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…New Orleans. Ik kijk naar 
de televisie en lees de kranten. 
Wat gebeurt er allemaal? Het is 
niet eens zozeer het natuurge-
weld dat me raakt, als wel de 
tumultueuze chaos eromheen: 
mensen die elkaar beschieten, 
verkrachten, bestelen. Het 
gebeurt met mannen, vrouwen 
en kinderen. Ik word herin-
nerd aan de woorden uit de 
Cursus: ‘Wees alleen waakzaam 
voor God en Zijn Koninkrijk’ 

(T6.V.C.2:8). Het zijn de woorden waarvan de Cursus 
zegt dat deze oproepen tot consistentie in de keuze die 
ik als individu kan maken. Het is een uitnodiging om 
vast te stellen of ik bereid ben om geen uitzonderingen 
te maken, als ik ertoe besluit me te laten leiden door de 
visie van de Heilige Geest. Ben ik werkelijk bereid om 
al het andere los te laten? En zodra ik daar ‘ja’ op zeg, 
kan ik alleen maar zegenen. Gelukkig bepalen wij niet 
zelf wat onze waarde is. Dat is onze redding, en die is 
onontkoombaar. Godzijdank.

In dit nummer van …van hart tot hart…delen veel 
mensen hun ervaringen van heelheid met de lezers. 
Zo is er een interview met Carla van Raay die haar 
leven deels als non en als prostituee heeft geleefd. En 
dat in die volgorde! Een bijdrage van Pieter Smit over 
een overweldigende ervaring in de natuur van Afrika. 
Een ontroerende ervaring met een geliefd huisdier 
in Nederland van Anita Koster. En ook de column 
van Annemarie van Unnik ontbreekt niet, evenals de 
rubriek Met hart en ziel de Cursus lezen, waarin Frans 
Kok ons nu herinnert aan de prachtige woorden: ‘Ik 
zal jou nooit zonder troost achterlaten’. Als facilitator 
die zich voorstelt leert u Pieter Vegter kennen, en Inez 
Coolen vertelt meer over Attitudinal Healing. Vreugde 
herken ik bij Elisabeth Plath-Ippig en May Parijs. 
Tenslotte nog besprekingen van boeken en een film, 
en een interview met Sophia naar aanleiding van haar 
muziek vanuit het hart. 
En ja, mocht je de gedachte hebben dat er mensen in 
New Orleans egocentrisch zijn, dan is het antwoord van 
Byron Katie aan de betreffende vragensteller wellicht 
behulpzaam. Geniet van de strip, alle goeds en tot een 
volgende keer!

Emilia van Leent
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. . .VAN DE  REDACT IE

‘Alle boeken van deze wereld brengen je geen geluk,
maar ze verwijzen je, in het geheim, in jezelf terug.

Daar is alles
wat je nodig hebt,

zon, sterren en maan,
want het licht

waarnaar je verlangt woont in jezelf.
Wijsheid,

die je lang gezocht hebt in de bibliotheken,
licht nu op vanuit elke bladzijde,

want nu behoort ze jou toe.’
Hermann Hesse

Het is nu een jaar geleden sinds mijn opstanding tij-
dens de intensieve workshop in Wehl, een jaar met 
grote hoogten en dalen, tot nu toe de meest intense 
maanden van mijn leven. Het werd me steeds dui-
delijker dat ik tot dan toe alleen geprobeerd had dat 
te leven wat van mij verwacht werd. Ik stond mezelf 
amper toe te voelen, want ik was bezig te functione-
ren. Ondanks al de cursussen en meditaties die ik in 
mijn leven gevolgd heb.
Op de terugreis van Wehl naar huis maakte ik won-
derbaarlijke dingen mee. Het mooiste gebeurde er in 
de trein. In de intercity zat in mijn coupé direct ach-
ter mij een Afrikaanse dame met haar driejarig kind. 

Haar kaartje was niet in orde en ze zou de trein uit 
moeten. Uiteindelijk legden de mensen in de coupé 
(Nederlanders, Fransen en Duitsers) zo’n 40 euro bij 
elkaar, zodat moeder en kind hun reis konden voort-
zetten.
Het is geweldig liefde te kunnen ervaren, ze breidt 
zich uit als het denken beweegt. We kunnen liefde niet 
vasthouden en ook niet wetenschappelijk bewijzen. 
Liefde brengt dankbaarheid voort. Liefde te ervaren 
maakt gelukkig, ontspant en heelt.
De laatste paar weken valt me op dat er zich lichte 
verschijnselen van lichamelijke ziekten tonen, die 
ik ooit in mijn leven heb gehad. Ik neem ze waar, 
begroet ze vriendelijk en dan nemen ze weer afscheid.
Een brief van de rechtbank, waarvan ik geloofde dat 
die mij kwaad deed, heb ik buitengewoon feestelijk in 
onze tuin verbrand. Voorbij! De netheid in mijn kamer 
neemt met de dag toe!
Toegegeven. Dit jaar was er ook zelftwijfel. ‘Wie niet 
twijfelt, moet wel gek zijn,’ zei Sir Peter Ustinov. Een 
jaar geleden droeg ik een T-shirt met de tekst ‘gesloten’ 
aan de voorkant. Nu ‘past’ het niet meer aangezien ik 
weer patiënten heb. Het is anders dan vroeger. Ik moet 
niet meer, IK KAN…

Elisabeth Plath-Ippig
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Els Thissen

Carla van Raay is geboren in Tilburg in een streng 
katholiek gezin met een vader die haar als kind negen 
jaar seksueel misbruikte. Er volgt emigratie met het 
gezin naar Australië, waar zij op 18-jarige leeftijd 
intreedt in een klooster met ‘middeleeuwse’ leefregels 
en twaalf jaar later weer uittreedt om een carrière in de 
prostitutie te starten tot zij opnieuw aan een twaalfja-

rig celibatair leven begint. Ik ontmoette Carla voor het 
eerst in Heeze, in augustus 1999, bij een training van 
Byron Katie. Nu ligt er het door haar geschreven boek 
Gods Callgirl; Van non tot prostituee, het verbijsterende levens-
verhaal van Carla van Raay, over haar ongewone leven.

Waarom heb je dit boek geschreven?
‘Toen ik negen jaar uit het klooster was, ontdekte ik dat 
mijn moeder, broers en zussen gedurende acht en een 

half jaar, de tijd vóór mijn eeuwigdurende gelofte, mijn 
verblijfskosten in het klooster hebben betaald. Ik was 
er woest over, want ik heb in het klooster altijd hard 
gewerkt. Op dat moment, in 1988, ben ik begonnen 
met schrijven en dat heeft zeventien jaar geduurd.
Tijdens het schrijven werd me duidelijk dat ikzelf in die 
tijd een moeilijk mens was om mee te leven en dat ik 
niet geschikt was om non te zijn. Het schrijven werd op 
dat moment vooral therapeutisch. Ook wilde ik eerlijk 
schrijven. En hoe meer ik schreef, hoe meer ik me her-
innerde van vroeger.’ 

Kun je zeggen wat je met dit boek wilt uitdrukken?
‘Ik wil uitdrukken dat het niet geeft, wat je ervaringen 
zijn als kind. Hoe je ook over jezelf denkt, hoe slecht je 
ervaringen en eigenbeeld ook zijn, je kunt het allemaal 
achter je laten. Het is niet iets wat je doet, maar iets wat 
je loslaat. Je kunt alles laten varen. Je kunt overal uitko-
men, want de echte ik die je bent is nooit aangeraakt. 
Dat is me volkomen helder geworden.’

Tot de duivel gebeden
Wat heb je als kind geleerd over je leven?
‘Als kind leerde ik alles wat niet waar was. Bijvoorbeeld 
dat ik een zondig kind was en dat als ik stierf, ik recht 
naar de hel zou gaan. Dat nam ik toen aan. Mijn vader 
heeft me met geweld bijgebracht dat ik met niemand 
mocht praten over wat er tussen ons gebeurde, niet met 
de priester en niet in de biechtstoel. Ik heb dat opgevat 
als dat ik niet kon biechten, dat mijn zonden me niet 
konden worden vergeven en dat God mij verlaten had. 
Toch had ik iemand nodig die sterker was dan ikzelf en 
toen heb ik tot de duivel gebeden. 
Mijn herinnering daaraan kwam op mijn 56e jaar bij 
een therapeut weer naar boven. Daarvoor waren er wel 
dromen, maar echt helder was het niet. Op school was 

mij verteld dat kussen zwanger maakte. De therapeut 
vroeg mij of alle kinderen op school dat geloofden. Op 
dat moment pas wist ik dat het helemaal niet waar was. 
Ik geloofde het als kind alleen maar, omdat ik toen de 
ervaring had van het zaad dat in mijn mond naar bin-
nen kwam en zo naar mijn buik ging. Daarom was die 
gedachte dat je van kussen zwanger werd heel gewoon 
voor mij. Daarna kwamen alle herinneringen terug van 
de dingen die ik als kind met mijn vader had meege-
maakt.’

Wat heb je als non geleerd over je leven?
‘Ik heb geleerd om de stilte te waarderen en een gevoel 
van “dicht bij God zijn” op te wekken. De meditatie 
zoals in het klooster voorgeschreven, kreeg ik niet voor 

elkaar. We moesten iets lezen en daar onze gedachten 
bijhouden. Dat was erg saai. Mijn gedachten gingen 
naar een vogeltje dat floot, een bloem op het altaar... 
Soms kon ik urenlang naar een korenveld staren. Toen 
dacht ik dat dit verkeerd was. Andere nonnen waren er 
achterdochtig over. Moeder-overste vroeg me een keer 

“Carla waar denk je aan als je mediteert?” Ik zei “Niks”. 
Ik was overrompeld door de vraag en gaf mijn ervaring. 
Het was het foute antwoord.
Non worden heeft me ook beschermd. Als ik op mijn 
achttiende als onnozel mens de wereld was ingegaan, 
wat was er dan met me gebeurd? Ik had geestelijk de 
leeftijd van een elfjarige. Misschien was ik getrouwd 
en had ik vier kinderen gekregen voordat ik het in de 
gaten had. Toen ik uittrad op mijn dertigste was ik geeste-
lijk iets ouder, maar niet veel meer dan een vijftienjarige.’

Wat heb je als prostituee geleerd over je leven?
‘Ik vond daarin uit wie ik was als vrouw. Ik gaf mezelf 
toestemming om een seksueel wezen te zijn, dat zich 
volop kon uitten. Hoewel het slechts seks was, want het 
had niets van doen met liefde, was dat toch een opbloei-
en voor mij. Ik kreeg vriendschap van de mannen, ze 
betuttelden me. Betaald worden beschouwde ik als 
goedkeuring en ik kreeg voor het eerst een goed gevoel 
over mezelf, dat ik een aantrekkelijk mens was, dat ik 
ergens voor deugde. Niet alleen voor de seks, maar ook 
om iemand iets goeds te doen. 
Ik heb handen die genezen kunnen. Een van mijn klan-
ten, iemand die voor priester had gestudeerd, noemde 

de massages die 
ik als prostituee 
gaf “handopleg-
ging”…ha,ha.
Later, toen het 

vak minder leuk werd, leerde ik ook de andere kant van 
mezelf kennen. Als kind had ik de gevoelens van slecht-
heid, zondigheid en schaamte onderdrukt, want daar 
kon ik toen niet mee leven. De laatste jaren als pros-
tituee kwamen die gevoelens weer boven. Toen ik het 
vak echt moe werd, kon ik niet stoppen. Ik probeerde 
het wel, maar er was iets dat het alsmaar saboteerde. Dat 
had te maken met het pact met de duivel dat ik als kind 
gesloten had. Ik had beloofd dat alles wat belangrijk 
voor me was niet zou lukken. Dat is niet een bewuste 
belofte geweest, maar een logisch gevolg van mijn idee 
van schuldig zijn. Daarvoor moest ik mezelf straffen, 
dacht ik, want bij schuld hoort straf. 
Het feit dat ik prostituee was maakte dat die gevoelens 
van zondigheid weer naar boven konden komen. De 

INTERVIEW MET  CARLA VAN RAAY

Onschuld is een diepe, wezenlijke waarheid

Carolina Johanna 
Maria van Raay. 
Geboren op 28 
oktober 1938 te 
Tilburg. Twee dochters.

Wat bezielt een vrouw om in te treden in een klooster, daar twaalf jaar te blijven en 

daarna de prostitutie in te gaan? En wat maakt dat er daarna een celibatair leven 

volgt? En wat deed ze met haar ervaringen als kind? In Gods Callgirl beschrijft Carla 

van Raay haar turbulente leven. Genoeg ingrediënten voor een interview.

Je kunt overal uitkomen, want de echte 
ik die je bent is nooit aangeraakt
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vraag is of dat ook gebeurd zou zijn als ik een ander 
beroep had gehad. Dus in die zin was prostituee zijn een 
perfecte keus voor mij op dat moment. 
Verder heb ik geleerd dat seks zonder liefde leegheid en 
eenzaamheid brengt. Ik ging altijd alleen naar bed en 
niemand wist dat.’

Ik kreeg plotseling vrienden
Wat heb je daarna geleerd over je leven?
‘Sinds die tijd heb ik geleerd wat geneest en wat niet. Ik 
kwam vanuit het standpunt dat er iets vreselijk mis was 
met mij wat gerepareerd moest worden. En tegelijker-
tijd was er die angst dat de diepte van mezelf zich zou 
openbaren. Dat kon echt niet, want daar zat dat slechte 
gevoel in, en dat moest gestopt worden. Dat uitte zich 
er dan in dat ik niet meer kon ademen. Dat voelde als 
de greep van mijn vader om mijn nek en dat ik van 
hem niet mocht spreken. Al de pogingen om te genezen 
en veranderingen te bewerkstelligen eindigden erin, dat 
ik na een tijdje weer de wanhopige zelf was, die ik eer-
der was. Ik heb er uiteindelijk al mijn geld aan besteed 
om te genezen.
Die genezing begon toen ik besloot naar Denmark, aan 
de zuidkust van Australië en zo’n 430 km ten zuiden 

van Perth, te verhuizen. De laatste tijd in Perth had ik 
vreselijke pijn in mijn rug en gebroken tenen. Ik kon 
zelf niet uit bed komen en een klant hielp mij daarmee. 
Hij zette me onder de douche, ging met me boodschap-
pen doen, nam me mee lunchen en was als een engel-
bewaarder voor mij. Ik was als een gebroken mens. 
In Denmark kreeg ik plotseling een stel vrienden. Die 
namen me zoals ik was, hadden geen oordelen en vroe-
gen niet wat ik had gedaan. Dat had ik nog nooit mee-
gemaakt, het aanvaarden van een mens zoals ze is. Dat 
was het begin van mijn genezing. Toen kreeg ik in de 
gaten dat ik dat ook voor mezelf kon doen. 
Spirituele meester zoals Isaac Shapiro en Gangaji kwa-
men naar Denmark, waardoor ik een opleiding in spi-
rituele waarheden kreeg. Eén van die waarheden was: 
je hebt gevoelens, maar je bent je gevoelens niet. En je 
bent ook je gedachten en je geloof niet. Je bent niets 
van wat je denkt over jezelf. En wat is er dan van over? 
Shapiro zei: “Wie ben je eigenlijk?” 
Pas toen ik begreep dat gevoelens niet mijn “ik” waren, 
was ik in staat om mijn gevoelens totaal in mijn lichaam 
toe te laten. Bijvoorbeeld het gevoel van diepe schaamte 
dat ik kon voelen en dat vervolgens kon ontsnappen. 
Dat was een echte fysieke sensatie. 
Die gevoelens, als gevolg van mijn gedachten, hadden 
zich, vooral doordat ze onderdrukt waren, echt in mijn 
lichaam genesteld en ze maakten mijn leven moeilijk. 

Ook had ik het gevoel niet met beiden benen op de 
grond te staan en met mijn hoofd in de wolken. Ik kon 
het leven niet aan en kon mensen niet écht in de ogen 
zien. Er was zoveel energie nodig om die gevoelens te 
onderdrukken en toch een normaal leven te leiden...
“Blijf bij jezelf!” zei Shapiro op een gegeven moment. 
Dat heb ik altijd onthouden. Met hem ervoer ik écht 
wie ik zelf was. Dat was genade, een gift. Ik verloor 
voor een tijdje het “idee” van wie ik was. Alle gedach-
ten over mezelf waren weg en ik kwam in een soort 
niemandsland. Daarin kwam een weten van wie ik altijd 
ben geweest. Iedereen kan dat meemaken, want het is 
een kwaliteit die iedereen heeft. Die ervaring maakte 
het leven makkelijker voor mij. 

