocht over land en water verzamelen de 
kinderen mooie elementen uit de natuur. Een steen of 
een stukje hout worden meegedragen in een zelfge-
maakt totemzakje. Samen met de liefde uit hun hart 
dragen de kinderen nu de liefde uit de natuur met 
zich mee. De dag wordt afgesloten met een bezoek 
aan De Heilige Boom. De kinderen hebben hun 
goede eigenschappen of die van een ander kind op 

een gekleurd lint geschreven die ze in de boom han-
gen. Aan het einde van de week wapperen er tientallen 
gekleurde linten in de boom. ‘Ik ben eventjes naar de 
totemboom geweest om een gebedje te doen, zodat 
ik vanavond goed kan slapen’, hoorden we zeggen. En 
tegen ouders bij het ophalen: ‘Hier moet je stil zijn, 
want deze boom is heilig.’
Lucht-element
Een winderige dag met als principe ‘We kunnen 
Liefde zien en voelen.’ Het spel van wind en wolken. 
Alles verandert, waait weg. Maar liefde, hoe onzicht-
baar ook, is er altijd. 's Ochtends wordt Great Spirit 

goedemorgen 
geheten. Lijfwerk, 
schieten met pijl 
en boog, klimmen 
op de klimwand 
en het maken van 
een vredesboek 
volgen elkaar op. 
Vuur-element
 ‘Doe wat je nu 
kunt. Elke minuut 
is er een om liefde 
te geven.’ Jouw 
innerlijke vonk, 
kan samen met 
anderen tot een 
vonkenregen lei-
den en het begin 
zijn van een vuur. 
Soms kan het 
er vurig aan toe 
gaan. Momenten 

van letterlijk schreeuwen om aandacht, om hulp, om 
liefde drijven langs. Kinderen helpen elkaar. Twee 
jongens helpen een meisje door aan te geven: ‘Ik doe 
aardig tegen jou en jij tegen mij’. Veel plezier wordt 
beleefd aan de indianenspelen. Een brandmerk wordt 
gemaakt op een stuk leer en de kinderen bakken zelf 
hun brood. Dat de AH-principes doorsijpelen in het 
programma en de kinderen ook raken, blijkt tijdens 
de kampvuuravond. Het wordt een avond vol plezier, 
met zang, dans en theater en er wordt afgesloten met 
een indianenverhaal over verbondenheid, die duidelijk 
voelbaar is.
Water-element
 ‘Als er iets om je heen gebeurt, laat je dan niet gek 
maken, Je innerlijke zelf is veilig.’ In een geleide 
meditatie lopen de kinderen door een bos. Bij water 
ontmoeten ze een bondgenoot, die ze kan helpen 
om zich veilig te voelen. Voor sommige kinderen is 
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Het geheim van het gelukkige volk
Verslag van hoe het 15 kinderen vorig jaar verging
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ACT IV ITE ITEN  VAN HET  CENTRUM VOOR ATT ITUDINAL  HEAL ING

I .S .M.  CENTRUM VOOR MIRACLES-STUDIES

De workshops en trainingen zijn gebaseerd op Attitudinal Healing en/of Een Cursus in Wonderen. 

Hieronder het programma. Zie ook website: www.ahnl.org, of vraag de folder.

TRAININGEN
De Facilitatortrainingen zijn 
bedoeld voor mensen die willen 
leven en werken met de prin-
cipes van AH in hun dagelijks 
bestaan, in het gezin, op het werk. 
In de trainingen I en II worden 
verschillende vaardigheden, die 
samenhangen met de AH-richt-
lijnen geoefend, zoals empathisch 
luisteren, bewustwording van je 
gevoelens, ze accepteren en ermee 
leren omgaan, angst loslaten en 
door de ogen van liefde kijken. In 
de Facilitatortrainingen III en IV 
kijken we vooral naar onze eigen 
motieven om groepen te begelei-
den en naar dat wat ons inspireert.

