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Wat écht is blijft! Dat zie je
telkens weer, overal en bij
iedereen. Dat zie je in contac-
ten met mensen, die we als
échte contacten ervaren en
waarbij we in ons hart geraakt
worden. Dat zie je als je op
het scherpst van de snede in
het leven loopt, waardoor ‘hoe
het hoort’ wegvalt. En dat kun
je ook zien als je oog in oog
staat met de dood. Ook daar

kunnen we vrij raken en niet-gemeende beleefdheid
achterwege laten, om onze innerlijke integriteit te gaan
leven en om werkelijk ‘Ja’ te zeggen als we ja bedoelen
en ‘Nee’ als we nee bedoelen. Daar waar het ons werke-
lijk niet meer uitmaakt, wat mensen over ons denken of
zeggen.
Vaak en veel houden we ons bezig met allerhande
zaken, die er plotseling niet meer toe doen als het écht
erop aankomt. Dan zie je dat je dingen kunt, waarvan je
eerst dacht dat het niet mogelijk zou zijn. Dan zie je dat
er vergeven wordt of dat harten smelten, liefde gaat
stromen en we ja zeggen tegen dat, waar we ons wel-
licht eerder heftig tegen verzetten. Dat kan uit angst zijn
geweest, uit gemakzucht of uit gewoonte. Of gewoon
omdat we nog nooit hadden nagedacht over wat het is
dat we écht wilden.
Soms vraag ik mensen in workshops: ‘Stel dat je nu

hoort dat je nog twee maanden te leven hebt, wat zou
je dan doen wat je nu niet doet, en wat zou je niet
doen wat je nu wel doet?’ Die vraag kan tot een snelle
bewustwording leiden over de dingen die we doen en
niet doen.Als dit ‘Stel...’ er vervolgens ook nog afvalt, en
jij of iemand waar je van houdt eenvoudigweg hoort dat
er nog twee maanden te leven is, of dat je te maken
hebt met een ongeluk waarbij jij of die ander op het
randje van de dood zweeft, dan kan het zijn dat je een
snelweg naar verlichting opgaat. Dat je werkelijk contact
maakt met wat écht is, en dat je merkt dat dat is wat
blijft.
Marrigje Dijksma spreekt over zo’n situatie in het inter-
view dat ik met haar had. Erica Nap, zoekt naar wat
waarheid is in Uw wil geschiede? Dirk Sijbesma stelt de
vraag naar wat hij werkelijk wil in Wonderen in uitvoe-
ring. Godelieve Bos wordt voor onze nieuwe rubriek
Spirituele leraren geïnterviewd door Annemarie van
Unnik en wil God en liefde ervaren. Facilitator Eveline
Teunissen, ook door Annemarie van Unnik geïnter-
viewd, besluit alleen over liefde te praten. En al die boe-
ken die we lezen, is dat niet ook omdat we een ervaring
willen hebben van wat écht is? 
Ik weet het, we oefenen en oefenen en vallen weer
terug in onze oude valkuilen. En we oefenen en oefe-
nen en vallen weer terug. En toch, telkens weer, krabbe-
len we op en gaan we verder en nemen we weer het
besluit om alleen te willen wat écht is. Daarom is het
maar goed, dat wat écht is écht blijft.

Els Thissen
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. . . VA N D E R E D A C T I E

Uit het Peace Pilgrim Journal komt het volgende ver-
haal, waarin een heel bijzondere manier wordt
geschetst, om te gaan met mensen die, zoals wij dat
meestal noemen, antisociaal of delinquent gedrag
vertonen. Lees en verwonder u.

Als iemand bij de Babemba stam in Zuid-Afrika,
onverantwoordelijk of onrechtvaardig handelt,
wordt hij alleen en ongeboeid in het midden van
het dorp gezet. Iedereen stopt met werken en alle
mannen, vrouwen en kinderen in het dorp komen
samen in een grote kring rond degene die beschul-
digd wordt. Dan spreekt, een voor een, iedereen
van de stam, ongeacht zijn of haar leeftijd, hardop
tegen de beschuldigde over alle goede dingen die
diegene, in het midden van de kring, in zijn leven
heeft gedaan. Iedere gebeurtenis, elke ervaring

wordt met grote nauwkeurigheid, tot in detail ver-
teld.Alle positieve hoedanigheden, goede daden,
alle sterkten en al het vriendelijke gedrag worden
zorgvuldig en uitgebreid opgenoemd. Niemand
mag dingen verzinnen, overdrijven of de draak ste-
ken met wat de persoon bereikt heeft of met zijn
persoonlijkheid.Vaak duurt deze stammenceremo-
nie meerdere dagen, en er wordt niet gestopt voor-
dat iedereen alles verteld heeft over de persoon in
kwestie.Tenslotte wordt de kring opgeheven en
wordt er feest gevierd, en wordt de persoon symbo-
lisch en letterlijk weer welkom geheten in de stam.
En het is zelden nodig om deze ceremonie uit te
voeren.
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Els Thissen

‘I
k maak inderdaad uittredingen. In principe
maakt elk mens die, maar veel mensen zijn
zich daar niet van bewust. Zonder dergelijke
ervaringen zouden we niet eens kunnen

leven op deze aarde. Het bijzondere zit erin dat ik ze al
van kind af aan bewust ervaar, onthoud en integreer in
mijn leven. Zolang ik me kan herinneren is dat al zo. Ik
twijfel niet aan wat ik zie en heb dat ook nooit gedaan.
De “andere kant” heeft antwoorden op bepaalde dingen
die zo logisch en compleet zijn dat een aantal vragen in
het leven wegvallen.
Ik heb niet bewust bedoeld mijn vakgebied te verlaten
en dit werk te gaan doen. Ik had een aantal ervaringen
opgeschreven. Iemand vond die bijzonder en is ermee
naar een uitgever gegaan. Ik heb zelf nooit gedacht dat
daar boeken van zouden moeten komen. Het gaf uit-
sluitend een extra dimensie aan mijn leven. Nu zie ik
dat er veel vragen van lezers zijn, waardoor er nieuwe
thema’s komen en dat veel mensen erdoor aangeraakt en
geholpen worden.
Kijkend naar wie of wat ik ben, kan ik naar het licha-

melijke, mentale en geestelijke kijken. Ik denk dat ik
een vrij complexe ziel ben die hier op aarde wandelt. Ik
identificeer me niet met het menszijn.Wel met het ziel-
zijn. In dit geval heb ik een levensvorm als mens, maar
het had ook wat anders kunnen zijn op een andere pla-
neet. Menszijn is maar een van de vele vormen.
Ik houd van wonen in de stilte en de natuur in
Schotland. En ik houd ervan die andere dimensie mee
te kunnen maken in dit leven. Ik kan me niet voorstel-
len hoe het voor anderen is zonder die dimensie te
leven en het lijkt me heel eng en opgesloten. Er zijn
natuurlijk ook momenten dat ik denk, ik zou er niets
meer van willen weten. En tegelijkertijd zie ik aan de
vragen van lezers dat men in het duister tast. Ik ken die
momenten ook in mijn persoonlijke leven en ik krijg
ook niet alle antwoorden.’

Inzicht geven
‘Veel mensen hebben het idee dat ik het werk dat ik
doe, als mijn missie, als mijn taak moet zien. Dat is
natuurlijk voor een stukje ook zo. Maar het is niet mijn
hoofdmissie.Als de uitgever geen boeken meer wil
maken en de mensen blijven weg bij lezingen, komt er
op dat moment ruimte voor iets anders. En dat is wat
mij betreft oké.
De essentie is dat er inzicht wordt gegeven aan mensen
die met problemen zitten en inzicht zoeken. De uitge-

vers voldoen aan de vraag van mensen die zoeken. Dat
kan ik ook zien aan de vragen die mij gesteld worden.
Soms vraag ik me af of er überhaupt iemand is die
gelukkig is hier.
Over het algemeen ben ik op dit moment gelukkig.We
kunnen een moment hebben van een geluksgevoel. En
als we diep in ons hart kijken vinden we altijd wel iets
dat we toch graag anders zouden willen. Bij een diepe
gelukservaring ervaar je een liefdesgevoel, waardoor je
een verbinding met het Goddelijke Zelf voelt.
Ik ken Een Cursus in Wonderen en Ken Wapnick. Er
staan goede en positieve dingen in de Cursus. Een
gevaar is dat mensen het gedachtegoed op een specifiek
Christelijke manier benaderen in plaats van op een uni-
versele manier.Wij leggen de nadruk erop dat het den-
ken juist een van de grote problemen is. Je hebt het
denkvermogen gekregen en mag analyseren, evalueren
en concluderen. Maar veel mensen ‘bedenken’ een leven
dat er in de werkelijkheid niet is. Ze gaan in dat denken
invullen waaraan een toekomst moet voldoen, en daar-
door houd je de toekomst juist tegen.
Op aarde zal het niet echt lukken, met de fase waarin
de zielen hier leven, om het leven anders te benaderen

dan met het denken. Dan moet je al naar een andere
fase gaan. Dan moet je een type wezen hebben, dat de
ervaringen direct in de ziel kan opnemen en van daaruit
kan leven. En dat kunnen wij niet. Met dat denken
maskeren veel mensen dat ze geen positieve levenshou-
ding hebben.Als je dan het denken niet zou hebben en
je direct kunt zien hoe iemand in het leven staat, dan
heb je met een vrij primitieve planeet te maken.

Je kunt wel vanuit het zielsgevoel leven, maar het men-
selijke lichaam is daar niet echt geschikt voor. Daar is
een andere levensvorm voor nodig. Daarom zal de mens
ook op enig moment verdwijnen als levensvorm.
De grootste invloed die mijn werk op mij als persoon
heeft, is dat ik ben geschrokken van de ‘staat van zijn’
van de mens in Nederland. Mensen denken hier teveel
na over zichzelf op een manier die niet nodig is. Er
komen vragen vanuit een egocentrische optiek. Door
dat denken zijn veel mensen alleen komen te staan en
kunnen niet meer echt contact leggen. Het is dan goed
om aansluiting te zoeken met gelijkgestemden en open
te staan voor anderen.We zijn zo benauwd om andere

Jaap Hiddinga maakt uitstapjes

Jaap Hiddinga maakt uitstapjes in de astrale wereld. Dat gebeurt onder bege-

leiding van engelen. De ervaringen die hij opdoet tijdens deze uitstapjes zijn

door hem beschreven in de boeken Visioenen en uittredingen, Engelen en visioenen,

Man, vrouw en zielenbewustzijn, Eindtijd of overgang en Conceptie, geboorte en leven.

Er zal nog een boekje verschijnen over psychiatrie. Els Thissen interviewde

hem over zijn ervaringen en meer.

De mens zal op enig moment verdwijnen
als levensvorm

Geboren op 22 december
1957 te Rheden.
Wetenschappelijke oplei-
ding in chemie en
natuurkunde. Beroep:
schrijver, coach en medi-
um.
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mensen binnen te laten. In de trein en bus gaan we niet
meer naast elkaar zitten. Die angst is niet nodig. Ik weet
wel wat angst is en ik heb geleerd om ermee om te
gaan en te zien dat het niet nodig is.’

Gods typemachine
‘De huidige boeken die ik schrijf komen vooral voort
uit vragen die mensen hebben. Er rolt opeens een boek
in mijn hoofd. Ik zie de hoofdstukken, de woorden, de
logische opbouw en ik hoef het alleen maar op te
schrijven. … Gods typemachine.
Door mijn werk heb ik verschillende soorten inzichten.
Ik heb persoonlijke inzichten en inzichten in een groter
geheel. De eerste soort  houd ik voor mezelf. De twee-
de soort laat me zien, dat de mensen voor een groot
deel op een dood spoor zijn. Er zijn natuurlijk ook
inzichten over kosmische situaties. Maar daar heb je in
je dagelijkse leven niet zoveel aan. Die laten wel zien
dat het heel relatief is, waar je dagelijks mee bezig bent.
Want de werkelijkheid is zo groots en anders dan wat
mensen denken.
Ik schrik nooit van de boodschappen die ik krijg en er
zijn er wel die vrij pittig zijn. Dan heb ik als mens tijd
nodig om eraan te wennen.Als ik zo’n situatie zie, kijk
ik er vanuit de ziel naar. En de redenering van de ziel is
anders dan die van de mens.Als mens kijken we naar
leven, dood, ziekte en zien iets dat “zielig” zou zijn. Ik
ben me altijd bewust van mijn ziel, en dan is alles
anders.
Soms vraag ik me wel eens af hoe mensen de boeken
ontvangen. Maar er zijn twee versies van de uittredin-
gen. De privé-versie en de versie die ik opschrijf. In de
laatste versie laat ik elementen weg waarvan ik denk dat
ik die nu nog niet kan brengen. Mij is opgevallen dat,
als mensen iets lezen, ze dat in hun eigen denken een
eigen leven laten leiden. In gedachten wordt dan gepro-

jecteerd:“Ik heb nog maar zoveel tijd”. Ik probeer de
boeken zo te schrijven, dat ik mensen geen angst aan-
jaag of uit hun normale patroon haal.

Ik begin mijn dag meestal een paar uur met de e-mail.
Dan schrijf ik. Meestal heb ik wat tijd in de natuur. ’s
Avonds schrijf ik ook wel. En voor de rest is het de
ervaring meemaken. Een vrij ontspannen leven dus.
Voor de uittredingen ga ik liggen en sluit iets af in mijn
lichaam. Dan ben ik zo weg. De uittredingen duren
gemiddeld een uur, maar soms ook negen uur.
Gedurende de dag ervaar ik veel meditatieve toestan-
den. Ik heb wel een meditatie CD gemaakt, met behulp
waarvan je in die toestand kunt komen. Er waren veel
vragen. Bijvoorbeeld: wat is de ziel, hoe kun je daar

komen, wat moet ik me daarbij voorstellen, kun je daar-
mee werken? Daarom heb ik die CD gemaakt met
klankschalen op de achtergrond en stiltemomenten.’

Kennis wordt niet in de ziel opgeslagen

Ervaring is voor mij een proces waarbij iemand een
situatie meemaakt, die een gevoel in de ziel zelf geeft.
De meeste mensen kijken naar hun spirituele speurtocht
in de zin van boekenwijsheid. Maar als je de ervaring
niet gehad hebt, heeft het geen enkele zin.Als je aan
een kind vertelt dat de kachel heet is, is dat kennis en
nog geen wijsheid. Zo gaan de meeste mensen met hun
leven om. Er wordt kennis verzameld. Maar daar heb je
niets aan. Pas als het kind de kachel aanraakt weet het
en heeft het ervaren dat het echt heet is. En dat wordt
in de ziel opgeslagen. Kennis wordt niet in de ziel opge-
slagen. Stel dat je in een vorig leven Chinees bent
geweest, dan onthoud je de gevoelservaring. Maar de
kennis, zoals Chinees spreken en schrijven, moet je weer
leren.
Ik geef niet veel lezingen meer, omdat mensen meer
wilden dan ik had opgeschreven. Nu geef ik workshops,
die meer gericht zijn op de ervaring om het Goddelijke
te beleven.We gebruiken bij de workshops mandala’s
van Yvonne, mijn vriendin. Daarmee proberen we iets
in de mens los te maken, waardoor de gevoelservaring
kan komen.We gebruiken dus woord en beeld. Dat is
net als muziek, dat raakt ook in de ziel.
Eenheid is er al en is een staat van zijn, waar je je op dit
moment in bevindt. Elk mens kan eenheid ervaren door
heel stil te zijn en dat te beseffen. Op het moment dat
je besluit op zoek te gaan naar God, dan ben je er al
vanaf. Dan loop je van jezelf weg.