Byron Katie
Een paar maanden later kwam ik naar Nederland om 
“The School”, een 14-daagse training van Byron Katie 
te doen. Ik kwam nog steeds met het verhaal dat mijn 
vader mijn leven had verpest. Ik kon hem wel vergeven, 
maar het was voor mij écht waar dat hij mijn leven had 
bedorven.
Het duurde vier dagen voordat ik ook dat verhaal 
kwijtraakte. Er was een heel sterke tegenkracht tegen 
de uitnodiging om het verhaal te laten gaan. Ik was er 
erg aan gehecht, mijn hele leven was erop gebaseerd. 
Als ik het liet gaan kon ik geen slachtoffer meer zijn en 
als slachtoffer kon ik mezelf terughouden van het leven, 
mijn vader de schuld geven van wat er met mij in mijn 

Je hebt gevoelens, maar je bent je 
gevoelens niet

leven gebeurd was en kon ik de verantwoordelijkheid 
daarvoor vermijden.
Op het moment dat ik het verhaal liet gaan, of, beter 
gezegd dat het verhaal mij liet gaan, ondervond ik dat 
mijn vader altijd onschuldig was geweest. Toen ik het 
omdraaide veranderde de zin “Mijn vader heeft mijn 
leven verpest” in “Mijn vader heeft mijn leven geze-
gend”. Ik voelde meteen dankbaarheid voor de ervarin-
gen die mijn vader me had gegeven en een diep gevoel 
van onschuld, niet alleen over mijn leven als kind, maar 

ook over mijn leven als non en prostituee. Ook ervoer 
ik dat ik altijd onschuldig ben geweest en wist ik dat 
dit een wezenswaarheid is. Iedereen is onschuldig. Het 
gevoel van schuld is een verzinsel. Onschuld is een 
diepe, wezenlijke, onontkoombare waarheid. Ofschoon 
de meeste mensen daar niet in contact mee zijn. 
Byron Katie zegt: “Iedereen doet zijn best”. En dat is 
werkelijk waar. Toen wist ik dat ook mijn vader zijn best 
had gedaan en deed wat hij deed, omdat hij niet beter 
wist. En daardoor kon ik die onschuld aan iedereen 
geven, ook aan mijn vader. Dat was een hele ontdek-
king die werkelijk bij mij binnen gekomen is. Daarom is 
het leven nu ook zo leuk. Nu leef ik vanuit dat besef en 
heeft het leven kans om mooier te worden.
Ik ben twaalf jaar celibatair geweest na mijn prosti-
tuee zijn. Dat had ik niet gepland, dat kwam zo uit. In 
die tijd heb ik geleerd, als vrouw alleen, tevreden met 
mezelf te zijn en een echte relatie met het leven aan te 
gaan. Het leven is nu mijn geliefde, het is alles, het is 
God. Alle ervaringen horen daarbij. Die zijn niet goed 
of slecht. Dat is alleen wat je ervan denkt.’

Wat van “The Work of Byron Katie” heeft de meeste invloed 
op je gehad?
‘Dat het leven is zoals het is. Niet vanuit het standpunt 
van ik moet dit ervaren want er is niets anders te doen, 
maar vanuit de realisatie dat er niets anders is dan het 
nu. Het Nu is het enige moment waarin het leven 
geleefd kan worden, en dit levende moment is alles. Wat 
wil je nog meer dan dat?’

Erg langzaam leren
Wat is het grootste inzicht geweest in je leven, of over je leven?
‘Het grootste inzicht is het besef van de eeuwige 
onschuld van de mens. Dat er niets is te veroordelen. Als 
ik het Denmark Bulletin of een andere krant lees, zie 
ik dat mensen hun best doen met het geloofssysteem, 
het misverstand of de wijsheid die ze hebben. En als 
ze reageren, doen ze dat vanuit dat misverstand of die 
wijsheid. Beter kunnen ze niet op dat moment. Die 
dingen zijn ergens ook nodig. Zonder dat krijg je geen 
drama’s op de wereld en zonder drama’s valt er niets 
te leren. Het is nodig om al die verhalen te doorleven, 

ofschoon ik soms wel denk dat het erg langzaam leren 
is. Soms denk ik wel eens dat de God die we zijn, toen 
God deze wereld bedacht, onderschat heeft hoe lang dat 
zou duren… ha,ha. Maar er is veel onnodige pijn in de 
wereld.’

Op de cover van het boek staat dat het een verpletterend eerlijk 
verslag van een verbijsterend leven is. In welke zin is het ver-
bijsterend?
‘Degene die dat geschreven heeft bedoelt dat het leven 
als non enerzijds zo benepen was en er anderzijds een 
heel ander leven was. Dat dit gewoonlijk niet iets is dat 
iemand in één leven doet.
Er was een fotograaf die foto’s moest maken voor een 
interview. Hem was iets verteld over een non en een 
prostituee en hij vroeg toen hij mij zag: “Waar is die 
andere dan? Ik moet foto’s maken.” “Nee, er is geen 
ander,” zei ik toen, “ik ben het allebei!” We moesten 
daarna hartelijk lachen.
Het leven als non en als prostituee waren volkomen 
tegengesteld aan elkaar. Zes maanden nadat ik uittrad 
had ik geen geloof meer, was ik amoreel. Geloof was 
iets dat volkomen buiten me stond. Nu heb ik alleen

nog een besef van wie ik ben, een innerlijk weten.
Als non had ik daar ook een vaag besef van, dat ik toen 
niet herkende en dat daarom niet kon uitbloeien. Het 
werd vooral eronder gehouden doordat ik gehoorzaam, 
kuis en armoedig moest zijn om God te behagen en te 
dienen. Die geloftes had ik drie keer afgelegd tot in de 
eeuwigheid en dat zat in mijn denken gegrift. Dat liep 
uiteindelijk anders…
Als prostituee had ik ook vaag dat besef. Dat maakte 
dat ik zoveel plezier in mijn vak had, omdat het voor 
mij was alsof ik God op aarde bracht; dat ik God door 
het lichaam uitte. Ik wilde mijn klanten goed doen, en 
het bracht mijzelf tot meditatie omdat ik het seksuele 
gevoel gebruikte voor het samenzijn met God. Dat was 
een heel serieuze gedachte voor mij. 
Het was echter een vergissing om ermee door te gaan 
toen ik moe werd, omdat ik geen afstand hield van de 
klant zoals gewoon is binnen de prostitutie. Toen ging ik 
tegen mezelf in en voelde ik me echt lelijk worden.
Nu heb ik mijn spiritualiteit weer gevonden, ofschoon 
ik nooit meer prostituee zal worden. Dat beveel ik nie-
mand aan, zoals ik ook niemand aanbeveel om non te 
worden. 
Maar als het natuurlijk moet ..., doe het dan! … ha,ha.’ ●

Carla van Raay. Gods Callgirl; Van non tot prostituee. 
Unieboek BV, Houten 2005. 432 blz. €17,95

Alsof ik God op aarde bracht, God door 
het lichaam uitte

Iedereen is onschuldig
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Zowat vijfenvijftig kilometer ten noorden van 
Pietersburg, het tegenwoordige Polekwane, 
in Oud-Transvaal, is een nieuw dorpje, op 
de steenbokskeerkring. Het wordt Motumo 

genoemd en er wonen een paar honderdduizend vluch-
telingen, uit hoofdzakelijk Noord-Afrika, Zimbabwe en 
Mozambique. Vier Pedi-stammen delen dat gebied met 
hen. Onder leiding van de nieuwe regering hebben zij 
een centrum in het leven geroepen, waar mensen hun 
specifieke vaardigheden kunnen uitoefenen en verkopen 
aan toeristen. Hierbij gaat het om naaldwerk, potten-
bakken, hout- en metaalwerk, een winkeltje in curiosa, 
een zwembad, tennisbanen en zelfs een conferentieoord. 
Verder staan er tien chalets en is er een wildparkje. 
De taak waarvoor ik daar gevraagd ben, is mensen voor 
te bereiden op basisvaardigheden als omgang met klan-
ten, wat marketing en zo meer. Er meldden zich 2000 
belangstellenden. Dit aantal moest na een uitvoerige 
selectieprocedure worden teruggebracht tot 55, waarna 
de volgende fase van het project kon worden gestart.
De reden dat ik dit opschrijf is dat een onderdeel van 

mijn vergoeding bestond uit 
een bezoek aan het wildpark 
Kapama. 

Dertien olifanten
In het centrum stelde ik me 
in kennis van alle interes-
sante diensten die er worden 
aangeboden. Op een gegeven 
moment ging mijn gastheer 
zich bezighouden met finan-
ciële zaken. Toen ben ik wat 
gaan rondkijken op de goed 
omheinde kampplaats, omge-
ven door het grote wildpark. 
Maar wat bleek? Hiervan 
stond het hek wijd open! 
Voor zover ik kon zien leek 
alles daar veilig. En hoewel 
het eigenlijk absoluut onge-
oorloofd is, ging ik er toch 
naar binnen en stapte daar 
zo’n beetje het vrije veld in.
Op een afstand van zo’n 500 
meter van het hek hoor ik 
water spatten en ga er samen 
met mijn gastvrouw naartoe. 
Wij wandelen om een bosje 
heen om te kijken of er iets 
in het water gevallen is. En 
hiermee lopen wij ons vast 
in een groep van dertien oli-
fanten die bal houden in en 
rond de rivier, maar stokstijf 
blijven staan op het moment 

van onze onverwachte nadering. Roerloos staan zij toe 
dat wij vanachter het bosje vandaan komen, om hen op 
ongeveer tien meter afstand verbaasd aan te staren. Wij 
kijken naar hen en zij naar ons. Alles is stil en het voelt 
alsof dit moment eeuwig zal duren.
Dan gebeurt dit. De grote, oude bul rijst statig op uit 
het water en stapt ferm, maar niet dreigend, in onze 
richting. Met zijn oren plat tegen zijn kop reikt hij 
naar voren met zijn slurf. Ik steek mijn hand uit om 
hem tegemoet te komen. Hij raakt die lichtjes aan en 
besnuffelt mijn hand, mijn arm, gezicht en lijf tot op 
mijn voeten. Hij legt zijn slachttand over mijn hoofd en 
richt zich op mijn metgezel. Wij staan versteld. Ook zij 
wordt besnuffeld met die reusachtige slurf. Dan stapt hij 
plechtig voor mij langs en laat mij zijn oor aanraken, de 
huid rond zijn oog en zelfs zijn zachte tong. Hij houdt 
zijn slurf zachtjes om mij heen en ik omhels zijn linker 
voorbeen. Ik voel zijn borst, die voelt als van een vrouw. 
Een ogenblik van eeuwigheid.
Dan doet hij nog een paar stappen naar voren en sta 
ik achter hem. De natte kwast van zijn staart zwaait 

in mijn gezicht heen en weer. Dan voel ik nog meer 
slurfgesnuffel. Twee olifanten die intussen achter mij zijn 
komen staan (en voor mij staat die grote bul) beruiken 
mij van top tot teen. En ook hen kan ik aanraken op de 
manier waarop zij dat doen bij mij: zachtjes en voelend, 
gemoedelijk en vredig …

Meesters op het gebied van naastenliefde
Dan schiet het door mijn hoofd dat olifanten onvoor-
spelbare dieren zijn. Maar deze groep is blijkbaar 
gewend aan mensen en om die reden mensvriendelijk. 
Later zou ik vernemen dat de groep drie weken daar-
voor op deze zelfde plaats een overenthousiaste fotograaf 
morsdood heeft getrapt.
Uiteindelijk begroeten en bevoelen acht van de olifan-
ten mij en houden me lichtjes vast. Wonderlijk is dat. 
Zij maken diepe geluiden. Ik kan ze ruiken en voel ze 
tegen mij aan. Zij raken mijn voeten, maar trappen er 
niet op. Mijn metgezel staat al die tijd met grote ogen 
doodstil te kijken naar wat er gebeurt. Met tranen in de 
ogen. Ja, ook ik heb gehuild en ik weet niet waarom, 
maar de tranen liepen over mijn gezicht.
Op deze wijze zijn er veertig minuten in een ommezien 
voorbijgegaan. Daarna is de groep olifanten de bosjes 

in verdwenen. Achter ons waren vier wildopzieners 
verschenen. Toen wij terugkwamen in het kamp kregen 
wij duizenden vragen te beantwoorden - en deelden wij 
onze vreugde, verbazing en vrede met de anderen.
Het voornaamste gevoel tijdens deze ervaring was dat 
het leek alsof ik Reiki ontving van die grote dieren. 
Alsof hun slurven een kalme, vredevolle kracht over mij 
uitstortten en mij van binnenuit voor vrede lieten kiezen. 
Nu ontmoette ik die dagen de psychologe Mandy. Zij is 
een prachtige, jonge vrouw die in Natal gebruik maakt 
van olifanten voor juist deze ervaring en dit gevoel. Zij 
neemt haar patiënten mee op uitstapjes naar olifanten 
om van die dieren te leren hoe liefde en vrede leven 
eruit ziet in de praktijk. Olifanten zijn meesters op het 
gebied van naastenliefde en goede verhoudingen onder-
ling. En de kracht die zij uitstralen is op overdonde-
rende wijze voelbaar.

Hopelijk heb je genoten van dit uitstapje samen met 
mij, hoewel de ervaring eigenlijk niet in woorden te 
vatten is. Maar ik denk dat je het wel begrijpt.

Pieter Smit
Vertaling: Annemarie van Unnik

AH en olifanten Jaren geleden gaf ik mezelf een cadeautje. Een 
mooi handgemaakt, gebonden boek, schrift 
eigenlijk, van kleurig papier. Het papier had een 
aangename dikte en de kleuren waren vaag en 

in elkaar overlopend. Ik had geen idee wat ik ermee 
zou doen. Mooie dingen in schrijven, dacht ik. Toen ik 
het later voor me 
op tafel legde, 
bladerde ik pein-
zend door het 
boek. Ik pakte 
een pen en wilde 
alvast op het 
eerste blad iets 
schrijven. Iets 
belangrijks, iets 
moois, iets zin-
vols of… ja wat? 
Ineens zag 
ik mijn hand 
schrijven: Het meisje huppelde naar haar vader en riep: 
‘Daddy, daddy, reveal myself to me’. Nogal gegeneerd 
legde ik het boek weg om er nooit meer in te schrij-
ven. Niet veel later kwam Een Cursus in Wonderen in 
mijn leven.

Een wildvreemde man
De relatie met mijn biologische vader was op zijn 
zachtst gezegd verontrustend. Onduidelijk, verwarrend, 
onhelder. Weinig concrete herinneringen, maar jarenlang 
een donker, sluipend gevoel, iets waar ik geen vat op 
kon krijgen en ook niet mee bezig wilde zijn. De enige 

echte herinne-
ring die ik had, 
was een ang-
stige: een man 
die wachtte op 
het schoolplein 
en die ik niet 
wilde zien. Als 
hij er stond, 
werd ik altijd 
gewaarschuwd 
door iemand 
van school en 
die hielp me 

dan om via een achterdeur de school te verlaten. De 
onuitgesproken afspraak was, dat ik dan meteen hollend 
naar huis moest gaan. 
Later hoorde ik dat mijn vader weg is gegaan toen ik 
2 1/2 was. Hij is van huis weggehaald en opgenomen in 

Liefde
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een psychiatrische inrichting. Ik heb daar verder geen 
eigen herinneringen aan en weet dit alleen van verhalen 
van mijn moeder. Ze vertelde dat hij geestelijk labiel 
was, haar vaak in elkaar sloeg en zelfs een keer de kin-
deren ‘aan God wilde offeren’. 
Toen ik 19 jaar was en op mezelf woonde, stond er 
ineens een wildvreemde man voor mijn deur. Het bleek 
mijn vader te zijn. Hij vertelde dat hij ook bij mijn 
broer en moeder langs was geweest, maar daar niet wel-
kom was. Uit medelijden dorst ik hem toen niet ook 
weg te sturen. Ik probeerde een manier te vinden met 
hem om te gaan, een band met hem op te bouwen. 
Ik bezocht hem toen af en toe in het tehuis waar hij 
woonde. Maar hoe ik ook mijn best deed, iedere keer 
als hij me aanraakte, verstijfde ik. Op een zondag kwam 
hij vroeg in de ochtend al aan, terwijl we pas aan het 
eind van de dag hadden afgesproken. We zouden voor 
het eerst samen naar de film gaan. Hij liep meteen door 
naar mijn slaapkamer en ging op mijn bed liggen. Ik 
raakte in paniek, deed onmiddellijk mijn jas aan en zei: 
‘We gaan!’
Uren heb ik toen met hem in een restaurant gezeten, 
wachtend op de aanvangstijd van de film. Hij ging 
steeds harder praten en begon dingen te zeggen als: ‘Ik 
zou wel aan je borstjes willen uithuilen, maar dat mag 
niet, dat noemen ze incest’. De dag daarna kreeg ik een 
telefoontje, dat hij die nacht weer was opgenomen in 
een psychiatrische inrichting. Toen werd mij ook gead-
viseerd om nooit met hem alleen te zijn. 