Facilitatortraining I 
Faciliteren met een open hart.
Luisteren met een open hart.
19-21 sept 2003, Amersfoort.
Facilitatortraining II
Faciliteren met een open mind.
Luisteren zonder te oordelen.
16-18 mei 2003, Amersfoort.
Facilitatortraining III
Dienstbaar zijn.
Dienstbaar zijn in je rol als 
facilitator, 31 okt-2 nov 2003, 
Amersfoort.
Facilitatortraining IV 
Inspiratie.
Wat inspireert je echt en wat bete-
kent dat voor jou als facilitator?
8-10 okt. 2004, Groesbeek.
Facilitatortraining V 
Ziekte en gezondheid.
Welke beelden over ziekte en 
gezondheid heb je en wat is de 
invloed daarvan op je rol als facili-
tator. 23-25 jan 2004, Groesbeek

Vrij 10-zon 16 uur, kosten 2003: 
€275 per training, incl. verblijf en 
cursusmateriaal. 

WORKSHOPS
Intensieve Workshops
‘Jij bent het op wie je gewacht hebt!’
Voor iedereen die op inten-
sieve wijze wil kennismaken met 
Attitudinal Healing, Een Cursus in 
Wonderen en The Work of Byron 
Katie, en hoe de toepassing van dit 
gedachtegoed diep kan doorwer-
ken in je dagelijks leven.
Mölmeshof, Duitsland (bij 
Eisenach).
20 juli-3 aug 2003.
zo 18-zo 10 uur, max. 25 deeln.
Cursuskosten€700; Verblijf incl. 
maaltijden €600 (1pk); €488 
(2pk); €348 (kamperen).
Wehl (bij Doetinchem),
22-29 aug 2003, vrij 19.30-vrij 10 
uur. Cursuskosten €350. Verblijf 
incl. maaltijden €255 (2pk). 

Meditatieve Workshop
Voor wie de stilte en diepte in 
zichzelf wil verkennen en de 
ervaring van het vinden van eigen 
antwoorden wil opdoen, in de 
contemplatieve sfeer van de abdij. 
Echt, Abdij Lilbosch.
27-29 juni 2003.
vrij 16-zon 16 uur, max. 9 deel-
nemers, €150 incl. verblijf en 
maaltijden.

Workshops‘Ben je bereid…?’
Het verlangen onszelf als vredig, 
onschuldig en héél te ervaren 
dringt zich altijd weer aan ons 
op. Dit vraagt bereidheid ‘JA’ te 
zeggen tegen vergeving, vrede, 
onschuld en heelheid. We kijken 
naar onze (verhulde) motieven om 
(nog) niet voor vergeving, schulde-
loosheid, heelheid en vrede te kie-
zen en maken, als je daartoe bereid 
bent, contact met de ervaring 
die samengaat met het werkelijk 
kiezen voor vergeving, onschuld, 
heelheid en innerlijke vrede.

Ben je bereid… vrede als je enige 
doel te kiezen? 
22-23 nov 2003. Groesbeek, 
za 10-zon 16 uur, €185 incl verblijf.

Familieopstelling
6-8 febr 2004. Nyswiller,
vrij 10.30-zo 16.30 uur.

Mini-Workshops ECIW/AH
Op basis van donatie.
zo 11 mei 2003, Moorveld,
10-12.15 uur.
za 14 juni 2003, Middelburg
14-16.30 uur, tel 076-5208377
zo 15 juni 2003, Moorveld,
10–12.15 uur.
zo 6 juli 2003, Moorveld,
10–12.15 uur. 
zo 7 sept 2003, Breda,
14-16.30 uur, tel 076-5208377
zo 14 sept 2003, Moorveld,
10–12.15 uur.
zo 28 sept 2003, Den Haag,
13.30–16.00 uur, tel 070-3522379, 
€6.
zo 12 okt 2003, Moorveld,
10–12.15 uur. 
zo 9 nov 2003, Moorveld,
10–12.15 uur.
zo 7 dec 2003, Amersfoort,
15.00-16.30 uur, Meridiaancollege, 
Daam Fockemalaan 12, €7. 
zo 14 dec 2003, Moorveld,
10–12.15 uur.

Voor informatie en opgave
Centrum voor AH/CMS
Luipertstraat 12, 
6237 NM Moorveld, 
tel/fax: 043-3647987 
e-mail: AHjoyEls@hetnet.nl; 
Website: www.ahnl.org 

De activiteiten worden verzorgd door 
Els Thissen.