Je vraagt naar een reactie op een aantal woorden.Wat ik
erover kan zeggen is:
Schuld en onschuld bestaan niet. Ervaring bestaat wel.
Innerlijke vrede is een staat van zijn waar iedereen naar
verlangt en dat sommige mensen wel hebben, wat wel
een deel wordt van ons.
Geluk is een gedachteproces dat veel mensen hebben.
Maar écht geluk kennen veel mensen niet.Veel mensen
hebben dat geluksgevoel soms even. Maar je kunt niet
altijd beredeneren wat het is.
Het Nu is belangrijk, omdat het Nu het enige moment
is waarin je leeft.Veel mensen projecteren hun leven
naar de toekomst en denken naar het verleden. Ze slin-
geren tussen verleden en toekomst en leven niet in het
nu. De filosofie is natuurlijk dat je in het Nu moet
leven. En er zijn veel mensen die onder omstandigheden
leven, waarin je helemaal niet fijn in dat Nu zit. Maar

het Nu is alleen maar te ervaren, als je geen emotionele
of materiële stress hebt en daar zit negenennegentig
procent van de mensen wél in. Dus ik kan niet helemaal
achter de filosofie van het Nu staan, omdat de meeste
mensen toch zoeken naar een betere toekomst.Als je in
een oorlogssituatie zit in Irak of in Afrika. Dan zit je
niet zo fijn in het Nu en verlang je naar een andere dag.
Vanuit die optiek kan ik snappen, dat mensen naar een
betere toekomst zoeken.
Veel mensen zijn liever tevreden dan gelukkig en ik
denk dat dit een van de redenen is, waarom deze wereld
toch snel gaat veranderen door een aantal geforceerde
veranderingen.Want als er niets verandert, blijven we in
die stroom mee dobberen. Men heeft toch een uitda-
ging nodig om zich te willen veranderen.Vanuit de
materiële welvaart lukt dat niet.We hebben in dit land
geen honger, dus we zullen niet opstaan om keuzes te
maken.We praten er wel veel over, maar niemand doet
iets in die zin. Je hebt een prikkel nodig om echt voor
jezelf op te komen.’

Depressiviteit
‘In het boek over psychiatrie dat binnenkort verschijnt,
worden een heleboel beelden aangeraakt, zoals depressi-
viteit. Dat is iets wat enorm toeneemt.Vanuit de geest
gezien, is dat een conditie die in de mens ontstaat en
waaraan vast zit, dat als je die gedachte te lang vast-
houdt, er een lichamelijk effect naar de hersenen is. De
normale gezondheidszorg geeft middelen om de depres-
siviteit af te zwakken met alle gevolgen die dat heeft.
Dan geef je mensen geen echte oplossing en geen kans
er op een normale manier meer om te gaan.Volgens de
statistieken slikt op dit moment dertig procent van de
Nederlandse bevolking antidepressiva. Dat vind ik erg
veel en ik denk dat dit in veel gevallen niet nodig is. Je
kunt er anders mee omgaan, maar de reguliere gezond-
heidszorg heeft daar geen tijd voor. Bij iemand met een
depressie komen een aantal kernzaken naar voren.
Bijvoorbeeld: ik heb het gevoel dat niemand van me
houdt. Ook is er geen eigenwaarde en zit men afgeslo-
ten van datgene wat men de mensheid noemt. Daar
komen depressieve gedachten vandaan.Als je dat kunt
oplossen ben je al een eind op de goede weg.
Dan heb je ook nog schizofrenie en psychoses. Die laat-
ste ontstaan in eerste instantie door een bepaalde aanleg
waarbij je als mens, door een lichamelijke afwijking, een
ongecontroleerde mediamieke ervaring hebt. De grens
tussen een psychose en een mediamieke ervaring is heel
vaag.Wat ik bedoel is dat je deze huiskamer als een
realiteit kunt zien. Maar er zijn ook televisiebeelden op
de tv in deze kamer. Zo zijn er ook nog andere realitei-
ten en sferen om je heen.Als daar, om welke reden ook,
een deel zichtbaar van wordt, is dat een eerste aanlei-
ding tot een psychotische ervaring.Als je inzicht zou
hebben in wat er werkelijk gebeurt, zouden mensen de
angst daarvoor verliezen. Ook zou die ervaring niet

meer de psychotische uitwerking hebben, die hij nu nog
heeft.
De psychiatrie gaat er vreemd mee om.Als de medische
wetenschap ontkent dat er andere realiteiten bestaan,
dan kunnen ze er ook niet mee werken.Als weten-
schapper kan ik bewijzen dat er andere realiteiten
bestaan, terwijl een andere wetenschap dat ontkent. Het
wonderlijke is dat op bepaalde andere plekken op de
wereld, bijvoorbeeld door sjamanen, een bepaalde erva-
ring wordt opgewekt, terwijl we hier met chemische
middelen proberen diezelfde ervaring, die we psychose
noemen, te vermijden.’

Je doet nooit iets fout
‘Als mensen zich ongelukkig voelen, denken ze vaak dat
ze iets fout hebben gedaan. Maar je doet nooit iets fout.
Mensen doen iets vanuit het gevoel van dát moment.
Later, als ze erover nadenken, hebben veel mensen spijt
van hun acties. Maar op het moment dat men het deed,
voelde het goed. Het is het denken dat spijt oproept. Je
kunt keuzes maken in je leven die niet zo goed zijn,
maar het merendeel van de acties die je deed waren
goed. Stel dat je iemand vermoordt, dan is dat op dat
moment de keuze die je maakt. Het is de juiste hande-
ling op dat moment. Net zo goed als wanneer je het

niet doet, dát de juiste handeling op dat moment is. Het
zijn allemaal keuzes.
Als een moord gebeurt, kan dat zijn omdat er karma
uitgewerkt moet worden tussen beiden. Ik beoordeel de
gebeurtenissen niet. Het is niet mogelijk om te oordelen
in termen van goed en kwaad, want dat bestaat in die
zin niet.
Als je de ziel van de betrokken personen waarneemt,
krijg je vaak het antwoord waarom dit gebeurt. Dan heb
je er geen vragen meer over. De ziel vindt het geen
probleem. Die vraagt alleen naar de ervaring. En in het
aardse leven worden er stukjes in scène gezet om de ziel
die ervaring te geven.
Als mens kunnen we ons dat vaak niet voorstellen. Dan
maken we er iets van dat fout of duister is. Zo kijken
we ook naar oorlogen en andere “misdadige” zaken. Het
menselijk denken beperkt ons ernstig. Maar voor de
geest is dat niet zo, die ziet veel meer.’ •

De redenering van de ziel is anders
dan die van de mens

Schuld en onschuld bestaan niet.
Ervaring bestaat wel

De grens tussen een psychose en een
mediamieke ervaring is heel vaag
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begin. God is namelijk Liefde en geen zachte heelmees-
ter. Zolang we onszelf als lichaam zien, kunnen ramp-
scenario’s als bedreigend ervaren worden.
Hiddinga zegt dat hij ziet, dat mensen zich vooral laten
leiden door wat ze ‘denken te zijn’.We zien onszelf als
ons lichaam, ons werk, ons huis of gezin, en als alles wat

we meemaken en waar we
in geloven. Omdat we wil-
len behouden wat we den-
ken te zijn, komt er
onmiddellijk angst op, op
het moment dat we ons in
dát wat we als onszelf zien,
bijvoorbeeld ons lichaam,
bedreigd voelen. Denk daar-
bij aan angst voor economi-
sche recessie, voor
natuurrampen, terrorisme of
pandemieën. Hiddinga

noemt verder nog de angst voor westerse en oosterse
invloeden.We denken in termen van verschillende cul-
turen en landen.We denken in afscheiding terwijl we
één zijn. Dit denken is de basis voor de ondergang van
de mensheid op aarde.Als het oude verdwijnt, komt het
nieuwe. Hiddinga heeft de nieuwe aarde al bezocht en
hij zag een schitterende aarde. Een plaats die de mens-
heid nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen en lessen
geeft en die uiteindelijk ook weer verdwijnt.
De taken van de mens op deze nieuwe aarde zijn onder
andere:
Het ontwikkelen van de goddelijke liefde jegens de
schepper en zijn medemens.
Het ontwikkelen van goddelijke eigenschappen.
Het ontwikkelen van de samenwerking met de natuur
vanuit de goddelijke liefde.
De vereniging met de verenigde ziel.
Moeten we nu gelaten wachten tot het zover is? Neen,
zegt Hiddinga, we kunnen ons nu al, in deze tijd, meer
richten op het geestelijke, op dat wat onze ziel wil. En
die wil afstemmen op het Goddelijke.We kunnen de
diepe essentie van goddelijke Liefde toelaten in ons
hart.
Het maakt niet uit wát je doet, wel hóe je het doet.

Conceptie, geboorte en leven
Het vijfde boekje van Jaap Hiddinga, Conceptie, geboorte
en leven, gaat over de verbinding van de ziel met het
lichaam. Hiddinga krijgt via visioenen uitleg over
geboorte en sterven, zielenverbindingen, abortus, klo-
nen, tweelingen, meerlingen, adoptie en problemen bij
de conceptie.
Alle zielen die worden geboren willen dat zelf om
karma uit te werken, ervaringen op te doen of om een
bepaalde taak op zich te nemen.Alle ouders die kinde-
ren krijgen, hebben dat ook zelf gewild. Niets gebeurt
zonder toestemming van de ziel. De ziel wil iets en doet

alles om dat te verwezenlijken.Voor ons, mensen, kan
dat er uitzien als een ramp. Bijvoorbeeld, als kinderen
die worden geboren en sterven aan wiegendood.Wie
kiest daar nu voor, zou je denken. Een kind van 15 dat
zwanger wordt en het kind afstaat voor adoptie. Het is
allemaal perfectie, zegt Hiddinga. Soms kan het zijn dat
een moeder een kind laat aborteren omdat ze nu geen
zin heeft in een kind. Het is perfectie. En de moeder zal
deze keus ééns moeten rechtzetten. Klonen is echter iets
wat de ziel in wezen niet wil.Toch zullen er in de toe-
komst zielen zijn die gebruik moeten maken van een
gekloond lichaam, met alle negatieve gevolgen van dien.
De ziel doet dit toch om een ervaring te krijgen, waar-
door hij kan leren.
Zielen willen zich ontwikkelen en leren wat ze van plan
zijn om te leren, of niet. De ziel zal er alles aan doen
om het plan ten uitvoer te brengen. Het kan zijn dat de
mens, het ego-denken in het lichaam, er geen gehoor
aan geeft. Dan komt de ziel nog eens terug in een ander
lichaam om zijn lessen alsnog te leren.
De ziel is een energetisch iets dat gebruik maakt van het
lichaam in deze stof, in deze
tijd, op deze aarde, om zich
te ontwikkelen, lessen te
leren. Daarnaast zijn er vele
levensvormen die elders, in
andere dimensies, hun ont-
wikkelingen meemaken.
‘Alle ervaringen die iemand
overkomen, komen voort uit
de noodzaak een bepaald
zielsaspect te ervaren. … Het
zou goed zijn als het geeste-
lijke aspect beter werd begre-
pen op aarde. … Elke ervaring is een verrijking.
Daarom zie IK de aarde niet als een tranendal, maar als
een wonderlijke, mooie planeet, waarop alleen liefde is,
omdat de ziel in de liefde van mij alles kan bereiken wat
zij wil.’We weten dus niet wat we zien als we naar de
gebeurtenissen in het dagelijkse leven en in de wereld
kijken.We zien misschien rampen en drama’s, en dat
alles is perfectie! •

Verschenen van Jaap Hiddinga bij Ankh-Hermes:
Visioenen en uittredingen. Openbaringen van Goddelijke
wijsheid. 2003. 140 blz., €12,50
Engelen en visioenen. Openbaringen over de evolutie van 
de ziel. 2004. 133 blz.,€12,50
Man, vrouw en zielenbewustzijn. Openbaringen van
Goddelijke liefde in relaties. 2005. 115 blz., €9.95
Eindtijd of overgang? Visioenen over de veranderingen die 
de aarde en de mensheid te wachten staan. 2005. 133 blz.,
€12,50 
Conceptie, geboorte en leven. 2006. 149 blz., €12,50

Alles is perfectie
V I E R  B O E K E N  VA N  J A A P  H I D D I N G A  ( 2 )

Anja van Aarle

Engelen en visioenen 
Uit Jaap Hiddinga’s boek
Engelen en visioenen blijkt dat
hij uitstapjes maakt in de
geest en in de kosmos met
de engelen.Tijdens die uit-
stapjes krijgt hij les: uitleg
over de evolutie van de ziel.
In twintig visioenen neemt
Hiddinga ons mee op zijn
wonderbaarlijke reizen. Deze
aarde en dit aardse bestaan

lopen op hun einde. De vraag hoe lang we hier nog
zullen verblijven, willen de engelen niet beantwoorden.
Ze raden ons aan gewoon door te gaan met leven in het
nu.Waar ik heb dat eerder gehoord? Ik vind het wel
een goed advies, want wat is er anders te doen? We evo-
lueren op dit moment van de derde naar de vierde
periode. De toekomst ziet er in deze vierde periode
rooskleurig uit.We gaan communiceren zonder woor-
den en we hoeven niet meer naar school om allerlei
boeken van buiten te leren. Dat is in die nieuwe situatie
hopeloos ouderwets.Als we ons verdiepen in bijvoor-
beeld een bloem, begrijpen we ineens alles van deze
bloem.
Door het hele boek heen wordt je er als lezer telkens
aan herinnerd, dat je een Goddelijk wezen bent en dat
de evolutie van de ziel ons steeds dichter bij de waar-
heid brengt.
Citaat: ‘De ziel is een deel van Gods wezen; door leren
kan hij zich uit de staat van onbewust leven verheffen
tot een toestand waarin hij de goddelijke kracht bewust
in zich kan ervaren.’
Kortom, een prachtig boekje dat ons kan helpen deze
roerige tijden te doorstaan en dat ons een blik gunt in
de toekomst.

Man, vrouw en zielenbewustzijn 
Zoals in zijn eerdere boeken gunt Hiddinga ons ook in
Man, vrouw en zielenbewustzijn een blik achter de scher-

men. Een blik achter de gor-
dijnen van ons niet-bewust-
zijn. Hij neemt ons mee naar
de diepte van onze ziel.Wij
zijn meer dan een lichaam,
denken, huis, fiets, tuin,
vrouw.Wij zijn Goddelijke
Liefde en dit gaan we steeds
meer ervaren. De boodschap
is dat als we Goddelijk Liefde
ervaren, we dit een vorm in
ons leven moeten geven.

Zodat ook andere mensen worden geholpen om de
Goddelijke Liefde in zichzelf te ervaren.
Citaat: ‘Juist in de stof kun je de liefde die je hebt, trans-
formeren en tot een scheppende kracht maken.’ Op
deze manier zal er meer Goddelijke Liefde, meer Licht
over de aarde komen. En wij mensen worden bijgestaan
door de engelen en onze begeleiders. Die zijn perma-
nent met en bij ons en begeleiden ons in het ervaren en
het bewust worden van de Goddelijke Liefde.
Naast deze boodschap geeft Hiddinga uitleg over ver-
schillende aspecten in relaties. Karma, man/vrouw, sek-
sualiteit en de betekenis van een tweelingziel.
Citaat: ‘De les die men moet leren, is om zich niet te
identificeren met het lichaam maar om de zielenkracht
die men in zich heeft te ervaren. Pas dan kan men ver-
der in werkelijke liefde in relaties op aarde en in de sfe-
ren zoals God dit bedoeld heeft. Dit is de weg die men
heeft te gaan.’