Een gigantisch, zwart monster
Ik was net 37 toen mijn zoon geboren werd. Hij was 
een maand of vier oud en net wakker. Ik hoorde zijn 
wakkerwordgeluidjes en liep naar de slaapkamer. Hij 
lag in het grote bed, ik tilde hem naar mijn hart. Zijn 
gezicht draaide instinctief naar mijn borst en zijn lipjes 
trokken al gulzig samen. Op het moment dat ik mijn 
tepel in zijn mond zag verdwijnen, hoorde ik een hard 
geluid in mijn hoofd. Ineens werd alles heel helder, 
alsof er een licht aanging, alles stilstond, alles zijn adem 
inhield. Tegelijk voelde het alsof een gigantisch, zwart 
monster achter mij op het punt stond me te besprin-
gen. Ik voelde dat het zou springen op het moment dat 
de ijzige stilte op zou houden. Ik keek Jamy aan en ik 
hoorde mezelf zeggen: ‘Jamy je kunt beter weer gaan 
slapen, want er gaat iets met mama gebeuren’. Hij liet 
meteen mijn tepel los, sloot zijn ogen en ik kon hem 
nog net op bed leggen en via de gang naar de keuken 
rennen. Daar viel ik op de vloer en begon te gillen. Het 
voelde alsof een enorm gezwel in mij openbarstte en 
het pus aan alle kanten mijn lijf uitstroomde. Ik kotste 
alles er via mijn neus en mond uit. Ik verloor elke con-
trole over mijn lichaam en voelde me steeds verder val-
len, alsof ik in duizend stukjes uit elkaar viel. Tijdens het 
vallen, zag ik voor het eerst beelden van mezelf en mijn 
vader. Dat hij mij uit bed haalde, zijn lieve kleine meisje, 

dat altijd lekker op haar duimpje zoog. Waar hij opge-
wonden van werd, geen weerstand aan kon bieden. Zijn 
lichaam nam het over, nam mij over. Hij was te groot 
voor mijn mond en ik stikte er bijna in, viel flauw. 
Vlak daarna werd hij weggehaald, opgenomen omdat 
mijn moeder, zoals ze later zei, bang was dat hij de kin-
deren iets zou aandoen.
Ieder mens heeft ergens tussen zijn tweede en vierde 
jaar een ervaring waar bij het ‘ik’ geboren wordt. Je 
wordt je bewust dat je afzonderlijk van je omge-
ving bestaat. Je wordt ik. Niet meer verbonden met 
alles, maar afzonderlijk, gescheiden van de rest. Mijn 
ik-moment was dit moment met mijn vader. In dat 
moment van totale paniek kon ik overstappen. Er was 
geen ontsnapping mogelijk op fysiek niveau, dus ik 
stapte over naar mijn niet-vorm. Daar was ik veilig. 
Vanuit die veiligheid kon ik heel duidelijk zien wat er 
gebeurde. Mijn vader hield van mij. Heel veel. Maar 
hij was ook verschrikkelijk in de war en wist zich geen 
raad met die gevoelens. Zijn lichaam, lust, nam het over 
en hij verdween in zijn gekte. Tot de dag van vandaag. 

De heelheid van mijn ziel
Een van de laatste keren dat ik hem zag, kwam hij net 
uit de isoleercel. Als een dronkeman liep hij de kamer 
binnen waar ik op hem wachtte. Totaal gedesoriënteerd 
botste hij tegen muren, tafels en stoelen. Ineens keek hij 
me recht in mijn ogen en zei: ‘Maar je moet weten May, 
dat ik al mijn hele leven met Jezus vecht’. En ja, dat wist 
ik, dat had ik toen gezien. Een man in grote verwarring 
over wat Liefde is. 
Hoe duidelijk ik dit toen ook gezien en begrepen heb, 
mijn persoonlijkheid heeft heel veel moeite gehad om 
deze waarheid in mezelf te erkennen. De waarheid zoals 
ik hem echt ervaren heb, zonder verhalen over goed en 
kwaad en de verslaving van het oordelen.
Ik zag liefde - en totale verwarring in de vorm. Welkom 
in de wereld! Ik kon in die ervaring reiken naar iets 
anders: de heelheid van mijn ziel.
Ik ben mijn vader dankbaar voor dit geschenk. Ik heb 
hem lief met heel mijn hart. Door deze ervaring heb 
ik het contact met mijn ziel nooit verloren, heb ik me 
nooit echt eenzaam gevoeld. Ik wist altijd dat ik veilig 
was. Dat er een plek, een bewustzijn was, waar ik naar-
toe kon gaan, hulp kon vragen en altijd zou krijgen. 
Mijn vader heeft mij in zijn verwarring aan Mijn Vader 
herinnerd. 
Wel heb ik jarenlang de neiging gehad mezelf alleen 
toe te staan die overstap te maken in momenten van 
grote paniek. Een Cursus in Wonderen leert me te leven 
vanuit het bewustzijn dat alles Liefde is en dat, als ik dat 
niet zie, ik iets geloof wat gewoon niet waar is:

‘Nothing real can be threatened, nothing unreal exists’ 
(T.In.2:2-3).

May Parijs

De laatste zin uit het Nawoord van het 
Werkboek raakte me zo, dat ik besloot 
om er een stukje over te schrijven. Ik 
voelde mij totaal vervuld van dit Weten. 

‘Ik zal jou nooit zonder troost achterlaten.’ Ik proef de zin 
nogmaals en hij proeft zoet als van een hemels gerecht. 
Wat een prachtig 
‘oneindig’ geschenk in 
zijn grootsheid.
Het Nawoord begint 
met de zin: ‘Deze cur-
sus is het begin, niet 
een einde. Je Vriend 
gaat met jou mee. 
Je bent niet alleen’ 
(W.dII.Nw.1:2). Als je 
dit vanuit je persoon-
lijkheid leest, zou je je 
ontmoedigd kunnen 
voelen, zo van, nu heb 
ik trouw alle werk-
boeklessen gedaan 
en dan sta ik nog 
maar aan het begin. 
Maar wat de Cursus 
bedoelt, is dat ‘er (…) 
geen specifieke lessen 
meer (worden) gege-
ven, want die zijn niet 
langer meer nodig’(W.dII.Nw.3:1). Je was altijd al klaar, 
maar nu gaat het erom of je bereid bent je echt te wij-
den aan je dienst aan God en daarmee aan je-Zelf.
Ik zie het zelf zo. Als ik klaar ben voor de volledige 
overgave aan Gods Wil, wordt me gevraagd of ik me 
echt wil laten begeleiden door de Heilige Geest. Ik voel 
dat ook zo, het is alsof ik steeds Verbonden ben. Steeds 
is er in mijn Hart een gevoel van Vreugde en Lichtheid, 
een innerlijk trillen van blijdschap. Het lijkt alsof het 
soms overloopt van Vreugde en van willen delen van 
deze Lichtheid.

Dit is wat ik ook steeds meer aan het doen ben. In de 
afgelopen jaren ben ik steeds actiever geworden in het 
begeleiden van studiegroepen. In een paar maanden tijd 
is het aantal studiegroepen die ik begeleid, gegroeid van 
drie naar zes. En van binnen voel ik dat deze groei niet 
ophoudt. In mijn hart is er nog meer ruimte - zelfs een 
onmetelijke ruimte - om te willen delen. Liefde breidt 
uit en het gaat van-Zelf-sprekend.

‘Ik zal jou nooit zonder troost achterlaten.’
Ik voel me daarin gedragen door de Liefde van God. 
Ook zo’n prachtig Werkboekgeschenk (W.dI.50).
Hoe kan ik me ooit nog alleen voelen in deze omhul-
ling van Liefde? Dat is Godsonmogelijk.
Het is een werkelijk thuis komen, temidden van mijn 

medebroeders.

In de afgelopen jaren 
is er in mij een inner-
lijk proces geweest, 
waardoor ik steeds 
meer zag, dat alles in 
mijn leven behulp-
zaam is geweest en is. 
Hierin herken ik erg 
goed de verschillende 
fases in het ontwik-
kelen van Vertrouwen, 
wat in het Handboek 
wordt beschreven 
als eigenschappen 
van Gods Leraren 
(H.4.I.1). Daarin 
wordt beschreven 
dat vertrouwen het 
fundament is waarop 
je vermogen om je 
functie te vervullen 

rust. En Vergeving is mijn enige functie hier. Het voelt 
alsof daarin een voltooiing plaatsvindt. Voor mij geldt 
echt: ‘Het licht is gekomen’ (W.dI.75.1:1) en ‘duisternis, 
onrust en dood zijn verdwenen’ (W.dI.75.1:6). En het 
wonderbaarlijke is, dat het is alsof het altijd zo geweest 
is. Ik ben nooit weggeweest.

Ik voel in mij de roep om deze zegening uit te brengen 
en het licht te helpen verspreiden. En ik zie dat ik er 
geen moeite voor hoef te doen, want het Werk wordt 
voor mij gedaan en ik word begeleid. Er is niets in mij 
dat anders wil dan dit: Gods werk te doen, omdat ik dat 
Ben en ik kan en wil niet anders.
‘Ik zal jou nooit zonder troost achterlaten’. Ik voel dat ik 
met Hem op weg ben om deze woorden van troost te 
verspreiden.

Frans Kok
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‘Ik zal jou nooit zonder troost achterlaten’*

*WdII.Nw.6:8
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Toen ik een kind was, hadden wij een hond. 
Ruim drie jaar genoten we van hem, van zijn 
brutaliteit, intelligentie en vrolijkheid. Op een 
dag, we waren met vakantie op de Veluwe, 

kwam hij niet terug. Volgens de dorpsbewoners was hij 
doodgeschoten door de jachtopziener, ‘boem met de 
buks’, maar zeker hebben we het nooit geweten. Onze 
rouw was er misschien nog groter door en mijn moeder 
wilde geen andere hond. Ik heb dat lang als een leegte 
ervaren en kon de hond niet echt vergeten. Totdat ik 
zelf aan dieren begon, eerst poezen en toen ook een 
hond. Maar ook dat ging weer voorbij, zoals veel in 
deze wereld. Ik miste hem, maar niet te hevig.
Dan komt Sara in mijn leven. Ze is het mooiste brokje 
samengebalde energie, dat mijn lief en ik ooit hebben 
gezien. Als een kanonskogel vliegt ze achter de katten 
aan, dwars door het kattenluik naar buiten. Totdat ze te 
groot is geworden en ze de katten machteloos achter 
het raam van de tuindeur staat na te kijken. ‘Jammer 
dan,’ zien we de katten grijnzen.
Sara is vol levenslust, maar al gauw blijkt haar gezond-
heid precair. Als ze krap vijf maanden is, ontsnapt ze op 
het nippertje aan de dood. Parvo, een gevaarlijke darm-
ziekte, constateert de dierenarts en hij geeft geen cent 
meer voor haar leven. ‘Ze kijkt wat doods,’ vindt hij. 
Ook al stormt ze verzwakt als ze is toch nog achter een 
poes aan, de dierenarts denkt dat we haar beter bij hem 
kunnen laten. Maar wij geven het niet op en Saar ook 
niet. Haar darmen blijven later wel haar zwakke punt, 
maar haar levenslust is altijd groter.
En nu is Sara toch nog dood. We zijn blij, dat we tien 
jaar van haar hebben mogen genieten, van haar schoon-
heid, haar vrolijkheid, intelligentie, onstuitbare levenslust 

en onvoorwaarde-
lijke liefde, maar 
het is voorbij. Ik 
mis haar, mis haar 
smachtende ogen, 
haar doordrin-
gende lied van 
verlangen als we 
met de auto naar 
bos of strand gaan, 
maar bovenal mis 
ik haar dans rond de tafel met een kluifje in haar bek. 
Zodra ik een cd opzette, kwam ze overeind uit haar 
mand, zocht ze een kluifje en danste uitdagend met 
me mee. Het is erg leeg in de kamer nu als ik bekende 
klanken hoor. Ik dans alleen of met mijn lief en huil. Ik 
ben haar kwijt.
Mijn lief ervaart dat anders, zegt dat Sara altijd bij haar 
is, buiten naast haar gaat. ‘Natuurlijk,’ zegt ze, ‘mis ik 
haar fysieke aanwezigheid, dat wel, maar verder is ze 
altijd bij me. Jij denkt, dat Saar een lichaam is.’ 
Ze heeft gelijk. Ook al weet ik dat Saar geen lichaam is, 
ik denk het wel. De tranen springen in mijn ogen, als 
ik weer voor me zie hoe we haar in een laken in haar 
grafje leggen, de kuil weer vol met aarde scheppen. Daar 
ligt ze helemaal alleen, denk ik om mezelf nog eens 
extra te kwellen. En één ding weet ik zeker. Ik wil nu 
ook geen andere hond, net als mijn moeder toen.
Het wordt kerstmis. Ik versier de boom en denk hoe 
Saar een lage bal eraf zou kunnen gooien. We draaien 
muziek, vooral klassiek. Maar dan opeens de klanken 
van een tango van Piazolla. Bewogen vraag ik mijn lief 
ten dans. En op het moment dat we ons ritmisch langs 
de kerstboom bewegen, voltrekt het wonder zich. Saar 
voegt zich bij ons en danst weer met ons mee.
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Speciaalheid

Een vierdaagse workshop van Koos Janson in 
Denekamp, dat wil ik een keer meemaken. Ik ga 
ernaartoe. Onderwerp: verdedigingsloosheid.  
Op de laatste ochtend bespreken mijn tafelgenoten en 

ik tijdens het ontbijt onze workshopervaringen. Ik vertel dat ik 
het zo vervelend vind, dat ik me zo verlegen voel in de directe 
nabijheid van Koos. Door die ongemakkelijkheid doe ik meestal 
één van twee dingen: ik maak mij uit de voeten of begin onzin 
uit te kramen. Beide opties zijn weinig bevredigend. Naast me zit 
Gerard. Ik leerde hem gisteren wat beter kennen tijdens een uit-
voerig gesprek, ondermeer over zijn favoriete onderwerp Gandhi. 
‘Waarom bespreek je dat niet met hem?’ vraagt hij. ‘Ja, dat had ik 
me ook al bedacht,’ mompel ik moeizaam.
Als wij allen weer in de grote zaal zitten, krijg ik hartkloppingen; 
dat is voor mij een signaal dat iets zich kenbaar wil maken. Ik 
weet het onderwerp. Nee, hè? Ik steek mijn hand op ten teken 
dat ik iets wil zeggen en krijg het woord. Maar ik krijg er geen 
woord uit. Er volgt een lange stilte. Als ik eindelijk begin, wordt 
me gevraagd wat harder te praten, terwijl ik al zo blij was dat ik 
het durfde te fluisteren. Ik schraap mijn keel en zeg nu duidelijk: 
‘Ik ga jou aanvallen!’ ‘Ik zal mij niet verdedigen,’ zegt Koos vrien-
delijk. En dan vertel ik erover dat ik mij verlegen voel in zijn 
gezelschap, dat als hij in mijn buurt komt, ik me van hem weg-
draai en dat, terwijl ik juist zo blij ben met hem als leraar. 
Dan zegt hij dat wanneer ik een broeder op een voetstuk zet en 
ertegen opkijk, dat mijn voetstuk is, waarover ik heer en meester 
ben. Ik kan hem er zo weer afdonderen. Vaak is er eerst adoratie 
en daarna veroordeling. De ander als speciaal zien is een verde-
diging tegen de eigen alledaagsheid - en ook een truc om jezelf 
‘speciaal’ te maken. Het is een verdediging tegen de rechtstreekse 
ervaring van liefde. De oplossing ligt erin deze verdediging totaal 
te accepteren. Vervolgens zegt hij dat elke leraar buitengewoon 
tegenvallend is, namelijk net zo normaal als ik. En is het bij me 
opgekomen dat een leraar ook verlegen kan zijn? Hij vervolgt 
met: ‘Ik ben net als jij introvert. In de rol van leraar ben ik zeker, 
maar als mens heel verlegen, de rest van mijn leven.’ Hij sluit zijn 
woorden af door te zeggen: ‘En ik hou van jou.’ ‘Ik hou ook van 
jou,’ flap ik er spontaan uit.
Omdat ik me na bovenstaand gebeuren niet meer bepaald 
okselfris voel, been ik in de pauze de zaal uit om me op te fris-
sen. Maar ver kom ik niet, want achter mij buldert een zware 
stem: ‘Mevrouw Gandhi, mevrouw Gandhi!’ Omdat Gerard me 
na ons gesprek gisteren zo begon te noemen voel ik mij aange-
sproken en draai ik me om. De boomlange man stormt op mij af, 
tilt me van de grond en zegt, terwijl hij mij in zijn enthousiasme 
bijna doormidden knijpt: ‘Wat rééétegoed dat je dat gezegd hebt, 
wat ré-te-goed! Ik wist dat je het zou gaan zeggen, maar zó snel?!’
Als ik na enig watergespetter mijn kamer verlaten heb, schuif ik 
bij een clubje mensen aan tafel op de zonovergoten en drukbe-
zette binnenplaats. Ik voel mij ietwat gegeneerd over mijn ont-
boezeming. Anderen uiten echter ook soortgelijke gevoelens te 
hebben. Gelukkig zit niet iedereen zo in elkaar, gezien de mensen 
die deze leraar juist allerhartelijkst tegemoet treden. Tijdens ons 
praten zie ik vanuit mijn ooghoek Koos Janson de binnenplaats 

opkomen. Ik registreer dat als ongewoon, omdat hij zich 
op deze plek nog nooit eerder vertoond heeft. Blijkbaar 
ben ik niet de enige die zijn verschijning heeft opge-
merkt, want als hij tot mijn verrassing op de stoel naast 
mij plaats neemt, stijgt er een bulderend gelach op van 
het terras - en een luid applaus. Tijdens het gesprek dat 
we voeren merk ik, dat het me goed gedaan heeft me 
uit te spreken. Ik voel me wat vrijer nu.
Na de pauze vraagt een jonge vrouw het woord. Zij 
zegt dat ze zo verbaasd was Annemarie van Unnik als 
deelnemer aan te treffen in deze workshop. Ze had 
namelijk een lezing van mij bijgewoond - en om die 
reden gedacht: wat doet die nou hier? Graag had ze me 
willen vertellen dat zij zich vaak herkent in de dingen 
die ik beschrijf in mijn columns, maar ze had het niet 
gedurfd. Dat had zij als zeer pijnlijk ervaren. Terwijl zij 
dit vertelt, val ik bijna van mijn stoel van verbazing. Hè? 