BOEKENCD’SBOEKENCD’SBOEKENCD’SBOEKENCD’SBOEKENCD’SBOEKENCD’SBOEKEN

CD lijst
De volgende CD’s zijn bij het Centrum te bestellen. Prijzen exclusief portokosten.

James Twyman

Emissary of light, €19,50

May Peace Prevail on Earth, €19,50

The Order of the Beloved Disciple, 

€20,50

Peter Makena

In Love, €18,15

Shaina Noll

Songs for the Inner Child, €18,15

Bread for the Journey, €18,15

Wendi Blom

Dreams within Dreams, €15,90

David Whyte

Close to Home, €20,50

Wild Roses/Beth & Cinde

Voices on the Wind, €19,05

Northren Lights, €19,05

Kathy Zavada

In Love Divine, €19,00

I’m right here, €19,00

Union, €19,00 

Journey Home, €19,00 

Trust there is Love, €19,00

Mother‘s Song, €19,00

Kirtana

The Offering, €18,15

Prijzen onder voorbehoud i.v.m. de 

dollarkoers.

Het boek De Lichtbrenger is het 
dertiende boek van White Eagle 
dat bij Ankh-Hermes is versche-
nen. Het boek heeft me werkelijk 
geboeid en laat zich makkelijk 
lezen. Het gebruikt een wat ande-
re terminologie dan de Cursus 
en Attitudinal Healing. Een van 
de invalshoeken van waaruit de 
tekst spreekt, zijn de leringen van 
‘meester Jezus’. Dit gebeurt onder 
andere aan de hand van citaten 
uit de bijbel. Er staan prachtige 
teksten in die werkelijk kunnen 
inspireren en motiveren. Ook trof 
ik een aantal uitgangspunten in het 
boek, die ook in de Principes van 
AH en de Cursus terug te vinden 
zijn. 
Ik noem er hier een aantal. 
P.81: ‘Er zullen zich kleine groep-
jes gaan vormen. Waar twee of drie 
vergaderd zijn in mijn naam, daar 
ben Ik in hun midden. Religie zal 
de vorm van groepswerk gaan aan-
nemen: met andere woorden, een 
vorm van waarachtige broeder-
schap van de geest.’ Het lijkt alsof 
we met de AH- en Course-groe-
pen hiermee al op pad zijn.
P.190: ‘Dit betekent dat je meester 
moet zijn over je gedachten. Je 
moet de goddelijke wil in werking 
stellen. Je moet willen dat je de 
wil van God wilt,..’ Klinkt je dit 
niet erg bekend in de oren vanuit 
ECIW, die ons ook steeds weer 
uitnodigt onze wil te verbinden 
met de Wil van God? 
P.195: ‘Alleen jijzelf kunt jezelf 
ontwikkelen en niets kan iemand 
tegenhouden om die oneindige 
mogelijkheden te ontwikkelen,..’ 
en p.198: ‘Alle mensen hebben 
het vermogen om constructieve 
Godgedachten te denken, niet 
alleen op gezette tijden, maar als 
een tweede natuur.’ Wat een enor-
me belofte! 
P.198: ‘Het enige wat je hoeft te 
doen is je dagen in liefde voor 
alles en iedereen te leven; adem 
liefde, leef liefde, denk liefde.’ En 

p. 217: ‘Als Jezus je ideaal is, zul je 
Hem vinden door Zijn voetstap-
pen te volgen en precies datgene 
te doen waartoe de innerlijke 
Christus je inspireert.’ Ik lees 
hier de belofte dat je kunt leven 
als Jezus en zie de uitnodiging 
om werkelijk liefde te leven, om 
het niet uit te stellen. Om niet 
te denken of zeggen dat het te 
moeilijk is. Om het daadwerkelijk 
nu te doen! In feite precies waar 
de Cursus ook toe uitnodigt. Leef 
liefde en doe het nu!
P.222: ‘Je moet leren om in je 
innerlijkste wezen te weten dat er 
niets te vrezen valt.’ Denk aan les 
48 van de Cursus: ‘Er valt niets te 
vrezen.’
Nog een citaat, p.206: ‘De dood 
zal worden overwonnen door het 
spirituele leven. De dood zal wor-
den overwonnen door onsterfelijk-
heid, want wanneer mannen en 
vrouwen leren te leven uit de ware 
geest en in elkaar dezelfde geest 
herkennen die in henzelf is, zul-