Eindtijd of overgang
Eindtijd of overgang is het vierde boekje van Hiddinga.
Wat ik zo waardeer in de boekjes van Hiddinga is dat
hij geen sensationele voorspellingen doet. Hij deelt zijn
ervaringen met ons en laat ons meekijken in zijn, voor
ons, zeer wonderbaarlijke uitstapjes.Voor hem zijn deze
ervaringen heel gewoon, zoals je ook kunt lezen in het
interview met hem.
In dit boekje gaat hij in op de vele vragen over het
‘einde der tijden’, die hij van mensen kreeg. Hij beant-
woordt de vraag:Waarom is er het gevoel van het nade-
rende eind en wat gaat er werkelijk gebeuren?
Hiddinga maakt in zijn benadering een onderscheid
tussen het lichaam en de ziel. Het lichaam is bang voor
rampen en de dood.Voor de ziel kan dat een zegen zijn.
Het is niet gezegd dat er geen rampen komen, deze zijn
namelijk van alle tijden. Belangrijk om te weten is dat
de fysieke dood geen straf van God is, maar een nieuw

Het boek Visioenen en uittredingen van Jaap

Hiddinga is besproken in nr. 2/2005 van …van

hart tot hart…. Anja van Aarle bespreekt nu vier

andere boeken van hem die daarna verschenen

zijn.
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Els Thissen

Wat is je werk nu?
‘Nu ben ik in de eerste plaats
therapeut die helpt genezen.
Maar ik voel me ook heel erg
Course-leraar, waarbij ik
vooral mijn enthousiasme
over de Cursus uitdraag. Ik
voel me in een Course-groep
buitengewoon in mijn ele-
ment. Het gaat dan om het
diepste weten, verbondenheid,
het eenheidsgevoel. Ik merk
terwijl ik dit vertel, dat mijn
enthousiasme meer bij het
Course-leraarschap ligt dan
bij het therapeut zijn. In de
therapiekamer leer ik veel.
Vooral van de momenten
waarop ik niet rustig kan zijn,
me zit in te spannen. Dan kijk
ik naar wat ik zelf aan het
doen ben.Als het wel lekker
gaat, heb ik hetzelfde gevoel
als bij Course-groepen, name-
lijk: hier gaat het om, we zijn
hier samen, we leren aan
elkaar, we zijn in eenheid, ik
weet het niet beter dan de
ander, ik hoef niet te zeggen
wat die ander moet doen.
Dan kan ik gewoon zijn bij
wat is.
Bij het Course-leraarschap
voel ik dat ik bezig ben met
wat ik weet. Met herkenning,
met het uitdragen van een
innerlijk weten. Ook voel ik
me meer in mijn element,
meer vrij en vreugdevol. Ik
denk dat ik in de groep nooit
vergeet om hulp te vragen en
weet dat we het samen doen,

dat ík het niet doe. Dat vergeet ik bij individuele thera-
pie wel eens en kom dan in de verleiding om iets te
bedenken of te doen, zonder naar binnen te luisteren.
Misschien is de essentie van wat ik te leren heb van de
een-op-een relatie in therapie, me ook daarin vrij te
voelen. Niet ingaan op een mogelijke claim van iemand
in de zin van: jij moet het weten en zeggen.’

Wie of wat ben jij?
‘Dat is iets anders dan wat doe je? Ik heb me de laatste
jaren gerealiseerd dat wat ik ben, niet meer te vertellen
is met het verhaal van mijn leven of mijn geschiedenis.

En ik realiseer me ook hoe ik me daar aan hecht en
hoeveel mensen zich identificeren met hun geschiede-
nis. Nu zou ik zeggen: Ik ben leven! Ik besta!’

Ik ben helper
‘Ik sta niet veel stil bij mezelf behalve als er iets is waar
ik last van heb. Daarbij moet ik denken aan de zin in de
Cursus, dat wat vroeger een zwakke ‘intruder’ (indrin-
ger) zou zijn, nu onverdraaglijk is. Ik kan er gewoonweg
niet meer tegen om iets weg te duwen.
Als therapeut zou ik zeggen: ik ben helper! Dan vraag
ik me meteen af, wat is helpen dan precies? Rationeel
weet ik dat dit niet iets voor een ander bedenken is, of
weten wat goed is voor een ander. Ik geloof wat de
Cursus daarover zegt, dat helpen samen zijn en hulp
vragen is, zodat je beiden geholpen wordt. Me realiseren

dat ík hulp nodig heb en dat dit daarom mijn vak is,
juist omdat ík de dingen waar mensen mee komen zo
moeilijk vind. Er is geen enkel probleem wat mij
vreemd is. En ik moet daarbij zeggen dat er veel is waar
ik geen last meer van heb. Maar ik weet dat ik het
gehad heb, of dat ik het zo weer zou kunnen hebben.’

Heb je een missie of doel in je leven?
‘Ik heb dat wel gehad. Het was antwoord vinden op de
vraag: hoe moet ik in godsnaam leven? In de Cursus
heb ik richtlijnen gevonden.Voel ik me ergens door
gekwetst, dan sta ik er bij stil en dan lost het op. Ik her-
ken dan de oeroude aanval die ik op mezelf had. Nu
komt die vraag, hoe ik in godsnaam moet leven, niet
meer op. Ik voel me elk jaar prettiger en onbelaster, heb
veel meer energie en ben veel gelukkiger.
Ik vind het heerlijk als elk moment een vervulling in
zichzelf heeft, als ik niet ergens op vooruit loop, of
naar streef. En ik zou graag willen dat het altijd zo
was.’

Wie of wat inspireert jou?
‘Ik heb de Cursus in 1991 leren kennen en ze inspireert
me nog steeds. Soms neem ik een gedachte een tijd met
me mee zoals: je hebt jezelf niet gemaakt. Dat geeft me
enorm veel rust en acceptatie. De gedachte: oké ik ben
leven, en ik heb dat leven natuurlijk niet gemaakt.Als ik
me dat realiseer valt er veel verantwoordelijkheid en
moeten van me af. Ik hoef mezelf dan niet te verbete-
ren. Daarvan denk ik dat iedereen dat zou moeten
weten. Het is belachelijk om te denken dat jij jezelf
gemaakt hebt. Je hebt het leven gekregen. Hoe zou je
jezelf kunnen scheppen?
Het maakt mij heel bewust van die diepste afhankelijk-
heid van de schepper en van het leven zelf. En tegelij-
kertijd is het iets groots wat je bent. Ik zou al die
mensen die alsmaar worstelen met zoeken, zich moeten

Helpen is samen zijn en hulp vragen

Marrigje Dijksma is Course-leraar en therapeut. Zij was lid van het bestuur van

de Stichting Miracles in Contact, zat in de redactie van MIC en schrijft regel-

matig voor van ... van hart tot hart…, waarbij zij uitblinkt in het schrijven van

beknopte, heldere stukken over zaken die Een Cursus in Wonderen, Attitudinal

Healing of de relatie daartussen betreffen. Els Thissen sprak met haar.

Marrigje Dijksma,
geboren 2 september
1945 te Giethoorn.
Secretaresseopleiding,
studie Duits en 
theologie gevolgd
door trainingen en 
opleidingen op het
gebied van therapie.

Wat écht is blijft

I N T E R V I E W  M E T  M A R R I G J E  D I J K S M A
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verbeteren, programma’s voor zichzelf maken en boeken
moeten lezen, gunnen, om dat inzicht, je hebt jezelf niet
gemaakt, te beleven. Ik denk ook dat mensen juist te
leren hebben dat het oké is wat er is. Breng het aan het
licht, en illusies die aan het licht worden gebracht ver-
dwijnen vanzelf. En wat écht is blijft.’

Illusies aan het licht brengen
‘Het past natuurlijk niet om in therapie te zeggen: 99%
waar je last van hebt zijn alleen maar illusies. Ik help wel
om de illusies aan het licht te brengen, door een hou-
ding te hebben waarbij alles er mag zijn.Als er bijvoor-
beeld verdriet loskomt, dan zie ik gebeuren dat mensen
een tijd heel verdrietig, kwaad of wat dan ook zijn en

daarna verdwijnt het. Daaronder zit een diepere grond,
het stuk wat je zelf niet gemaakt hebt. Ik gun mensen
echt om zo vrij en gelukkig te worden als ik me vaak
voel, en dat is misschien wel de essentie waarom ik dit
doe.’

Hoe hebben AH en de Cursus je leven beïnvloed?
‘Het is een richtlijn voor mijn leven en antwoord op
de vraag: hoe moet ik leven? Het heeft geleid tot stop-
pen met lezen en zoeken. Ik lees wel nog elke dag in
de Cursus. Het werkboek heb ik vier keer gedaan en
nu even niet. Ik begin elke dag met een pot thee en
studie van de Cursus en doe dat, door de tijd heen, op
verschillende manieren.Tegenwoordig lees ik elke ali-
nea in het Engels en parafraseer die, zeg het in mijn
eigen woorden, gooi ze om en mediteer erop. Ik vind
het verwonderlijk dat elke alinea wel een meditatie of
een oefening geeft. Dus qua spiritualiteit lees ik alleen
dagelijks in de Cursus. Dat geeft me inspiratie, een
diep weten en mogelijkheden. Ik voel me herkend. Ik
word voortdurend op het andere been gezet, word
teruggefloten naar de werkelijke wereld van het
onschuldige Kind wat ik ben, waarin ik met iedereen
deel en waar ik gelijk ben.Vaak zit ik aan de kant van
verwarring en dingen willen doen, iets willen kopen.
De Cursus roept me terug en ik heb daarvoor nodig
om te weten dat er van me gehouden wordt. Dan kan
ik het leven dat ik ben voelen. Dat het in me stroomt,
dat het leeft, dat ik verbinding voel met anderen en
met de diepste grond.’

Wat hebben ervaring en de Cursus met elkaar te maken?
‘Als wat de Cursus ons leert niet in je ervaring komt
dan leeft het niet voor jou. Dan heb je er niks aan, dan
is het een prachtige theorie. Maar voor mij is het heel
belangrijk om je ervaring zo te veranderen dat de
Cursus een ervaren werkelijkheid wordt. En dat is ook

precies wat het wonder doet.Als je zegt dat het wonder
een ‘change in perception’, een verandering in waarne-
ming is, weet dan dat ervaring bij die waarneming
hoort. Dus het gaat niet alleen om anders kijken, maar
om anders te ervaren.Waarnemen doe je met al je zin-
tuigen.Wat je hoort, is deel van je waarneming. En de
ervaring die er elke keer actueel is, is het middel waar-
door je je ervaring kunt veranderen. Er kan alleen maar
in het nu iets veranderen aan de hand van wat je actueel
ervaart. Dat vind ik ook de zin van mijn werk.Als
iemand verdriet heeft, is dat de ervaring van nu. Dan
kan dáár het wonder plaatsvinden. Dan kan in die erva-
ring iets veranderen door liefdevol aanwezig te zijn,
door ernaar te luisteren en het aan de oppervlakte te
laten komen. En absoluut niet door het te ontkennen,
weg te moffelen of te zeggen dat de Cursus vindt dat ik
niet boos hoef te zijn, want dat dat niet gerechtvaardigd
is, terwijl ik nog wel boos ben.Wij ervaren van alles en
de Cursus heeft juist de bedoeling om onze ervaring tot
een vreugdevolle ervaring te maken.’

Kan alles wat er gebeurt tot een vreugdevolle ervaring leiden?
‘Het is moeilijk om hier ja op te zeggen. Ik denk theo-
retisch wel, maar dat is dan een soort eindpunt. Ik heb
wel geleerd, dat wat er gebeurt, niet bepaalt hoe ik me
voel. Zelfs de “beroerdste gebeurtenis” bepaalt niet hoe
je je voelt.Wat je ervaart wordt bepaald door hoe je
naar die gebeurtenis kijkt, hoe je erover denkt, hoe je je
ertegen verzet. Dat is wat de Cursus ook zegt, de feiten
bepalen niet wat er gebeurt. Ik heb ervaren dat dingen
die ik vroeger verschrikkelijk vond, niet zo erg meer
zijn.Alhoewel ik nu meteen denk, klopt dat wel? Mijn
leven is zo veranderd en er gebeuren minder verschrik-
kelijke dingen. Ik kan wel zien, dat ik nu niet langer
strijd tegen de feiten zoals die zijn, tegen dat wat er is.
Dat kan ik nog wel eens een tijdje doen, maar ik zou
mezelf snel tot de orde roepen.’

Mijn eigen eigenwijsheid
Zijn er mensen die jou inspireren?
‘Ik merk dat ik er niet van houd om iets te lezen over
de Cursus.Toen ik onlangs weer eens een boek van Ken
Wapnick in handen had, dacht ik: wat erger ik me aan
de stijl van die man. Ik vind het zo eigenwijzerig. En
vervolgens kwam de gedachte: dat zal mijn eigen eigen-
wijsheid wel zijn waar ik tegenop loop. Ik hou er dus
niet van iets over de Cursus te lezen. Ik wil het zelf
ervaren, zelf uitzoeken. Ik laat me niet zeggen hoe ik
lezen moet.Terwijl ik er zelf ook over schrijf voor
…van hart tot hart… Gek hé!
Verder inspireert Elizabeth Goudge, een Engelse schrijf-
ster van begin vorige eeuw, me. Ze schrijft ouderwetse,
liefdevolle, romantische boeken. Je zou kunnen denken
dat ze door de Cursus geïnspireerd is, maar dat kan niet,
want ze schreef al voordat de Cursus er was. Ze schrijft
in romanvorm over eenheid, vergeving en kijken met

een liefdevolle blik.
Ook mijn pianoleraar inspireert me. Die laat me in de
praktijk zien wat liefdevol begeleiden is. Daar kom ik
elke keer opgeladen vandaan, hoewel de helft van de
dingen die ik doe niet goed is.
Opera inspireert me ook. Het theatrale wat je ook in
smartlappen terugvindt, vind ik prachtig.
En de natuur inspireert me. Ik houd ontzettend van
bloemen.’

Ben jij verlicht?
‘Ik denk soms dat ik kleine flitsjes ervaar van wat ermee
bedoeld wordt. En verder denk ik, dat iedereen dat al is
en dat het waar is dat dit in ons bewustzijn nog meer
mag dagen. Die flitsjes verschijnen als licht, zon, blijheid.
Maar ik heb nooit een ervaring gehad die bekend staat
als verlichtingservaring, zoals die uit de mystiek bekend
is. Ik ben wel bijna altijd gelukkig, tenzij me iets dwars
zit.’

Hoe ziet een heilige er volgens jou uit?
‘Daar heb ik geen beeld bij.Als ik het heilige in jou kan
zien, zie ik een heilige. Het ligt aan mij of ik het zie of
niet. Ik vind het wel belangrijk voor mezelf om de
intentie te hebben het te willen zien. Ik weet dat ieder-
een onschuldig is.We doen maar wat, we weten niet wat
we doen. Dat vind ik zo mooi in het Engels dat “inno-
cence” zowel onschuldig, als onwetend is.’

Als mensen zich ongelukkig voelen hebben ze dan iets fout
gedaan?
‘Ik denk dat het theoretische antwoord is: ja, inderdaad.
Ik zou het verkeerd vinden om dat zo tegen mensen te
zeggen. Maar ik geloof langzamerhand wel dat het
klopt. Je hebt ergens een fout, vergissing of dwaling
gemaakt, iets gedaan wat verkeerd is in díe zin dat het
niet in overeenstemming is met wat je bent, met Liefde
of met hoe het werkelijk zit.
Dat zeg ik ook terugkijkend op mijn eigen leven. Ik
heb twee keer een depressie gehad. Ik kan nu zien dat
ik alles waar ik last van had, zelf gedaan heb.Voor
mezelf weet ik daar geen uitzonderingen op. Maar ik
zal een ander niet gauw zeggen dat hij iets verkeerd
doet.’

Dynamische kinderen
Wat deed je fout in jouw idee?
‘Ik had vroeger, als mensen het aardig zeiden, dynami-
sche kinderen, en als mensen het anders zeiden, lastige
kinderen. Het waren schatten van kinderen, donders van
jongentjes. Ik vind het nu jammer dat ik toen niet meer
tijd voor ze genomen heb, meer heb kunnen zien hoe
ontzettend leuk ze waren. Ik liet me uitputten doordat
ik dacht dat ik andere dingen nodig had. Er was zoveel
dat ik nog wilde. Er zijn jaren geweest dat ik elke avond
van vermoeidheid lag te huilen in bed, want alle dingen

die ik zelf wilde daar kwam ik niet aan toe. Ik wilde iets
anders dan er was, had het gevoel iets tekort te komen.
Ik dacht dat boeken lezen over spiritualiteit belangrijker
was dan me verheugen in de kindertjes. Ik heb op de
prachtigste plek van heel Nederland gewoond, een klein
dorpje aan de bosrand, met bloeiende fruitbomen. De
kinderen waren klein, ik had werk, studeerde in
Groningen en had geen ruimte voor de kinderen en die
prachtige plek. Daar heb ik echt spijt van. Mijn kinde-
ren zeggen overigens dat ze een fantastische jeugd heb-
ben gehad. Maar als je vraagt wat heb je fout gedaan,
dan is het dit. En ik kan het mezelf vergeven.Toen was
ik niet anders, toen was ik zo.’