Durft iemand mij niet te benaderen? Mij?! Daar kan ik 
me echt helemaal niets bij voorstellen. Maar dan bedenk 
ik me dat ik een uur geleden eenzelfde verhaal afstak. 
Uhm, wél voor te stellen dus.
De weg naar God, zo leert de Cursus, gaat via mijn 
broeder. Dat treft niet, want ik heb nogal eens de nei-
ging de coulissen in te schieten zodra de eerste-de-beste 
broeder ten tonele verschijnt. En al helemaal als ik die 
broeder enige speciaalheid toedicht. Citaat: ‘Kijk eerlijk 
naar al wat ervoor zorgt dat jij je broeder slechts ten 
dele welkom heet …’ (T24.1.7:8). Laat me met mild-
heid het schimmenspel van het ego aanschouwen. Als 
het licht van bewustzijn daarop valt.., daar is duisternis 
niet tegenop gewassen. En dat is goed. Echt rééé… 

Annemarie van Unnik

De dansende hond

C
O

L
U

M
N



1...van hart tot hart ...nr. 4 - november 2005...van hart tot hart ...14 nr. 4 - november 2005

Activiteiten 
chronologisch

13 november 2005
Miniworkshop, Moorveld
25-27 november 2005
Familieopstelling, Wahlwiller
4 december 2005
Miniworkshop, Amersfoort
10 december 2005
Open Workshop, Eindhoven
11 december 2005
Miniworkshop, Moorveld
13 december 2005
Familie- & Systeemopstelling, 
Moorveld
27 december 2005-1 januari 2006
Van Oud naar Nieuw. 5 dagen The 
Work of Byron Katie, Sint Geetruid
15 januari 2006
Miniworkshop, Moorveld
20-22 januari 2006
Facilitatortraining IV, Inspiratie. 
Amersfoort
29 januari 2006
Familieopstelling, Tilburg
31 januari 2006
Familie- & Systeemopstelling, 
Moorveld
5 februari 2006
Miniworkshop, Moorveld
10-12 februari 2006
Meditatieve Workshop, Wahlwiller
7 maart 2006
Familie- & Systeemopstelling, 
Moorveld
12 maart 2006
Miniworkshop, Moorveld
18-19 maart 2006
Familie- & Systeemopstelling, 
Amersfoort
1 april 2006
Landelijke Facilitatordag, Hilversum
9 april 2006
Miniworkshop, Moorveld
22-23 april 2006
Workshop van mogelijkheden, 
Amersfoort
14 mei 2006
Miniworkshop, Moorveld
18 juni 2006
Miniworkshop, Moorveld

ACT IV ITE ITEN  

WORKSHOPS
Van Oud naar Nieuw
Vijf dagen onderdompelen in The Work 
of Byron Katie in een informele sfeer. 
Els Thissen werkt met wie dat wil. Je 
kunt zelf werken of erbij zijn terwijl 
anderen hun overtuigingen onderzoe-
ken. Ook is er tijd voor het stellen van 
vragen. Een bijeenkomst waarin de 
gelegenheid wordt gegeven om, samen 
met oude en nieuwe vrienden, het oude 
te laten gaan en het nieuwe tegemoet te 
treden. 
27 dec 2005-1 jan 2006, Sint 
Geertruid (Limburg)
Di 19 - zon 11 uur. ’t Vlinderhöfke
Deelnamekosten €225. 
Verblijf €215 (maaltijden & slapen 2pk); 
5-dagenpas €330 (deelname & eten, 
zonder slapen); dagpas €75 (deelname 
& maaltijden).

Meditatieve Workshops
Voor wie de stilte en diepte in zichzelf 
wil verkennen en de ervaring van het 
vinden van eigen antwoorden wil op-
doen, in de contemplatieve sfeer van het 
klooster of de abdij. 
10-12 feb 2006. Wahlwiller
Arnold Janssen Klooster. Vrij 16-zon 16 
uur. Cursuskosten €120. 
Verblijf €70 (1pk).
23-25 juni 2006. Echt
Abdij Lilbosch, Pepinusbrug 6. Vrij 16-
zon 16 uur. Cursuskosten €120. Verblijf 
€45

Open Workshops
Het gedachtegoed van ECIW, AH en 
The Work of Byron Katie staan in deze 
open workshops centraal. Aan de hand 
van uitwisseling en oefeningen wordt 
gewerkt met door deelnemers ingebrach-
te thema’s. Ook kunt u vragen stellen. 
Op basis van donatie.
10 dec 2005, Eindhoven
Za 10-16 uur. Holistisch Centrum, 
Bisschop Bekkerslaan 10/B

Familie & systeemopstellingen
In een familieopstelling wordt het 
geboortegezin van degene voor wie de 
opstelling wordt gedaan, fysiek in de 
ruimte opgesteld. Zo zijn er mensen 
die - voor de duur van de opstelling - 
zonodig de plek van de vader, moeder, 
broers en zussen innemen. Ook neemt 
iemand de plek van de persoon zelf in. 
Door de opstelling worden patronen 
en spanningsvelden zichtbaar, zoals die 
zich binnen families, soms al vele gene-
raties, kunnen voordoen. Door deze 
patronen aan het licht te brengen kan 
de ordening ‘hersteld’ worden. Zo kun-
nen verhoudingen binnen een familie 
harmoniseren of genezen. Deze manier 
van werken is verder bruikbaar voor 
het inzichtelijk maken en herstellen van 
verhoudingen binnen bedrijven, teams 
en op andere plekken waar mensen 
samenkomen. Ook kunnen de verschil-
lende kwaliteiten die in een persoon 
samenkomen en ten opzichte van elkaar 

O  Ik wil deelnemen aan (naam activiteit):
 
 op (datum): 

O Ik bestel (titel): 

 Van (artiest): 

 Datum:   Handtekening:

Bij aanmelding voor een workshop of training ontvangt u schriftelijk bericht 
van aanmelding. 
Als u een bestelling doet krijgt u deze met factuur thuis gezonden.  (z.o.z)

Aanmelding activiteiten e/o bestelling

HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  

Carla Schultz nam deel aan een weekendwork-

shop Familieopstellingen. Dit omdat het contact 

met haar moeder en oudste zus al jaren niet lek-

ker liep en ze erachter wilde komen waarom dit 

zo was. 

‘Bij een familieopstelling vraagt de deelnemer ande-
ren uit de groep de plek in te nemen van een bepaald 
familielid. De deelnemer zet dan zijn familieleden neer 
in de ruimte op een manier die goed voelt. Zij kun-
nen dichtbij staan of op grotere afstand, al dan niet naar 
elkaar toegekeerd. Ook voor overleden familieleden kan 
iemand worden neergezet. De deelnemer zet ook een 
representant neer voor zichzelf en gaat dan aan de kant 
zitten om te kijken wat zich gaat afspelen. Een neerge-
zette representant weet niets van de familie of van het 
familielid van wie de plaats ingenomen is. Hij of zij 
moet alleen bereid zijn het te doen - en het vertrouwen 
hebben dat wat er ook komt goed is. De begeleidster 
gaat steeds naar een familielid toe en vraagt hoe deze 
zich voelt op die plek. Naar aanleiding van de antwoor-
den wordt gekeken welke plek goed of beter voelt. Als 

laatste neemt de deelnemer zijn plek in de familie weer 
in.

Mijn beleving werd anders
Ik zette mijn familieleden neer met de vraag: waarom 
voel ik zo weinig verbinding? Na de sessie had ik geen 
duidelijk antwoord, maar mijn beleving werd anders. 
Ik voelde minder afstand tussen ons. In een opstelling 
hierna werd ik gevraagd als representant te gaan staan. 
Het was verbazend te ervaren hoe sterk ik me verbon-
den kon voelen met een aantal leden van deze familie. 
En dit, zonder dat ik ook maar iets van ze wist.
Wat mij raakte bij de opstellingen van anderen was het 
voelbare ervan. Zo was er bijvoorbeeld een dochter die 
duidelijk bang was voor haar vader. Dat was ik vroeger 
ook. Het was voor mij even slikken dit zo helder voor 
ogen te zien.
De begeleiding heb ik ervaren als krachtig en tegelijk 
liefdevol en heel bewust. Er ontging haar niets. Het 
deelnemen aan een workshop is voor mij een stimulans 
om meer naar binnen te gaan en gewoon te zijn. De 
workshops geven me vertrouwen om door te gaan - en 
de momenten die dalen lijken, te accepteren.
Het voelt niet zo dat er sinds de opstelling veel veran-
derd is binnen mijn familie. We zoeken elkaar niet vaker 
op. Bij mezelf is er wel wat veranderd: ik ben opgehou-
den te hopen en af te wachten totdat zaken veranderen. 
Daarvoor in de plaats kies ik voor mezelf in het hier 
en nu. In die zin is het effect van de workshop eerder 
geweest: me los maken van de familie en mijn eigen 
plek innemen. Ook ben ik directer geworden. In een 
gesprek met mijn moeder, waarbij onze meningen lijn-
recht tegenover elkaar stonden, zei ik nu bijvoorbeeld: 
‘Mam, daar denk ik dan anders over’. Mijn moeder kon 
daar wel om lachen. Het was niet zo dat ik haar mening 
niet snapte, het was alleen zo dat ik besloot mijn eigen 
gevoel te volgen. Mijn patroon om de mening van een 
ander belangrijker maken heb ik losgelaten.
Echter, de allergrootste verandering sinds de familie-
opstellingen is dat ik een andere baan heb gekregen. Ik 
durfde er nu voor te gaan. Na 14 jaar verruilde ik mijn 
vertrouwde werkplek voor een andere. Met veel plezier 
en vertrouwen heb ik gesolliciteerd. Uit 200 sollicitan-
ten werd ik uitgekozen voor een oriënterend gesprek, 
op mijn verjaardag. Er volgde geen tweede ronde en ik 
kreeg de baan. Ik voel me zeer thuis op deze nieuwe 
plek.’

Annemarie van Unnik

KI JK  MI J  NOU…

Mijn eigen plek innemen
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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
Gelderland
Apeldoorn:
Nicole Blaauw 055-5336916 
Doetinchem:
Pieter Vegter 0575-465102
Hengelo:
Pieter Vegter 0575-465102
Lochem:
Jan Helmus 0573-257927
Nijmegen (1):
Nanja 024-3224327
Nijmegen (2):
Suzanne Raymakers 024-3602609
Nunspeet:
Jurja Kammeijer 0341-251181
& Marjan Rikkers 033-2460521
Flevoland
geen groepen
Friesland
IJlst:
José van der Werf 06-23885960
Lemmer:
Mirjam Rombouts-Overbeek 
0514-563719
Oosterend (1) en (2)7:
Willem & Jacqueline Feijten 
0515-332472 
Noord-Holland
Alkmaar:
Frans Kok 0299-673404
Amstelveen:
Renée van der Vijgh 020-6473075 
Amsterdam (1)1:
Erik Kluit 020-6153913
Amsterdam (2):
Eva Hollander 020-6769835
De Rijp:
Frans Kok 0299-673404
Edam:
Frans Kok 0299-673404
Haarlem:
Ynze Keetlapper 023-5367538
Heemskerk:
Frans Kok 0299-673404 
Heerhugowaard
Frans Kok 0299-673404
Heiloo:
Marti Op de Weegh 072-5334398
Hoorn:
Frans Kok 0299-673404
Wormerveer:
Frans Kok 0299-673404
Zuid-Holland
Alphen a/d Rijn:
Janny Buijs 0172-441543
Delft:

Wil Rijsterborgh 015-2615998
Den Haag (1):
Michille Bauer 070-3542074
Den Haag (2):
Annemarie van Unnik 
070-3467932 
Gouda:
Marianne Spoor 0182-532396  
Streefkerk:
Krystyna Bergsma 0184-684340
Strijen:
Niesa Robberecht 078-662529
Voorschoten:
Anna Walraven 071-5764877
Wateringen:
Kees Zwinkels 0174-294321
Zuid-Beyerland:
Anna Eppinga 0186-662055
Utrecht
Amersfoort (1) en (2)3:
Rozemarijn Ockhuysen 
033-4728602
Bussum:
Marion & Harry Welch 
035-6910589
Eemnes:
Inez Coolen 035-5260594
Hilversumse Meent:
Monique Veenstra 035-6982556
Leusden:
Eveline Teunissen 033-4952623 &
Guus van den Boer 0485-441840
Nieuwegein:
Corrie van Zijl-van der Klij 
030-6038241
Soest (1):
Maria de Wilde 035-6026486
Soest (2):
Rob Middeldorp 035-6025647
Utrecht(1):
Mirjam Bossink 030-2626405
Utrecht(2):
Cees Bakker 030-2317443
Utrecht/Leidse Rijn:
Anne Marie van der Werf 
030-2898589
Utrechtse Heuvelrug:
Wim van Ginkel 0343-431577 &
Loek Kattekamp 030-2721290
Werkhoven:
Cobi Schilp 0343-477517
Woerden:
Joke de Ligt 0348-430570
Zeist:
Etty de Graaf 030-6990028
Noord-Brabant
Breda:
Jopie van Heeren & 
Henny van der Feer 076-5208377
Tilburg:
Anja Gussinko 013-5363784
Vessem (1):
Maria van Engeland 0497-571303
& Ineke Out 0497-514199
Vessem (2)5: 

Maria van Engeland 0497-571303  
& Karien Marechal-van Galen
0497-591233
Vessem (3):
Mieke Panhuysen 040-2523818 &
Inez Zonneveld-Woelinga 
013-5146111 
Limburg
Berg en Terblijt:
Riny Dijkman-Blom 043-6041816 
Echt:
Peter Winteraeken 0475-484833 
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 0111-406006
Middelburg:
Ria Castenmiller 0118-639949
Vlissingen:
Ellen Heystek 0118-418294 & Ankie 
Spinnewijn 0118-419498
Overijssel
Oldenzaal (1):
Rogier Pondaag 0541-510844
Oldenzaal (2):
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(1):
Henk Content 050-352943
Brugge (2):
Ingrid Vierstraete 050-337332
Gistel:
Johan Lingier 059-276724
Kalmthout:
Rina & Jean-Pierre Lenders 
03-6663618
Nijlen:
Fons & Diane Melis 03-4816439
Oostende: 
Dirk & Christina Geysen-De Vriendt 
059-515785
Schoten:
Beja Pingnet 03-6588287
OOST-SPANJE
Benitachell (Alicante):
Guido Visbeek  (0034) 966498394/ 
965973199
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voor een spanningsveld zorgen, in een 
opstelling inzichtelijk gemaakt worden.
In een opstelling gaat het niet om goed 
of fout, of om de beoordeling van een 
situatie, slechts om het transparant, en 
daardoor inzichtelijk maken van de situ-
atie. Op basis daarvan kan degene voor 
wie de opstelling wordt gedaan een 
nieuwe keus maken, of niet.
25-27 nov 2005. Wahlwiller
Arnold Janssen Klooster. Vrij 10-zo 16 
uur. Cursuskosten €160.  
Verblijf €90 (1pk).
13 dec 2005. Moorveld
19-23 uur. Parochiehuis De Kollekamp, 
Heerenstraat 77 (Hoek Schoolstraat). 
€15 29 jan 2006. Tilburg
Zo 10-16 uur. ’t Wad, De Schans 128. 
Op basis van donatie
31 jan 2006. Moorveld
19-23 uur. Parochiehuis De Kollekamp, 
Heerenstraat 77 (Hoek Schoolstraat). 
€15
18-19 maart 2006. Amersfoort
Onze Lieve Vrouw ter Eem, Daam 
Fockemalaan 22. Za 10-zon 16 uur. 
Cursuskosten €130. Verblijf €95.