len zij weten dat er door de dood 
geen scheiding is.’ Denk aan prin-
cipe 11 van Attitudinal Healing 
dat zegt: ‘Omdat liefde eeuwig is, 
hoeft de dood niet als iets beang-
stigends te worden gezien.’
Ik vind het mooi te zien hoe 
dezelfde boodschap in een andere 
vorm, in misschien iets andere 
woorden telkens weer tot mij 
komt. Dat stimuleert en bemoe-
digt mij. White Eagle zegt het als 
volgt: ‘meesters zijn in hun onder-
richt niet wezenlijk anders. Zij zijn 
niet verschillend; zij spreken altijd 
dezelfde taal: niet de taal van een 
bepaald land, maar de taal van de 
geest, de taal van de liefde’ (p.216). 
In mijn beleving een prachtige 
manier om dit uit te drukken!

Els Thissen

White Eagle, De Lichtbrenger; 
De straal van Johannes en het tijd-
perk van intuïtie, Ankh-Hermes, 
Deventer 2002, 234 p., €15,90

Leef liefde en doe het nu!



TRAINERSOPLEIDING ‘GEDACHTEN CREëREN’

door inzicht naar innerlijke vrijheid
een opleiding gebaseerd op de filosofie van wereld’s grootste Vernieuwende Denkers

Het liefdevolle werk van schrijvers als Gerald Jampolsky, Marianne Williamson, Louise Hay, 
Wayne Dyer, Joseph Murphy, Neale Walsch,  en vele anderen zijn het uitgangspunt in deze training. 
De training is verdeeld in twee delen, verspreid over twee jaar. In het eerste jaar van de training word je 
opgeleid om zelfstandig een basistraining van twaalf lessen aan een groep mensen te kunnen geven. In het 
tweede jaar leer je meer individueel te coachen en wordt er dieper ingegaan op specifieke interventies. 

Trainer: Carmen de Haan
Startdata: 12 en 13 september of 19 en 20 september 2003.
 Het eerste jaar duurt 9 maanden, 1x per maand twee dagen en wordt afgesloten
 met een deelcertificaat. Het tweede jaar begint opnieuw in september en duurt 5 maanden. 
 Dit tweede jaar wordt afgesloten met een totaal certificaat met vermelding van alle verworven  
 vaardigheden.
Kosten: € 1170 voor het eerste jaar en € 550 voor het tweede jaar. Je kunt dit eventueel in termijnen  
 te voldoen.
Locatie: Praktijk voor Communicatie, Hagelingerweg 74, Santpoort-Noord.  
Informatie: Telefoon: 023-526.11.44. Fax: 023-584.21.45 
Email:  info@carmendehaan.nl - website: www.carmendehaan.nl
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Groningen
Groningen:
Godelieve Bos 050-5420233
Haren (1):
Marrigje Dijksma 050-5340729
Haren (2)1, 2, 3:
Henk Kamerling 050-5340729
Onstwedde:
Johan Maarsingh 0599-331722
Ten Boer:
Maatje Visbeen 050-3021940
Gelderland
Apeldoorn
Nicole Blaauw 055-5336916 
Doetinchem:
Pieter Vegter 0575-465102
Gorssel:
Herman Kreike 0575-492864 
Hengelo:
Pieter Vegter 0575-465102
Lochem:
Jan Helmus 0573-257927
Nijmegen:
Nanja 024-3224327
Zutphen:
Pieter Vegter 0575-465102
Flevoland
Lelystad:
Cees Bakker 0320-256355
Friesland
IJlst:
José van der Werf 0515-533183
Oosterend (1) en (2)7:
Willem & Jacqueline Feijten 
0515-332472 
Noord-Holland
Amsterdam:
Renée van der Vijgh 020-6473075
& Peter Mulder 023-5635620
Haarlem (1)2:
Ineke Smit 023-5365417 
Haarlem (2):
Ynze Keetlapper 023-5367538
Heiloo:
Marti Op de Weegh 072-5334398
Hoofddorp:
Jane Struiksma 023-5614347
Zwaag:
Peter Oud 0229-234028
Zuid-Holland
Alphen a/d Rijn:
Janny Buijs 0172-441543
Delft:
Wil Rijsterborgh 015-2615998
Den Haag (1):
Michelle Bauer 070-3542074