Wat is het grootste inzicht dat je ooit gehad hebt?
‘Mijn jongste zoon heeft een vreselijk ongeluk gehad

toen hij 11 jaar was. Hij heeft toen een paar weken in
Duitsland in het ziekenhuis gelegen en kreeg zoveel
medicatie dat hij niet bij bewustzijn kwam, omdat hij
helemaal kapot was. Hij zweefde op het randje van de
dood. Daarna heeft hij nog vier weken in het ziekenhuis
in Groningen gelegen en volgde er een revalidatiepro-
ces.Voordat het ongeluk gebeurde had ik voor de twee-
de keer een depressie. Door dat ongeluk was ik er in
één klap uit. Het bracht me de ervaring dat als je de
aandacht op iemand anders richt, dat beter is voor
jezelf. Maar dat was voor míj zo! Ik zal niet zeggen dat
het voor iedereen zo is. Maar wat het me vooral heeft
doen beseffen is: ik kan helemaal niets doen. Dat heeft
ook veel effect gehad voor mijn therapeutschap. Ik kan
helemaal niets doen, alleen maar aanwezig zijn, hier met
lege handen zitten. Dat realiseerde ik me nadat ik uit de
schok na het ongeluk kwam: ik kan niets anders dan
“zijn”. Die situatie maakte dat het leven ineens heel
eenpuntig werd. Het maakte het leven heel eenvoudig.
Een vriend zei toen: later zou je dit niet hebben willen
missen. Ik werd daar op dat moment ontzettend kwaad
over en dacht: hoe kan iemand dit zeggen als je kind
bijna dood gaat of waarschijnlijk invalide blijft. Maar bij
dat eenpuntige is er niets anders, hoef ik niet na te den-
ken over wat ik moet doen, ben ik er gewoon. Het
leven was zo vanzelfsprekend. Dus het inzicht was: ik
kan niets doen en dat is helemaal oké.
Iemand suggereerde mij dat deze ervaring mij tien jaar
van mijn leven scheelt, in de zin zoals de Cursus dat
bedoelt: de tijd bekorten. Ik denk dat hij gelijk heeft
gehad. Mijn leven is na die tijd echt veranderd.
Overigens als je me diezelfde vraag morgen weer stelt,
zeg ik iets anders.’ •

www.praktijkgeloofs-enlevensvragengroningen.nl

Het gaat niet alleen om anders te kijken,
maar om anders te ervaren

Ik kan helemaal niets doen
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Activiteiten 
chronologisch

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)

De activiteiten worden verzorgd door 
Els Thissen.

1-3 september 2006
Facilitatortraining voor het begeleiden
van AH e/o Course-groepen,
Wahlwiller
10 september 2006
Miniworkshop, Moorveld
23 september 2006
The Work of Byron Katie, Heerlen
27 september 2006
Familie & Systeemopstelling, Geldrop
1 oktober 2006
Familie & Systeemopstelling,
Griendtsveen8 oktober 2006
Miniworkshop, Moorveld
15 oktober 2006
Open workshop,Vessem
29 oktober 2006
Familie & Systeemopstelling,Tilburg
5 november 2006
Miniworkshop, Moorveld
17-19 november 2006
Familie & Systeemopstelling,
Wahlwiller
26 november 2006
Familie & Systeemopstelling,
Vlaardingen
3 december 2006
Miniworkshop,Amersfoort
10 december 2006
Miniworkshop, Moorveld
27 december 2006 – 1 jan 2007
Van oud naar nieuw, Sint Geertruid
31 maart 2007
Landelijke Facilitatordag, Hilversum

A C T I V I T E I T E N  
WORKSHOPS
Open workshop
Wie wil kan in deze workshop werken
aan een persoonlijk thema. Els Thissen
werkt, in alle vrijheid, in de groep, indi-
vidueel met die deelnemers die een
kwestie inbrengen.Verder is er ruimte
voor het stellen van vragen.Afhankelijk
van wat er aan de orde is werkt Els met
Een Cursus in Wonderen,The Work of
Byron Katie,Attitudinal Healing en/of
Familie & Systeemopstellingen.
15 oktober 2006.Vessem
Jacobushoeve, Jan Smuldersstraat 4
Zon 10-16 uur. Cursuskosten: €20
(incl. koffie/thee).
Opgave: Lilian van Rooij: tel. 0497-
383404 / e-mail l.v.rooij@ia.nl of
info@pelgrimshoevekafarnaum.nl 

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 generaties,
kunnen voordoen. Door deze patronen
aan het licht te brengen kan de orde-
ning ‘hersteld’ worden. Zo kunnen ver-
houdingen 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
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.
27 september 2006. Geldrop
De Sprong,Tournooiveld 10 (ingang
achterzijde Rederijkersstraat).Woe 20-
22.30 uur. Deelnamekosten: €5.
1 oktober 2006. Griendtsveen
Deurneseweg 9, 5766 PH. Zon 9.45-
16.30 uur. Info/aanmelding: Liduïne
Jansen, tel: 0493-526022
29 oktober 2006.Tilburg
’t Wad, De Schans 128. Zon 10-16 uur.
Op basis van donatie.
17-19 nov 2006.Wahlwiller
Arnold Janssen Klooster.
Vrij 10-zo 16 uur. Cursuskosten €180.
Verblijf: €90 (1pk).
26 november 2006.Vlaardingen
Oosthavenkade 39. Zon 10-17 uur.
Deelnamekosten: €40

Aanmelding activiteiten e/o bestelling
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Z
ondagochtend.Als start van een
dagje uit sta ik precies op tijd bij
de bushalte.Vandaag houdt Koos
Janson een lezing over verlossing

in Breda. Die ga ik bijwonen. Zin in! Met
twee Cursusgenoten reis ik er heen.Als
alles volgens afspraak verloopt, staan zij op
het station met de treinkaartjes op mij te
wachten. Op zoek naar een buskaart graaf
ik tussen de spullen in mijn tas. Oeps, ik zie
dat ik per ongeluk de sleutelbos van Arend
in mijn tas gemikt heb. Daarbij kom ik
naast mijn eigen sleutelmapje ook nog onze
set reservesleutels tegen. Dat houdt in dat
mijn huisgenoten vandaag niet weg kunnen
per auto. En mochten zij het pand willen
verlaten dan kan dat - alleen komen zij er
dan niet meer in. Pas tegen de avond weer,
als ik terug ben.Wat te doen? Teruggaan
naar huis om het gezin te verlossen - of
naar Breda om mijzelf te laten verlossen? Ik
stap in de bus.Vanaf het station bel ik naar
huis.Arend blijkt aan het hardlopen te zijn.
Aan Iris (9) vertel ik dat ik alle sleutels bij
me heb en hoe vervelend dat is. ‘Kan
gebeuren mam,’ zegt ze laconiek. Omdat ik
weet hoezeer Arend eraan gehecht is zijn
spulletjes goed voor elkaar te hebben, zeg
ik er lafhartig (en inwendig grinnikend) bij: ‘Zeg maar
tegen papa: Vergeving is de sleutel tot geluk’ (WdI.121).
Na een korte stilte zeg ik met mijn blik op de bos
metaal van mijn echtgenoot: ‘Nou ja, ik heb ze niet
expres meegenomen.’Waarop mijn dochter nadrukkelijk
zegt: ‘Mam, je bent totaal onschuldig!’

Wat geniet ik van de dag.Van het gezelschap.Van het
spreken, het zwijgen, de lol.Van het rondlopen en kof-
fiedrinken in Breda.Van de onverwachte ontmoeting
met allerlei bekenden in de sfeervolle Waalse kerk.Van
de lezing. Gedachten aan schuld over thuis lossen moei-
teloos op in Iris’ woorden van waarheid. En vergeving is
de sleutel tot geluk. Nou dat wil wel, met drie bossen
op zak. Ongehoord gelukkig voel ik me.
Omdat tijdens de lezing blijkt dat verlossing alles met
het besef van onschuld te maken heeft, vertel ik de
anekdote van die ochtend, eindigend met de opmerking
van mijn jongste dochter. Ik verneem dat eventuele
boosheid bij mijn echtgenoot over het gebeurde, vraagt
om liefde, acceptatie en waardering. Innerlijk check ik
mijn bereidheid om er zo naar te kijken. Het zou
namelijk best kunnen dat Arend er humeurig over is. Ik
ervaar dat een licht gevoel van spanning uitmondt in
royaal mededogen. Dat zit wel goed.

Het is al donker als ik de sleutel in het slot van onze
voordeur steek.Terwijl de patatdampen mij tegemoet
komen, word ik vriendelijk begroet door Arend en de
kinderen. Bij navraag blijkt dat mijn echtgenoot zich suf
zocht naar zijn sleutels. Iris had namelijk niet direct
mijn berichtje doorgegeven.Toen zij dat uiteindelijk wel
deed, was hij alleen maar opgelucht. Nu had hij een
verklaring voor de wonderbaarlijke verdwijning. Hij
vond nog een set huissleutels die eigenlijk in bewaring
behoorde te zijn bij derden, voor in geval van nood.
Een geweldige dag hadden ze gehad met daarin een
bioscoopbezoek.Wel hadden zij een ernstig ongeluk
gezien waarbij een tram een auto raakte. Zoekend naar
een verklaring oppert Iris dat de auto misschien ver-
keerd reed vanwege een niet werkende stuurverkrachti-
ging. Ik vertel onder meer over mijn praatje tijdens de
lezing. ‘Ging dat weer over mijn rug?,’ vraagt Arend. ‘Ja
inderdaad,’ grijns ik breed. Hij kan er niet mee zitten.
Op dit punt is hij verlost. ‘Het was zo fijn vandaag
mam,’ zegt Eva en voegt er hoopvol aan toe: ‘Wanneer
ga je weer eens een dagje weg?’

Annemarie van Unnik

Totáál onschuldig!
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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 0575-451799
Hengelo:
Pieter Vegter 0575-451799
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):
Eva Hollander 020-6769835
Amsterdam(2):
Emma Veenstra 020-6969132
Castricum:
Frans Kok 0299-673404
De Rijp:
Frans Kok 0299-673404
Haarlem (1):
Ynze Keetlapper 023-5367538
Haarlem (2):
Frans Kok 0299-673404
Heerhugowaard
Frans Kok 0299-673404
Hoorn:
Frans Kok 0299-673404
Purmerend:
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):
Michelle Bauer 070-3542074
Den Haag (2):
Annemarie van Unnik 
070-3467932 
Gouda:
Marianne Spoor 0182-532396  
Streefkerk:
Krystyna Bergsma 0184-684340
Strijen:
Niesa Robberecht 078-6762529
Voorschoten:
Anna Walraven 071-5764877
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 
Nieuwegein:
Corrie van Zijl-van der Klij 
030-6038241
Soest (1):
Maria de Wilde 035-6026486
Soest (2):
Rob Middeldorp 035-6025647
Utrecht:
Gera Wolswijk 030-2947944
Utrechtse heuvelrug:
Wim van Ginkel 0343-431577 &
Loek Kattekamp 030-2721290
Werkhoven:
Cobi Schilp 0343-477517
Zeist:
Etty de Graaf 030-6990028
Noord-Brabant
Breda:
Jopie van Heeren & 
Henny van der Feer 076-5208377
Ossendrecht:
Kees Zwinkels 0164-671255
Tilburg:
Anja Gussinko 013-5363784
Ulvenhout:
Marja van Schie 076-5600095
Vessem:
Mieke Panhuysen 040-2523818 &

Inez Zonneveld-Woelinga 
013-5146111& 
Diny Smits 040-2425260
Limburg
Berg en Terblijt:
Riny 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 (1):
Ria Castenmiller 0118-639949
Middelburg (2):
Pauline Klerkx & Paul Vreugdenhil
0118-644020
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
Oelegem:
Fons & Diane Melis 03-4816439
Schoten:
Beja Pingnet 03-6588287
OOST-SPANJE
Benitachell (Alicante):
Guido Visbeek  (0034) 966498394/
965973199
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Workshops The Work
Als je werkelijk wilt weten wat ‘waar’ is,
dan zijn de vier vragen van Byron Katie
een goed hulpmiddel om je op weg te
helpen. Je overtuigingen aan deze vra-
gen bloot te stellen en je eigen ant-
woorden en de omdraaiingen werkelijk
binnen laten komen, is een manier om
een totaal nieuwe ervaring in en van je
leven te krijgen en daarin je vrijheid te
ontdekken die er altijd al was.
23 september 2006. Heerlen
Spiritueel Café Heerlen, Grand Café
Oppidom, Pancratiusplein 46.
Info/opgave: Lilian Ferru: info@spiritu-
eelcafeheerlen.com / Karin Cornelissen:
045-5227862 / www.spiritueelcafeheer-
len.com

Open Mini-Workshops
Moorveld, 10-12.15 uur. Op basis van
donatie, tenzij anders vermeld.
zo 10 september 2006, Moorveld
zo 8 oktober 2006, Moorveld
zo 5 november 2006, Moorveld
zo 3 december 2006, Amersfoort
15-16.30 uur, Meridiaancollege,
Daam Fockemalaan 12, €7,-
zo 10 december 2006, Moorveld

Van Oud naar Nieuw
Vijf dagen onderdompelen in The Work
of Byron Katie en andere werkvormen,
in een informele sfeer. Els Thissen werkt
met wie dat wil. Je kunt zelf werken of
erbij zijn terwijl andere hun overtuigin-

gen onderzoeken of een inkijkje nemen
in de patronen van hun familiesysteem.
Ook is er tijd voor het stellen van vra-
gen. Een bijeenkomst waarin de gele-
genheid wordt gegeven om, samen met
oude en nieuwe vrienden, afscheid te
nemen van het oude en het nieuwe te
verwelkomen.
27 dec 2006-1 jan 2007. Sint
Geertruid (Limburg)
’t Vlinderhöfke, Julianaweg 21.
Woe 19-maan 11 uur. Deelnamekosten
€230.Verblijf €240 (maaltijden & 2pk).
5-dagenpas €360 (deelname & maaltij-
den, zonder slapen). Dagpas €80 (deel-
name & maaltijden) per dag.

TRAININGEN
Facilitatortraining
Deze training is bedoeld voor mensen
die willen leven en werken met de
principes van Attitudinal Healing (AH)
en/of het gedachtegoed van Een Cursus
in Wonderen (ECIW) of AH- en /of
Coursegroepen willen begeleiden.We
oefenen verschillende vaardigheden die
samenhangen met de AH-richtlijnen
zoals empatisch luisteren, luisteren zon-
der oordeel, angst herkennen en met de
ogen van liefde kijken. Ook kijken we
naar onze motieven om groepen te
begeleiden.
1-3 september 2006.Wahlwiller
(Limburg)
Arnold Janssen Klooster,
Capucijnenweg 9.

Vrij 10-zon 16 uur. Cursuskosten
€160.Verblijf (1pk) €90.

Landelijke Facilitatordag 
Contact- en studiedag voor facilitators
van AH-groepen en/of deelnemers aan
een of meer facilitatortrainingen en/of
mensen die een groep willen starten.
31 mrt 2007. Hilversum
De Drie Berken, Dr. Cuypersplein 5a.
Za 10-16 uur. Op basis van donatie.
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AT T I T U D I N A L  H E A L I N G G R O E P E N

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.

1 Thema:Werken aan werk
2

Voor rouwverwerking na het 
verlies van een naaste of dierbare
3Voor 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.

I N T E R V I S I E - G R O E P E N

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
Limburg/Sittard
Beppie Cloo
046-4581597

V E R V O L G  A C T I V I T E I T E N  

Informatie en opgave
Centrum voor Miracles-Studies

Luipertstraat 12,

6237 NM Moorveld,

tel: 043-3647987 

e-mail: cms@elsthissen.nl 

website: www.elsthissen.nl
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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

Aug. 2006

Set van 12 kaarten met de
geïllustreerde principes van
Attitudinal Healing door
Annemarie van Unnik.
Prijs €3,- (excl. verzendkos-
ten).Te bestellen bij: Stichting
Centrum voor Attitudinal
Healing.Tel 043-3647987;
Luipertstraat 12, 6237 NM
Moorveld; E-mail:
ahnl@elsthissen.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: 4 sept*; 2 okt*; 6 nov; 4 dec. 2006
Tijd: 19.00-19.30 Nederlandse tijd.
Gastvrouw: Ellen Heijstek.
*Thema:Wat écht is blijft.