Workshop van mogelijkheden
In deze workshop zijn enerzijds alle 
thema’s die door deelnemers worden 
ingebracht mogelijk en anderzijds 
verschillende manieren van werken 
mogelijk. Ontdek daarbij je eigen onbe-
grensde mogelijkheden.
22-23 april 2006. Amersfoort
Onze Lieve Vrouw ter Eem, Daam 

Fockemalaan 22. Za 10-zon 16 uur. 
Cursuskosten €130. Verblijf €95.

Mini-Workshops ECIW/AH
Moorveld, 10-12.15 uur. Op basis van 
donatie, tenzij anders vermeld.
zo 13 november 2005, Moorveld
zo 4 december 2005, Amersfoort
15-16.30 uur. Meridiaancollege, Daam 
Fockemalaan 12. €7
zo 11 december 2005, Moorveld
zo 15 januari 2005, Moorveld
zo 5 februari 2005, Moorveld
zo 12 maart 2005, Moorveld

TRAININGEN
Intensieve training The Work of 
Byron Katie
Voor iedereen die wil trainen in het 
zichzelf en anderen begeleiden in The 
Work of Byron Katie en een intensieve 
ervaring, die kan leiden tot een radicale 
omkeer in het denken, niet schuwt. In 
dit persoonlijke proces kun je ervaren 
wat het met begrip tegemoet treden van 
je overtuigingen teweeg brengt.
10-18 juli 2006. Havelte
Meeuwenveen, Meeuwenveenseweg 1-
3. Ma 18-Di 12uur. Cursuskosten €400. 
Verblijf 2-pk €340; tent €275 (beperkt 
mogelijk).

Facilitatortrainingen
Deze trainingen zijn bedoeld voor men-
sen die willen leven en werken met de 
principes van Attitudinal Healing(AH) 
e/o het gedachtegoed van Een Cursus 

in Wonderen(ECIW). In de basistrai-
ning Faciliteren met een open hart wor-
den de verschillende vaardigheden die 
samenhangen met de AH-richtlijnen 
geoefend. Empatisch luisteren, luisteren 
zonder oordeel, je bewust worden van 
wat je voelt, dat accepteren en ermee 
leren omgaan, angst herkennen en met 
de ogen van liefde kijken, maken daar 
deel van uit. 
In de overige trainingen kijken we 
vooral naar onze eigen motieven om 
groepen te begeleiden, wat ons inspi-
reert en onze beelden over ziekte en 
gezondheid. 
De principes en richtlijnen van AH zijn 
gebaseerd op ECIW.

Faciliteren met een open hart
8-10 sep 2006. Amersfoort
OLV Ter Eem. Vrij 10-zon 16 uur. 
Cursuskosten €150. Verblijf €160.
Inspiratie
20-22 jan 2006. Amersfoort
OLV Ter Eem. Vrij 10-zon 16 uur. 
Cursuskosten €150. Verblijf €160.
Landelijke Facilitatordag 
za 1 apr 2006 – 10.00-16.30 uur
Contact- en studiedag voor facilitators 
van AH-groepen en/of deelnemers aan 
een of meer facilitatortrainingen en/of 
mensen die een groep willen starten.
Plaats: Hilversum, De Drie Berken. 
Op basis van donatie.
De activiteiten worden verzorgd door 
Els Thissen.

nr. 4 - november 2005nr. 4 - november 2005

ATT ITUDINAL  HEAL INGGROEPEN

In diverse plaatsen 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
Strijen

Niesa Robberecht 078-662529

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
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

Noord-Brabant
Henny van der Feer 
076-5208377

Noordelijke regio
Henk Kamerling
050-5340729

Utrecht
Mirjam Bossink
030-2626405

Limburg/Sittard
Beppie Cloo
046-4581597

VERVOLG ACT IV ITE ITEN  

Informatie en opgave
Centrum voor Miracles-Studies

Luipertstraat 12, 
6237 NM Moorveld, 

tel: 043-3647987 
e-mail: cms@elsthissen.nl 
website: www.elsthissen.nl

HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET.HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET

Naam:

Straat:

Postcode en plaats:

Telefoon: E-mail:

Deze strook sturen naar: Centrum voor Miracles-Studies
Luipertstraat 12, 6237 NM Moorveld
tel: 043-3647987
Of uw aanmelding/bestelling mailen naar: cms@elsthissen.nl  (z.o.z.)

Aanmelding activiteiten e/o bestelling

November 2005
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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 
contact te brengen en informatie te geven over activiteiten rond 
de Cursus. MIC organiseert daartoe maandelijkse bijeenkom-
sten, 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. 
Arianne van Hees. Miracles in Contact. Postbus 30261, 1303 AG 
Almere. Tel: 036-5290109, fax: 036-5292326, mail: arianne@mira
clesincontact.nl, www.miraclesincontact.nl

Chatbox Attitudinal Healing en 
Een Cursus in Wonderen
Elke eerste maandag van de maand bestaat de mogelijkheid 
in het Nederlands te chatten over AH en ECIW. We maken 
gebruik van de Chatbox van het International Network for 
Attitudinal Healing in Sausalito, USA. 
Data: 7 nov*; 5 dec* 2005; 2 jan 2006*
Tijd: 19.00-19.30 Nederlandse tijd.
Gastvrouw: Ellen Heijstek. 
*Thema: Heelheid.

Gebruiksaanwijzing (toegang) Chatbox:
1 Ga naar website: www.attitudinalhealing.org
2 Klik op het Logo van het International Network rechts  
 bovenin de pagina.
3 Klik op ‘Login’ links boven.
4 Log jezelf in. De eerste keer moet je een ‘userprofile’  
 maken.
5 Scroll naar beneden en klik op General Chat (rechter-
 kolom).
6 Rechts kun je zien wie er ingelogd is.
7 In het balkje onderaan kun je intikken wat je wilt zeggen.  
 Druk op enter en de tekst wordt voor iedereen leesbaar.

HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  

CD lijst
De volgende CD’s zijn bij het Centrum te bestellen met de bestelbon of e-mail cms@elsthissen.nl. 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
Open to Grace €18,00
Heart of Kindness €18,50
River of Blessings €18,50
Shaina Noll
Songs for the Inner Child €18,50
Bread for the Journey €18,15
You can relax now €18,50 
Wendi Blom
Dreams within Dreams €15,90

Steven Walters
Just this Moment €19,50
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 
Mother‘s Song €19,00
Kirtana
The Offering €18,15
This Embrace €18,50
Parrish Light €18,50 
A Deeper Surrender €18,50

David Whyte
Close to Home €20,50
Kurt van Sickle
River of Life €19,00
Mother Divine €19,00
Father, Father €19,00
Make me an Instument €19,00
Climbing the Mountain €19,00 

Sophia

Journey into love €19,00 

Hidden waters/Sacred ground €19,00 

Return €19,00 

Chakra Healing Chants €19,00 

Pieter Vegter
Facilitator sinds: 1998
Deelnemersaantal: 6 en 7 (max. 12)
Plaats: Hengelo (Gld) thuis - Doetinchem zaaltje
Kosten: thuis €2,50 - zaaltje €7,50

De Doetinchemgroep was erg gesloten. Met nieuwko-
mers klikte het steeds niet. Plotseling meldden zich zes 
nieuwen. De gastvrouw vond de groep te groot worden 
om te huisvesten. Met de oorspronkelijke mensen ging 
het als in het verhaal van de tien kleine negertjes. De 
een na de ander haakte af. Op één na. Ik vond een plek 
in een kerkelijk centrum en zit daar nu met een nieuwe 
groep. Alsof een gebed verhoord is. Met de oude had ik 
namelijk het idee op een eindpunt te zitten, er zat geen 
groei meer in en ik wilde wel eens opnieuw beginnen. 
Leuk is dat er nu mannen bij zijn. Voordeel is ook dat er 
geen tafels en spullen meer tussen ons instaan. We zijn 
er tenslotte niet voor de gezelligheid, al mag dat er best 
zijn. Ik zorg wel altijd voor bloemen en drie theelichtjes 
in het midden van de kring.
Mijn faciliteren vindt zijn oorsprong in een impuls. Ik 
las in de MIC-Nieuwsbrief over Attitudinal Healing 
en het boeide me. Misschien was het wat voor mij? Ik 
gaf me op voor een facilitatorweekend. Merkwaardige 
dagen. Tijdens een kennismakingsrondje zei iemand de 
schaamte voorbij te zijn. Daaruit concludeerde ik dat 
je er blijkbaar alles kon zeggen. En ik kwam prachtige 

mensen tegen. Mijn soulmate zelfs - en nog steeds een 
heel bijzondere vriendin. In de loop van het weekend 
werd het mij duidelijk. Dit is wat ik wil. En op mijn 
manier! Thuisgekomen zette ik een advertentie in 
een regiokrant en er kwamen mensen op af. Zo is het 
begonnen. 

Vertrouwen op inspiratie
Mijn manier van faciliteren is de dingen te laten gaan 
zoals ze gaan. En soms grijp ik in. Wel lezen we met 
elkaar de principes, probeer ik discussies te vermijden 
en houd ik me strikt aan de tijd. Gaandeweg leerde 
ik stiltes te accepteren en te vertrouwen op inspiratie. 
Tijdens het facilitatorweekend kreeg ik als kritiek dat ik 
er zo nonchalant bij zat. Daar heb ik niets van geleerd. 
Dat doe ik nog. Nooit problemen mee gehad. Ik doe 
zo omdat het bij mij hoort. Niet omdat ik niet geïn-
teresseerd ben. In één van de groepen is er iemand die 
steevast zegt na een kwartier: ‘Tjee wat voel ik me goed. 
Veel beter dan een kwartier geleden!’ Dan krijg ik een 
soort Julianagevoel. Zo van: wie ben ik dat ik dit mag 
doen? En we doen het samen, die energie opbouwen 
waarin ieder zich durft uit te spreken - of te huilen. Het 
is zo bevrijdend een huilbui te laten gaan die er toch 
al zat. Ik leer veel van de mensen. Zaken die anderen 
naar voren brengen worden helder in mijn eigen leven. 
Ik lees nu een boek van Henry Nouwen, theoloog met 
een fantastische carrière en sociaal leven. Hij draagt een 
wond met zich mee die nog steeds geactiveerd wordt. 
Ongelófelijk. Het is de enorme angst voor afwijzing. 
Hierin herken ik mijzelf volledig. Mijn gevoel afgewe-
zen te worden is net zo hardnekkig. Zodra ik kritiek 
krijg, kan het zweet me uitbreken. Het feit dat het zo 
gemakkelijk naar de oppervlakte komt, herkend en 
geheeld wordt, is pure winst. Soms komen in de groep 
ook verkreukelde mensen binnen die hun kracht pro-
beren te vinden. Moeilijk is het dat ik aan de ene kant 
gewoon meedoe en aan de andere kant het proces 
bewaak. Vorige keer was er iemand die ineens een lied 
wilde zingen - en dat ook deed. Ooit maakte ik een 
lied en deed er niets mee. Ik schreef het onderweg van 
Meppel naar hier, in de tijd dat ik mijn vrouw leerde 
kennen. Om de 500 meter moest ik stoppen voor een 
nieuw couplet. Mijn neiging tot perfectionisme onder-
drukkend ben ik het gaan zingen. Onderwerp: liefde. Ik 
raak nog steeds ontroerd als ik het zing. Destijds ging de 
slotzin van: De wereld is mijn koninkrijk omdat jij van mij 
houdt. Nu is het voor mij meer universeel, meer van: De 
Hemel (hier-nu) is mijn koninkrijk omdat Jij (hoofdletter!) 
van mij houdt. Fantastisch als je dat voelt. Een soort spi-
ritueel orgasme.

Annemarie van Unnik

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.

THE WORK OF BYRON KATIE workshops en consulten Joop 

Teggelove & Titia Kremer www.thework.nu - tel 06.533.67.534 

- e-mail joop.teggelove@12move.nl

REIKI-Cursussen en consulten. Joop Teggelove (lid Reiki-Alliance) 

&Titia Kremer www.reikijoop.nl  tel 06.533.67.534 - e-mail joop.

teggelove@12move.nl

7Blad: coaching vanuit de Cursus, korte trainingen en ‘t 

Wonderwerker jaar: de cursus intensief (be)leven. www.7blad.nl 

of bel Jeroen-Arnold: 0317 - 312 302

THE WORK OF BYRON KATIE – kursussen, oefenavonden, indivi-

duele sessies in Harderwijk en omgeving. Ook op lokatie. Suchita 

Peeters 0341 260 930, email: decirkel@worldonline.nl  http://

decirkel.klik.nl 

COACHING VANUIT DE CURSUS door gedipl. counsellor. 

Liefdevol en stapsgewijs Een Cursus in Wonderen toepassen op 

situaties of problemen in je leven. Info/folder Margot Krikhaar, 

036-5451154, www.in-spirit.info

WORKSHOPSERIE 5x vr.mi. v.a. 18 nov. Almere. Margot Krikhaar, 

036-5451154, www.in-spirit.info
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De dingen laten gaan zoals ze gaan
AH-groepen werken volgens een vaste structuur. 

Toch is iedere groep anders, want de deelnemers 

zijn anders en ook de facilitators. In de rubriek 

Facilitators stellen zich voor brengt …van hart tot 

hart… verschillende facilitators voor het voetlicht. 

Spot aan! Deze keer gericht op:

Set van 12 kaarten met de geïllustreerde principes van 

Attitudinal Healing door Annemarie van Unnik. Prijs 

€3,- (excl. verzendkosten). Te bestellen bij: Stichting 

Centrum voor Attitudinal Healing. Tel 043-3647987; 

Luipertstraat 12, 6237 NM Moorveld; E-mail: 

ahnl@elsthissen.nl (voorbeeld zie pag. 3 van Het Hart)
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‘t Is midden zomer nu, de langste dag van het 
jaar 2004 is alweer geweest. Mijn baby, Jim, 
is ondertussen al bijna 8 maanden. Iedere 
dag van mijn nieuwe moederschap is een 

feestje, ik ervaar de vreugde van zo’n puur nieuw mens 
als heel intens en kijk zo vaak als ik hier open voor sta 
met dezelfde nieuwe ogen als mijn kind. Wat is dat toch 
verhelderend! Als ik Jim zijn blik volg, die zijn bewe-
gende vingers nauwkeurig bestu-
deert, of een bedenkelijk gezicht 
trekt als hij als een stukje elastiek 
één van zijn tenen in zijn mond 
stopt, dan denk ik samen met hem: 
ja, je hebt gelijk, het ís ook een 
wonder, het leven, je lijf dat werkt, 
ogen die zien, oren die horen, han-
den die voelen… Ik stroom dan 
over van puur geluk, een hele volle 
blijdschap. Om niks, zou je kunnen 
zeggen… of juist om alles! 
Ik besef dan zo sterk, dat het NU 
het enige moment is dat telt… Er 
is geen morgen. Geen straks. Geen 
gisteren en geen volgende week. 
Er is alleen maar NU. Momenteel 
schijnt dat een item te zijn dat zich 
vele momenten van de dag aan mij 
toont, soms bijna opdringerig, in 
ieder geval vaak indringend. Want 
juist als ik denk: ‘mooi, Jim slaapt, 
hij is lang wakker geweest, dus zal 
hij nu wel een poos lekker slapen en 
dan kan ik nu even dit doen en dat 
en nog even zus en zo..,’ dan maakt 
mijn denken een spurt vooruit en 
somt alle klussen en ‘moetens’ op 
die opgestapeld liggen. 
Dan begin ik met ordenen: wat is 
het meest belangrijk, wat doe ik het 
eerst, hoeveel tijd heb ik daarvoor 
nodig…  En juist dan krijg ik mijn 
lessen in NU. Want wat gebeurt er: 
na een kwartiertje hazeslaap is Jim 
weer helemaal van de partij, alive & 
kicking. Volop ‘in’ voor aandacht! Niks 
klusje op kantoor, niks folder maken, 
de was en boodschappen doen, tele-
foontjes, geen sprake van al die andere ‘willens’ en ‘moe-
tens’. Het kwartier is omgevlogen, alsof het er nooit is 
geweest en ik gewoon een stukje tijd uit mijn leven heb 
geknipt, opgegaan aan van alles. Ken je dat? Net als met 
geld eigenlijk, waar blijft dat toch ook altijd…? 
Het gekke is, dat een tijdsbeleving zoals ik hierboven 
beschrijf, altijd gepaard gaat met een gevoel van haast, 
rennen en moeten, alsof de tijd door je vingers glipt als 
kwikzilver. Ik ga er zelfs een beetje van voorover hel-

len, gebogen lopen. Bijna niet meer na te gaan waar de 
tijd in is gaan zitten. Gewoon op. Gelukkig roept Jim 
mij dan weer bij de les. Hij helpt mij in het NU terug 
te keren. Gewoon door kenbaar te maken wat hij NU 
nodig heeft. Een schone broek bijvoorbeeld. Of een 
borst met melk. Of een lekkere knuffel, aandacht. Wat 
een zegen toch, zo’n leraar voortdurend om mij heen. 
Als hij er niet was, zou ik dan blijven rondrennen als 

een kip zonder kop? 