Riny Dijkman-Blom 043-6041816 
Echt:
Peter Winteraeken 0475-484833 
Maastricht4:
Anja van Aarle 043-3647987 
& Gait Welling
Roermond:
Jeannette Fabrie 0475-341130
Sittard:
Beppie Cloo 046-4581597
Venlo-Blerick:
Jolanda Megens 06-17516018
Weert:
Gerrie van Gestel 0495-533232
Zeeland 
Dreischor:
Trudy Huter 0111-401801
Middelburg:
Ria Castenmiller 0118-639949
Vlissingen:
Ellen Heystek 0118-418294 
Overijssel
Oldenzaal:
Trudy ter Braak
0541-539261
Drenthe
geen groepen

Nederlandstalige groepen in 
het buitenland:

BELGIË: 
Ruimte voor innerlijke vrede: 
Beja Pingnet, Victor Nelisstraat 
16, 2900 Schoten, tel 03-6588287, 
Website: www.InnerlijkeVrede.be
Brugge:
Henk Content 050-352943
Kalmthout:
Rina & Jean-Pierre Lenders 
03-6663618
Kessel-Lo:
Antje Bex 016-250267
Nijlen:
Fons & Diane Melis 03-4816439
Schoten:
Beja Pingnet 03-6588287

OOST-SPANJE
Denia (Alicante):
Guido Visbeek 
(0034) 966498394

Den Haag (2):
Annemarie van Unnik 
070-3467932 
Dordrecht:
Heleen de Meijer 078-6317787
Gouda:
Marianne Spoor 0182-532396 & 
Jans Ooms 0180-663408
Lekkerkerk:
Marianne Spoor 0182-532396 & 
Jans Ooms 0180-663408
Streefkerk:
Krystyna Bergsma 0184-684340
Voorschoten:
Anna Walraven 071-5764877
Wassenaar/Den Haag:
Gemma Blaauw 070-5112410 & 
Francien Kluijtmans 070-3631068
Zuid-Beyerland:
Anna Eppinga 0186-662055
Utrecht
Amersfoort (1) en (2)3:
Rozemarijn Ockhuysen 
033-4728602
Utrechtse Heuvelrug:
Loek Kattekamp 030-2721290 
& Wim van Ginkel 0343-431577
Houten:
Carla Glaudemans 030-6350269 
& Susan Plomp 030-6381663
Soest6:
Maria de Wilde 035-6026486
Utrecht:
Mirjam Bossink 030-2626405
Vleuten:
Antonet den Boer 030-2713197
Woerden:
Joke de Ligt 0348-430570
Zeist:
Etty de Graaf 030-6990028
Brabant
Breda:
Jopie van Heeren & 
Henny van der Feer 076-5208377
Eindhoven:
Wil Oskam 040-2484452
Tilburg:
Anja Gussinko 013-5363784
Vessem (1):
Maria van Engeland 0497-571303
& Ineke Out 0497-514199
Vessem (2)5:
Joyce Jansen 0497-515707 & 
Maria van Engeland 0497-571303  
Limburg
Berg en Terblijt:

ATT ITUDINAL  HEAL INGGROEPEN

In diverse plaatsen in Nederland komen AH groepen bijeen die werken 

met de principes en richtlijnen van AH. Als je belangstelling hebt om 

aan een groep deel te nemen kun je contact opnemen met de facilitator. 

Gevraagde bijdrage: gratis tot maximaal €7,- per bijeenkomst. Je mag 

méér betalen.

NIEUWE AH 
GROEPEN

Utrechtse Heuvelrug

Loek Kattekamp 

030-2721290 

& Wim van Ginkel 

0343-431577

1 Thema: Werken aan werk
2
 Voor rouwverwerking na het 

verlies van een naaste of dierbare
3 Voor mensen die gedurende een 
lange tijd ziek zijn
4 Voor (ex)psychiatrische 
patiënten i.s.m. Stichting In De 
Rooden Leeuw.
5 Jongerengroep
6 Voor ouders van kinderen die 
kort of lang geleden overleden 
zijn.
7 Voor kinderen die een ouder, 
broertje of zusje verloren hebben 
of chronisch ziek zijn.