Gebruiksaanwijzing (toegang)
Chatbox:
1 Ga naar website: www.attitudinal-

healing.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 (rechterkolom).
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.

                                                                                                               



Erica Nap

Z
oals voor velen begon ook ik mijn spirituele
zoektocht ogenschijnlijk vanuit onvrede, van-
uit een verlangen naar geluk, naar innerlijke
vrede en vreugde. Ik schrijf ‘ogenschijnlijk’

omdat ik voor hetzelfde geld zou kunnen zeggen, dat
mijn zoektocht begon vanuit de liefde voor een diepere
waarheid, voor het hogere of voor God. Nog eerlijker
zou het zijn om te zeggen, dat ik geen idee heb hoe en
wanneer en waarom het begon.Wat ik nog wel weet is,
dat ik in het begin van mijn zoektocht gegrepen werd
door het gebed van Fransciscus van Assisi:

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen, daar waar haat is 
en verzoening waar tweedracht heerst,
geloof waar twijfel is,
hoop waar wanhoop is,
licht waar duisternis is,
vreugde waar droefheid is.
Oh Vader, geef dat ik meer zoek:
te troosten dan om zelf getroost te worden,
begrip te tonen dan om zelf begrepen te worden,
liefde te schenken dan om zelf liefde te ontvangen.
Want het is in het geven dat we ontvangen,
het is in het troosten dat we getroost worden
in het vergeven dat we vergeven worden,
en in het sterven dat we worden
geboren tot eeuwig leven.

Ik voelde de diepe waarheid in deze woorden zonder
het werkelijk te begrijpen. Een instrument van Zijn
vrede zijn, Zijn wil belangrijker weten dan de mijne,
het lot van anderen belangrijker weten dan het mijne,
het klonk voor mij niet als een opgave, maar als ultieme
vrijheid. Ik wist dat mijn ‘lijden’ alles te maken had met
de voortdurende noodzaak mijzelf gelukkig te maken of
te beschermen.

Het verlangen in mijn hart
Mijn zoektocht leidde mij langs boeddhisme, hindoeïs-
me, Een Cursus in Wonderen,The Work en de Advaita
Vedanta en altijd bleef het gebed van Fransiscus van
Assisi het verlangen in mijn hart het dichtst benaderen.
Volledige overgave aan de wil van God (voor mij het
leven zelf) bleef smaken naar het hoogste geluk en de 

hoogste vrijheid. Maar steeds meer drong het tot mij
door, dat er een kink in de kabel zat. Mijn verlangen
naar vrijheid en geluk (voor mezelf) waren in directe
tegenspraak met het verlangen om het belang van dit
kleine zelf te overstijgen, me over te geven aan Gods
wil. Ik wilde niets liever dan dat dit zelf en zijn angsten
en belangen zouden sterven, maar het doel bleef steeds
de uiteindelijke vrijheid en het geluk van ditzelfde klei-
ne zelf. In een moment van misschien wel hopeloze
overgave doorzag ik de paradox en schreef:
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M I R A C L E S  I N  C O N TA C T
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 maan-
delijkse bijeenkomsten, workshops en lezingen. MIC geeft
een Nieuwsbrief uit en beheert een boekenvoorraad, met de
Cursus in verschillende talen, literatuur over de Cursus, en
audio- en videotapes.
Arianne van Hees. Miracles in Contact. Postbus 30261, 1303
AG Almere.Tel: 036-5290109, fax: 036-5292326, mail:
arianne@miraclesincontact.nl, www.miraclesincontact.nl

NIEUWSBRIEF
Verschijnt vier keer per jaar. Met artikelen over Een cursus in
wonderen, besprekingen van uitgaven over de Cursus, infor-
matie over MIC-activiteiten, een overzicht van lees- en 
studiegroepen en het activiteitenprogramma van alle
Courseleraren.
Nr. 2, mei 2006
Het verleden is voorbij: Henny van der Feer beschrijft hoe de
Cursus ons wil bevrijden van het verleden. Omgaan met 
emoties: Welke handvatten geeft de Cursus hierin? Een artikel
van Margot Krikhaar. Cursusstudenten beschrijven hun
ervaringen met de toepassing van de Cursus. Informatie over
nieuwe uitgaven: een dvd waarop Willem Glaudemans de
metafysica van ECIW uitlegt, en het boek ‘De verdwijning
van het universum’. En verder de rubriek ‘De principes van
wonderen,’ een boekbespreking, de CD’s van Ken Wapnick
en meer.
Wie de Nieuwsbrief wil ontvangen kan donateur worden
van MIC; er wordt een bijdrage van €12,50 per jaar
gevraagd. Informatie:Arianne van Hees, Miracles in Contact.
Postbus 30261, 1303 AG Almere.Tel: 036-5290109,
fax: 036-5292326, mail: info@miraclesincontact.nl,
www.miraclesincontact.nl 
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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

‘Een Cursus In Wonderen’ echt ervaren? Kijk op www.7blad.nl of

bel Jeroen-Arnold: 0317 - 312 302. o.a. Erger Je Gelukkig en

Onderneem je leven!

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

duele sessies in Harderwijk en omgeving. ook op locatie. Suchita

Peeters 06 27 317 717, e-mail: de cirkel@worldonline.nl

http://decirkel.klik.nl

ACTIVITEITEN ROND EEN CURSUS IN WONDEREN: Oefen-stu-

diegroep, workshop schilderen, workshop vergeving en  individu-

ele coaching vanuit de Cursus. Informatie Margot Krikhaar,

036-5451154, www.in-spirit.info

EEN CURSUS IN LIEFDE. Liefde kent geen grenzen en daarom zijn

er geen beperkingen aan alles wat uit liefde voortvloeit. Ontdek

wie je werkelijk bent. Start in september as, iedere 3e maandag-

middag of donderdagavond van de maand t/m juni 2007.  

OP DE WEG. Wat wil je met je leven? Een aanbod van mogelijk-

heden om spelend je pad te ontdekken. Delen met elkaar, je hart

openen. Start september as t/m juni 2007, iedere 1e maandag-

middag, of donderdagavond van de maand. De workshoplocatie

is bij mij thuis in Tinte (Bij Brielle, Zuid-hollandse eilanden).

Marianne Lens 06-18480675 of per email:

mariannelens@planet.nl.

In september start: 't Wonderwerker jaar. Intensief jaar met de

cursus, slechts vier plaatsen beschikbaar: Info: www.7blad.nl of

Jeroen-Arnold: 0317 - 312 302.

R E G E LT J E S

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 €19,05
The Order of the Beloved Disciple €20,50

Peter Makena
In Love, €18,15
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

David Whyte
Close to Home €20,50

Steven Walters
Just this Moment €19,50
So many blessings €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

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

KAARTEN
Doreen Virtue
Het orakel van de Aartsengelen. Met
Nederlandse vertaling. €21,50 (excl. ver-
zendkosten €5,50).

Erica Nap raakte gegrepen door het gebed van

Franciscus van Assisi. Ze voelde de diepe waarde

ervan - en bleef worstelen met haar kleine ik.

Een verslag van haar zoektocht naar waarheid.

Uw wil geschiede?

Free

So often gave myself to be

a channel of Thy peace

But never without begging Lord

for You to set me free

And now surrendering took place

of even that reward,

now through Your eyes I come to see,

this life in time and space

From here there is no one that’s bound

There’s just this life unfolding

And in the seeing of it’s ways

is where the freedom’s found

It’s here the seeker comes to see;

there IS no where to go.

There's life, just as it's always been

And it was ever free.

Vrij

Zo vaak gaf ik mijn leven

Zo diep was ik bereid

Mijn leven in Uw handen

maar ’t leek steeds niet mijn tijd

Nu heb ik het begrepen

ik gaf nooit álles op

Ik wilde met U ruilen,

voor mijn bevrijding God.

En nu ik zelfs die uitkomst

niet langer sturen wil

Nu zie ik door Uw ogen,

Nu is het hier zo stil.

Nu is er nog slechts Leven

in mij geleefd als mij

Geen weg te gaan, geen doel bereikt

altijd al was IK vrij.
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Dit was niets nieuws. Driehonderd jaar voor Christus
zei de grote Chinese filosoof Chuang-Tzu al: ‘Geluk is
de afwezigheid van het streven naar geluk’ en Khalil
Gibran beschrijft het prachtig in De Profeet: ‘Wat gij vrij-
heid noemt is in werkelijkheid de sterkste van deze
ketenen, ook al glanzen haar schakels verblindend in de
zon. Zijn het geen stukken van uw eigen ik waarvan ge
u wilt ontdoen om vrij te zijn. Gij zijt pas echt vrij, niet
als uw dagen zonder zorgen zijn en uw nachten zonder
gemis en smart, maar juist als ze uw leven omgorden en
gij er toch naakt en ongebonden boven uitstijgt.’

De grote verleiding is natuurlijk om vervolgens weer de
vraag te stellen hoe ik ervoor kan zorgen dat ik er naakt
en ongebonden boven uitstijg. Op het moment echter
dat ik die vraag stel, ben ik weer onderweg naar vrijheid
en op hetzelfde moment dus weer gebonden aan dezelf-
de ketenen. Dit is het moment dat de moedeloosheid
toe kan slaan. Op deze manier is er immers geen ontko-
men aan, geen uitweg en geen uiteindelijke vrijheid.
Niets wat ik kan doen om pijn en lijden te overstijgen.
Het meest zinvolle ‘antwoord’* hier is een vraag: ‘Wie is
het die meent gevangen te zitten in dit rad? Wie is de
“ik” die meent bevrijd te moeten worden?’ Oosterse
stromingen sporen hier aan tot zelfonderzoek om na
kort of lang zoeken te ontdekken, dat deze ‘ik’ niet
bestaat. De Cursus probeert het ons in de lessen te
leren: ‘Ik ben één Zelf, verenigd met mijn Schepper’ (les 95)
Deze waarheid ‘zal alle misvattingen in mijn denkgeest corri-
geren, en ik zal rusten in Hem die mijn Zelf is’(les 107).
Het inzicht gaat verder als ik mij herinner dat ik ‘één ben
met God’ (les 124), zoals Jezus het 2000 jaar geleden al
zei: ‘IK en mijn vader zijn één’. Hier verdwijnt ook de
‘ik’ die zou moeten of kunnen rusten in een Zelf. Er is
nog slechts Zelf. Geen ‘ik’ dat gevangen is in wat dan
ook.
Krishna zegt in de Bhagavad Gita: ‘Alles wordt gedaan
door de Ene/de Natuur, het is door de valse voorspie-
geling van het ego dat mensen denken dat zij zelf de
doener zijn’ (Bh.G.3.27).
Als God en ik één zijn en God is niets meer of minder
dan het leven zelf dan ben ik het leven zelf. Langzaam
kan ik gaan begrijpen dat ik geen leven héb maar het
leven bén.
De werkelijkheid is dan niet langer dat we ergens boven
uit moeten stijgen om vrij te zijn, maar dat ingezien kan
worden dát we er reeds bovenuit stijgen en volledig vrij
zíjn. Daar gaan we door de ‘gateless gate’ zoals de Zen
traditie het beschrijft om te zien dat het altijd al Zo
was.

Het paradijs is er
We waren altijd al thuis, nu... hier. Dat is alles, meer is
het niet. Het simpelste van het simpelste.Alles is perfect,
volkomen perfect, hier en nu, en er is maar één manier
om dat níet te zien... onderweg zijn naar een perfecter

hier en nu. En tegelijkertijd is de ogenschijnlijke weg
terug naar Dit de weg van het leven zelf.We hebben
geen keuze dan die weg te gaan. Het paradijs is er en
was er altijd al. Het is de weg úit het paradijs die
onwerkelijk is.We stappen er alleen ogenschijnlijk uit
om na wat rondgang (en zelfs dat is niet waar... waar
zouden we naar toe kunnen?) te ontdekken dat we er
nooit uit waren, dat niets werkelijks bedreigd kan wor-
den en niets onwerkelijks bestaat.
Hier lijkt het over te gaan als Fransciscus schrijft: ‘en het
is in het sterven dat we geboren worden in het eeuwige
leven’. Hier ligt niet de bevrijding voor mijzelf, maar
ván mijn kleine zelf. Hier ‘sterft’ dat ogenschijnlijke
kleine ik omdat we weer weten dat we altijd al het eeu-
wige leven wáren... Het enige wat werkelijk sterft, is het
idee dat er ooit een ander ‘ik’ bestaan heeft. Het idee dat
er ooit een andere wil geweest is dan de Z/Mijne.

‘Vader, ik dacht dat ik afgedwaald was van Uw Wil, die
getrotseerd  had, zijn wetten overtreden en een tweede wil had
ingevoegd, machtiger dan die van U. Maar wat ik in waarheid
ben is niets dan Uw Wil, die zich heeft uitgebreid en uitbreidt.
Dit ben ik en dit zal nooit veranderen. Zoals U Eén bent, zo
ben ik één met U. En dit heb ik gekozen bij mijn schepping,
waar mijn wil voor eeuwig één werd met de Uwe. Die keuze
werd voor alle eeuwigheid gemaakt. Die kan niet veranderen
en tegengesteld zijn aan zichzelf.Vader, mijn wil is de Uwe.
En ik ben veilig, onbezorgd en sereen, in oneindige vreugde,
omdat het Uw Wil is dat het zo is’ (les 329). •

Erica Nap is zangeres, tekstschrijfster en stemgever met Hart
en Ziel. Een overzicht van haar activiteiten is te vinden op
haar website: www.murali.nl .

NOOT:
Antwoord staat tussen aanhalingstekens, want ook dit is
uiteraard geen antwoord. Immers elke weg is opnieuw
een weg, die ons moet leiden van een niet perfect
heden naar een perfecte toekomst en dus opnieuw
onderdeel van de illusie van gebondenheid op weg naar
vrijheid.Als we echter werkelijk begrijpen dat we niet
de doener zijn, begrijpen we ook dat we net zozeer als
we niet iets kunnen doen ook niet niets kunnen doen.
De Indiase leraar Sri Nisagardatta Maharaj zei: ‘every
path given is a déscription, not a préscription’.

Meditatie

Geef licht, vrede en vreugde de voorkeur boven alles

Als je de Werkelijke wereld wilt ervaren
begin er dan mee te weten dat je Geest

bent en absoluut vrij 

Je bent Geest
En je bent vrij

Stel jezelf van hieruit de vraag:
Is dit hier de wereld die ik wil?

Wil ik slachtoffer zijn van het weer, van ziekten,
van - van mij afgescheiden wezens en hun daden?

Wil ik gedwongen zijn te knokken om geld en eten,
bescherming, warmte en kleding?

Vraag jezelf:
Is dit wat ik wens?

Sta jezelf toe terwijl je dit vraagt je antwoord te voelen en diep te ervaren

Blijf niet bij het geloof dat je leven goed is en dat je tevreden bent
Kijk voorbij je gedachten diep naar binnen

Kijk of je daar licht vindt
zuiver licht en vrede

rust en vrede
en vreugde die uit je wezen naar boven borrelt

en haast niet tegen te houden is
want het is je erfenis als Zoon van God

Schepping van Liefde
geef licht, vrede en vreugde de voorkeur boven alles

En als het je geen vreugde brengt dit te doen
besef dan dat je vrij bent

En doe … wat je vreugde geeft

Annemarie van Unnik

Vrij naar: Brent Haskell. Een reis die aan woorden voorbijgaat (pag. 308/309)
Uitgeverij Books on Demand, Gmbh 2002, Zwitserland
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Dirk Sijbesma

In het volgende artikel deelt Dirk Sijbesma zijn

ervaring met een workshop die hem heeft gehol-

pen op zijn zoektocht naar de waarheid.