Tijdloosheid
Het bijzondere is, dat als ik mij overgeef aan de tijd met 
een gebaar van me gewonnen geven, dan verandert mijn 
tijdsbeleving acuut. Echt absoluut meteen ben ik dan 
in het NU. En zo’n moment van NU levert een vol-
ledig ander bewustzijn op, namelijk tijdloosheid. Ken je 
dat? Alsof je uren, dagen, jaren beleeft en dan kijk je op 

de klok: net een paar minuten verstreken. Een andere 
dimensie blijkbaar, buiten mijn ‘normale’ beleving van 
tijd en ruimte om.
Ik besef meer en meer dat mijn kwaliteit van leven met 
sprongen vooruit gaat als ik mij kan overgeven aan het 
NU. En dat dit iedere keer weer overgave vraagt en 
vertrouwen en loslaten. Want al die concepten over hoe 
het leven in elkaar zit, wat hoort of normaal is, over 
hoe dingen zijn of zouden moeten zijn… daarvan is het 
nog maar de vraag of ze ‘waar’ zijn. Als die concepten 
en gedachten geen innerlijke vrede opleveren, mij daar 
zelfs verre van houden, dan wil ik ze niet meer, dan stel 
ik mij open voor nieuwe concepten die mij innerlijke 
rust opleveren en meer liefdevolle gedachten. Dat vraagt 
van mij, dat ik steeds maar weer met nieuwe ogen kijk, 
als een baby die alles voor het eerst ziet. God wat is dat 
toch een beproeving. Wat ben ik dan geconditioneerd 
op het ‘denken te weten’. Ik weet niks! Helemaal niks! 
Ik leg me daarbij neer en voel meteen weer vrede in 
mij. 

Hoe zou het zijn om innerlijke vrede als je enige doel 
te kiezen? Je enige doel. Míjn enige doel.
Even wennen, hè?
Maar toch. Stel dat je deze vraag aan jezelf stelt. Hoe 
zou het zijn om innerlijke vrede als mijn enige doel te 
kiezen… mijn enige doel.
Wat een rust! En wat een leerweg!
Ik bedacht dat ik nog lang cursussen Ontspanning & 
meditatie kan geven en dat het natuurlijk heerlijk is, 
lekker ontspannen naar huis te gaan na zo’n uurtje, en 
dan ook beter te slapen, minder stress, hoofdpijn of 
andere ongemakken te ervaren…  Fijn! De volgende 
vraag is: hoe hou ik het zo? Wat kan ik zelf doen, welke 
gedachten kan ik mij bijvoorbeeld eigen maken die 
mij helpen, me gaandeweg prettiger, meer ontspannen, 
minder gehaast te voelen, met een toenemend gevoel 
van innerlijke rust, vrijheid, vreugde en vrede. Stel dat 
je gedachten en patronen die je hiervan weghouden, los 
kunt leren laten. Lijkt dat je niet heerlijk? Mij wel!

Een keuze tussen vrede en niet vrede
Daar gaat Attitudinal Healing (AH) over, in het 
Nederlands: helen / genezen van je innerlijke houding. 
Want, hoe doe je dat dan in je leven van alledag, met de 
dagelijkse sores, kleine en grote ergernissen en succes-
sen, irritaties en verdrieten, boosheden en blijdschap-
pen, de was en het werk en in het verkeer, de drukte en 
hektiek? Hoe doe je dat dan?
AH is gebaseerd op Een Cursus In Wonderen (ECIW) 

en stelt een aantal principes centraal, die al eeuwenoud 
zijn en in veel verschillende spirituele en religieuze stro-
mingen zijn terug te vinden. Samengevat komen deze er 
allemaal op neer, dat er altijd een keuze is tussen vrede 
en niet vrede. Tussen innerlijke rust en innerlijke onrust. 
Tussen liefde en niet liefde. In een AH groep hanteren 
we de uitgangspunten dat we allemaal leraar en leerling 
zijn van elkaar. Omdat ieder zijn eigen waarheid heeft 
geven we geen advies aan elkaar. 
Dit zijn de principes waarmee we leren werken in de 
AH groepen:

1.  De kern van ons wezen is liefde.
2.  Gezondheid is innerlijke vrede. Genezen is  
 angst laten varen.
3.  Geven en ontvangen zijn in wezen één.
4.  We kunnen het verleden en de toekomst  
 loslaten.
5.  NU is de enige tijd die er is en elk moment is  
 bestemd om te geven.
6.  We kunnen leren van onszelf en anderen te  
 houden door te vergeven in plaats van te  
 veroordelen.
7.  We kunnen liefde zien in plaats van fouten.
8.  We kunnen er bewust voor kiezen, van  
 binnen vredig te zijn, wat er ook maar buiten  
 ons gebeurt.
9.  We zijn leerlingen en leraren voor elkaar.
10.  We kunnen ons concentreren op het leven  
 als geheel in plaats van op fragmenten.
11.  Omdat liefde eeuwig is, hoeft de dood niet als  
 iets beangstigends te worden gezien.
12.  Wij kunnen onszelf en anderen zien als  
 mensen die óf liefde verspreiden, óf een  
 beroep doen op liefde.

In een AH-groep werken we met meditatie en dialoog 
en met stiltes. We bespreken de principes onder andere 
aan de hand van stellingen en oefeningen. We beschou-
wen hoe we de principes in ons dagelijks leven kunnen 
toepassen en wat dat voor effect heeft op de kwaliteit 

van ons leven. De groep 
is een vertrouwensplek 
die ruimte biedt om te 
oefenen met onze nieuw 
verworven inzichten en 
standpunten. Dat kan 

soms spannend zijn. Het is een plek waar respect is voor 
elkaar en waar we in vertrouwen en openheid kunnen 
delen hoe we leren en voortgaan op onze levensweg.

Inez Coolen

Daar gaat Attitudinal Healing over

Jim
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Beste Katie,

Ik heb een relatie met iemand die erg egocentrisch is. Hoe kan 
The Work me helpen? Ik moet hem toch zover krijgen, dat hij 
verantwoordelijkheid neemt voor zijn gedrag en verandert? 

Dank je wel, JH

Beste JH,

Ooit had ik een relatie met iemand die erg egocentrisch 
was, en dat was ikzelf! Het deed pijn. Nu heb ik een 
relatie met iemand die erg egocentrisch is, en ik ben het 
nog steeds, en het doet helemaal geen pijn! En nee, ik 
hoefde niemand zover te krijgen dat hij verantwoorde-
lijkheid nam voor zichzelf. Ik kan dat niet. Hoe zou dat 
überhaupt mogelijk zijn? Als iemand verantwoordelijk-
heid voor zichzelf heeft genomen omdat ik hem daartoe 
gemanipuleerd en daarom gezeurd heb, en mezelf dan 
daarop voorsta, heeft hij dan echt verantwoordelijk-
heid genomen voor zichzelf? Nee, ik deed het - hij was 
slechts de pion, degene die vorm gaf aan wat hij dacht 
dat ik wilde dat hij deed.
Kijk eens naar de manier waarop mensen sinds mensen-
heugenis met relaties zijn omgegaan: ‘Als jij eerst ver-
andert dan zal ik ook veranderen. Als jij eerst verandert 
dan zal ik gelukkig zijn. Als jij eerst minder egocentrisch 
wordt (of minder emotioneel, of attenter, of succesvol-
ler…) dan zal ik van je houden’. Heeft dit ooit gewerkt 
voor jou?
Wat zou je hebben als je partner inderdaad minder ego-
centrisch was en verantwoordelijkheid voor zijn gedrag 
nam? Misschien kun je je voorstellen dat hij onbaat-
zuchtig handelt en denk je: ‘Nou dat zou wat zijn. Dan 
zou ik me echt gelukkig voelen met deze relatie’. Dus 
wat we echt willen als we eerlijk zijn tegen onszelf, is 
een gevoel van veiligheid, geluk en vrede. We denken 
dat we van hem nodig hebben, dat hij verandert zodat 
we een gelukkig leven hebben. In mijn ervaring is dit 
een omweg. En het is hopeloos, omdat we, net als hij 
iets veranderd heeft, iets anders ontdekken dat moet 
veranderen.

Gedachten onderzoeken
Mijn ervaring (en inmiddels ook de ervaring van dui-
zenden anderen) is, dat we nu meteen gelukkig kunnen 
zijn als we onze gedachten onderzoeken. ‘Je partner is 
erg egocentrisch.’ Is dat waar? Als je dit gelooft, zal je 
denken alle bewijzen te vinden: ‘Hij helpt me niet met 
het huishouden. Hij interesseert zich niet voor mijn 
mening. Hij laat de toiletbril altijd omhoog staan.’ Je 
kunt een boek schrijven over hoeveel gelijk je hebt. 

Duik dus eens onder de oppervlakte van het denken en 
kijk wat preciezer. ‘Hij is erg egocentrisch.’ Is dat waar? 
Kun je zeker weten, dat het het beste voor hem zou zijn 
als hij anders is dan hij nu is? Kun je werkelijk weten dat 
het, in het grote geheel, beter voor je zou zijn om met 
iemand samen te zijn die zich anders gedraagt? Neem 
hier de tijd voor en ga er echt voor zitten.
Als je klaar bent met de eerste twee vragen, kun je jezelf 
afvragen: ‘Hoe reageer ik als ik de gedachte heb dat 
hij erg egocentrisch is?’ Hoe behandel je hem? Trek je 
je van hem terug, terwijl je jezelf beklaagt en bedenkt 
hoe ongelukkig je omstandigheden zijn? Vertel je aan je 
vrienden hoe egocentrisch hij is, zodat ze partij kiezen 
voor jou? Kijk eens naar alle manieren waarop deze niet 
onderzochte gedachte vorm krijgt in je relaties en in je 
leven. Maak een lijst. Dit is diepzinnig Werk. Het is de 
manier om onszelf uit het slachtofferschap te tillen en in 
de realiteit te zetten. 
Wie zou je zijn zonder de gedachte: ‘Hij is erg egocen-
trisch?’ Stel je voor dat je dit nooit meer zou kunnen 
geloven? Wat zou je dan zien als je naar zijn gedrag 
kijkt? Misschien ben je dan wel open om manieren te 
zien, waarop hij jou en anderen wel aandacht geeft. Je 
zou kunnen zien dat hij zijn uiterste best doet. In de 
vrede die er is door hem te zien zonder dit verhaal, kun 
je hem laten zien hoe het is om echt met een groter 
bewustzijn van anderen te leven, en dat begint met jouw 
bewustzijn van wie hij is op dit moment. Terwijl je als je 
gelooft wat je denkt, hem leert hoe egocentrisch jij bezig 
bent over zijn egocentriciteit, en hoe dit jezelf raakt. Kun 
je dat zien lieverd? Ik ben altijd wat ik denk dat jij bent, 
op het moment dat ik denk dat jij dat bent.

Jezelf wakker maken
Een omkering is: ‘Hij is niet erg egocentrisch’. Zou dat 
niet net zo waar of meer waar kunnen zijn, soms? Maak 
een lijst van de manieren waarop hij niet erg egocen-
trisch is. Je kunt jezelf wakker maken en werkelijk ver-
rassen. Helpt hij je met het betalen van de onkosten? 
Zet hij het geluid van de TV zachter als je de kamer 
binnen komt? Doet hij het dopje van de tandpasta weer 
op de tube, omdat hij weet dat je dat prettig vindt? 
Zelfs de kleine dingen kunnen het begin zijn van een 
nieuwe en eerlijke gerichtheid van denken.
Een andere omkering zou kunnen zijn: ‘Ik ben erg 
egocentrisch’. Kun je dat vinden? Maak een lijst. Kijk 
naar manieren waarop je je op jezelf richt ten koste van 
anderen, en waar je hem opzij schuift of geen rekening 
met hem houdt. Als je voorbeelden kunt vinden, kan 
het zijn dat je iets goed wilt maken, omwille van jezelf. 
En verwacht dan niet dat hij geïnteresseerd is, of zelfs 
maar luistert.
Als ik een probleem heb, moet ik mijn denken onder-
zoeken, omdat het gedrag van iemand anders mij nooit 
pijn kan bezorgen. Het kan me niet eens van m’n stuk 
brengen, dat is niet mogelijk. Mijn niet onderzochte 
gedachten over hun gedrag, is de oorzaak van mijn frus-
tratie. Als ik die gedachten werkelijk onderzoek en ze 

niet langer geloof, kan ik mijn partner helder zien en 
mezelf openen om van hem te houden voor de talloze 
manieren waarop hij mij wel dingen geeft, al is het maar 
door zijn aanwezigheid. Dus als we helder zijn, worden 
onze partners precies zoals we ze hebben willen: zichzelf 
precies zoals ze zijn. En dit betekent niet automatisch dat 
we bij hen blijven, ook al houden we van hen.
Als dit nu wel erg veel ineens is, neem dan gewoon de 
tijd, en schrijf op wat hij doet dat jou ergert. Onderzoek 
dat dan, en ga naar binnen omwille van de liefde voor 
de waarheid, niet om je relatie in orde te maken, en zie 
dan hoe al je relaties veranderen. Laat me weten wat je 
ontdekt.

Houdend van wat er is, lieverd, en dat ben jij,
Katie

Vertaling: Emilia van Leent

Uit: December Newsletter of The Work, 2003. Meer info: 
www.thework.org Lezen: Byron Katie met Stephen 
Mitchell. Vier vragen die je leven veranderen en Byron 
Katie met Michael Katz. Ik heb je liefde nodig, is dat waar?
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Meditatie

Er is een plaats van bewustzijn in mijn hart
een veilige haven

waarin ik vrede vind.

Het is een plaats waar ik uitrust
en de zachte vrede en sereniteit kan voelen 

van de liefde van mijn Schepper.

Wat ook rondom mij gebeurt
ik kan rusten

in de vrede van mijn werkelijkheid
onaangeraakt door alle beroering.

Nu wil ik rusten in deze vrede.

Laat mijn ziel ondergedompeld zijn
in het licht dat me geschapen heeft

en in de liefde die ik ben.

Nu zal ik rusten in dit licht en deze liefde. 

En in de stilte zal ik de waarheid vinden
over mijzelf 

en over de ander - die één is met mij.

Nu rust ik in deze stilte.

Laat ik vandaag 
naar de zachte stem van liefde luisteren
de liefde die ons met elkaar verbindt.

Laat ik naar de stilte luisteren
De stilte die me zegt

dat ik erop vertrouwen kan
dat ik leiding ontvang

Leiding over wat te denken, zeggen of doen.