INTERVIS IE -
GROEPEN 

Voor facilitators van AH- 

en/of Course-groepen

Algemene informatie

Centrum voor AH 

043-3647987

Brabant

Henny van der Feer 

076-5208377

Noordelijke regio

Henk Kamerling

050-5340729

Utrecht

Mirjam Bossink

030-2626405

Limburg/Sittard

Beppie Cloo

046-4581597

MIRACLES  IN  CONTACT
De principes en richtlijnen van Attitudinal Healing 

stammen uit Een Cursus in Wonderen. Dit is de 

Nederlandse vertaling van A Course in Miracles©, die in 

1976 in Amerika verscheen. In Nederland is de Stichting 

Miracles in Contact (MIC) actief om studenten en 

andere geïnteresseerden in de Cursus met elkaar in con-

tact te brengen en informatie te geven over activiteiten 

rond de Cursus. MIC organiseert daartoe maandelijkse 

bijeenkomsten, workshops en lezingen. MIC geeft een 

Nieuwsbrief uit en beheert een boekenvoorraad, met de 

Cursus in verschillende talen, literatuur over de Cursus, 

en audio- en videotapes. MIC, Postbus 127, 8200 AC 

Lelystad. Telefoon: 0320-284535; fax: 0320-284536.

Vakantie 10-daagse met

EEN CURSUS IN WONDEREN

thema:
VRIJHEID -  ‘je niet meer inspannen’

16 - 26 september 2003 
in de Dordogne (Frankrijk)

Folder? 
Bel: Derkje Volkerink 0578-662475

Ali Wezel 071-5215483.

Regeladvertenties: €2,50 per (deel van een) 

regel. Aanleverdata tekst 1/1; 1/4; 15/6; 1/10. 

Verschijningsdata: 5/2; 5/5; 5/8 en 5/11.

CURSUS IN WONDEREN VOOR KINDEREN van 10-

12 jaar: Ik ben, ik ben, wat jij ook bent; 12x drieweke-

lijks op Vr.av.19.30-21.00 uur of zo.mo. 10.00-11.30 

uur; Hanneke de Raat; Epe: 0578-627678

PRAKTIJK VOOR PERSOONLIJKE GROEI. Wie ben 

ik en waarom doe ik zoals ik doe. Bewustwording als 

sleutel tot heelwording. Beppie Cloo 046-4581597; 

e-mail b.c.cloo@planet.nl

TOCH JE LICHAAM VEREEUWIGEN? Laat je foto-

graferen door Clea Betlem, vaste fotograaf van …

van hart tot hart…. Vanaf €150. Bel 043-3260068 of 

e-mail: clea.betlem@planet.nl 

TRANSPARANT COMMUNICEREN IN TEAMS op basis 

van Een Cursus in Wonderen en/of Attitudinal Healing: 

Els Thissen 043-3647987; e-mail: AHjoyEls@hetnet.nl

OUDEJANS GRAFISCHE VORMGEVING. Voor het 

vormgeven van tijdschriften, brochures, personeels-

bladen, folders en nog veel meer. Bel 072-5201434 of 

e-mail: oudejans@xs4all.nl

REGELTJES



Illustratie: Annemarie van Unnik
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ABONNEMENT!

Gun uzelf een abonnement 
op jaargang 2003, door overmaking van:

• Nederland: €14 of meer op postgiro 8905507

• België; €20 of meer op rek.nr. 088-2190186-18, Dexia Bank Maasmechelen

• Overige landen: €20 of meer op postgiro 8905507

t.n.v. Stichting Centrum voor Attitudinal Healing te Moorveld onder vermelding van: 

Abonnement 2003. Als u een abonnement op een lopende jaargang neemt 

worden de reeds verschenen nummers nagezonden. 

Een abonnement loopt tot wederopzegging.

Gun uw bloemist een abonnement! 
Een abonnement kado geven kan door overmaking van het abonnementsgeld en 

het sturen van een kaartje met uw naam en adres en naam en adres van degene 

voor wie het abonnement bestemd is.