In Een Cursus in Wonderen staat: ‘De zoektocht naar de
waarheid is niets anders dan eerlijk opsporen wat de
waarheid in de weg staat. De waarheid is’ (T14.VII.2).
Heerlijk eenvoudig, de waarheid heeft mij niet nodig,
de waarheid IS. Gelukkig maar. Het hele hoofdstuk gaat
over vergeven en de workshop waarover ik wil delen is
gebaseerd op dit hoofdstuk.
Hoe spoor ik dan op ‘wat de waarheid in de weg staat’
en waar kan ik beginnen? Bij mijn onvrede heb ik ont-
dekt. Les 5 uit het werkboek van de Cursus ‘Ik voel
nooit onvrede om de reden die ik denk’ is in dit ver-
band een intrigerende les. Er staat niet ‘Ik voel af en toe
onvrede om de reden die ik denk.’ Er staat ongenuan-
ceerd: NOOIT! Als de onvrede er niet is om de reden
die ik denk, wat is dan wel de reden? Denk ik die reden
niet, wil ik die niet denken of kan ik die niet denken? 
Ik heb ontdekt dat mijn eerste gedachten (waar ik
iemand anders de schuld geef) inderdaad nooit de reden
zijn. De onderliggende gedachten wil ik vaak niet den-
ken omdat ze pijnlijk genoeg over mijzelf gaan. Ik heb
ook ontdekt dat daar soms weer gedachten onder liggen
die, voordat ze gedacht kunnen worden, eerst opnieuw
ervaren en beleefd moeten worden.Alsof ze zich voorbij
de woorden bevinden en in beelden en emoties zijn
verborgen. De Cursus spreekt over deze gedachten, deze
waanzinnige geloofssystemen, als ‘de schaduwfiguren uit

het verleden … Ze zijn drager van de pijnplekken in je
denkgeest’ (T13.IV.6).Voordat ik de Cursus leerde ken-
nen, weet ik nu, hield ik de schaduwfiguren op de ach-
tergrond met een goede fles wijn, een avondje buizen
en zelfs saaie kennissen. Maar op een dag was de wijn
op, niets op televisie, kennissen niet thuis en wilde ik
wat anders.

Liefhebben als noodzaak
Wat wil ik dan werkelijk? De Bijbel is mij in mijn jeugd
met de paplepel ingegoten en de volgende tekst heeft
mij altijd bezig gehouden: ‘U moet de Heer, uw God,
liefhebben met hart en ziel, en in al uw gedachten,’ ant-
woordde Jezus hem. ‘Dit is het grootste en voornaamste
gebod. Het tweede gebod is even belangrijk als het eer-
ste: u moet uw naaste liefhebben als uzelf ’ (Matt. 22:37-
40).
Ik heb mij als jonge jongen altijd afgevraagd hoe dat
zou zijn: God lief te hebben met mijn hart en mijn ziel
en in al mijn gedachten. En hoe doe ik dat, hoe kom ik
daar? Later realiseerde ik mij dat dit verlangen heel diep
in mij zit en dat dit is wat ik werkelijk wil, waar ik ten
diepste naar verlang. Het trof mij later, dat het gebie-
dende ‘u moet’ uit dit gebod overeenkomt met het ‘ver-
plichte’ uit de Inleiding van de Cursus.Alsof Jezus zegt
dat dit liefhebben een noodzaak is om bij de vrede van
God uit te komen.

En dan komt op een dag de Cursus in mijn leven. Ik
herinner mij nog goed de wekelijkse studiegroep bij
Marrigje Dijksma, ik had de Engelse versie en zij
ondersteunde die met haar eigen vertalingen van de les-
sen in afwachting van de Nederlandse vertaling.Voor
mij was de Cursus een thuiskomen, ik kon er als analy-

Wonderen in uitvoering
tische techneut geen vinger tussen krijgen. Het was
schokkend consistent voor mij en ik hoefde niets te
geloven of aan te nemen. Het was zo logisch als maar
kan. Ik deed de lessen, las het tekstboek en het hand-
boek voor leraren, deelde in studiegroepjes en bezocht
workshops. En na een aantal jaren merkte ik toch dat
mijn aanpak niet altijd even effectief was. Sommige
‘schaduwfiguren uit het verleden’ bleven ongrijpbaar,
alsof ze zich voorbij mijn denken bevonden, verborgen
achter iets anders. Ik wist niet hoe ik daarbij kon
komen.

Mijn gevoelige snaar
In die tijd leerden wij Paul en Jane van Clearmind
Canada kennen, nu alweer een aantal jaren geleden.
Tijdens onze eerste ontmoeting vertelden zij over een
workshop ontwikkeld op basis van de Cursus (T14), een
ervaringsgerichte vergevingsworkshop met de titel ‘De
Bevrijding’. Deze vergevingsworkshop gaat over een
donker steegje in mijn denkgeest. Een plek waar de
schaduwfiguren uit mijn verleden zich bevinden, waar
ik niet wil zijn en die toch altijd met mij mee gaat.Als
iemand mijn ‘gevoelige snaar’ raakt, weet ik van binnen
dat ik in de buurt kom. In mijn leven is dat al vele
malen gebeurd, op vele manieren, met verschillende
mensen en op verschillende plaatsen.Wat elke keer het-
zelfde is in al deze gebeurtenissen, is mijn weerstand,
irritatie, regelrechte boosheid of kortweg: mijn onvrede
(die ik niet voel om de reden die ik denk).
In deze workshop werd ik uitgenodigd juist deze onvre-
de als uitgangspunt te nemen. In plaats van mijn donke-
re steegje te ontlopen of te negeren, werd ik
uitgenodigd te blijven staan en te kijken. Deze keer niet
alleen.Wilde ik een stapje dichterbij? Iemand ging met
me mee.Wilde ik weg? Ook goed. Niets moet, alles
mag. Soms bleef ik één seconde langer in de schaduwen
dan ik normaal zou hebben gedaan. In die ene seconde
heb ik meer geleerd over mijzelf dan ik ooit heb
gedaan. De Cursus zegt: ‘Onder elke hoeksteen van

angst waarop jij je waanzinnige geloofssystemen hebt
opgetrokken, ligt de waarheid verborgen’ (T14.VII.2:7).
Wat mij veel heeft gebracht is het lichaamswerk. Het
wordt bij Clearmind gebruikt als middel om het verge-
vingsproces te ondersteunen. Paul en Jane spreken over
een gereedschapskist met verschillende therapeutische
methodes en technieken, waaronder dans, muziek en
bewust verbonden ademhaling. Deze lichaamsgerichte
oefeningen waren voor mij zeer behulpzaam omdat
hiermee mijn mentale neiging de controle te houden
over wat er met mij zou kunnen gebeuren, omzeild
werd. Deze controle over mijn waanzinnige geloofssys-
temen is precies de reden dat ik er niet bij kon komen
en er niets nieuws kon gebeuren. Hoewel mijn geloofs-
systemen waanzinnig zijn: ik heb ze zelf gemaakt en ze
zijn van mij. Ik heb de controle over mijn eigen gek-
kenhuis.Waanzin, maar wel mijn waanzin.

Alsof ik een donkere bril afzette
Van de lichaamsgerichte oefeningen hebben de ‘bewust
verbonden ademsessies’ op mij de grootste indruk
gemaakt.Wat een beetje extra lucht niet kan doen. De
eerste sessie voelde nog een beetje onwennig, maar de
tweede sessie op zondagmorgen bracht mij in een toe-
stand waar ik mij heel klein voelde, koortsig en heel,
heel benauwd. En toch was het niet beangstigend, ik
observeerde mijzelf in een doodzieke toestand alsof het
in het hier en nu gebeurde. Na enige tijd herstelde ik
en terwijl ik nog steeds onder mijn deken lag bij te
komen, herinnerde ik mij dat mijn moeder mij heeft
verteld dat ik als baby van drie maanden zeer zware
longontsteking heb gehad met hoge koorts. Men heeft
toen gevreesd voor mijn leven.Wat al uitpuffend op dat
moment ook tot mij kwam, was dat ik als baby twee
gedachten heb gehad, of eigenlijk twee conclusies heb
getrokken: de wereld is een gevaarlijke plaats (bacteriën
bespringen onschuldige baby’s) en ik moet vechten om
te overleven (anders ben ik weg). Ik werd mij op dat
moment bewust van twee diepe kernovertuigingen. De
overtuigingen die mijn leven tot op dat moment had-
den ingekleurd en veel van mijn keuzes hebben beïn-
vloed. Niet direct om vrolijk van te worden.
Ik weet nog goed, dat ik met deze beklemmende
gewaarwording naar buiten wandelde. In de war en ver-
baasd dat gedachten zoals deze kernovertuigingen achter
de zojuist ervaren gebeurtenis verborgen waren. Gevaar!
Vechten! Tjonge, tjonge, over schaduwen gesproken. En
ik wandelde in de zon over groene velden met oude
bomen. En ik dacht wat is het hier prachtig. En iemand
zette muziek aan: ‘What a wonderful world’ van Louis
Armstrong. Hij zong over een andere kijk op de wereld
dan ik er al die tijd op na had gehouden en het trof mij
diep. En ik dacht, misschien heb ik mij als baby vergist
en heb ik de verkeerde conclusies getrokken. En toen,
alsof ik een donkere bril afzette, overkwam mij een alles
omvattend besef van eenheid en liefde. •

                              



In de rubriek Leraren plaatst …van hart tot hart…

interviews met spirituele leraren.

We openen met een interview met Godelieve

Bos, ECIW-leraar te Groningen.

Annemarie van Unnik

De Kleine Zusters van Jezus
‘Toen ik nog studeerde aan de lerarenopleiding, voelde
ik dingen aan en zag ik dingen die ik geen plek kon
geven. Een Cursus in Wonderen spreekt erover, maar die
kende ik toen nog niet.Als oplossing voor wat speelde
besloot ik non te worden, in de veronderstelling dat het
dan wel goed zou komen met me.Voor mijn afstudeer-
project over religie hield ik interviews in allerlei kloos-
ters - en kon er zo gelijk rondkijken. Op een gegeven
moment werd ik echt geraakt door De Kleine Zusters
van Jezus, van Charles de Foucauld. Het was liefde op
het eerste gezicht. Hun richtlijnen komen zeer overeen
met die uit de Cursus, zo weet ik achteraf. Ze gaan over
eenheid. Men probeerde ze echt te leven en dat trof me
zo! Ze gaan naar prostituees of wie ook, en leven met
hen. Ook met eskimo’s en indianen. Dat avontuurlijke
sprak me ook aan, daar wilde ik bij horen. Bij deze zus-
ters was ik een paar jaar in opleiding.Tegelijkertijd
maakte ik de lerarenopleiding af. Daarna moest ik eerst
een jaar werken van hen, want ik was nog heel jong.
Eindelijk was het zover. Ik had aan alle voorwaarden
voldaan en zou die dag gaan praten over mijn intreden
in de orde.Alleen liep ik voor het gesprek nog éven
over de markt naar een kraam van Amnesty. En daar trof
ik Dirk, de man met wie ik nu nog samen ben. Later zei
hij dat toen hij mijn naam hoorde, hij wist: Dit is ze!
Hij vroeg me zitting te nemen in een groep die schrijft
aan gevangenen. Later bleek dat hij de groep was.

Hahaha. Eigenlijk zaten we geen van beiden te wachten
op een relatie. Hij was net gescheiden en ik stond op
het punt non te worden. Ik ging naar de zusters om te
vertellen dat ik verliefd was geworden. Zij zeiden: Dat is
ook liefde, leef het uit. En kijk wat er overblijft, wat de
bedoeling is.Toch was het moeilijk, want ik had jaren
toegeleefd naar de switch tot kloosterling. In die tijd
kon ik geen kerk binnenkomen of ik begon te janken.
Ik kende toen nog niet de en/en versie. En het heel
directe contact met mijn innerlijke stem (op elke vraag
kreeg ik antwoord) raakte ik kwijt. Pas jaren later met
ECIW, is dat weer bij mij teruggekomen.’

Als je God niet ervaart zijn er blokkades
‘Ontwikkelingswerk doen was een ideaal van mij. Om
die reden gingen Dirk en ik naar de Filippijnen, een
land in burgeroorlog. Nadat we weer terug waren in
Nederland had ik een heel moeilijke periode. Ik wist
niet meer hoe ik alles bij elkaar moest brengen, de din-
gen die ik wilde doen, mijn werk en de kinderen. Door
wat ik op de Filippijnen had meegemaakt, had ik ook
niet meer het gevoel dat er een God was, dat er liefde
was. Ik ben een gevoelig mens en was eigenlijk behoor-
lijk depressief.Toen las ik in een plaatselijk krantje de
zin:
‘Als je God, of de liefde niet ervaart zijn er blokkades.
En die kun je opruimen.’
Dat trof me als waarheid. Ik ging naar de ECIW-lezing
erover van Marrigje Dijksma en dacht: Dit klopt! Ik ben
met de Cursus aan de slag en gegaan en voelde me
allengs beter - en ben er nooit meer van losgekomen.
Maar nog jarenlang had ik steeds dezelfde nachtmerrie,
waarin ik sliep en wakker werd van een nare droom.
Dan wilde ik het licht aandoen en kon het knopje niet
vinden. Op een avond deed ik mijn werkboeklesmedita-
tie in het donker omdat ik te moe was om het licht aan

te doen: Er valt niets te vrezen, luidde de les. Ineens werd
ik verschrikkelijk bang en wilde het licht aan gaan
doen. Nu dus letterlijk. Op dat moment hoorde ik heel
duidelijk innerlijk een stem die zei: Het licht zit in jou.
Daarmee kwam er zo’n rust over me -  en ook voor-
goed een eind aan die nachtmerrie. Nadat mijn echtge-
noot mij zag veranderen is hij ook aan de slag gegaan
met de Cursus. Samen startten we een studiegroep.’

Zing je eigen lied
‘Door mijn onderwijsbaan raakte ik op een gegeven
moment oververmoeid.Wat me toen een zet in de
goede richting gaf, was een sprookje over een zieke kei-
zer. Die hoorde een vogel prachtig zingen.Tijdens het
luisteren voelde hij zich niet langer ziek. De keizerlijke
vogelvanger werd ontboden. Hij kreeg de opdracht bin-
nen zeven dagen die vogel bij de keizer te brengen. Zo
niet: kop eraf. Met allerlei prachtige vogels kwam hij
aan en ze waren het allemaal niet. Zelfs de nachtegaal
niet waarmee hij op de zesde dag aankwam. Moedeloos
pakte de vogelvanger toen zijn fluit en begon te spelen.
En de keizer riep:“Dát was het!” De strekking van het
verhaal was voor mij: zing je eigen lied. En ik besloot
dingen te gaan doen waar ik blij van word, hierbij zeer
gesteund door mijn echtgenoot.Van de Cursus word ik
blij, van het delen daarvan. Sinds 1993 ben ik daarmee
bezig.Twee jaar later begon ik ook een eigen praktijk
waarin ik mensen individueel begeleid.Verder ben ik
me gaan verdiepen in vergeving,The Work en Clear
Mind - en ben gaan samenwerken met andere ECIW-
leraren. En mijn eigen praktijk en de groepen gingen
ook lopen.Alleen wilde ik het Cursusaanbod nog meer
midden in het leven. Het werd me te veilig allemaal. Bij
de zusters destijds sprak het me ook zo aan, onder
gewone mensen te zijn. De Cursus is eenvoudig, maar
in moeilijke bewoordingen gesteld. Dirk en ik hebben
altijd de behoefte gevoeld een vertaalslag te maken.
Daarom sprak Attitudinal Healing me ook aan.We wil-
den verschillende ingangen vinden om met mensen het-
zelfde te kunnen delen en uiten. Liefde wil zich
uitbreiden. Het jasje werd me op een gegeven moment
te klein.’