Annemarie van Unnik

(gebaseerd op De kortste weg naar God van G. Jampolsky: 
‘Ik rust in God’, pag. 110-111) 
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Mijn verlangens en pijn houden me danig in hun greep, 
totdat ik me hiervan bewust word. Tijdens een intensieve 
workshop in Ossendrecht gebeurde dit weer, de verlan-
gens en pijn kwamen scherp tot leven. Ze niet willen 
heeft geen zin, want ze zijn er eenvoudig. Ze omarmen, 
dus niet ontkennen, dat werkt, dat geeft een bevrijdend 
gevoel.
Frappant vind ik, dat ik dit eigenlijk heel goed weet en 
dan toch weer vergeet. Telkens moet ik mezelf helpen 
door me voor te houden dat het goed is zoals het is en 
dat ik mag loslaten. Wil ik kunnen loslaten, dan moet 
ik het wel eerst onderzocht hebben en ook dat vind 
ik een vorm van gevangenschap. Ik kan mezelf niet 
zondermeer als heel zien, althans niet blijvend. Ik moet 
steeds weer tegen mezelf zeggen dat ik heel bén, mezelf 
daar voortdurend aan herinneren. Ik moet zeggen dat 
dat me wél bevalt.
Me niet heel voelen, ervoer ik tijdens de workshop op 
een avond in de kring. Iedereen mocht me toen zeg-
gen, wat hij of zij van mij vond. De begeleidster had 
bij het begin aangegeven dat het een spel was, maar dat 
vergat ik al snel. Ik hoorde alles steeds serieuzer aan en 
elke negatieve uiting, voor mij negatief, boorde zich 
haarscherp bij me naar binnen. Ik voelde me op dat 
moment afgewezen en gespannen. Toen ik thuiskwam 
en in de stilte van mijn leefomgeving opnieuw naar de 
reden van die pijn wilde kijken, ontdekte ik een voor 
mij nieuwe laag. Ik werd niet afgewezen, ik wees mijzelf 
af. Ik liet mezelf totaal vallen, steunde mezelf helemaal 
niet. Ik was op dat moment zogezegd een Judas voor 
mezelf. Toen ik dit rustig tot mezelf liet doordrin-

gen, wist ik dat dit het is waar ik bang voor ben in de 
omgang met mensen, dat dit de reden is voor mijn 
angst voor deze wereld.

Een beetje dom
Ik was zo blij met dit inzicht over mezelf niet af te wij-
zen en vooral niet in de steek te laten, dat ik het direct 
in de praktijk bracht. Dit gebeurde er.

Ik lees als vrijwilligster in een wooncentrum voor 
ouderen in Delft elke dinsdagmiddag voor. Daarnaast 
help ik iedere vrijdagmiddag mee om hapjes rond te 
brengen. Vorige week waren dat ijsjes. Bij de mensen 
die niet thuis waren en waarvan de kamer open was, 
zette ik de ijsjes in de koelkast. Enkelen hadden hun 
deur op slot. Ik kon hun ijsje echter via een luikje zo 
in de keuken zetten en dat heb ik een paar keer gedaan. 
Dat was niet slim, ik weet het.
Afgelopen dinsdag voor ik begon met voorlezen, kwam 
een medewerkster van het huis met opgestoken vingertje 
naar me toe: ‘Heb jij bij bewoners het ijsje zo via het 
luikje in hun keukentje gezet? Het was gesmolten toen 
ze thuis kwamen.’ Zo maakte ze nog een paar opmer-
kingen. Ik zei dat ik het bij enkelen had gedaan, dat ik 
dat ook niet zo slim van mezelf had gevonden en het 
zo zeker niet meer zou doen. Dat was het. Ik voelde me 
niet aangevallen en ik hoefde me niet te verdedigen. De 
constatering dat dit een beetje dom was geweest, vond 
ik prima. En in die eerlijkheid steunde ik mezelf.

Wil Rijsterborgh
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Een interview met Sophia

Een aantal jaren geleden hoorde ik een cd van Sohpia. Pas 
veel later nam ik de moeite er echt naar te luisteren. Dat 
maakte dat ik meer wilde horen van haar muziek. Toen 
ik cd’s bestelde,  gaf Sophia aan dat ik beslist ook Chakra 
Healing Chants moest beluisteren. Het was haar nieuwste 
cd die net verschenen was. Ze had volkomen gelijk. Het 
is een cd die je meeneemt op haar prachtige klanken en 
schitterende tekst. De teksten en melodie herhalen zich 
een aantal keren per chant en geven een gevoel van heel 
teder aangeraakt te worden door de muziek en woorden. 
Hieronder de tekst van chant nummer vier en vijf, die 
corresponderen met het vierde en vijfde chakra.

May the Heart of Earth and the Heart of Heaven 
meet in my heart
And may your heart and my heart be as one
Alleluiah, Rahamim, Shalom

Father Mother God thy Will be done
And may my will and thy will be one
Mother Father God thy song be sung,
And may my song and thy song be one
Chesed (Hebrw-Mercy), Gevurah (Judgment, Will)

Alles bij elkaar reden genoeg om Sophia via de e-mail 
te interviewen.

Sophia: ‘Ik begon heel jong met zingen - ik zong mee 
met de opera’s die mijn vader op de platenspeler draaide. 
Mijn eerste gitaar kreeg ik toen ik 15 jaar was en ik trad 
op met liedjes van onder andere Joan Baez, Bob Dylan 
en Judi Collins. In 1962 tijdens de eerste burgerrech-
tenmars naar Washington sprak Marten Luther King een 
kwart miljoen mensen toe. Er werden songs gezongen 
om te inspireren en verbinden. Toen ik zag wat de kracht 
van de stem kan doen, beloofde ik mijn talent te gebrui-
ken om mensen te bekrachtigen in positieve veranderin-
gen. En dat is tot op de dag van vandaag mijn belofte.
Ik geloof dat mijn stem en muziek gaven zijn van de 
God/Godin. Met de mensen die open staan voor het 
concept van reïncarnatie wil ik het volgende verhaal 
delen. Een aantal jaren geleden, tijdens een intensieve 
spirituele cursus had ik een sterke en levendige herinne-
ring aan mijn meest recente verleden. Ik was een vijfjarig 
meisje dat stief in een concentratiekamp. Deze herin-
nering was vernietigend in al zijn pijnlijke en angstaan-
jagende details. Ik ging verder door deze ervaring heen 
en trof mezelf aan in, wat leek te zijn, de troonkamer 
van de Goddelijke Moeder, met daarin al de kinderen 
die zo’n verschrikkelijke dood waren gestorven. Het was 
een viering. We hadden het doorstaan. We leerden dat we 

gekozen hadden dit offer te brengen om mededogen 
te ontwikkelen, en voor velen, de gerichtheid dit nooit 
meer te willen laten gebeuren. Jezus was er en de enge-
len zongen. Mij werd verteld dat dit de muziek was die 
op aarde terug moest komen, en toen - knal - werd ik 
geboren in 1946. Van het begin af aan was ik koppig en 
gevuld met het besef van een doel, om dat soort wreed-
heid en vernietiging nooit meer te laten gebeuren, als ik 
dat kon, om de wereld te redden!’

Mijn vreugde, mijn adem en mijn liefde
‘Ik ben grootgebracht in Philadelphia door joods-agnos-
tische ouders, en kreeg contact met mijn eigen spiritu-
ele zijn tijdens de psychedelische revolutie in de jaren 
60. Ik leefde in een grote commune, The One World 
Family, die twee vegetarische restaurants runde, een 
krant uitgaf, kinderen opvoedde, elke dag veel broden 
bakte en rondreisde in een beschilderde schoolbus om 
een show op te voeren. Daar schreef ik voor het eerst 
mijn eigen songs over onze gedeelde visie, dat ons een 
nieuwe wereld te wachten stond en dat die zou ontstaan 
uit de herkenning ervan dat we allemaal Eén zijn. Het 
beeld dat ik van die tijd heb, is er een van een enorme 
pot met zaad die, blootgesteld aan intens licht en hitte, 
geëxplodeerd is en zo kleine zaadjes over de hele wereld 
heeft verspreid. Deze zaadjes begonnen wortel te schieten 
en hebben nu bloemen en rijp fruit van bewustzijn en 
zorg voor de aarde en al het leven daarop voorgebracht.
Ik schrijf niet veel muziek, alleen als ik écht iets te zeg-
gen heb. Mijn criterium voor muziek is, dat het min-
stens zo mooi moet zijn als stilte met de geluiden van 
de natuur. Sommige songs komen in dromen of visioe-
nen, en totale albums worden als geheel “ontvangen”.

BOEKENCD’SF ILMSBOEKENCD’SF ILMSBOEKENCD’SF ILMSBOEKENCD’SF ILMSBOEKENCD’SF ILMSBOEKENCD’SF ILMSBOEKENCD’SF ILMSBOEKENCD’SF ILMSBOEKENCD’S

Chakra Healing Chants is geïnspireerd door het boek 
van Carolyn Myss, Anatomy of the Spirit, dat een systeem 
van verbindingen presenteert tussen de chakra’s, de 
levensboom en de sacramenten van de kerk. Ik koos de 
kabbalistische verbinding en nam een aantal klankscha-
len op. De melodie van elk stuk onthulde zich door de 
gonzende klanken. 
Ik probeer via mijn muziek te onderwijzen en hoop dat 
ze mooi genoeg is om gewoon naar te luisteren, ook 
zonder iets van de esoterische achtergrond te weten. 
Vaak ligt er een filosofische en spirituele basis aan de 
songs ten grondslag, en meestal komen hele projecten 
“van gene zijde”. Mijn werk is het dan om me door 
de obstakels van het fysieke vlak heen te werken en 
deze beelden in de materie te zetten. Dit betekent ook 
dat ik veel reis om opnamen te maken met de goede 
muzikanten met wie ik graag werk. Muziek maken is de 
reden dat ik hier ben. Het is mijn vreugde, mijn adem 
en mijn liefde… Ik wil zoveel mogelijk mensen met 
mijn muziek bereiken.
Op dit moment maak ik een kleine studio thuis. Zodra 
deze is ingericht begin ik met het opnemen van een 

nieuwe cd. Ik denk klankschalen, tamboerijn, sitar en 
een beetje percussie te gebruiken, met veel vocale har-
monieën en enkele lang doorgaande chants - heilige 
klanken! 
Eind jaren zeventig maakte ik kennis met Attitudinal 
Healing en Een Cursus in Wonderen. Ik kan voelen dat 
er veel wijsheid in schuilt, maar ik heb veel problemen 
met het taalgebruik in de Cursus. Ook omdat ik niet 
goed met de bijbel uit de voeten kan.
Mijn muzikale interesse is heel breed, reikend van Oost-
India tot oorspronkelijk Amerikaans. Ik combineer graag 
songs uit de verschillende culturen om werelden te ver-
binden. Mijn stem is mijn instrument, maar ik gebruik 
ook verschillende andere instrumenten zoals de gitaar, 
sitar of engelenharp, tamboerijn en rainstick. Meer dan 
een artiest beschouw ik mezelf als een facilitator die 
door muziek en zang eenheid, inspiratie, en helende en 
opheffende zanggroepen creëert.’

Els Thissen

Muziek maken is de reden dat ik hier ben
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One person can make a difference

1268 mensen redden, terwijl er 
een miljoen doden vallen tijdens 
de genocide in Rwanda in 1994, 
lijkt een druppel op een gloeiende 
plaat, echter niet voor de men-
sen die het betreft. De film Hotel 
Rwanda is gebaseerd op feiten. De 
Hutu Paul Rusesabagina, manager 
van een groot en luxueus hotel in 
Rwanda’s hoofdstad Kigali, laat tij-
dens de door de Hutu’s opgezette 
slachtingen onder de Tutsibevolking, 
1268 Tutsi’s in zijn hotel schuilen. 
De rijke buitenlandse hotelgasten 
vertrekken vrijwel onmiddellijk na 
het uitbreken van de onlusten en 
de hotelkamers, gangen en het bui-
tenterrein stromen vol met mensen 
van wie huizen zijn neergebrand, 
familieleden zijn vermoord en die 

vluchten voor het geweld.
Geheel op zichzelf aangewezen, 
omdat de VN soldaten alleen 
ingezet worden voor het beveili-
gen van westerlingen, doet Paul 
Rusesabagina er alles aan om de 
mensen in het hotel veilig te hou-
den. Hij laat de administratie van 
hotelgasten verdwijnen, koopt een 
Rwandese legergeneraal om opdat 
het leger Hutu-rebellen buiten het 
hotelcomplex houdt, zegt dat de 
Amerikanen alles kunnen zien via 
hun satellieten en dreigt met een 
oorlogstribunaal om bescherming 
van de hotelgasten annex vluch-
telingen door het Rwandese leger 
af te dwingen. Dat lukt allemaal 
maar net lang genoeg tot de VN de 
gelegenheid neemt de mensen uit 
het hotel te evacueren en achter de 
frontlinie van Tutsi- en Hutu-rebel-
len te brengen.

Duidelijk is dat een medium als 
radio een grote rol speelde in de 
hele gang van zaken. Alles is, en dat 
wisten we natuurlijk al, op een ver-
schillende manier te gebruiken. De 
Cursus zou zeggen met een juiste 

of onjuiste gerichtheid van denken, 
met het denken van de Heilige 
Geest of het denken van het ego. 
Paul Rusesabagina zag geen onder-
scheid tussen Hutu’s en Tutsies, 
maakte dat ook niet, en heeft 
ervoor gekozen niet mee te doen 
aan de hetze en mensen te ver-
moorden. Zo zie je maar weer: 
One person can make a difference. 
Hier maakte het in elk geval ver-
schil voor 1268 mensen van Tutsi 
afkomst. Paul Rusesabagina leeft 
op dit moment met vrouw, kinde-
ren en twee nichtjes, van zijn bij 
de genocide verdwenen broer en 
vrouw, in België.

Els Thissen

Hotel Rwanda. Terry George, 
Canada/Groot-Brittannië/Italië/ 
Zuid-Afrika 2004. 121 min. Met: 
Don Cheadle, Sophie Okonedo, 
Nick Nolte, Joaquin Phoenix. 
Gezien in Lumière Cinema in 
Maastricht.
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Egbert Asshauer, een persoonlijke 
vriend van de Dalai Lama, beschrijft 
in De grote Meesters uit Tibet tot nu 
toe niet-geopenbaarde gebeurtenis-
sen uit het ‘uiterlijke, innerlijke en 
geheime leven’ van de grote mees-
ters uit Tibet. Ik was erg benieuwd.
In het boek worden de levens van 
acht Tibetaanse meesters, binnen 
hun boeddhistische traditie beschre-
ven. Er wordt ons een blik gegund 
op hun boeddhistische traditie, het 
ontvangen en doorgeven van de 
leringen, hun leven en sterven. En 
vervolgens hoe hun reïncarnatie 
werd gevonden. Gelukkig - vooral 
voor mijn nieuwsgierigheid - zijn er 
in het boek foto’s van deze meesters 
mét daarbij de later gevonden reïn-
carnaties. Deze werden gekozen uit 
soms wel 500 kinderen die daarvoor 
in aanmerking konden komen. 
Er werd mede geselecteerd op 
grond van aanwijzingen die de 
meester gaf voor zijn sterven, bij-

zondere gebeurtenissen rond zijn 
dood, rond de geboorte van een 
kind, door meditaties van de ver-
antwoordelijken voor het vinden 
van de reïncarnatie, meditaties door 
andere meesters, dromen en medita-
ties van de Dalai Lama, het raadple-
gen van levende orakels, het werpen 
van Mo-stenen, het afnemen van 
diverse proeven bij de mogelijke 
kandidaten en alles wat ook maar 
enigszins een indicatie kon zijn of 
behulpzaam was bij het ontdekken 
van de reïncarnatie van de heenge-
gane meester.
De auteur verhaalt over de won-
derlijke dingen die hij van anderen 
heeft gehoord en maakt onder 
andere melding van vreemde 
gebeurtenissen tijdens het sterven 
van de meesters. Zo verbranden 
ze niet helemaal, staan er tekens in 
hun schedel, of komen er een soort 
glimmende parels in verschillende 
kleuren uit de as, die erg genees-
krachtig blijken te zijn. 
Al de persoonsnamen, plaatsna-
men, streeknamen, kloosternamen 
en namen van boeddhistische 
gebruiken, rituelen en stromingen, 
maakten het voor mij soms wat 
veel vreemde woorden bij elkaar. 
Asshauer is arts en het boek heeft 
soms iets weg van een diagnose. Het 
klinkt serieus in toon en is bij tijd 
en wijle wat droog en opsommerig. 
Het deed me goed te lezen dat een 
van de meester, Tsenshap Serkong 
Rinpoche, veel lachte en graag grap-
pen maakte met anderen. ‘Als hij een 
goede mop hoorde, schaterde hij het 
uit en vertelde hem dadelijk verder.’