Studenten en ECIW
‘Dirk en ik hebben van de Hogeschool Groningen
ruimte gekregen om communicatietrainingen aan te
bieden. Het is heel spannend om de Cursus te leven
onder studenten. De mensen die wij opleiden worden
adviseurs. Uit onderzoek was gebleken dat de adviseurs
die stééds werden teruggevraagd, en dus als besten naar
voren kwamen, één ding gemeen hebben: zij luisteren
oordeelloos. Hoe doe je dat, oordeelloos luisteren? Daar
kun je de Cursus op loslaten. Onze workshops werken
daar stapsgewijs naartoe.We gebruiken de kapstok van
de Cursus om de trucjes van het ego uit te leggen - en
hoe je oordelen kunt loslaten. Ik leg de studenten uit,

dat als zij zich werkelijk willen verplaatsen in de ander,
zij eerst moeten onderkennen dat er oordelen zijn - en
dat zij zich vervolgens kunnen leegmaken. Oordelen
kan functioneel zijn, maar het ego gebruikt het disfunc-
tioneel in de vorm van ontkenning, projectie, zelfbeel-
den en speciale relaties.Alleen open communicatie
werkt.Wanneer kan je merken, dat je niet meer open
bent naar de ander? Bijvoorbeeld als iets je in iemand
irriteert. Je kunt die irritatie opschrijven en ernaar kij-
ken met de methode The Work - en dat doen we ook.
Vaak krijg ik te horen:“Waarom leerde ik dit niet op de
kleuterschool?! En waarom hoorde ik daar niet, dat op
het moment dat ik iets aan de ander geef, ik het aan
mezelf geef?” Het idee dat communicatie iets is van
zender en ontvanger, is onzin.Alles wat je zendt krijg je
terug. Ik leg ze dus uit, dat waarneming geen feit is
maar een keuze. Het komt regelmatig voor dat studen-
ten zich daarna bij mij aanmelden voor individuele ses-
sies. Dan bloei ik.’

Delen waar je blij van wordt
‘Eens in de maand eten we met de Noordelijke
Courseleraren.We hebben het altijd ontzettend leuk.
Op een gegeven moment kwam naar boven: wat zou
het heerlijk zijn om op deze manier bij elkaar te wonen
en elkaar te inspireren - en daarbij nog meer mensen uit
te nodigen. Dat werd steeds sterker gevoeld, totdat we
zeiden waarom doen we het niet? We zijn nu zeker een
jaar bezig met de voorbereidingen, waarbij we ons laten
ons leiden door ons enthousiasme. Het woord enthou-
siasme komt van “en Theos” en betekent “in God”. Het
zal een bezinningscentrum zijn met als basis Een Cursus
in Wonderen. Een woon-werkgemeenschap waar men-
sen elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen inspireren,
van elkaar leren, en waar een leuk cursus- en coachings-
aanbod is. Een onthaastingsplek ook, voor kortere of
langere tijd.Verder had ik het idee, dat als wij samen
gaan mediteren, de Cursus ook gezongen mag worden.
Het woordje “muziek” kwam steeds voorbij, plus het
gezicht van iemand die ook ECIW doet. Na mijn vraag
hierover aan hem is inmiddels de essentie van de mees-
te werkboeklessen op muziek gezet, als een soort man-
tra en bedoeld als ondersteuning om de lessen te
onthouden. Ooit is hij begonnen met mijn liefste les,
les 264:“Ik ben omringd door de Liefde van God”. Dit
bidden we ook met de kinderen aan tafel. Het is een
gebed waarmee ik opsta en waarmee ik begraven wil
worden.

“Vader, U staat voor en achter mij,
naast mij, op de plaats waar ik mezelf zie,

en overal waar ik ga.
U bent in alles waarnaar ik kijk,

in de geluiden die ik hoor,
en in iedere hand die zich naar 
de mijne uitstrekt. (…)”’•
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Het licht zit in jou
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Principe 4

We kunnen het verleden en de toekomst loslaten

Een van de beste dingen aan het verleden is, dat het
voorbij is. Dat geldt zeker voor de dingen die ik als niet
prettig heb ervaren. En toch heb ik een buitengewone
vasthoudendheid als het gaat om dingen die in het ver-
leden zijn gebeurd en waarvan ik denk dat het niet had
mogen gebeuren. Dingen die ik als onrecht heb ervaren
of waaraan ik pijn heb beleefd. Ik vertel het verhaal tel-
kens weer en hoop - in al mijn verwarring - dat de
mensen die naar mijn verhaal luisteren me gelijk geven
in de beschuldigingen die ik uit aan het adres van ande-
ren. Ik wil in die staat erkenning voor mijn gevoel het
slecht getroffen te hebben in bepaalde situaties.
Wat ik me op zo’n moment niet realiseer is, dat telkens
wanneer ik dit verhaal vertel en het herhaal vanuit deze
gekrenkte positie, ik de daarbij behorende gevoelens
oproep. In feite vergeet ik op dat moment de aanwezig-
heid van het NU te ondergaan. Het NU is namelijk
NU en niet één dag geleden of vooruit. Het NU is
NU. En het NU is vrij van alles uit het verleden.
Omdat ik in zo’n geval aan het NU, waarin niets aan de
hand is, voorbijga, projecteer ik mijn pijnlijke verhalen
uit het verleden in de toekomst.Waar moet ik ze anders
laten? Op het NU passen ze niet, dus projecteer ik ze
vooruit. Dat betekent dat ik mijn toekomst inkleur met
mijn verhalen uit het verleden, waardoor ik denk precies
te weten hoe mijn toekomst er uitziet. Een deprimeren-
de bezigheid als mijn verhalen uit het verleden voorna-
melijk gebaseerd zijn op gevoelens van pijn,
slachtofferschap en onheuse bejegening. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat ik me, als ik dat doe, uitgeput,
uitgeblust en moedeloos voel.
De uitnodiging is om enerzijds te zien dat het verleden
voorbij is en de toekomst nog moet komen, en ander-

zijds te beseffen dat wat op lichamelijk, materieel of
ander gebied is gebeurd, niet mijn waarde bepaalt of
doorslaggevend is in hoe mijn verdere leven eruit zal
zien. Het zou zo kunnen zijn, dat opeens het besef
doordringt dat er van het verleden niets anders overblijft
dan de zegeningen en het geluk dat overal, en ook hier-
in, te ontdekken valt.
Elke keer dat ik bereid ben mijn idee, over hoe mijn
verleden had moeten zijn, in twijfel te trekken, geef ik
mezelf de mogelijkheid op een beter heden en op een
betere toekomst. Zonder idee over hoe mijn verleden
had moeten zijn, heb ik geen idee over mijn heden en
mijn toekomst. Het staat me dan vrij telkens weer van-
uit vrijheid, zonder vooropgezet idee, te kijken wat ik
NU wil voor mezelf. Sterker nog, het NU in alle vol-
heid te ervaren.

Oefening 
Kijk welk ideeën jij hebt over je verleden. Dat kan zelfs
gaan over gisteren.
Schrijf ze op. Bijvoorbeeld: ‘Mijn vader had me niet
mogen slaan’.
Schrijf daarna de antwoorden op de volgende vragen op:
• Hoe leef ik als ik denk dat mijn verleden anders had 

moeten zijn? 
(Voorbeeld: Hoe leef ik als ik denk dat mijn vader mij 
niet had mogen slaan?) 

• En wat was de realiteit? Hoe zag mijn verleden eruit? 
Wat gebeurde er?

• Wil ik vasthouden aan het verhaal dat mijn verleden 
anders had moeten zijn, terwijl ik weet dat ik mijn 
verleden niet kan veranderen?

• Hoe zou mijn leven er NU uitzien als ik geen 
verhalen over het verleden zou hebben? Als ik ‘Ja’ zou 
zeggen tegen dat wat er NU is?

Els Thissen

Eveline Teunissen
Facilitator sinds: 2005 
Open AH-groep eens in de 14 dagen
Plaats: Leusden
Kosten: vrijwillige bijdrage

‘In het academisch psychiatrisch ziekenhuis waar ik
werkte, werd ik een vreemde eend in de bijt. Er mocht
niet over spiritualiteit gesproken worden. Écht niet. Dat
beklemde me en ik liep erop vast. Door reorganisatie
ging het er steeds meer de biologische kant op. Pillen
en medicijnen - en dat was het. Daar kan ik me in vin-
den, maar niet zonder dat andere stuk eraan toe te voe-
gen. Ik ben weggegaan en in de antroposofische
psychiatrie gaan werken. In die instelling is zingeving
aan de orde van de dag. Dat brengt weer andere proble-
men met zich mee, maar hier kan ik in mijn werk uit-
dragen wat ik doe.
In mijn werk als psychiatrisch verpleegkundige liep ik al
jaren op tegen het idee van hulpverlener zijn. Het ver-
onderstelt, dat je het in die positie beter weet dan de
patiënt. Dat ervaar ik als een ongemakkelijk spannings-
veld. Door mijn opleiding weet ik ook een aantal din-
gen beter, maar ergens werkte het niet en had ik zo
mijn vraagtekens. Ik zocht naar andere mogelijkheden.
Toen Een Cursus in Wonderen in mijn leven kwam,
kreeg ik de bevestiging dat er een andere manier is om
met de dingen om te gaan. Maar hoe dat nu toe te pas-
sen in mijn werk? Toen stuitte ik op een Attitudinal
Healing facilitatortraining. Bij de informatie daarover
stond: ‘Voor wie met groepen werkt’. Nu deed ik dat

veel en dacht: ik ga daar even een nieuwe techniek
leren en daarna het ziekenhuis vernieuwen en mijn col-
lega’s verbeteren. Hahaha. Dit is iets gechargeerd, maar
het kwam er wel op neer. Man, wat heb ik een klappen
gekregen in dat weekend. Zo wérkt het natuurlijk niet!
Ik kon gelijk al mijn technieken overboord gooien. Nu
had ik geen idee van wat AH was, maar het was dus niet
een nieuwe techniek leren en je afdeling verbeteren.
Intussen vond ik het zó geweldig om te leren op te
houden het te weten voor de ander, en in plaats daarvan
gewoon te kijken en te vragen wat de ander wil. En
vooral niets te doen en de ander niet te willen verbete-
ren. Zelfs niet mijn collega’s. Dát was moeilijk! Mijn
patiënten kon ik nog wel een beetje met rust laten,
maar mijn collega’s! Wat ik leerde op de training was zo
geweldig, maar tegelijkertijd zo schokkend, omdat het
ging over afleren in plaats van leren.Verder leerde ik er
te buigen voor alles.Wat mij werd aangereikt kwam
echt binnen. Ik snapte het en wilde het ook. Maar hoe
ging ik het allemaal in godsnaam doen?’

Binnen een half jaar was alles anders
‘Vanaf die tijd nam ik elke dag één AH-principe mee
naar mijn werk. En voordat ik de afdeling binnenging,
boog ik. Letterlijk. En innerlijk, voor de medewerkers.
Verder leunde ik achterover en hield vooral mijn mond.
Bij collega’s stelde ik mij ten doel: praat alléén over lief-
de. Ik begon steeds minder woorden te gebruiken - en
als die er toch kwamen was het anders. Ik had niet meer
overal commentaar op.Terwijl het voor mij juist gebrui-
kelijk was overduidelijk te laten weten wat ik ergens van
vond. Nu werd ik milder. Mijn collega’s gingen het voe-
len - en mijn patiëntcontacten werden héérlijk. Kwam
er iemand om te praten dan zei ik simpelweg:“Vertel
maar …” Ik hoefde niet het woord te voeren, niet te
weten, maar alleen te luisteren. En als ik in het contact
met collega’s terugschoot in mijn oude patroon, kwam
al gauw de herinnering naar boven:“Als je al iets wilt
zeggen, praat dan alleen over liefde”. En dan zei ik niets.
Of iets aardigs. Binnen een half jaar was alles anders,
mijn werk, collega’s, en ikzelf. Deze manier van leven
beviel enorm en het begon me te dagen dat ik het zou
kunnen verbreiden en in dat kader misschien thuis een
AH-groep zou kunnen beginnen. Niet vanuit mijn
gedrevenheid van weleer, maar vanuit: dit zou ik met
anderen willen delen. Patiënten en collega’s gingen ook
vragen: hoe doe je dat? Er werden dingen gezegd als:
“Ik vind het zo heerlijk om met jou samen te werken,
dan draaien we zulke andere diensten. Je hebt zo’n
andere kijk op zaken, waar haal je dat vandaan?” Dat
vond ik een kroon op mijn werk. Ik hoefde dus niet de
instelling te veranderen, ik kan Attitudinal Healing leven
en dat is genoeg. Het gaat er dus helemaal niet om wat
mijn omgeving doet. Het gaat erom wat ik doe!’
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Praat alléén over liefde
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:In deze rubriek nodigt Els

Thissen ons uit om ons samen

met haar wat meer in de 

principes van Attitudinal Healing

te verdiepen. Bij ieder principe

dat zij bespreekt, geeft zij ook

een oefening.

D E  P R I N C I P E S  O E F E N E N

Het NU in alle volheid ervaren

                                  



Toen ik het boek Terug naar jezelf
van Karen Sullivan in handen kreeg,
moest ik echt mijn best doen om
door de vormgeving heen te kijken.
Elke pagina op zich is een foto.
Daaroverheen en doorheen is de
tekst van het boek gedrukt.

Sommige foto’s zijn markant op de
pagina aanwezig in beeld en kleur,
wat met zekere regelmaat het lezen
van de tekst bemoeilijkt. Kortom,
qua verschijning een glossy boek op
dik glanzend papier, met een uit-
zonderlijk formaat (het gaat in de
richting van vierkant) en een aparte
opmaak.
Ik was benieuwd naar de inhoud
van het boek, die me naarmate ik
verder las, steeds meer ging boeien.
Niet in de laatste plaats omdat er
aardige ‘weetjes’ in genoemd wor-
den bijvoorbeeld uit NLP (Neuro
Linguïstisch Programmeren). Het
boek is ook een soort werkboek. Er
worden (veel) concrete vragen
gesteld en je wordt uitgenodigd

dingen op te schrijven, vragenlijstjes
in te vullen en dat na verloop van
tijd nogmaals te doen. Ook wordt
er aandacht aan lichaamstaal gege-
ven en is er een lijst opgenomen
met de betekenis van bepaalde
fysieke houdingen of gebaren.Voor
de liefhebbers: er staat ook een lijst-
je in met mannelijke en vrouwelijke
versiergebaren.
In het boek worden veel dingen
genoemd die op de een of andere
manier horen bij verschillende spi-
rituele wegen. Een Cursus in
Wonderen noemt op haar weg vaak
God en de Heilige Geest. Die wor-
den in dit boek niet genoemd.Wel
heeft het bewust denken en ont-
wikkelen van creativiteit een plaats.
De kracht van wat we denken met
zijn gevolgen (projectie) wordt uit-
voerig uit de doeken gedaan in het

gedachtegang. Mijn veronderstelling
was - en is nog steeds - dat een
gedachte altijd voorafgaat aan een
emotie.
Maar goed, het boek blijft interes-
sant en gaat verder met
‘Tegenwoordigheid’. Met grote
regelmaat komt dit aan de orde en
het laat zich beschrijven als ‘bewust-
zijn dat zich bewust wordt van
zichzelf ’.Anders gezegd, met volle
aandacht in het hier en nu leven.
Het leuke is dat Tolle niet alleen
vanuit zijn eigen referentiekader
blijft spreken, maar ook praktische
oefeningen geeft voor hoe je
‘Tegenwoordigheid’ kunt oefenen.
Bijvoorbeeld ‘Tegenwoordig zijn’
door innerlijk ‘ja’ te zeggen tegen
dat wat is (waar heb ik dat weer
meer gehoord?). Ik zie met regel-
maat parallellen tussen de filosofie
van Tolle, Byron Katie en Een
Cursus in Wonderen.
‘Tegenwoordigheid’ is volgens mij
de rode draad in het boek. Het
komt erop neer dat je, wat je ook
doet, dit bewust kunt doen. Door
tegenwoordig te zijn stem je af met
dat wat is. En dat kan alleen in het
nu (Een Cursus in Wonderen zou
zeggen: ‘het Heilig ogenblik oefe-

nen’). Interessant is Tolles gedachte
dat wat je ook doet, door
‘Tegenwoordig te zijn’ dit het ‘pri-
maire doel’ wordt. Hij noemt het
doel van de handeling of het berei-
ken van de bestemming (het eindre-
sultaat) het ‘secundaire doel’.Alles
wat je met aandacht doet, door
waakzaam te zijn of zoals hij zegt
‘door Tegenwoordig te zijn’ stemt je
af op het grote geheel, de eenheid,
God of het universum. Door hierin
continu te oefenen worden dage-
lijkse, gewone activiteiten door-
drenkt met een kracht die groter is
dan wat je voor mogelijk houdt.
‘Ademen’ blijkt hierbij het sleutel-
woord te zijn. Door jezelf toe te
staan je gedurende de dag bewust te
worden van je ademhaling, ben je
‘Tegenwoordig’ in het nu. Immers, je
kunt niet denken en je tevens
bewust zijn van je adem (probeer
maar uit). Of je denkt, of je volgt
aandachtig je adem. Belangrijker nog
dan deze bewuste aandacht is dat ‘dit
aandachtig volgen van de adem’ met
regelmaat door de dag heen moet
plaatsvinden. Je denken wordt dan
doorbroken met pauzes. Hierdoor
wordt je weer aangesloten op de ene
werkelijke universele kracht: God,

Liefde, het universum, enz.
Naast het geven van dit soort prak-
tische oefeningen put Tolle frequent
uit de ervaringen die hij heeft
opgedaan met het begeleiden van
mensen. Naar mijn idee is de mooi-
ste ervaring die, wanneer hij als
jonge student in de trein zit en
geconfronteerd wordt met een
vrouw die naar de omstanders toe
nogal ‘gek’ overkomt. Het wordt
voor hem nog ‘gekker’ wanneer
blijkt dat deze vrouw en hij samen
op weg zijn naar dezelfde universi-
teit. En daar aangekomen realiseert
hij zich op het toilet, dat hij en deze
vrouw wel erg veel op elkaar lijken!
Zij uit haar gedachtegangen primair
en hij merkt dezelfde gedachten in
zichzelf op.Tolle ziet dat er in feite
geen verschil is tussen het uitspre-
ken van deze gedachten of ze alleen
maar denken.Als zij gek is, is de
hele mensheid dat... en ik ook!

Peter Winteraeken

Eckhart Tolle. Een nieuwe aarde; dé
uitdaging van deze tijd. Ankh-
Hermes, Deventer 2005. 236 blz.,
€19.90
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Eckhart Tolles laatste boek, Een nieu-
we aarde, gaat volgens mij over het
transformatieproces, het ontwaken
van de mensheid, als opmaat naar
een nieuwe wereld. Het gaat over
het loslaten van alle identificaties
van het ego en vooral van de hard-
nekkige identificaties die het ego
heeft met ‘vorm’, en dat zijn er
nogal wat. Mooi om te zien is de
‘nieuwe aarde’ zoals die staat afge-
beeld op de omslag van het boek.
Als je goed kijkt, zie je dat deze
nieuwe aarde transparant is, bijna
doorzichtig. Dit staat symbool voor
het doorzien van de illusie ‘vorm’
en het bewust zijn dat vorm alleen

kan bestaan bij de gratie van ‘non-
vorm’. Je kunt de aarde, de zon en
de sterren vanuit de ruimte alleen
zien doordat zij prachtig afsteken bij
het niet stoffelijke, het immense
universum.Wat als het ware de ach-
tergrond vormt voor het schitteren-
de firmament.
Nadat de identificaties van het ego
zijn doorzien, en gekarakteriseerd
worden als niet onderzochte
gedachtegangen (waar heb ik dat
meer gehoord), gaat Tolle verder
met het transformatieproces. Hij
doet dat door in te gaan op het ‘het
individuele en collectieve pijnli-
chaam’ in jezelf en in de ander.

Naar mijn idee zijn dit de minst
heldere hoofdstukken van het boek.
Vooral omdat hij hier spreekt over
‘emoties die gedachten kunnen
beïnvloeden’. Nadat het boek zo
helder is begonnen (althans voor
mij) met heel herkenbare thema’s,
struikel ik hier bijna over deze

‘Ontwaken tot je ware Zijn’
De kracht van zelfspraak B
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Attitudinal Healing is een ervaring
‘Zo durfde ik dus te gaan denken aan een eigen AH-
groep. En gelijk kwam mijn perfectionisme om de hoek
kijken en de vraag of ik het wel zou kunnen. Om die
reden besloot ik om weer een facilitatorweekend te gaan
doen. En daar ontmoette ik Guus, met wie het enorm
klikte. Samen zijn we een groep gestart. Ik heb gewoon
iedereen in mijn omgeving gezegd dat wij dit gingen
doen, zonder iemand over te halen, waar ik wel aanleg
voor heb. De mensen kwamen gewoon. Geweldig!
Uitdagend was het dat buurvrouwen kwamen, want ik
ken de conflicten tussen hen.Van elkaar wisten ze niet dat
zij zich opgegeven hadden. In situaties rondom hen waar-
van ik kromme tenen kreeg, kon Guus daar vrij op
inspringen. En het is absoluut helend geweest voor sfeer
in de buurt en de contacten onderling.
Wij wilden echt een AH-groep. Dus een groep die luis-
tert, die niet inbreekt op elkaars verhalen en geen vragen
stelt. Ga er maar aanstaan! Ik was zo blij met Guus. Die
zei als het gebeurde gewoon:“Ho, stop! Laten we nu
gaan bekijken wat er gebeurt”. Dan kon ik op een ander
stukje weer iets bijdragen. Op een gegeven moment
kreeg Guus het zo druk op zijn werk, dat hij ervoor koos
te stoppen. Dat vond ik schokkend, die overgang naar
alléén faciliteren.Aan de andere kant, hoezo alleen? We
gaan als groep verder.
Als facilitator ben ik uitnodigend, gastvrij en nogal
expressief. Ik kan wat bij mij speelt niet niet laten zien.
Dat benoem ik en dan kan ik het naast me neerleggen en
goed zien wat de groep nodig heeft. Ik zet een kracht
neer, die maakt dat men zich veilig kan voelen. Ik weet
wat ik doe en ben niet bang. Binnen de duidelijke struc-
tuur van de avond is er een afbakening waarbinnen alles

mag gebeuren. Zo ontstond er een keer een heftig con-
flict, waarbij de emoties hoog opliepen. Ik dacht: die
mensen lopen straks weg en komen nooit meer terug. En
dat zou ik naar vinden. Er was ook nog maar weinig tijd
om het voor het eind van de avond nog goed te krijgen.
Ik bleef rustig - en ieder mocht z’n ding zeggen. Binnen
de tijd voegde het zich allemaal weer. Iedereen ging pret-
tig naar huis. Dat vind ik een kunst en dat kan ik dus, het
zo neerzetten zonder iets te bagatelliseren of sussen.
In het begin dacht ik als er maar een klein groepje
kwam, komen we de avond wel door? En was er een
grote groep dan was ik bang dat niet iedereen aan bod
kwam. Maar dan hoor je dat mensen juist in de kleine
groep dingen durven zeggen - en in de grote groep het
prettig vinden achterover te kunnen leunen. Gaandeweg
leer ik dat het allemaal niets uitmaakt.
Je hoort deelnemers vertellen dat ze veranderen en dat
de omgeving anders op ze reageert. Dat zij zich lekker-
der voelen. Je ziet het ook gebeuren en dat is zo prach-
tig. Collega’s van een groepslid schreven een gedicht
voor haar, waarin zij zich afvroegen: wat is er gebeurd?
Paula is onze Paula niet meer. Ze is milder, vrolijker en
kleedt zich anders. Ze is een andere vrouw aan het wor-
den.Terwijl ze daarvoor toch wat stug en afstandelijk
was.
Mochten facilitators twijfelen om een groep te begin-
nen dan zou ik zeggen: dóe het.Attitudinal Healing is
een ervaring. En je trekt mensen aan die bij je passen.
Dus je kunt helemaal doen wat je wilt.Als ze het niet
leuk vinden, gaan ze ergens anders heen en als ze jouw
stijl leuk vinden, blijven ze. Dus het is altijd goed.’

Annemarie van Unnik

                                        



denschat, en ik merk dat het voor
mij zo werkt.
De kernzin van het boek staat voor
mij op p.83: ‘Het vergt intensief
oefenen om elke keer opnieuw de
zin ‘ik ben boos omdat zij…’ bewust
te veranderen in ‘ik ben boos omdat
ik behoefte heb aan…’. Het boek
G.C. helpt mij in grote mate om
compassievol te gaan communice-
ren, een weg die ik met ECIW en
AH al was ingeslagen; me te verbin-
den met mezelf en de ander, ver-
trouwend op Leiding in het
communicatieproces. G.C. is ‘de

vingerwijzingen-vormgegeven’, die
ik Byron Katie heb horen doen in
haar sessies. Ze zegt dan ‘did you
ask?/do you expect them to be psy-
chic to know  what you need? (‘heb
je gevraagd?/verwacht je dat ze hel-
derziend zijn en weten wat je nodig
hebt of wilt?).
Ik denk dat het boek de komende
10 jaar steeds vaker terug zal komen
vanwege zijn samenbindende effect.
Het is al bekend bij de V.N. en
wordt uiteenlopend toegepast, van
opvoeding tot bedrijfsleven, in intie-
me relaties en tussen landen; kortom

tussen mensen die genoeg hebben
van de oude doodlopende weg.

Maurice Hardy

Marshall B.Rosenberg. Geweldloze
Communicatie, ontwapenend en doel-
treffend. Lemniscaat. Rotterdam,
1998. 155 blz., €17,95
Meer weten? www.geweldloze-
communicatie.nl en de
Amerikaanse site met artikelen:
www.cnvc.org 

Wieg me zachtjes is de autobiografie
van Judith Kelly, die in de jaren vijftig
als klein kind in een weeshuis belandt
dat gerund wordt door katholieke
nonnen. Het is een portret, van een
klein meisje dat verlangt naar de lief-
de van haar moeder en in het wees-
huis is gekomen omdat de moeder

‘geen tijd voor haar heeft’. In het
weeshuis heerst een vreselijk regime.
Slecht eten, slaag, werken, machtsmis-
bruik en vernedering zijn aan de
orde van de dag.
De hoofdstukken over Kelly’s jeugd
worden afgewisseld met haar erva-
ringen in de kibboets waar ze als
jongvolwassene heen gaat. In haar
begintijd in de kibboets voelt ze
zich niet op haar gemak en weet ze
zich geen houding te geven. Dan
ontmoet ze een oudere vrouw die
in een concentratiekamp heeft
gezeten. Deze vrouw helpt haar het
verleden van het weeshuis te ver-
werken. Dat is althans wat de syn-
opsis van het boek erover zegt, maar
ik lees het er niet in.
Terwijl ik het boek las, vroeg ik me
regelmatig af wat de bedoeling

ervan is. Is het alleen een verhaal
over een vreselijke jeugd bij non-
nen - die overigens naar mijn idee
echt in de war waren - of komt er
nog een verlichtende ervaring ach-
teraan? Ik blijf een onaf gevoel
houden en mijn vraag is:Wat wil
Kelly communiceren? 
Als ze ons haar verwerkingsproces
wil laten zien dan heb ik het niet
begrepen.
Als ze ons wil vertellen hoe het
eraan toe ging in dat katholieke
weeshuis, dan is ze meer dan
geslaagd. In die zin is het boek
adembenemend!

Anja van Aarle

Judith Kelly. Wieg me zachtjes.
De Kern, Baarn, 2005. 272 blz.,
€17,50

Nadat ik Geweldloze communicatie
van Marshall B. Rosenberg heb uit-
gelezen, vermoed ik dat de schrijver
de Cursus heeft gelezen. In het
boek staan namelijk ook oordelen,
waarneming, relaties en alles wat
daarbij speelt, centraal. Ik raakte erg
geïnspireerd door het inhoudelijke
potentieel van het boek.
Mijn eerder genoemde vermoeden
blijkt niet te kloppen; de schrijver
heeft de Cursus niet gelezen.Wel
heeft hij een opleiding tot klinisch
psycholoog gevolgd. En aangezien
hij de mooie kant van het menszijn
daarin miste, heeft hij zich verdiept
in de overeenkomsten en verschillen
tussen religies. Dat verklaart mij
mijn vermoeden! Als kind groeide
hij op in een van de criminele
buurten van Detroit en hij stelde

zich daarover een aantal vragen.
Deze levensaspecten, gecombineerd
met het bestuderen van bepaalde
onderzoeken en communicatie-
patronen van meedogende mensen,
brachten hem 30 jaar geleden tot
bewustwording van het model voor
geweldloze communicatie (G.C.),
waar dit boek de bewustwording en
motivatie toe levert. De Nederlandse
editie van het boek G.C is nu 7 jaar
oud en er bestaat al een trainings-
centrum en een website.
Geweldloze communicatie is een een-
voudig en helder geschreven boek
over taal, communicatie en bewust
menszijn. Er wordt veel spreektaal
gebruikt en soms moet ik de zin
daarom herlezen om hem te begrij-
pen. Die spreektaal maakt het
meteen tot een ‘praktijkboek’. Er
staan consequent voorbeelden in,
waar ik mijn onderscheidingsver-
mogen aan kan toetsen: hoe er veel-
al gecommuniceerd wordt
(gewelddadig en oordelend, denk
ook aan ECIW-les 347: oordelen is
een wapen) en van hoe het zou
kunnen (geweldloos en met mede-
dogen voor jezelf en de ander).
Om geweldloos te kunnen commu-

niceren dien ik allereerst verant-
woordelijkheid te nemen voor mijn
gevoelens (p.33). Het (r)evolutionai-
re van het model voor geweldloze
communicatie is dat ik me ga leren
focussen op (stap 3) behoeften her-
kennen en die benoemen, aanslui-
tend op (stap 1) wat ik concreet
waarneem en (stap 2) voel. Op die
manier spreek ik met mededogen,
de taal van het hart. Dat verbinden-
de aspect ervan is wat mij het mees-
te raakt (ik merk dat ik daar het
meeste in lijk te kunnen genezen).
‘Nauwkeurige verzoeken doen’ (stap
4) sluit het model af. Dan krijg ik
bijvoorbeeld de volgende reeks zin-
nen: Ik ben doodmoe van de hele
dag in de tuin werken. Ik heb rust
en ontspanning nodig en dat kan als
ik nu ga zitten en niks meer doe.
Wil jij vandaag koken?
Het boek is in twee delen opge-
bouwd. Het eerste deel bevat de
vier aspecten van het model voor
geweldloze communicatie. en
onderscheidt tevens verdere aspec-
ten. Het tweede deel bevat oefenin-
gen en woordenlijsten om je
bewustzijn over gevoelens en
behoeften te vergroten via je woor-
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Geweldloze communicatie

Wat wil Kelly communiceren?
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hoofdstuk Je intelligente zelf. Daar
wordt overigens ook verwezen naar
de Engelstalige website
www.enchantedmind.com met puz-
zels voor het trainen van de linker-
en/of de rechterhersenhelft om de
creativiteit in het vinden van oploss-
ingen in z’n geheel te vergroten. Dit
door de aanwezige en niet gebruikte
hersencellen te benutten. Daar ligt
een groot potentieel, zo wordt ons
beloofd.
Wat ik erg aardig vond is dat wat in
veel richtingen affirmaties heten,
hier als zelfspraak benoemd wordt. Ik
las ooit het woord selftalk in een arti-
kel en had er tot nu, geen goede
vertaling voor gevonden. Dat is met
dit nieuwe woord wat mij betreft
opgelost.

Een citaat: ‘In 1991 deden sportpsy-
chologen Lydia Levleva en Terry
Orlick onderzoek naar hoe zelf-
spraak het genezingsproces van
sportblessures beïnvloedde. Ze ont-
dekten dat de mensen die positieve
zelfspraak toepasten veel sneller
genazen dan mensen die negatief en
onverzoenlijk waren. Positieve zelf-
spraakverklaringen zijn onder ande-
re:“Ik kan het”, en “Ik kan sneller
dan normaal herstellen”, terwijl bij
negatieve zelfspraak opmerkingen
klinken als “Het duurt eeuwen om
beter te worden”. Onderzoek wijst
uit dat er zeker een verband is tussen
negatieve zelfspraak en depressie,
angst en psychosomatische sympto-
men. Daartegenover staat dat mensen
die positieve cognitieve verwerkings-

mechanismen gebruiken minder
depressies en angsten hebben.’
Een afsluitende opmerking bij dit
boek.Vergeet niet dat er dingen zijn
die eenvoudigweg gebeuren. Die
niet maakbaar zijn in de zin, dat ik
mijn zin krijg. De zon schijnt wan-
neer de zon dat wil en vraagt mij
geen toestemming om dat wel of
niet te doen. Met dat in het achter-
hoofd, is dit een leuk, speels en
informatief boek om te lezen.

Els Thissen

Karen Sullivan. Terug naar jezelf;
hoe goed ken je jezelf? De Kern/De
Fontein, Baarn 2004. 192 blz.,
€19,95
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