Ik heb jaren in de veronderstel-
ling geleefd dat Tibet geen onder-
linge strijd tussen de verschillende 
boeddhistische stromingen kende. 
Asshauer helpt me uit deze droom 
en spreekt over een ‘ernstig schisma’ 
dat in 1966 is ontstaan toen de 
huidige Dalai Lama de verering 
van Shugden (de geest van een his-
torische persoonlijkheid van rond 
1650) verbood. En dat schisma is, 
volgens de auteur, nog niet hele-
maal overwonnen. Zo blijkt ook het 
boeddhisme zijn eigen interessante 
gebeurtenissen te hebben.
Asshauer is goed bekend met de 
boeddhistische terminologie en wat 
ik zie is dat de uitgever er veel aan 
heeft gedaan om het boek voor de 
leek toegankelijk te maken. Er is 
bijvoorbeeld voor gekozen om een 
woord bij het eerste gebruik te ver-
klaren. Mijn tip: een vreemde woor-
denlijst met een korte uitleg van 
woorden als mala, chandsö, stoepa, 
labrang, tulpa’s, yidam, goeroe, chela, 
geshe, tantra, thugse, tulku. Daar had 
ik dan tijdens het lezen af en toe 
naar terug kunnen bladeren.
Als het boeddhisme je boeit, is dit 
een interessant boek om te lezen.

Els Thissen

Egbert Asshauer. De grote Meesters 
uit Tibet; ware gebeurtenissen uit het 
uiterlijke, innerlijke en geheime leven 
van de belangrijkste Tibetaanse lama’s. 
Ankh Hermes, Deventer, 2004. 
199 blz., €22,50

Het uiterlijke, innerlijke en geheime leven

Mystieke teksten van de woestijnvaders 
is niet alleen een boek met een 
prachtige omslag, maar bevat daar-
naast nog 300 juweeltjes van tek-
sten, door John Anthony McGuckin 
bijeen gebracht. Ze stammen van 
vroegchristelijke monniken, die in 
de vierde eeuw van onze jaartel-
ling het ‘decadente’ leven in de 
stad vaarwel zeiden en de woestijn 
introkken. Daar wijdden zij hun 
leven aan contemplatie, of aan de 
geest. De monniken beschreven 
in deze teksten hun innerlijke reis 
en formuleerden op basis daarvan 
leefregels voor jongere monniken. 
Sommige leringen werden meteen 
opgeschreven, andere werden mon-
deling doorgegeven en pas later 
genoteerd, soms door anderen. De 
leringen werden door de monniken 
onderverdeeld in drie voor hen 
fundamentele delen. Deze indeling 
is terug te vinden in deze uitgave 
en elk deel bevat 100 genummerde 
teksten, met bronvermelding.
Deel 1, Praktikos, is voor de begin-
nende zoeker, de noviet. Deel 2, 
Theoretikos, is bestemd voor de 
‘ouderejaars’ monnik. Deel 3, 
Gnostikos, is voorbehouden aan de 
gevorderde monnik. De leringen 
moesten door noviet en monnik 
uit het hoofd geleerd worden en 
er moest een dag tot wel een week 
over gemediteerd worden, totdat 

de spreuk zich verinnerlijkt had, 
‘...als een vrucht op de tong van 
de monnik was opengebarsten en 
haar innerlijke smaak had geopen-
baard aan de zoekende geest,’ stelt 
McGuckin. 
In het eerste leerstadium, Praktikos, 
moest vooral geoefend worden in 
fundamentele aangelegenheden als 
methodiek, voorbereiding op een 
contemplatief leven en mystiek 
zoeken. Het ging daarbij om het 
ontwikkelen van gedisciplineerde 
aandacht en de vaardigheden die 
nodig zijn om de complexe wegen 
van de psyche te bewandelen. De 
idee was dat meesterschap in het 
innerlijke zelf bereikt moest zijn, 
alvorens de mysterieuze werkingen 
van de goddelijke Geest herkend 
zouden kunnen worden.
In Theoretikos, het tweede leer-
stadium, werd ervan uitgegaan dat 
zelfdiscipline, zowel moreel als asce-
tisch, verworven was. Het ging dan 
bijvoorbeeld over langdurig waken, 
vasten, kuisheid en mededogen 
beoefenen. Deze fase was gericht 
op het volgen van spirituele leiding 
en het ontdekken van de patronen 
die de spirituele zoeker verhinderen 
deze leiding te volgen. McGuckin 
vergelijkt deze fase met ‘…de musi-
cus die de elementaire vaardigheden 
onder de knie heeft gekregen, maar 
waarin hij of zij de barrière tussen 
techniek en virtuositeit wil door-
breken’. 
Het derde leerstadium, Gnostikos, 
was alleen toegankelijk voor de 
meer ervaren monniken. Het ging 
hierbij om ‘de staat van weten’ of 
‘begrijpen’. De gnostische boeken 
waren niet bedoeld als leermid-
del voor degenen die de specifieke 
ervaring van de goddelijke Geest 
nog niet kenden. Zij waren meer 
een teken van herkenning voor 
degenen die de werking van de 
goddelijke Geest innerlijk ervaren 
hadden, en die bereid waren daar-
over te delen met anderen die deze 
ervaring ook kenden.
Veel van de teksten uit dit derde 

leerstadium werden bepaald niet 
gewaardeerd door de reguliere bis-
schoppen uit die tijd en werden 
door hen verboden of vernietigd. 
Het is te danken aan sommige 
vergevorderde monniken, die de 
traditie levend hielden, dat sommige 
gnostische geschriften nog bestaan.

Gedachten die stralen van licht
Het intrigeerde me bijzonder om 
over deze driedeling in het leerma-
teriaal van de monniken te lezen. 
Het doet me denken aan Een 
Cursus in Wonderen, die verdeeld is 
in drie delen. Een theoretisch deel, 
het Tekstboek, een praktisch deel, 
het Werkboek en een Handleiding 
voor leraren, waar uitleg wordt 
gegeven over gehanteerde begrip-
pen in de Cursus. In de inleiding bij 
het werkboek staat dat de Cursus 
niet van je vraagt dat je de gepre-
senteerde ideeën gelooft, accepteert 
of verwelkomt. Er word je alleen 
gevraagd de oefeningen te doen 
zoals aangegeven en daarop geen 
uitzondering te maken. En daarin 
zul je de betekenis van wat er aan-
gereikt wordt ontdekken. Verder 
staat er in de algemene inleiding dat 
de Cursus als een leerprogramma is 
opgezet. ‘De leerstof die de Cursus 
aanbiedt is zorgvuldig samengesteld 
en wordt stap voor stap uitgelegd, 
zowel op theoretisch als op prak-
tisch niveau. Hij legt de nadruk op 
toepassing in plaats van theorie en 
op ervaring in plaats van theologie’ 
(Vw.viii).
De Cursus stelt verder, dat zonder 
de praktische toepassing van de 
Werkboeklessen de ideeën in het 
theoretisch deel, het Tekstboek, in 
abstracties blijven hangen. Want de 
theorie lezen zonder praktisch oefe-
nen, is niet voldoende voor het tot 
stand brengen van een ommekeer 
in het denken. Ik vond altijd al dat 
de Cursus listig in elkaar stak. Ik zie 
nu dat de manier waarop de Cursus 
de leerstof aanbiedt bepaald niet 
nieuw is. 
Graag geef ik u nog een inkijkje in 
een tekst uit elk van de drie delen.
Praktikos (56): Als gij na het gebed 

naar buiten gaat, leg dan steeds uw 
tong aan banden, want zij is maar al 
te goed in staat om binnen de kort-
ste keren te verstrooien wat gij zo 
moeizaam hebt verzameld - Ioannes 
Klimakos.
Theoretikos (44): Als gij bidt, pro-
beer dan niet u een beeld van de 
godheid te vormen volgens een 
bepaalde voorstelling. Laat niet 

toe dat uw geest in een bepaalde 
vorm wordt gegoten. Nader in 
plaats daarvan onstoffelijk tot de 
Onstoffelijke, dan zult gij begrijpen 
- Evagrius Ponticus.
Gnostikos (95): Het hart waarover 
onophoudelijk wordt gewaakt en 
dat niet wordt toegestaan om de 
vormen, voorstellingen of gedach-
ten van de duistere boze geesten te 

ontvangen, zal uit zichzelf gedach-
ten baren die stralen van licht - 
Hesychius.

Els Thissen

John Anthony McGuckin. 
Mystieke teksten van de woestijn-
vaders. Ankh-Hermes, Deventer, 
2003. 203 blz., €19,95
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Aan het eind van een redactiever-
gadering verdelen we de ons toe-
gestuurde te recenseren boeken. Ik 
ben niet de enige die opteert voor 
De kracht van het NU: 50 inspira-
tiekaarten voor meditatie. We dob-
belen. De winnares geeft het aan 
mij. Wat een cadeautje! Qua uiter-
lijk omdat het er als zodanig uitziet. 
Een doosje met kaarten in prach-
tige tinten. Qua inhoud omdat ik 
de bestseller De kracht van het NU, 
waaruit de kaarten gedestilleerd 
zijn, voortreffelijk vind. Het deksel 
van het doosje is zo te positioneren, 
dat het een steun wordt waartegen 
de kaarten rechtop kunnen staan. 
De komende weken zet ik zowel 
thuis als op mijn werk het doosje 
naast mijn computer. Zo nu en dan 
laat ik de tekst van een kaart op 
me inwerken. Tegen de tijd dat de 
boodschap volledig binnengeko-
men is, wissel ik van kaart. Zoals de 
ondertitel aangeeft zijn de kaarten 
ook te gebruiken als inleiding voor 

meditatie. En voor de creatieve 
kaarthanteerder is er vast nog meer 
mee te verzinnen. 
Om een indruk te krijgen van wat 
u kunt verwachten, een voorbeeld:

VERZET JE NIET
TEGEN JE PIJN

Geef je over aan het verdriet, 
de wanhoop, angst, eenzaamheid 

of welke vorm het lijden ook
aanneemt. Kijk ernaar zonder er
mentaal een etiket op te plakken.

Laat het er zijn. Omarm het. 
Dan zul je zien hoe het wonder 
van de overgave het diepe lijden

verandert in diepe vrede.

Annemarie van Unnik

Eckhart Tolle, De kracht van het 
NU: 50 inspiratiekaarten voor medi-
tatie. Ankh-Hermes, Deventer, 
2004. €19,50
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ABONNEMENT!

Gun uzelf een abonnement 
op jaargang 2006, door overmaking van:

• Nederland: €15 of meer op postgiro 8905507

• België: €21 of meer op rek.nr. 088-2190186-18, Dexia Bank Maasmechelen

• Overige landen: €21 of meer op postgiro 8905507

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

Abonnement 2006. Als u een abonnement neemt 

worden de reeds verschenen nummers van de lopende jaargang nagezonden. 

Een abonnement start in januari en loopt tot wederopzegging.

Gun uw liefste heelmeester een abonnement! 
Een abonnement cadeau 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.
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Een boek over het leven van de 
mystici Rumi en Franciscus rond 
onderwerpen als God, liefde, 
samenleven, sterven en vreugde. 
Rumi (Perzië/Turkije), een ver-
maarde geleerde die later in ver-
voering gebracht door Liefde 
zijn boeken aan de kant zet en 
Franciscus (Italië), een rijkeluiszoon 
met de ambitie ridder te worden, 
die na een ommekeer in zijn leven 
samen met anderen een broeder-
schap vormt met als doel God te 
dienen. 

Waar de God van dogmatische 
godsdiensten het mensdom in 

kampen verdeelt,
is de God van de mystici de kracht 

die het mensdom verenigt.
Uitspraak van Rumi: ‘Maak de 
vorm van het geloof niet belang-
rijker dan God zelf, maar ga al 
zoekend en worstelend zelf de 
weg in God’. Rumi zocht God 
overal en vond hem in zijn eigen 

hart, de enige plaats waar de Ene 
gevonden kan worden. Aangeraakt 
door de liefde voor Allah/God 
en voor Diens aanwezigheid in 
alles en iedereen sloegen Rumi en 
Franciscus elk een eigen pad in, op 
weg naar Huis. 

De wereld was te klein geworden, 
het hart te groot.

De zon van de eeuwigheid had 
zijn gezicht laten zien.

Beide middeleeuwse boodschappers 
herinneren ons eraan wie wij wer-
kelijk zijn en roepen op tot over-
gave aan God als enige weg naar 
heelheid. Zij wijzen op het belang 
van innerlijk luisteren en dienen. 
Zolang we denken onafhankelijk te 
zijn en in staat om op eigen kracht 
te leven, zijn we niet vatbaar voor 
liefde. Franciscus en Rumi zijn in 
al hun menselijkheid volledig zich-
zelf. En niet heiliger dan wij. In het 
hart van zo een mens kan God een 
herberg vinden. Religie is een weg 

om ons opnieuw te verbinden met 
God in onszelf. Godsdiensten, schij-
nen steeds meer mensen te zeggen, 
vormen een gevaar voor vrede. 
Aanleiding voor dit boek was dan 
ook de gebeurtenis van 11 septem-
ber 2001. 
Hein Stufkens schreef de gedeelten 
over Franciscus en Marcel Derkse 
de stukken over Rumi. Kort nadat 
ik erover twijfelde of De herberg van 
het hart wel een boek was voor mij, 
werd ik erdoor geraakt in mijn hart. 
Dank Franciscus, Rumi, Stufkens 
en Derkse. Dat we (wens van de 
auteurs) in deze nieuwe eeuw 
de weg van vrede en verzoening 
mogen gaan!

Annemarie van Unnik

Hein Stufkens en Marcel Derkse. 
De herberg van het hart; Franciscus 
en Rumi als gidsen voor onze tijd. 
Ankh-Hermes, Deventer 2003, 
€17,50
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In Zorg om Zorg houdt Pieter Sluis 
een pleidooi voor meer zorg in de 
zorg. Hij maakt zich zorgen over 
de verdergaande professionalisering 
en protocolisering in de zorg. Door 
steeds meer specialistisch te gaan 
werken, zien artsen de patiënten niet 
meer als een eenheid, maar als een 
ziek orgaan of een functiestoornis. 
Sluis pleit voor een meer holistische 
benadering en verhaalt over een 
interne afdeling in het ziekenhuis 
van San Fransico waar een Plane 
Tree model unit is gevestigd. Een 
afdeling waar familie de hele dag 
op bezoek mag komen en huise-
lijkheid hoog in het vaandel staat. 
Patiënten hebben hun zorgdossier 
in eigen bezit en verpleegkundigen 
en artsen die het zorgdossier nodig 
hebben, kunnen het bij de patiënt 
inzien of gaan halen. De gehele staf 
van deze unit heeft regelmatig een 
soort van AH-groep met elkaar. Ze 

luisteren naar elkaar zonder oordeel 
en zonder advies en goede raad. Ze 
verhalen over wat ze mee maken 
met zichzelf, elkaar en de patiënten 
op de afdeling. Het resultaat van 
deze menselijk aanpak, menselijk 
naar zichzelf en naar de patiënten, 
maakte dat het ziekteverzuim ver-
minderderde en werkers meer ple-
zier in het werk kregen. 
Deze afdeling ontstond op initiatief 
van een vrouw die opgenomen was 
geweest op een interne afdeling 
en de bejegening daar als vreselijk 
had ervaren. Vanaf het moment van 
opname had ze zich niet meer gezien 
en benaderd gevoeld als zelfstandig en 
compleet mens met een eigen verant-
woordelijkheid voor haar eigen leven. 
Haar omgeving vond dat ze niet 
mocht klagen. ‘Zo gaat dat nu een-
maal.’ Maar ze kon het niet van zich 
afzetten. Ze dacht: ‘Het moet toch 
anders kunnen’.  Ze maakte een 

Zorg om zorg

plan, zamelde geld in, ging naar de 
directie van het ziekenhuis en vroeg 
toestemming om een nieuw soort 
afdeling te maken. Die toestemming 
kreeg ze. 
Pieter Sluis bezocht die afdeling 
en terug in Nederland begon hij 
aan de implementatie van zorg met 
hart en ziel in de medische wereld. 
Hij heeft daartoe de Stichting Maia 
opgericht. Het doel van de stichting 
is om de persoonlijke zorg in de 
professionele zorg te bevorderen.
Een voorbeeld daarvan is massage 
met oliën in de verpleeghuiszorg. 
Het aanraken van patiënten wordt 
zo acceptabel. Het gaat om profes-
sionele aanraking die helend is voor 
de patiënten en voor de werkers. 
Stichting Maia geeft trainingen aan 
werkers in de gezondheidszorg en 
heeft een zorgverklaring ontwikkeld.

Anja van Aarle

Pieter Sluis. Zorg om zorg; gezond-
heidszorg met hoofd, hart en ziel. 
Ankh Hermes, Deventer, 2004. 
Ankertje, 96 blz., €4,95

Inspiratiekaarten
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